
ورود دادستان  به دادخواهي دانشجويان  

ملت ايران نابودکننده هر فتنه و تحريمي است
سردار سامي در مراسم نهمين سالگرد 9دي: فتنه 88 از جنگ تحميلي سهمگين تر و عامل تحريم کشور بود

ضرغامی: فتنه88 برنامه ريزی شده بود و ربطی به مناظره ها نداشت

حادثه دانشگاه علوم و تحقيقات آزموني براي رسيدگي قضايي به تخلفات مديران احق و سابق اين دانشگاه از آغاز تا کنون  و بدون نگاه جناحي و سياسي است

 کردها کنترل سد استراتژيک تشرين را 
به دولت تحويل دادند

  در حک�م رهب�ر انق�اب ب�ه آي�ت اه آمل�ي 
اريجاني آمده اس�ت:  با توجه ب�ه نقش بي بديل 
مجمع تش�خيص مصلحت نظ�ام در اداره و قوام 
و اس�تحکام نظام مقدس جمهوري اس�امي و با 
عنايت ب�ه ارتحال عالم مجاهد آيت اه هاش�مي 
شاهرودي رحمه اه عليه و ضرورت سامان يابي هر 
چه س�ريع تر ارکان مجمع، جنابعالي را به رياست 
آن مجمع مهم و تأثيرگذار و نيز به عضويت فقهاي 

شوراي محترم نگهبان منصوب مي کنم. 

 آيت اه آملي اريجاني 
رئيس مجمع تشخيص 

مصلحت نظام  شد

 ورود سوريه به 2019 
با خروج مناطق شمالي 

از اشغال

2

 مديرعامل بنياد خزر از طرح انتقال آب خزر 
به فات مرکزي ايران مي  گويد

آب خزر با برداشت بيشتر 
شيرين تر مي  شود

10

15

 »فجر« نبايد 
از فيلم هاي انقاب 

خالي شود

16
 گفت وگوي »جوان« با کارگردان 

»منطقه پرواز ممنوع«

جليلي: 9 دي فرونشاندن غبار از حقايق بود

مديرمسئول روزنامه جوان در اجتماع بزرگ تجلی بصيرت و ميثاق با وايت شهرکرد:
دشمن به دنبال آلوده کردن فضای مذهبی کشور است

چراغ های نهمين جشنواره فيلم عمار روشن شد

می خواس�تند حماس�ه   سياسي در س�ال 88 ع�ده اي 
انتخابات و موفقيت مردم سااري ديني را بپوشانند و 
 روي چه�ره اي ک�ه نظ�ام از آن مش�ارکت و رقاب�ت 
کش�يدند.  پنج�ه  داد،  نماي�ش  جه�ان  ب�ه 
به گزارش فارس، س��عيد جليلي، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، صبح ديروز در جمع پرشور مردم خرم آباد 
در مراسم بزرگداشت يوم اه ۹ دي با اشاره به جنگ تاريخي 
ميان حق خواهان و مستكبران گفت: جنگ حق و باطل، 
جنگ پيامبران و مستكبران يك جنگ قديمي است كه 
انقاب اسامي نيز از آن مستثنا نيس��ت. به اعتراف خود 
دشمنان در 40 سال گذشته هرچه تاش كردند تا انقاب 
را متوقف كنند نتوانستند. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با اشاره به سفر پنهاني رئيس جمهور امريكا در چند روز 
اخير افزود: دشمن تا آنجايي كه توانست از رژيم طاغوت، 
مخالفان انقاب و در جنگ تحميلي از صدام حمايت كرد اما 

امروز اين اراده جمهوري اسامي ايران و مردم آن است كه 
بر همه توطئه ها پيروز شده است. جليلي درخصوص ناكامي 
امريكا در عراق و سوريه افزود: دو سال پيش وقتي اوباما در 
حال ترك كاخ سفيد بود، رسماً اعام كرد كه ما نتوانستيم به 
اهداف خود در سوريه برسيم، چون جمهوري اسامي مانع 
ما شد؛ چندين سال با همه متحدان خود تاش كرديم اما 
اراده كشوري چون ايران مانع ما شد. عضو شوراي راهبردي 
سياست خارجي درخصوص استراتژي تشكيك در اصل 
مبارزه اضافه كرد: امروز دش��من تاش می كند تا در اصل 
مبارزه ايجاد تشكيك كند، تاش می كند تا مردم را از مبارزه 
منصرف كند. می گويد چرا مرگ بر امريكا مي گوييد؟ چرا 
از مقاومت حمايت می كنيد؟ هزينه هاي اين ايس��تادگي 
را ببينيد كه چقدر زياد است. دش��من تاش می كند كه 
موفقيت ها و پيشرفت هاي انقاب اسامي در شكست دادن 
اراده او كه حاصل همين مبارزه و مقاومت بوده را بپوشاند 
و در اصل آن تش��كيك كند. جليلي اهميت گراميداشت 

يوم اه نه��م دي را فرونش��اندن غبار ه��ا از روي حقايق 
دانس��ت و افزود: فتنه امروز غبارآلود كردن و پوشاندن 
توانمندي ه��اي مادي و معنوي ملت اس��ت. همان طور 
كه در سال ۸۸ عده اي می خواستند حماسه انتخابات و 
موفقيت مردم سااري ديني را بپوشانند و روي چهره اي 
كه نظام از آن مش��اركت و رقابت به جه��ان نمايش داد 
پنجه كشيدند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
پايان سخنانش اظهار داشت: آنچه امروز براي نيروهاي 
انقابي اهميت دارد آن اس��ت كه جلوت��ر از زمان خود 
باشند. تش��خيص بدهند كه دش��من روي چه نقاطي 
متمركز خواهد ش��د و اقدام صحيح و ب��ه موقع را انجام 
بدهند. صحنه را بفهمند و دوس��ت و دش��من خود را از 
هم تشخيص بدهند و نشان بدهند كه تفكر انقابي كم 
كاري، فساد و ناكارآمدي را تأييد نمی كند. اگر دشمن 
قصد كرده تا موفقيت هاي نظام را غبارآلود كند، بصيرت 

آن است كه اين موفقيت ها را به رخ بكشاند. 

از جان باختن 10 نفر از دانشجويان در حادثه دلخراش دانشگاه آزاد واحد 
علوم و تحقيقات نمی توان و البته نبايد هم به سادگی گذشت. دانشجويان 
هم اين موضوع را می دانند و به همين دليل روز گذش��ته هم دس��ت از 
اعتراض نكشيدند. ااقل برای جلوگيری از تكرار اين حادثه ناگوار هم كه 
شده بايد موشكافانه همه علت   ها را يافت و برای رفع و رجوع كردن شان 
همت گمارد. واضح است كه در به وجود آمدن چنين حادثه ای فقط يك 
نفر مقصر نيست، بلكه مجموعه ای از اش��خاص و عوامل در اين موضوع 
دخيل هستند. عقل سليم و منطق مديريتی حكم می كند بدون اغماض 
با همه مقصران برخورد قاطع و فوری شود. دس��تگاه قضا ميدان دار اين 
برخورد بدون اغماض اس��ت. چه س��ابق بر اين و چه اكنون هر شخص و 

نهادی با قصور و بی مبااتی باعث فوت دلخراش دانشجويان شود، بايد به 
سزای اعمالش برسد. برخورد فارغ از جناح بندی های موجود هم تا حدی 
التيام بخش است. آزمون دستگاه قضا در اين رابطه، جدی است و چيزی 
كم از آزمون اين قوه در برخورد با مفاسد و اخالگران اقتصادی ندارد. از 
همين رو است كه روز گذشته دادستان كل كشور در صدر هيئتی قضايی 
به جمع دانش��جويان معترض رفت و به درد دل    آنها گ��وش داد و خبر از 
برخورد قاطع با مس��ببان حادثه داد. پس از حادث��ه واژگونی اتوبوس در 
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات و جان باختن 10 تن از دانشجويان، 
برخی طبق معمول با ذهن سياست زده ش��ان دنبال گيس و گيس كشی 
سياسی افتادند. فارغ از اين موضوع، همه می دانند كه جايابی و ساختمان 

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات محصول تفكر مديران دولتی و شهری 
دهه 70 است. در اين حادثه هم جاده پر پيچ و خم و كوهستانی اين واحد 
دانشگاهی نقش پر رنگی داش��ته اس��ت.  همه اين بحث   ها بماند، آنچه 
اكنون دارای اهميت است برخورد با مسببان حادثه، چه مديران سابق و 
چه مديران احق است. بيم تكرار چنين اتفاقی می طلبد كه هم اكنون و 
با اطاع رسانی شفاف، بدون اغماض مسببان را در هر سطحی كه باشد 
معرفی و محاكمه كرد. اين يك محك جدی جديد برای قوه قضائيه است. 
حضور روز گذشته دادستان كل كش��ور در صدر هيئتی قضايی در جمع 
دانشجويان معترض دانش��گاه علوم و تحقيقات را می توان به عنوان آغاز 
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جوان گفت: حماس�ه 9   ايران مديرمس�ئول روزنامه 
دی متأثر از عاش�ورا بود و آنچه در عاش�ورای 88 
9 دی را رق����م زد.  افت����اد  اتف����اق 
دكتر عبداه گنجی ب��ا حضور در اجتم��اع بزرگ تجلی 
بصيرت و ميثاق با وايت در مصای بزرگ شهركرد ، با بيان 
اينكه حماسه ۹ دی متأثر از عاشورا بود و آنچه در عاشورای 
۸۸ اتفاق افتاد ۹ دی را رقم زد، گفت: عاشورا به عنوان نقطه 
عطف تاريخ تشيع مطرح است و همين نقطه عطف در وقايع 
سال ۸۸ كمك ساز شد. وی به عاشوراهای حماسه ساز در 
سال های 4۲، ۵7 و ۸۸ اشاره و تأكيد كرد: اين اكسير تشيع 
را بايد قدر دانست، چون ِسر استقامت تشيع در طول تاريخ 
و خصوصاً انقاب در عاشور اس��ت.  مديرمسئول روزنامه 
جوان بيان داشت: در عرف بين الملل قدرت برای كشوری 
است كه جمعيت، وس��عت و ثروت بيشتری داشته باشد، 
ما در مقابل امريكا هيچ يك از اين فاكتور  ه��ا را نداريم اما 
رمز استقامت 40ساله ما اين اس��ت كه ما الگو  هايی چون 
سيدالشهدا را داريم. وی خاطرنشان كرد: بايد يادمان باشد 
۹ دی و انقاب را از عاشورا داريم، قبل از امام خمينی )ره( 
خيلی   ها با رژيم پهلوی درگير شدند اما پيروز نشدند.  وی 

با اشاره به اينكه ما 40 سال است كه انقاب كرده ايم، بيان 
داشت: امريكا از همان ابتدای انقاب مان همواره به دنبال 
سرنگونی جمهوری اسامی بود و 10 سال اول بر نظام ما 
تمركز كرد و با جنگ سخت می خواست ما را سرنگون كند.  
گنجی با بيان اينكه بعد از عمليات كربای ۵ دشمن به اين 
نتيجه رسيد كه براندازی جمهوری اسامی فايده ای ندارد، 
عنوان كرد: دشمن بعد از جنگ تحميلی به دنبال اين بود 
تغيير رفتار بدهد و از درون نظام بايد به هدف خود برسد و 
به خاطر همين بيشتر به دنبال نخبگان بود.  وی ادامه داد: 
دشمن همواره به دنبال اين بود كه براندازی انقاب اسامی 
از درون بايد صورت گيرد و كس��انی را بايد پيدا می كردند 
كه ميوه چينی برای آنه��ا اتفاق افت��د و از آن بهره ببرند و 
اين چيزی بود كه در فتنه ۸۸ اتفاق افتاد.  وی يادآور شد: 
اقتصاد می تواند همه مردم را درگير كند و راهبرد اساسی 
امريكايی  ها در اين مرحله اين است كه ملت ايران را بر سر 
دو راهی قرار دهندكه ملت تصمي��م بگيرند كدام روش را 

انتخاب كنند. 
گنجی افزود: دشمن به ملت ايران می خواهد بفهماند كه 
اگر رفاه می خواهند بايد انق��اب را ر  ها كنند و اگر انقاب 
می خواهند بايد تحريم شوند و فشارهای اقتصادی را روز 

به روز افزايش می دهند.  وی با اشاره به اينكه دشمن فشار 
روانی و اقتصادی را با ه��دف بی ثباتی دارد دنبال می كند، 
يادآور شد: منافقين و سلطنت طلب  ها به آنها مشاوره دادند، 
آنها می دانند كه مستضعفين كس��انی نيستند كه مقابل 

جمهوری اسامی بايستند.  
گنجی با بيان اينكه آخرين تدبير و تاكتيك امريكا آنجا ست 
كه به اين جمع بندی برسند كه اقتصاد كافی نيست و بايد 
مسائل سياسی و مذهبی را نيز پيش ببرند، خاطرنشان كرد: 
دشمن برای اين كار خود يك راهبرد جديد را انتخاب كرده 
است آنها به دنبال اين هس��تند كه جريان مذهبی كشور 
را دچار آلودگی ذهنی كنند. وی با اش��اره به اينكه دشمن 
می خواهد جريان مذهبی كش��ور را از بين ببرد و قرارگاه 
مجازی را برای منافقينی كه از عراق انتق��ال دادند ايجاد 
كردند، بيان داشت: بس��ياری از پست های فضای مجازی 
و ش��بكه های اجتماعی را به گونه ای طراحی می كنند كه 
به ذائقه حزب اللهی  ها خوش آيد و اين توليدات منافقين 
است.  مدير مسئول روزنامه جوان با اشاره به اينكه عمليات 
روانی دشمن بر ملت ما متمركز است و تاش می كنند كه با 
رسانه های فارسی زبان اين كار را محقق كنند، بيان داشت: 

ما بايد همواره روی اين مسئله هوشيار باشيم. 

جش�نواره فيلم عمار با   فرهنگي در آيين افتتاحيه نهمين 
حض�ور خان�واده ش�هيدان س�رلک، عس�گری، 
خداوردی و فرزانه از برگزيدگان بخش پويا نمايی، 
نماهن�گ و برنام�ه تلويزيون�ی تقدي�ر ش�د. 
 افتتاحيه نهمين جشنواره فيلم عمار شب گذشته انجام 
شد و در آن از برخی فعاان و هنرمندان تقدير به عمل 
آمد. از جمله در بخش پويا نمايی لوح افتخار جش��نواره 
به اثر » روز از نو « به كارگردانی حس��ن اسدی و فانوس 

اين بخش به اثر » ش��هر هزار كبوتر « به كارگردانی پويا 
نيك منش و مريم هاشم نژاد اهدا ش��د.  فانوس افتخار 
بخش نماهنگ به اثر » علی كوچولو « به كارگردانی حامد 
حيدری و جايزه ويژه اين بخش به سيد مهدی حسينی 
برای قاصدك و خونه مادربزرگه و خلوت خوب رس��يد.  
لوح افتخار بخش برنامه تلويزيونی به مس��تند به وقت 
جام به كارگردان��ی عليرضا بوالی و فان��وس اين بخش 
به اثر »دوران« به كارگردانی فرشاد منجزی رسيد.  در 
بخش برنامه تلويزيونی اينترنتی به اثر يك بوم و دو هوا 

به تهيه كنندگی فاطمه احم��دی و فانوس اين بخش به 
اثر ش��هرآرا به كارگردانی مياد گودرزی رسيد.  بخش 
آيتم ه��ای تلويزيونی و موش��ن گرافی ب��دون برگزيده 
بود.   لوح افتخار بخش گزارش خبری ب��ه اثر معلمانی 
كه كارگری می كنند به كارگردانی مرتضی اش��كذری 
و فانوس اين بخش به س��عيد پرويزی ب��رای اثر قاچاق 
سوخت رسيد.  جايزه ويژه بخش گزارش خبری به خاطر 
تاش در رس��انه ملی به زهرا چخماقی اهدا كرد. هديه 

ويژه او دستكش ننه عصمت بود.

يادداشت هاي امروز

امحاي نقدينگي بدون پشتوانه باهدف تقويت 
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 180 کشور دنيا  
50 سال است سياست 
افزايش جمعيت دارند

ويژه هاي جوان  

 ادعاي دروغ آشنا ديده نشد
  ليدر سبزها: در انتخابات 88 شرکت نكردم! 
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قيمت:500تومان

 ميزگرد »جوان«  با حضور دکتر س�هيا آسوده دکتراي 
ژنتيک،  دکتر طاهره لباف متخصص زنان و زايمان و دکتر 

ناهيد لرزاده متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ ناباروري
 صفحات 9و8

  قاضي زاده هاشمي 1۵روز پيش به بهانه كاهش بودجه وزارت بهداشت  استعفا داده و در جلسات هيئت 
دولت شركت نكرده است، درحالي كه بايد وضع خاص تحريم ها و كمبود درآمد دولت را درك مي كرد 
و براي كشور مسئله جديد ايجاد نمي كرد. اين با رويكرد خود او در برخورد با بيماري كه از نداشتن پول 

براي فيزيوتراپي شكايت داشت، متناسب تر است؛ قاضي زاده به او گفته بود: خودت بمال! |  صفحه 3

خود شما بودجه جور کن!
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دو ش��نبه 10 دي 1397 | 23 ربيع الثان��ي 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5554 تقاي غرب براي سازماندهي اپوزيسيون
اپوزيسيون متشتت و فاقد پايگاه مردمي، چالش اساسي امريكا در بهره گيري 
از تحريم هاي فلج كننده و بي نظير عليه مردم ايران است، چراكه بر اساس 
برنامه ريزي كاخ سفيد، تحريم هاي اقتصادي زماني مؤثر و قادر به تسليم 
نظام ايران خواهد بود كه منجر به گسترش اعتراضات مردمي و آشوب هاي 
خياباني و نتيجتاً برهم خوردن امنيت ملي در ايران شود، نظير آنچه در فتنه 

بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري در سال 1388 اتفاق افتاد. 
مبتني بر همين سناريو بود كه ترامپ در آستانه اعام مرحله اول و دوم 
تحريم ها دائماً از گسترش اعتراضات خياباني سخن به ميان مي آورد و بعد 
كه معلوم شد آلت دست منافقين و سلطنت طلبان و مزدوران آل سعود 
شده است، ادعا كرد كه در ايران روزهاي آخر هفته مردم اعتراض و شورش 
مي كنند و بعد هم كه اين خبرس��ازي و جريان سازي تأثيري در جامعه 
ايران نداشته و حتي حساسيت مردم ايران را برمي انگيزد، كمتر به موضوع 

ايران مي پردازد. 
اين حلقه مفقوده امريكايي ها، حتي انگليسي ها را هم به تكاپو انداخت تا آنها 
نيز با بهره گيري از عوامل نفوذي و با توجه به تجربه اي كه در اختاف افكني 
در ميان ساير ملل داشته و دارند، به كمك امريكا آمده و در سازماندهي 
جريان هاي مخالف و ايجاد رهبر براي آنها و هماهنگ سازي ميان آنها براي 

مقابله با نظام اسامي، به ترامپ كمك كنند. 
روز جمعه گذشته شبكه بي بي سي در مطلبي با موضوع »تولد آلترناتيو 
جمهوري اس��امي « ضمن اش��اره به اعتراضات دي 96 و با تاش براي 
بزرگنمايي آن مي نويسد: نخستين س��الگرد اعتراضات دي ماه در حالي 
فرامي رسد كه نقشه قدرت آرايش سياسي و چشم انداز آينده ايران به كلي 
تغيير كرده است. امروز ديگر بحث فقط به درون نظام محدود نمي شود، 
بلكه خود جمهوري اس��امي هم بايد با »رقباي بي��رون از خود روبه رو 
شود، رقبايي كه يا بيش ازپيش به چش��م مي آيند، يا از حمايت خارجي 
برخوردارند، يا با اتكا به نيروي اعتراضي داخل كشور اعتمادبه نفس بيشتري 
يافته اند، شايد به همين خاطر است كه بحث بر سر »آلترناتيو حكومت « 
بيش ازپيش مطرح شده است.  بي بي سي آنگاه با برشماري و بزرگنمايي اين 
به اصطاح اپوزيسيون قدرتمند، درعين حال اذعان مي كند كه آنها فاقد 
پايگاه مردمي در داخل هستند.  سلطنت طلبان با محوريت رضا پهلوي 
گزينه اول بي بي سي هستند كه با استناد به برخي شعارهاي پراكنده اي 
كه در آشوب هاي دي ماه گذشته سر داده مي ش��د، به اين توهم رسيده 
بود كه شايد در داخل ايران پايگاه داشته باشد، اما بنابر اذعان بي بي سي، او 
وقتي كه براي تجمعات مسالمت آميز براي پاسخگو كردن حكومت براي 
جسد موميايي شده رضاشاه فراخوان داد، بابي توجهي مردم مواجه شد. اين 
شاه خود خوانده حتي در نشستي كه انديشكده واشنگتن ماه گذشته براي 
چهره پردازي و تبديل او به محور اپوزيسيون تشكيل داده بود، از پاسخ به 
سؤاات ابتدايي پرسشگر انديشكده مذكور نيز ناتوان بود. بي بي سي در 
اين گزارش به سازما دهي نسل جديد سلطنت طلبان توسط كاخ سفيد با 
عنوان »فرشگرد« نيز اشاره دارد كه قرار است براي 50سال آينده حكومت 

سلطنت طلبان در ايران برنامه ريزي كند!
تحول خواهان گزينه ديگر بي بي سي براي تبديل ش��دن به محور گروه 
مخالف در ايران هستند كه اينها بخشي از اصاح طلبان فراري به خارج از 
كشور را شامل مي شوند كه به قول بي بي سي با انتخاب اين عنوان براي خود 
، حاضر نيستند كه با اصاح طلبان داخلي تداعي شوند، اينها الگوي مبارزه 
خود براي تغيير را » مبارزات بدون خش��ونت« تعريف مي كنند كه البته 
هدايت آنها را هم بعضاً صداي امريكا با بازيگري مسيح علي نژاد بر عهده دارد 
كه با ماجراي دختران خيابان انقاب توانستند برخي از اصاح طلبان داخل 

را نيز به دنبال خود كشيده و هدايت مي كنند. 
هواداران نظام فدرالي در ايران س��ومين گزينه بي بي سي هستند، اينها 
همان 10 حزب و جريان سياسي تجزيه طلب نظير حزب دموكرات و كومله 
و ديگر گروه هاي ماركسيستي هستند كه با پول سعودي ها و هدايت كاخ 
سفيد دنبال نظام سكوار و ائيك در ايران هستند كه به اعتراف بي بي سي 
پيشنهاد آنها به دليل بردن ايران به سمت تجزيه با انتقاد اپوزيسيون ملي گرا 
مواجه شد، وظيفه اين طيف بر هم زدن امنيت داخل با اقدامات تروريستي 

است، كه البته زودتر از ديگر تشكل ها وارد عمليات شده اند.
منافقين چهارمين گزينه بي بي سي در ميان گروه مخالف خارج نشين 
هستند كه شاخصه آنها حمايت صريح كاخ س��فيد و به ويژه جان بولتن 
مشاور امنيت ملي امريكا از آنان است. منافقين در نشست تابستان امسال از 
مريم رجوي به عنوان » رئيس جمهور برگزيده« نام برده و از كشورهاي غربي 
خواسته بودند كه اين سازمان را به عنوان آلترناتيو حكومت ايران به رسميت 
بشناسند، اما انزجار مردم از اين گروه تروريستي كارشان را به جايي رساند 
كه تنها براي جاسوسي تلفني و يا جريان سازي عليه ايران در فضاي مجازي 

مزدوري آل سعود و كاخ سفيد را مي كنند . 
 طرفداران رفراندوم براي نظام پارلماني و سكوار بخش ديگر از اصاح طلبان 
فراري و پنجمين گزينه بي بي س��ي براي آلترناتيوي جمهوري اسامي 
هستند كه افرادي نظير جعفر پناهي، محسن سازگارا، محسن كديور و 
شيرين عبادي و ... از عناصر شاخص آنها هستند، آنها خواستار برگزاري 
رفراندوم زير نظر سازمان ملل براي تغيير نظام سياسي در ايران هستند.  
بي بي سي اگرچه س��عي كرده اس��ت برخي از ماركسيس��ت ها و » ري 
استاري« ها را هم به عنوان اپوزيس��يون مطرح در ايران جا بيندازد، اما از 
آنجايي كه جيره خواري همه اين مزدوران آش��كار و به دليل درخواست 
تشديد تحريم ها عليه مردم ايران عماً با كاخ سفيد در يك جبهه هستند ، 
شبكه وابسته به ام اي سيكس انگليس نتوانسته اين واقعيت را كتمان كند 
كه اينها در داخل فاقد پايگاه مردمي هستند ، اگرچه بلندي صداي آنها در 
خارج نيز متناسب با بزرگنمايي رسانه هاي غربي و ميداني است كه براي 
آنها ايجاد مي كنند و صرفاً براي دش��منان نظام كاركرد فصلي دارند.  اما 
برخاف بي بي سي و به استناد به گزارش يورونيوز سرويس هاي اطاعاتي 
امريكا بر اين نكته تأكيددارند كه در ايران جنبشي سراسري شكل نگرفته 
و ديپلمات هاي اروپايي نيز اذعان دارند كه براي براندازي حكومت ايران 
به تحركات بيش از اين نياز است. درعين حال اعتراف مي كنند كه پايان 
حكومت ايران نزديك نيست، چون س��پاه پاسداران همچنان قدرتمند 
است. يورونيوز درعين حال به نقل از عناصر اطاعاتي سازمان سيا، نبود 
رهبري واحد را نقص اصلي اپوزيس��يون ايران دانسته كه البته غرب بايد 

براي ايجاد آن تاش كند. 
اما در كنار تاش براي هويت بخشي به اين عناصر فراري و مزدور ، تمركز 
غرب بر عوامل داخلي متمركز است و به همين دليل است كه مواضع برخي 
از عوامل و جريان هاي داخلي با استقبال بيشتر رسانه هاي غربي مواجه 
شده است. آنچه را كه اخيراً محمدرضا خاتمي در مورد تقلب در انتخابات و 
ادعا و اضافه كردن 8 ميليون رأي به نفع احمدي نژاد در انتخابات 88 مطرح 
كرد و عماً نشان داد كه فتنه گران هنوز بر طبل توهم تقلب در انتخابات 
مي كوبند و يا نكاتي را كه حجاريان در گفت وگو با مش��ق نو بر سناريوي 
فش��ار از پايين و چانه زني در باا و همچنين حاكميت دوگانه و نافرماني 
مدني تأكيد و فراخوان مي دهد، عمًا جدي ترين پالس ها را براي دشمن 
در مورد ظرفيت اين جريان در داخل براي بر هم زدن امنيت كشور و درگير 
سازي نظام مي فرستند و البته تاش دارند جايگاه گذشته خود را در بين 
»بيروني ها«احيا كنند.  نكته اي كه در سخنان پمپئو وزير خارجه امريكا 
صراحت داشته و مي گويد: فشار تحريم ها، فرصتي را براي مخالفان رژيم 
فراهم مي كند تا تغييراتي را كه خواستار آن هستند در نظام به وجود بياورند، 
اگرچه مواضع وزير خارجه آلمان صراحت بيش��تري در اين زمينه دارد؛ 
آنگاه كه مي گويد ما از ايران در برابر تحريم هاي امريكا حمايت مي كنيم، به 

خاطر امنيت ملي خودمان و اينكه تندروها در ايران روي كار نيايند. 
بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اخير با خانواده شهدا در مورد نقشه هاي 
دشمن در سال 98 و توصيه ايش��ان به جريان هاي سياسي كه نبايد در 
معارضه امريكا با مردم ايران به دشمن ميدان دهند، مي تواند اتمام حجت 
براي كساني باشد كه حيات خود را هنوز در بحران آفريني و فتنه انگيزي 

جست وجو مي كنند. 

عباس حاجي نجاري

ملت ايران نابودکننده هر فتنه و تحريمی است
سردار سامي در مراسم نهمين سالروز 9 دی: فتنه ۸۸ از جنگ تحميلي سهمگين تر و عامل تحريم كشور بود

س�ال  نهمي�ن 
ش�ت  ا گد ر بز
حماس�ه 9 دي امس�ال در ش�رايطي ب�ا حضور 
گسترده مردمي در سراسر كشور برگزار شد كه 
اين روزها تحريم هاي ظالمانه امريكا مشكاتي 
را در حوزه مس�ائل اقتص�ادي بر مل�ت تحميل 
كرده است. اين مش�كات اما باعث نشد، مردم 
در تشخيص مسير به اش�تباه بيفتند و ميدان را 
براي بدخواهان نظام آن گونه كه آرزو مي كردند، 
خالي كنند  و همين نقطه قوت ملت اس�ت كه از 
آن تحت عن�وان »بصيرت« و » موقع شناس�ي« 
ياد مي ش�ود. اتفاق�اً حضور حماس�ي ملت در 9 
دي از همين جنس بود كه اينگونه جاودانه ش�د. 
روز گذش��ته ميدان ها و ميعادگاه هاي شهرهاي 
كش��ور از همان س��اعات اوليه، صحن��ه حضور 
باشكوه مردم براي بزرگداشت روزي بود كه مردم 
در دفاع از جمهوريت و اساميت نظام به صحنه 
آمدند و تومار فتنه گران را براي هميش��ه درهم 
پيچيدند. در تهران نيز ملت وايتمدار در ميدان 
امام حسين )ع( گردآمدند تا بار ديگر با آرمان های 
امام خميني و رهبر معظم انقاب تجديد ميثاق 
كنند. سخنران اين مراسم جانشين فرمانده كل 

سپاه بود. 
     ملت ايران هنر شكس�ت دادن امريكا را 

بلد است
سردار سامي در اين مراسم باشكوه ابتدا به روزهاي 
جاودانه در تاريخ ملت ها اشاره كرد و گفت: در تاريخ 
هر ملت روزهايي وجود دارد كه جاودانه است. ملت 
ايران بارها آفرينش گر روزهاي الهي بوده است. وي 
افزود: حداقل مي توان ت��ا 9 دي 88 پنج يوم اه كه 
ملت امريكا را شكست داد نام برد، اول ۲۲ بهمن كه 
يك زلزله سياسي را بر پيكر استعمار وارد كرد، كه 

همچنان زنجيره آن امريكا را رنج مي دهد. 
س��امي گفت: واقعه عظيم و ش��گفت انگيز ديگر 
اش��غال جاسوس��خانه امريكا در تهران بود كه تير 
خاص به حضور امريكا در ايران بود. بعد از آن آنگاه 
نيروهاي دلتاي امريكا در طبس در آتش سوختند، 
ايران اسامي نشان داد كه اين كشور هنر شكست 
دادن امريكا را دارد. پيروزي بعدي، دفاع مقدس بود 

كه استخوان های استكبار شكسته شد. ملت ايران به 
جبهه ها شتافتند و اين مملكت را »برداً و ساما« در 
برابر شعله هاي آتش دشمن قرار دارند و نشان دادند 
كه اين مل��ت از هيچ قدرتي شكس��ت نمي خورد. 
جانش��ين فرمانده كل سپاه پاس��داران گفت: يوم 
اه درخش��ان ديگري كه تحت رهبري هاي رهبر 
ژرف انديش و شجاع رخ داد، 9 دي بود كه ملت ايران 
درخشيد، در آن روز باشكوه و فراموش نشدنی، ملت 
ايران تاريخ جديدي ساخت. وي اظهار داشت: همه 
قدرت های شيطاني مصمم بودند در آرزوهای شان 
ايران را به براندازي برسانند. اما ملت ايران، قدرت ها 
و دنباله روان داخلي شان را با هم در گورستان تاريخ 

دفن كرد. 
    فتنه ۸۸ نقطه متراكم توطئه ها بود

سامي گفت: فتنه 88 نقطه متراكم توطئه هايي 
بود كه دشمنان براي ايران انديشيده بودند . جنگ 
به جاي بيابان ها به خيابان ها كش��يده ش��ده بود 
و به دنبال تسخير فكر و انديش��ه ملت ايران بود 
و فكر مي ك��رد مي تواند ملت را از دس��تاوردها و 
رهبرش��ان جدا كنند. وي اضافه ك��رد: فتنه 88 
از جن��گ تحميل��ي خطرناک تر و س��همگين تر 
بود؛ زيرا دش��من هم��ه هويت، آگاه��ي و آزادي 
ملت ايران را نشانه رفته بودند، آنها مي خواستند 
دس��تاوردهاي مل��ت را قرباني كنند. جانش��ين 
فرمانده كل س��پاه پاس��داران تصريح كرد: فتنه 
گران زمينه اش��تهاآفريني قدرت ه��ای بزرگ را 
در طمع به اين س��رزمين فراهم كردند. اشتهاي 
دشمن تحريك شد و تصور كردند مي توانند موفق 

ش��وند. وي افزود: فتنه هزاران ميليارد به اقتصاد 
كشور ضرر زد، بر چهره مردم سااری ايران چنگ 
زد و اين تصور را پيش آورد كه ملت ايران متزلزل 
شده است و اين به ايجاد طمع به دشمنان ما جهت 

هجوم مجدد به اين ملت كمك مي كرد. 
    9 دي ملت ايران، آرزوهاي دشمن را دفن 

كرد
س��امي گفت: 9 دي روزي اس��ت كه ملت ايران 
آرزوهاي دش��منان را تش��ييع و تدفين كردند و 

عظمت ايران را به نمايش گذاشتند. 
وي ادامه داد: فتنه تصويري بود از دشمنان اين ملت 
و 9 دي تجلي شكوه اين ملت. درود بر همه كساني 
كه آن روز آمدند و از تاريخ درس گرفتند. ملت ايران 
مي دانس��ت كه اگر رهبر خود را تنها بگذارد، ۲8 

مرداد تكرار خواهد شد. 
جانشين فرمانده كل سپاه پاس��داران گفت: ملت 
ايران با هدايت رهبر حكيم خود نشان داد كه اگر 
دش��منان فتنه اي را آغاز كنند، خاتمه دهنده آن 
ملت ايران است. اگر تهديدي كنند، خاموش كننده 
آن ملت ايران است و اگر تحريم كنند، پيروز، ملت 

ايران است.
    نور خدا هرگز در اين س�رزمين خاموش 

نمي شود 
 وي اظهار داشت:  اي خداي بزرگ شاهد باش، ما 
امام خود را تنها نخواهيم گذاشت و پشت سر رهبر 
بزرگ مان قله هاي بلند را فتح خواهيم كرد. سامي 
گفت: ملت ايران توانست زخم هاي فتنه را ترميم 
كند. رهبر عزيز و بزرگوار ما بزرگ ترين نقش را در 
هدايت ملت در جريان اين توطئه ها داشت، او شرح 
صدر به خرج داد. او با الهام بخشي خود بذر آگاهي و 
ايمان را در دل های ما كاشت كه امروز شاخسارهاي 

آن در عالم ديده مي شود. 
   امريكا به زوال سياسي و نظامي رسيده است

وي خاطرنشان كرد: فتنه 88 عامل تحريم كشور بود، 
بنابراين ملت ايران همچنان از آن فتنه خطرناک رنج 
مي برد. اما امروز نفوذ منطقه اي ما بخش های مختلفي 
از زمين را در بر مي گيرد، نفوذ استكبارستيزي و نور 
انقاب اس��امي كه ملت ها را از اس��تعمار رهانيده 
است. جانشين فرمانده كل س��پاه پاسداران گفت: 
امروز اي��ران مي تواند راه را در زمي��ن و دريا و هوا بر 
امريكا ببندد. امريكا امروز به زوال سياسي و نظامي 
رسيده است. اين يك آرزو نيس��ت، واقعيت است.  
سامي خاطرنشان كرد: بيش��ترين زوال مربوط به 
عقب نش��ينی امريكا بدون هيچ دستاورد از منطقه 
اس��ت. امروز امريكا سردرگم اس��ت. برجام را امضا 
مي كنند و خ��ود از آن خارج مي ش��وند، اين يعني 
سرگرداني. در سوريه و عراق ميلياردها دار هزينه 
مي كنند اما نهايتاً بدون دستاورد خارج مي شوند. اما 
آنها با وجود همه اين شكست ها هنوز بر ملت ايران 
متمركزند، اما مطمئن باش��ند كه اين بار هم ملت 

ايران، آنها را شكست خواهند داد. 
    امريكايی ها مذاكره را براي شكستن وحدت 

ملي ما دنبال مي كنند
س��امي گفت: امريكايي ها مي دانند ك��ه مذاكره 
ش��كننده وحدت ملي ما و مقاومت مايه انس��جام 
و وحدت ملي ماس��ت. ملت اي��ران در هيچ ميدان 
نابرابري شركت نمي كنند.  امريكايي ها فكر مي كردند 
مي توانند با تحريم ها ملت ايران را شكست دهند اما 
هرچه بيشتر تحريم كنند، تحريم هايشان كم اثرتر 

مي شود. 
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران عنوان داشت: ما 
از هر زمان ديگري قوی تر، اميدوارتر و به آرمان های 
خود و رهبرمان پايبندتريم، اما هنر امريكا شكست 

خوردن است. 

ژه
وی

 ادعايدروغآشنادیدهنشد 
استناد دروغين حسام الدين آشنا به يك كتاب معروف در مورد 
دفاع مقدس براي او مشكل ساز... نش��د! او استنادي نادرست 
به يك كتاب كرد و نسبت نادرست به محسن رضايي داد و نه 
عذرخواهي كرد و نه توضيحي داد. آشنا با انتشار بخشي از كتاب 
لشكر خوبان مدعي شد كه مسئوان نظامي كشور با وجود اطاع 
از لو رفتن عمليات كرباي 4 تأكيد بر انجام عمليات و حضور 
رزمندگان و غواصان در آن داشتند. حسام الدين آشنا در ادامه 
جدال مكتوب خود با محسن رضايي درباره عمليات كرباي 4، 
خاطره اي را نقل كرد كه مدعي شد از سردار مهديقلي رضايي و 
به نقل از كتاب لشكر خوبان است: »داخل سنگر شدم، امين آقا 
)سردار شريعتي( پاي بيسيم دوزانو نشسته بود. پرسيدم كي به 
آب بزنيم؟ گفت: حتي ساعت عمليات هم لو رفته ولي آقا محسن 
)رضايي( قبول نمي كند كه عمليات لغو شود. تو به غواص ها بگو 
به محض شليك از طرف دشمن، برگردند. « اما واقعيت اين است 
كه اين متن در هيچ كجاي كتاب و در هيچ يك از چاپ هاي آن 
از اول تا آخر نيست. سردار مهدي قلي   رضايي، نويسنده كتاب 

در گفت وگو با يك س��ايت خبري در اين مورد مي گويد: »اين 
مطلب را كه به نام اينجانب مهدي قلي رضايي گذاشته اند كذب 
محض بوده و در كتاب لش��كر خوبان اص��ًا اين مطلب وجود 
ندارد. ای كاش يك بار هم به كتاب مراجعه مي كردند. خطاب به 
جناب حسام الدين آشنا بايد عرض كنم دوست عزيز من شما 
را آدم با تقوايي مي شناختم و متأسفانه علت سوء استفاده شما 
را جهت بهره برداري سياسي از اينگونه موارد متوجه نمي شوم. 
ای كاش به جاي جعل كردن سخن ونوشته حقير براي توجيه 
هدف سياسي خود كمي به فكر دولت تان و توجيه مشكات 
موجود بر مي آمديد و اقدامي مي كرديد تا مش��كلي از دوش 

مردم برداريد. «


  لیدرس��بزها:درانتخابات88ش��رکت
نکردم!

در جريان فتنه 88 بارها به حاميان اصاح طلب گفته ش��د 
بس��ياري از كس��اني كه به عنوان حاميان جنبش س��بز در 
اردوكشي هاي خياباني و اغتشاشات حضور دارند، اساساً در 

انتخابات شركت نكرده اند تا بتوانند مدعي تقلب در انتخابات 
باش��ند. فهميدنش هم س��خت نبود؛ دستگيرشده ها خود 
معترف بودند و صفحه شناسنامه ش��ان ه��م مؤيد اين نكته 
بود، اما اصاح طلبان نمي پذيرفتند. ح��اا يكي از ليدرهاي 
دانش��جويي جنبش س��بز خود صريحاً اعتراف كرده كه در 
انتخابات 88 شركت نكرده و به كس��ي هم رأی نداده است. 
مجيد توكلي كه چندين سابقه بازداشت به اتهامات امنيتي 
دارد، 16 آذر 88 به عنوان سخنران تجمع فتنه گران دعوت 
شده بود كه وقتي مأموران براي بازداش��ت او حاضر شدند، 
با پوش��يدن مقنعه و چادر قصد فرار از دانشگاه را داشت كه 
مورد شناسايي و بازداشت قرار گرفت. او به يكي از نمادهاي 
دانشجويان حامي فتنه سبز مبدل شد و برخي كاربران مرد در 
فضاي مجازي با انتشار عكس خود در پوشش چادر و مقنعه 
با او مثًا همراهي كردند! او اخيراً در توئيتر در پاسخ به سؤال 
يك كاربر اذعان كرد كه »در انتخابات 88 هم شركت نكردم 
و رأی ندادم. « توكلي بی آنكه در انتخابات 88 شركت كرده 

باشد، مدعي تقلب در انتخابات 88 بود!

سردار غيب پرور در تجمع 9 دي مردم تبريز: 
دشمن سال ۸۸ دچار اشتباه راهبردي شد

امريكايي ه�ا ت�ا اس�ام و مكت�ب عاش�ورا را از بين نبرند دس�ت 
از س�ر مردم اي�ران ب�ر نخواهند داش�ت ام�ا اين جبهه اس�تكبار 
و صهيونيست هاس�ت ك�ه از صحن�ه جهان�ي محو خواهند ش�د. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی بسيج؛ سردار غيب پرور رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين عصر ديروز در تجمع 9 دي مردم تبريز در مصاي امام خميني 
اين شهر اظهار داشت: مردم انقابي ايران با حضور ميليوني خود در برابر 
گستاخي فتنه گران از مكتب عاشورايي انقاب دفاع كردند. وي افزود: اين 
اقدام بزرگ تاريخي مردم ايران براي دشمنان بسيار گران آمد و تمام قد 
مقابل انقاب اسامي ايستادند و هر روز يك توطئه و خباثت براي شكست 
ايران طراحي كردند. وي خاطرنش��ان كرد: دشمن در س��ال 88 درباره 
ايران دچار اشتباه راهبردي شد و نقشه هايي كه در ساير كشورها با عنوان 
انقاب هاي مخملي اجرا كرده بود در ايران طراحي كرد و انتخابات رياست 
جمهوري دهم را براي اين اجراي توطئه برگزيد. سردار غيب پرور اضافه 
كرد: امريكايي ها تا اسام و مكتب عاشورا را از بين نبرند دست از سر مردم 
ايران بر نخواهند داشت اما اين جبهه استكبار و صهيونيست هاست كه از 
صحنه جهاني محو خواهند شد. وي همچنين با اشاره به نقش آذربايجاني ها 
در سربلندي ايران گفت: مردم آذربايجان در طول تاريخ نقطه تاريكي ندارند 
و نقش آنها در دوران انقاب و دفاع مقدس و حفاظت از ارزش های اسام 
بي بديل است.    رئيس سازمان بسيج همچنين  در آيين افتتاح مسجد 
حضرت ابوالفضل)ع( در تبريز، مس��اجد را محل رشد و بالندگي خواند و 
اظهار داشت: نبايد بگذاريم مساجد مورد بی مهری قرار بگيرد كه همگي 

متضرر مي شويم.   

با تاش گروه هاي مقاومت و ملت هاي بيدار منطقه
شمخاني: معامله قرن محقق نخواهد شد

دبي�ر ش�وراي عال�ي امنيت مل�ي با اش�اره ب�ه حمايت آش�كار و 
پنه�ان برخي كش�ورهاي عربي از ط�رح اس�تعماري امريكا تحت 
عن�وان »معامله ق�رن« تصريح ك�رد: اج�راي اين ط�رح ضربه اي 
بزرگ ب�ر پيكره فلس�طين ب�وده و گروه هاي مقاوم�ت و ملت هاي 
بي�دار منطق�ه مان�ع از تحق�ق اي�ن ني�ت ش�وم خواهن�د ش�د. 
به گزارش ايسنا، دريابان ش��مخاني روز گذش��ته در ديدار زياد الَنخاله، 
دبيركل جنبش جهاد اسامي فلسطين بر حمايت مستمر از آرمان مقاومت 
فلسطين به عنوان يكي از اصول بنيادين سياست خارجي جمهوري اسامي 
ايران تأكيد كرد و اظهار داشت: از بدو شكل گيري جمهوري اسامي ايران 
همواره در كنار مردم مقاوم و مظلوم فلسطين بوده ايم و اين مسير برگرفته 
از اعتقادات ديني و باورهاي انساني تا پيروزي كامل جريان مقاومت ادامه 

خواهد داشت. 
شمخاني با اش��اره به حمايت آشكار و پنهان برخي كش��ورهاي عربي از 
طرح استعماري امريكا تحت عنوان »معامله قرن« افزود: اجراي اين طرح 
ضربه اي بزرگ بر پيكره فلسطين بوده و گروه هاي مقاومت و ملت هاي بيدار 
منطقه مانع از تحقق اين نيت شوم خواهند شد. دبير شوراي عالي امنيت 
ملي خاطرنشان كرد؛ متأسفانه جنايات بسيار بزرگي كه عليه مردم فلسطين 
در جريان است با تبليغات گسترده رسانه هاي صهيونيستي تحت الشعاع 
وحشي گري گروه هاي تكفيري قرار گرفته كه اين ظلمي مضاعف بر آرمان 
فلسطين است. نماينده مقام معظم رهبري در اين ديدار راهپيمايي هاي 
بازگش��ت را نقطه عطفي در تداوم حركت های مردمي جريان مقاومت 
دانست و افزود: مردم فلسطين حاضر به دست كشيدن از وطن و سرزمين 
خود نيستند و امروز طرفداران منطق دموكراسي در آزمون حمايت از اين 
خواست عمومي در برابر اشغالگران قرار دارند. دبير شوراي عالي امنيت 
ملي با اشاره به موفقيت های مستمر جريان های اصيل مردمي در مبارزه با 
گروه هاي تروريستي مورد حمايت امريكا، رژيم صهيونيستي و عربستان در 
كشورهاي عراق، سوريه و يمن افزود: امروز جريان مقاومت بيش از هر زمان 
ديگري موفقيت خود در برابر نظام سلطه را به رخ مي كشد و بدون شك اين 

روند تحقق آرمان مردم فلسطين را تسريع خواهد كرد. 
در اين ديدار زياد النخاله دبيركل جنبش جهاد اس��امي فلسطين 
نيز با اشاره به اينكه جمهوري اسامي ايران از حاميان واقعي آرمان 
فلسطين است، گزارشي از برگزاري انتخابات جنبش جهاد اسامي 
ارائه كرد. وي با بيان اينكه مقاومت در مقايسه با گذشته از ظرفيت 
و توانمندي باايي در برابر متجاوزان برخوردار ش��ده اس��ت، افزود: 
حاصل اي��ن توانمندي ها در راهپيمايي هاي بازگش��ت و شكس��ت 
تهاجم اخير رژيم صهيونيس��تي جلوه گر ش��د كه اع��ام انتخابات 
زودهنگام در سرزمين هاي اشغالي از ثمرات آن است. مقام فلسطيني 
همچنين ضمن اشاره به تاش هايي كه از سوي برخي از كشورهاي 
عربي و غربي براي شكس��تن مقاومت صورت مي گيرد، گفت؛ مردم 
فلسطين مصمم تر از گذش��ته تا پيروزي كامل به راه پرافتخار خود 

ادامه خواهند داد. 

  شهردار تهران: 
حماسه ۹ دي پاسخ کوبنده اي به فتنه گران بود

با توجه به اينكه دشمنان خارجي چش�م طمع به كشور ما داشتند، 
حماسه 9 دي پاسخ كوبنده اي به عوامل فتنه و دشمنان خارجي بود. 
پيروز حناچي شهردار تهران در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي دفاع پرس، 
در خصوص يوم اه 9 دي اظهار داشت: دشمن در سال 88 عمق و پايه هاي 
نظام را هدف قرار داده بود و از ابزار هاي مختلف رواني براي رسيدن به اهداف 

خود استفاده مي كرد. 
وي با بيان اينكه مردم وايتمدار ايران در 9 دي روز ماندگاري را رقم زدند، 
گفت: نهم دي با توجه به حوادثي كه قبل از آن رخ داده بود، روزي مهم و 
سرنوشت ساز بود. حناچي افزود: با توجه به اينكه دشمنان خارجي چشم 
طمع به كشور ما داشتند، حضور مردم در سراسر كشور پاسخ كوبنده اي به 

عوامل فتنه و دشمنان خارجي بود. 

درازهی از پرخاش کوتاه نمی آيد
محمد باس�ط درازهي، نماينده س�راوان كه طي يك ماه گذشته در 
برخوردي نامعقول، هتاكانه و غيراخاقي با كارمند گمرك در تهران 
خبر س�از ش�د و اكنون پرونده تخلفات او در هيئت نظارت بر رفتار 
نماين�دگان در جريان اس�ت، روز گذش�ته در راه�روي خانه ملت، 
با خبرنگاران وارد بگو مگو ش�د و با پاس�خ های توهي�ن آميز برگ 
ديگري از نبوغ خود در برخورد با نماين�دگان افكار عمومي رو كرد. 
ُدرازهي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از او پرسيد درباره حواشي اخير 
توضيح دهد، گفت: سؤال نپرس و دنبالم نيا؛ سرما مي خوري، گلويم درد 
می كند؛ همه چيز در سايتم هست. وي در پاسخ به اين سؤال كه همه موارد 
در سايت شما مطرح نشده، افزود: به تو ربطي ندارد، صحبت نكن. نماينده 
مردم سراوان در مجلس همچنين درباره اينكه ابهاماتي پيرامون مقاله شما 
مطرح شده، اظهار كرد: من اصاً رشته ام ادبيات بوده و آن مقاله مربوط به 
رشته رباتيك اس��ت، من هم فردا مي توانم اسم شما را در يك مقاله ثبت 
كنم، البته براي اين موضوع امتيازي هم نگرفته ام. ُدرازهي در پاس��خ به 
اين سؤال كه گفته مي شود شما با يكي از واردكنندگان خودرو به گمرک 
رفتيد و سپس آن حواشي به وجود آمد، تصريح كرد: در مرز ما فقط دام وارد 
مي شود و چيز ديگري وارد نمي شود. وي سپس در پاسخ به سؤال ديگري 
مبني بر اينكه پس آقاي حاجب آنجا چه كار مي كرد، تصريح كرد: از خودش 
بپرسيد. نماينده سراوان اين س��ؤال كه »شما نماينده مجلس هستيد و 
اكنون ما به شما دسترسي داريم، پس چرا پاسخ سؤاات را نمي دهيد« را 

بدون پاسخ گذاشت. 

 نماي نزديك

    فتنه ۸۸،چيزي شبيه كشمكش هاي فرساينده بنی صدر
 رئيس مجلس شوراي اسامي حماسه نهم دي را سيلي محكمي به اغواگري ها و شيطنت هاي 
بيگانگان دانس��ت و گفت: ملت اي��ران در اين حماس��ه اراده  خود را جايگزي��ن رفتارهاي 
ماجراجويانه داخلي و خارجي كرد. علي اريجاني در جلسه علني ديروز مجلس گفت: نهم 
دي ماه از آن جهت در تاريخ ايران جاي گرف��ت و در خاطره ها ماند كه قدرت حضور ملت را 
دربردارد، قدرتي كه با صابت، چالش ها را از بين برد و شرايط را روشن و تثبيت كرد؛ قدرتي 
كه به اغواگري ها و ش��يطنت هاي بيگانگان س��يلي محكم زد. وي ادامه داد: حضور ملت به 
خصوص جوانان در صحنه دفاع مقدس و ايجاد فضاي ش��ورانگيز مجاهدت بس��يجيان بود. 
اريجاني افزود: بعد از كشمكش هاي سياسي فرساينده بني صدر عليه رهبران حزب جمهوري 
اسامي و مسئوان نظام و درگيري هاي امنيتي منافقين، آن هم در شرايط تجاوز دشمن به 
سرزمين ايران و فضاي تبليغاتي شديد عليه انقاب، حضور ملت در صحنه سياسي كشور و 
جبهه ها معجزه اي بزرگ خلق نمود. اريجاني ادامه داد: نهم دي س��نخ چنين رويدادي بود 
كه غبارآلودگي فضاي سياسي را از بين برد و كشمكش هاي داخلي را پايان داد. وي همچنين 
گفت: اين حماس��ه زنجيره اي از دخالت هاي فرصت طلبانه امريكا و بعضي كشورهاي غربي 
و برخي ناامني هاي كوچك را سر جاي خود نشاند و با روشنگري مسير انقاب را مستحكم 
كرد. رئيس مجلس يكي از دايل مهم چالش هاي آن روز را بی توجهی به قانون و تمكين به 
آن دانست و گفت: اينكه در همه نظام هاي جا افتاده اصل را بر قانون پذيري مي گذارند و پاي 
آن مي ايستند به اين جهت است كه عبور از اين مقوله هزينه هاي سنگيني براي منافع ملي و 
امنيت ملي كشور خواهد داشت. اريجاني افزود: اين درس بزرگي براي نسل امروز و فرداست 
كه بدانند حتي با تخلف هاي كوچك از قانون نيز بايد مبارزات جدي داش��ت چون فراگيري 

تخلفات كوچك هم مي تواند پايه هاي مدنيت كشور را بلرزاند. 

      خبر يك 

رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امي در حكم�ي آي�ت اه آمل�ي 
اريجان�ي را ب�ه عن�وان رئي�س مجم�ع تش�خيص مصلحت 
نظ�ام و عض�و فقه�اي ش�وراي نگهب�ان منص�وب كردن�د. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، در حكم 
رهبر انقاب به آيت اه صادق آملي اريجاني آمده اس��ت: با توجه 
به نقش بي بديل مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در اداره و قوام 
و استحكام نظام مقدس جمهوري اس��امي و با عنايت به ارتحال 
عالم مجاهد آيت اه هاشمي ش��اهرودي رحمه اه عليه و ضرورت 

س��امان يابي هر چه س��ريع تر اركان مجمع، جنابعالي را به رياست 
آن مجمع مهم و تأثيرگذار و نيز به عضويت فقهاي شوراي محترم 

نگهبان منصوب مي كنم. 
همان طور كه پيش از اين در حكم دوره جديد آمده اس��ت، مجمع 
در اين دوره عهده دار مسئوليت مهم و اساسي تغييرات در ساختار 
و محتواي آن نهاد مؤثر و مهم نيز مي باش��د كه با توجه به س��ابقه  
برجسته و ارزش��مند جنابعالي در ش��وراي نگهبان و مديريت پر 
تاش و عالمان��ه و مخلصانه بر قوه قضائيه، امي��د مي رود با حضور 

فعال و عالمان��ه اعضاي محترم مجمع تش��خيص مصلحت نظام و 
ايفاي نقش مؤثر دبيرخانه و دبير محترم در انجام وظايف خود تحت 
نظارت و اشراف رياست مجمع، مسئوليت هاي محوله در اين دوره 
در كمال اتقان و به بهترين وجه به انجام برسد. با عنايت به اهميت 
مسئوليت ها در مجمع و ش��وراي نگهبان انتظار مي رود در فرصت 
زماني مناس��ب، با تنس��يق امور در قوه قضائيه، در مسئوليت هاي 
خطير يادشده ُمَتمّحض گرديد. از خداوند متعال توفيق وافر و كمك 

همه جانبه اش را براي آن جناب و همكاران مسئلت می نمايم. 

  با حكم رهبر معظم انقاب  
آيت اه آملي اريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت شد

  گزارش

محمدمهدی صافی|   جوان  
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خود شما بودجه جور كن!
قاضي زاده هاشمي 15روز پيش از وزارت بهداشت استعفا داد. طبق منطق ايشان كه در گفته هايشان نمود دارد، چنين استعفايي
 در شرايط كنوني قابل پذيرش نيست و حاا كه سمت وزارت را پذيرفته اند بايد وضعيت كنوني را درك، تحمل و مديريت كنند

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 تقي دژاكام اين عكس را در صفحه اينس�تاگرامش منتشر 
كرد. 

 يك كاربر توئيت كرد: به نظرم رفتن به خارج به صورت عام بين مردم 
ما شبيه ازدواج براي دخترها در ذهنيت س��نتيه. ذهنيتي كه به صرف 
»شوهركردن« مي گن »فاني رفت خونه بخت« اهميتي هم نداره كه اون 
خونه چه كيفيت و شرايطي داره. خارج رفتن هم براي خيلي ها - بيشتر 

مردم- مساويه با همون خونه بخت و موفقيت و خوش  به  حالش. 

 صدرا محقق با انتش�ار اين عك�س توئيت زد: ب��ا گوگل مپ 
پايين دست اين سد را كه روي رودخانه هيرمند ساخته شده نگاه كنيد، 
هزاران هكتار زمين سرسبز كه تقريباً همش زير كشت خشخاش است، 
بزرگ ترين مزارع برداشت ترياك در جهان! در واقع حقابه تااب هامون 

به شكل آب مجازي با ترياك و هروئين به ايران ترانزيت مي شود. 

 محمد ميرزايي توئيت كرد: وقتي نماينده مجلس مطمئن باشه 
كه هيچ برخوردي با او درباره آنچه ميگه و انجام ميده نميش��ه، بعد از 
آن همه حاشيه، اتهام سرقت علمي و همراهي با واردكننده خودرو باز 
هم وقتي مورد پرس��ش خبرنگاران قرار مي  گيره، ميگه »به تو ربطي 

ندارد؛صحبت نكن.«

  محمدصادق عبداللهي توئيت كرد: اگر يك سياستمدار حرفي 
تازه و راهگشا براي فردا داشته باشد كه توجه رسانه ها و مردم را به خود 
جلب كند، نيازي به افش��اگري هاي تاريخ��ي، بازگوكردن ناگفته ها و 
كل كل كردن با گفتمان رقيب ندارد. مشكل وقتي است كه باد انتخابات 

شروع به وزيدن مي كند و نياز به ديده شدن هست!

 كبري آسوپار توئيت كرد: قيمت مرغ همچنان باا مي رود و ما مردم 
هم همچنان مي خريم. س��ازمان مردمي صاحب نفوذ براي تحريم مرغ 
نداريم؟ بزرگ ترين شبكه غيردولتي كه مي تواند توده ها را براي اين تحريم 
توجيه و هماهنگ كند، مساجد و ائمه جماعت هستند. كاش ظرفيت اين 

شبكه براي جا انداختن فرهنگ تحريم كااي گران استفاده شود. 

 رحيم زياد علي توئيت كرد: بيچاره دولت بعدي، با اين روند ويرانه 
تحويل مي گيرد. گفته مي شود بدهي وزارت بهداشت به بيمارستان ها 
بالغ بر ۳۰هزار ميليارد تومان است. آقاي وزير استعفا هنر نيست، بمان 

و اين ويرانه را آباد كن، نكند مانند آن وزير مستعفي جا بزني.

 الهام اكبري توئيت كرد: ديش��ب دخترم رو دكتر رساندم، كلي 
التماس كردم كه سابقه فان مريضي را دارد، به دادش برسيد. پرسنل 
براشون مهم نبود به محض اينكه دخترم به زبان انگليسي با من صحبت 
كرد، همه با مهرباني به خط شدند تا شرايطش رو مطلوب كنند، وسط 
تمام نگراني هايم چقدر دلم س��وخت براي اي��ن همه خودباختگي در 

مقابل يك زبان.

نيره ساري

»سجام«
 ديده بان مردمي پيشگيري از جرائم

اگر شهروندي از عملكرد بانكي گايه داش��ت يا ظلمي از سوي بانك 
يا مؤسس��ه مالي به او ش��ده بود، گزارش دهد. اگر ش��هروندي شاهد 
تعطيلي كارخانه اي يا بيكاري كارگري بود، گ��زارش دهد. اين روزها 
زياد درباره احتكار مي ش��نويم. گزارش درباره تخلفات محتكران هم 
جزو همين اگرها مي ش��ود. موضوعات مرتبط با محيط زيس��ت مانند 
آتش س��وزي و تخريب جنگل و مواردي از اين نوع، با ضميمه مدارك 
مربوطه نيز مي تواند موضوع گزارش مردمي باش��د، ام��ا نه به عنوان 
»ش��هروند خبرنگار« بلكه در جايگاه حقوق از دست رفته اي كه قابل 

پيگيري است. 
»س��جام«! س��امانه جامع اطاعات مردمي كه به مردم اين امكان را 
مي دهد،  مس��ائلي چون احتكار، قاچ��اق كاا و ارز، تخلف��ات بانكي و 
زمين خواري و س��اير مفاس��د اداري مرتبط با حقوق عامه را گزارش 

دهند. 
اعام نقاط حادثه خيز جاده اي، معرفي متخلفان اقتصادي و گزارش هاي 
نواقص فني و بهداشتي حوزه هاي كارگري و صنعتي، موارد نقض حقوق 
عامه و استفاده غيرمجاز از اموال دولتي از ديگر موضوعاتي هستند كه 

ديده بانان مي توانند به صورت گزارش به سامانه سجام ارسال كنند. 
با نظر معاون اجتماعي قوه قضائيه چند ماهي مي ش��ود سامانه سجام، 
در سراسر كشور شروع به فعاليت كرده است؛ از اين رو، مردم مي توانند 
به عنوان ناظران و ديده بانان پيشگيري، ورود عملياتي داشته باشند و 
قوه قضائيه نيز در اين راستا متعهد شده تا به نظارت هاي مردم ترتيب 

اثر دهد و با كمك آنان بر نظارت مردمي تمركز كنند. 
طبق گفته مديركل پيش��گيري هاي مردمي و مش��اركت هاي مدني 
معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اين سامانه به همه نهاد هاي 
دولتي متصل است و با در دسترس بودن براي كاركنان نهاد هاي كشور 
باعث مي شود تا در صورت دريافت گزارش تخلف، به سرعت پيگيري 
كنند. س��يدعلي اصغر رفاهي با اعام اينكه تاكنون حدود ۷۰هزار نفر 
عضو سامانه سجام شده اند، مي گويد: اميدواريم حداقل 1/5ميليون نفر 

از جمعيت كشور تا فروردين ۹۸عضو سامانه سجام شوند. 
گزارش  هاي مردم��ي در اين س��امانه كام��ًا محرمانه اس��ت و هيچ 
اطاعاتي از ف��رد اعام كننده تخل��ف، جايي اعام نمي  ش��ود و فقط 
سازمان هاي مربوطه گزارش را دريافت مي كنند و به اطاعات هويتي 

فرد گزارش دهنده دسترسي ندارند. 
به گفته مسئوان قضايي، ش��هروندان اين نكته را هم بايد مدنظر قرار 
دهند كه در سامانه سجام به مسائل شخصي و خصوصي مردم ترتيب 
اثر داده نمي ش��ود؛ چراكه رويكرد اين س��امانه پيش��گيرانه و كاهش 

پرونده هاي قضايي است. 

 معاون امور توانبخشي س��ازمان بهزيستي كش��ور گفت: طي ۹ماهه 
سال جاري تعداد 4۷۹هزار خانوار به آمار مستمري بگيران اضافه شده است 

كه اين رقم رشد ۸۳درصدي را نسبت به ابتداي سال ۹۷ نشان مي دهد.
  سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور بيان كرد: سامانه اي با عنوان 
»ثبت تغيير نش��اني محل س��كونت« ايجاد ش��ده تا از اين طريق كد 

شخصي افراد در كنار مكان و نشاني آنها ثبت شود. 
  مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران از مرمت و باز  زنده سازي ۳۷ 

سقاخانه تاريخي در محدوده حصار ناصري خبر داد. 
  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: بازنشستگان تأمين اجتماعي 
در بسته حمايتي دولت قرار دارند كه منابع آن در دو نوبت تأمين شد و 

اان در مرحله اقدام و واريز است. 
 معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با اشاره به كمبود 
فضاهاي ورزش��ي براي بانوان تأكيد كرد: اين موضوع از مواردي است 
كه در ايحه بودجه سنواتي سال آينده براي ش��هرداران مناطق بايد 

اعتباراتي براي ساختن سوله هاي مخصوص بانوان پيش بيني شود. 
  مديركل دفتر انجمن اوليا و مربيان وزارت آموزش وپرورش با بيان 
اينكه در س��ند تحول بنيادين تأكيد ش��ده اس��ت كه خانواده بايد در 
سياستگذاري ها، تدوين برنامه ها و اجراي آنها مشاركت داشته باشند، 
گفت: اين مشاركت در سطح مدرس��ه وجود دارد و در حال حاضر به 
همان سطح هم محدود شده است، اما تاش مي كنيم آن را در كليت 

آموزش و پروش گسترش دهيم. 
 رئيس كميته س��امت شوراي اس��امي ش��هر تهران در تذكر به 
ش��هردار تهران گفت: اخذ عوارض از مطب و تابلوي پزشكان برخاف 

قوانين است. 

ح�دود 65درص�د 
عليرضا سزاوار
آلودگي هواي تهران   گزارش 2

مربوط به اتوبوس ها 
و كاميون هاي سنگين است. اين در حالي است 
كه بررسي ها نشان مي دهد، مالكان اين خودروها 
به روش هاي مختلف معاينه فني را دور مي زنند. 
روزگذشته معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران آماره�اي جالبي در اين م�ورد ارائه كرد. 
يكي از اي�ن آمارها از اي�ن قرار اس�ت: بيش از 
90درصد معاينه هاي فني خودروهاي سنگين از 
مي ش�ود.  درياف�ت  ته�ران  از  خ�ارج 
حدود 65درصد آلودگي ه��واي تهران مربوط به 
اتوبوس ها و كاميون هاي س��نگين است و با حل 
اين مشكل حدود دو سوم معضل آلودگي تهران 
برطرف مي شود. جايگزيني كاميون و اتوبوس هاي 
فرسوده س��ال ها طول مي كش��د و زمانبر است، 
بنابراين معاينه فني بهترين راه جايگزين البته در 
كوتاه مدت است. راهي كه مالكان اين خودروها به 

هر نحو از آن فراري  هستند. 
 امان از حاشيه پايتخت !

برچس��ب هاي معاينه فن��ي پس از بررس��ي ها و 
انجام تس��ت هاي دقيق ايمن��ي و آايندگي روي 
خودروها در مراكز معاينه فني تهران كه همگي 
مكانيزه هستند صادر مي شود، اما خارج از تهران 
ماجرا به شكل ديگري است. ظاهراً صدور برگه هاي 
معاينه فني فله اي بدون حضور خودرو و بررسي 
آن در مراكز غيراستاندارد معاينه فني در حاشيه 

پايتخت و برخي شهرستان ها انجام مي شود. 
برخ��ي خبرگزاري ها از صدور تلفن��ي برگه هاي 
معاينه فني بدون اينكه نيازي به حضور خودرو در 
مراكز معاينه فني باشد، خبر داده اند. يكي از دايل 
اقبال خودروهاي سنگين به مراكز معاينه خارج از 

تهران، مكانيزه نبودن آنهاست. 
 فيلم شما موجود است !

اكن��ون دوربين هاي نظارت تصوي��ري در داخل 

تمام مراكز معاينه فني تهران و كانشهرها نصب 
شده  و تمام مراحل انجام تست ايمني و آايندگي 
خودروها با اين دوربين ها رصد مي شود. در نهايت 
تمام نتايج تست ها به همراه عكس خودرو و شماره 
پاك آن الصاق شده و برگه معاينه فني با استناد 

به وجود و رؤيت اين مدارك صادر مي شود. 
به گفت��ه علي رضوي، مديرعامل س��ابق س��تاد 
مركزي معاينه فني »در صورت ارس��ال گزارشي 
مبني بر احتمال تخلف در صدور برگه معاينه فني 
هم مي توان به تصاوير و عكس هاي دوربين هاي 
نظارت تصويري مستقر در مركز مورد نظر مراجعه 

كرد.«
اگر برگه با اس��تناد به انجام تس��ت ها و با حضور 
خودرو در مركز صادر شده باش��د، حتماً تصاوير 
و نتايج مكتوب تست ها به عنوان مدرك موجود 
خواهد بود و در واق��ع مكانيزه بودن مراحل انجام 
معاينه فني خودروها در مراكز مكانيزه معاينه فني 
راه هرگونه تخلف و سوءاستفاده اي را بسته است.

 خواسته اي كه محقق نشد
حال اين پرسش مطرح مي شود كه چطور مراكز 
معاينه غيرمكانيزه يا حتي غيرمجاز هم مشغول به 
كار هستند؟ جواب اين پرسش را رئيس مركز ملي 
هوا در سازمان محيط زيس��ت با انتقاد از عملكرد 
ادارات كل محيط زيس��ت اس��تان ها در بازديد و 
بازرسي از مراكز معاينه فني، داده است. به گفته 
مسعود زندي »بهتر اس��ت در آيين نامه اجرايي 
معاينه فني ساز و كار قانوني براي بازديد از مراكز 

معاينه فني در نظر گرفته شود.«
بر اس��اس ماده 6 قان��ون هواي پ��اك، نظارت بر 
مراكز معاينه فني بر عهده سازمان محيط زيست 
اس��ت. براي همين در كارگروه تخصصي معاينه 
فني تصميم گرفته ش��د كه دوره آموزشي براي 
كارشناس��ان ادارات كل محيط زيست استان ها 
برگزار شود تا بتواند در بحث نظارت و بازرسي با 

تخصص و دانش بيشتر عمل كند. 

اما رئيس مركز ملي هوا در سازمان محيط زيست 
ضم��ن انتقاد از عملك��رد ادارات محيط زيس��ت 
استان ها در بازرس��ي مراكز معاينه فني گفت:  از 
بين ۳1 مركز استان، تنها 15استان به درخواست 
ما جواب داده اند. به هر حال خواس��ته ما در اين 

مورد محقق نشد. 
 رانندگان چطور گاز مي دهند؟

رئيس مركز ملي هوا با بيان اينكه گزارشات ارسالي 
از ادارات كل محيط زيس��ت اس��تان ها در مورد 
بازرسي مراكز معاينه فني گزارشات ضعيفي بوده، 
تأكيد كرد: اكثر معاونان محيط زيس��ت انس��اني 
اس��تان ها از اين موضوع دلگير بودند كه سازمان 
محيط زيس��ت به طور پي در پ��ي از آنها اطاعات 
مي خواهد. به هر حال شيوه اي كه ما براي دريافت 
اطاعات مراكز معاينه فني دنبال كرديم، ناموفق 
بوده و پيش��نهاد من اين اس��ت كه در آيين نامه 
اجرايي معاينه فني س��از و كاري ب��راي بازديد و 
بازرس��ي از مراكز معاينه فني لحاظ ش��ود تا اين 

موضوع به شكل قانونمند پيگيري شود. 
حدود يك ماه قبل هم دبير كارگروه ملي كاهش 
آلودگي هوا خبر داد: »طي س��ه س��ال گذش��ته 
اقداماتي براي ارتقاي معاين��ه فني، رفع تقلب ها 
و تخلفات معاينه فني خودروهاي س��بك انجام 
ش��ده اس��ت، اما براي معاينه فني ديزل ها هنوز 

نگراني هاي جدي وجود دارد.«
به گفت��ه وحي��د حس��يني »برخ��ي رانندگان 
خودروهاي س��نگين به اهميت ش��دت و ضعف 
گاز و اثر آن در نتيجه معاينه فني آگاهي دارند و 
مي دانند، چطور گاز دهند تا معاينه فني را پاس 
كنند. نبود امكانات در برخي مراكز اين مشكل را 

ايجاد مي كند كه بايد برطرف كنيم.«
حل اين مشكات نيازمند همت واقعي كارگروه 
ملي كاهش آلودگي هوا و محيط زيست است تا با 
مكانيزه كردن و نظارت دقيق از سوء استفاده معاينه 

فني خودروهاي سنگين جلوگيري شود. 

معاينه فني زير چرخ ماشين هاي سنگين
بيش از 90درصد اتوبوس ها و كاميون هاي پايتخت خارج از تهران معاينه فني مي گيرند

سيدحس�ن قاضي زاده هاش�مي را در دول�ت 
يازدهم، به طرح تحول س�امت مي شناختند. 
س�ال پاياني دولت يازده�م و در ط�ول دولت 
دوازدهم آقاي وزير ب�ه ادبيات خاصش معروف 
شد؛ اولين واكنش پرحاشيه هاش�مي در برابر 
فرماندار ب�دره و درخواس�تش براي پزش�ك 
متخصص بود كه از سوي وزير » بيشعور« خوانده 
و به بركناري تهديد شد! بعد از آن آقاي وزير براي 
چالش هاي اقتصادي مردم اينگونه نسخه پيچيد: 
»هميني كه هست خودتان رأي داديد بايد تحمل 
كنيد«!  جنجالي ترين واكنش هاشمي در مقابل 
پيرمرد بجس�تاني و اظهار عجزش از پرداخت 
هزينه فيزيوتراپي همس�رش بود كه به پيرمرد 
توصيه كرد: »خودت بمال«! حاا شنيده ها حاكي 
از آن است كه وزير در واكنش به بودجه سامت 
در سال 98 استعفا كرده است!  اين در حالي است 
كه با منطق دكتر هاشمي بايد گفت:  هميني كه 
هس�ت، خ�ودت وزارت را پذيرفتي خودت هم 
بودجه اش را ج�ور كن! هرچند كه س�خنگوي 
ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور خبر 
مي دهد، بودجه سامت در دولت دكتر روحاني 
3/2 برابر ش�ده و 36هزار ميلي�ارد تومان تنها 
به طرح تحول س�امت اختصاص يافته اس�ت. 

هر چند خبر اس��تعفاي وزير بهداش��ت هنوز به 
شكل رسمي تأييد يا حتي تكذيب نشده، اما انگار 
همه آنهايي كه بايد در جريان اين ماجرا باش��ند 
از اين اس��تعفا خبر دارند. به خصوص روزگذشته 
ك��ه اظهارنظره��اي مختل��ف و گاه متناقضي را 
در واكنش ب��ه اين اقدام وزير ش��اهد بوديم. خبر 
اس��تعفاي قاضي زاده هاش��مي با توئي��ت الياس 
حضرتي عضو »خانه ملت« رسانه اي شد.  حضرتي 
در صفحه خود نوش��ت: »متأس��فانه باخبر شدم 
دكتر قاضي زاده هاش��مي در اعت��راض به كاهش 
بودجه سامت استعفا داده و چند روزي است در 
جلسات هيئت دولت شركت نمي كند. وظيفه تمام 
دلسوزان است كه مانع از استعفاي ايشان شوند و 
اميدوارم به زودي وزير بهداش��ت دوباره در دولت 

حاضر شوند.« 
محمدحسين قرباني از ديگر اعضاي خانه ملت و 
عضو كميسيون بهداشت هم در اين باره مي گويد: 
» دكتر قاضي زاده هاشمي از سمت خود استعفا داده، 

اما هنوز رئيس جمهور نپذيرفته است.« 
علت استعفاي وزير در حالي كمبود بودجه سال 

۹۸ اعام شده كه مژگان خانلو، سخنگوي ستاد 
بودجه س��ازمان برنامه و بودجه كشور در گزارشي 
از ارقام چند 1۰ميلياردي ردي��ف بودجه وزارت 
بهداش��ت مي گويد: »در ايحه بودجه ۹۸ حدود 
۷۰هزار ميليارد توم��ان بودجه اختصاصي وجود 
دارد كه 5۸ درص��د آن مربوط به مجموعه وزارت 
بهداشت است و اين وزارتخانه به تنهايي ۳5هزار 
و ۹۰۰ميليارد تومان درآم��د اختصاصي دارد كه 
4هزار و ۹۰۰ميلي��ارد تومان ني��ز از هدفمندي 

يارانه ها مي گيرد.« 
 دولت در پي تعيين سرپرست

الياس حضرت��ي در دنباله اخباري ك��ه پيرامون 
اس��تعفاي وزير دارد، روزگذش��ته در رابطه با اين 

ماجرا گفت: »بنده از كانال هاي مختلفي پيگيري 
كردم كه قاضي زاده هاشمي سه جلسه است كه در 
جلسات هيئت دولت ش��ركت نمي كند و استعفا 
داده است.« وي تصريح كرد: »امروز هم دولت به 
دنبال يك سرپرست براي وزارت بهداشت و درمان 
اس��ت.«  در چنين شرايطي و درس��ت در همان 
لحظاتي كه حضرتي درب��اره پيگيري دولت براي 
معرفي سرپرست وزارت بهداش��ت خبر مي داد، 
اما سيدحس��ن قاضي زاده هاش��مي بي آنكه هيچ 
تاش��ي براي پايان دادن به زمزمه هاي استعفاي 
خود داشته باشد، در جلسه شوراي راهبردي طب 
عمومي شركت كرد؛  درست همان روالي كه وي 

طي روزهاي گذشته پيش گرفته بود. 

 نوبخت:  استعفاي وزير فرار رو به جلوست
ماجراي استعفاي وزير بهداشت با وجود آنكه هنوز به 
طور رسمي رسانه اي نشده واكنش هاي متعددي را در 
پي داشته است.  علي نوبخت حقيقي، عضو كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس يكي از چهره هايي است 
كه در برابر اين استعفا موضع گرفته و معتقد است: 
 »بودجه وزارت بهداش��ت نسبت به س��ال گذشته 
حداقل 1۰درصد افزايش پيدا كر د ه و وزارت بهداشت 
د ر زمينه مصرف بودجه، قان��ون ر ا رعايت نمي كند 
و مسئله اس��تعفاي وزير نيز فرار روبه  جلو است.«  از 
نگاه وي از لحاظ كارشناسي بودجه وزارت بهداشت 
مناسب تعيين شده و با توجه به منابع خزانه، بودجه 
وزارت بهداش��ت به طور دقيق تعيين ش��د و حتي 

مي توان يك سوم اين مبلغ ر ا صرفه جويي كر د. 
 شهرياري: چالش س�امت در بودجه 98 

سامت 
در واكنش به اظهارات رئيس س��ابق كميس��يون 
بهداش��ت مجلس، حسينعلي ش��هرياري رئيس 
كنوني اين كميس��يون جانب آقاي وزير را گرفته 
و مي گويد: »به نظر مي آيد در س��ال ۹۸ با بودجه 
پيشنهادي دچار چالش هاي جدي در حوزه سامت 
شويم.«  به عنوان مثال دو سال پيش بودجه بيماران 
خاص ۲6۰ميليارد تومان بود، اما براي سال ۹۸ به 
15۰ميليارد تومان رسيده است. در حالي كه تعداد 
بيماري هاي خاص نسبت به گذشته افزايش پيدا 
كرده و منابع مورد نياز بيماران خاص و صعب العاج 

چيزي بيش از هزار ميليارد تومان است. 
وي به كاهش بودجه تعالي جمعيت در ايحه سال 
۹۸ اشاره مي كند و مي افزايد: »افزون بر اين، بودجه 
بيماران پيوندي نيز با وج��ود تصويب تعرفه ها در 

دولت كاهش داده شده است.« 
از نگاه شهرياري عملكرد س��ازمان برنامه و بودجه 

براساس رانت و جناح بازي و سياسي كاري است. 
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسامي تصريح مي كند: »سازمان برنامه و بودجه 
سازمان »و« اس��ت كه نه برنامه دارد و نه بودجه و 
براساس ش��اخص ها عمل نمي كند و عملكرد آن 
براس��اس رانت و جناح بازي و سياسي كاري است 
و نمونه هاي بسياري براي آن مي توان مثال زد.« 
شهرياري با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه با 
سامت مردم موضع سياسي دارد، ادامه مي دهد: 
»منابعي كه براي دانش��گاه ها اختصاص مي يابد، 
براساس شاخص ها نيست و كار كارشناسي دقيقي 

روي آن انجام نمي شود.« 

كبري فرشچي 
  گزارش  یک

ادامه از صفحه اول
حجت ااسام محمدجعفر منتظري، دادستان 
كل كشور به همراه عباس جعفري دولت آبادي، 
دادستان تهران ظهر روزگذشته از محل حادثه 
واژگوني اتوب��وس در دانش��گاه آزاد واحد علوم 
و تحقيقات بازدي��د و با دانش��جويان گفت وگو 
كردند.  اين مقامات عالي قضايي با حضور در جمع 
دانش��جويان اين دانش��گاه و عرض تسليت، پاي 
صحبت هاي دانشگاهيان نشس��تند و به سخنان 

آنان گوش دادند.  حجت ااسام منتظري با بيان 
اينك��ه آن مقداري ك��ه در حوزه وظيفه ماس��ت، 
مطمئن باشيد در حمايت از دانشجويان جانباخته و 
مصدوم، وظيفه خود را كامل انجام مي دهيم، گفت: 
از ش��ما مي خواهيم آرامش خود را حفظ كنيد و 
مطمئن باشيد در حمايت از شما و ساير دانشجويان 
تا آخر ايستاده ايم و ماجرا را پيگيري مي كنيم. وي 
با اش��اره به دس��تور فوري رئيس قوه قضائيه براي 
پيگيري حادثه مرگبار در اين دانشگاه گفت:  اگر 

مقصر مشخص شود، قطعاً براساس آنچه كه وظيفه 
داريم با مقصر برخورد مي كني��م؛ نكته دوم بحث 
ايمن سازي است كه مطمئن باشيد بر روند اقداماتي 
كه بايد در اين زمينه انجام ش��ود، شخصاً نظارت 
خواهم كرد و شما دانشجويان را به آرامش و متانت 
دعوت مي كنم. بايد در كشورمان با برنامه ريزي و 
درايت از وقوع چنين معضاتي پيشگيري كنيم.  
دادستان كل كشور ضمن درخواست از دو دانشجو 
براي بيان انتقادات خود درب��اره اين حادثه اظهار 

كرد: هر نوع س��هل انگاري كه به قيمت جان افراد 
تمام شود، هرگز از ديد قوه قضائيه پنهان نخواهد 
بود. به خصوص چنين فجايعي ك��ه كل جامعه را 
سوگوار مي كند با جديت خاص پيگيري مي شود و 
قانون هر نوع تخلفي را با عواقبش در نظر مي گيرد.  
حجت ااسام منتظري در دستوري به دادستان 
تهران اعام داشت، بازپرس در محل حاضر و ضمن 
بررسي صحنه، موضوع را رسيدگي و نتيجه آن را 

گزارش كند. 

ورود دادستان  به دادخواهي دانشجويان     دانشگاه

جماران
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بر اساس آمار گمرك، حجم تجارت غيرنفتي 
ايران در ۹ ماه امس�ال به ۳۳ ميليارد دار و 
مازاد تراز تجارت خارجي كشور تا پايان آذر 
ماه س�ال جاري به 7۳8 ميليون دار رسيد. 
به گزارش »فارس«، به نق��ل از روابط عمومي 
گمرك ايران، صادرات غيرنفتي ايران در ۹ ماهه 
سال جاري با رش��د ۵ درصدي به 33 ميليارد و 

3۵8 ميليون دار رسيد. 
براساس تازه ترين آمار گمرك از تجارت خارجي 
۹ ماهه سال جاري، در اين مدت حجم صادرات 
غيرنفتي ايران به 86 ميلي��ون و ۹40 هزار تن 
رسيده است كه ارزش آن رقمي برابر 33 ميليارد 

و 3۵8 ميليون دار مي شود. 

به اين ترتيب مش��اهده مي شود كه تا پايان آذر 
ماه س��ال جاري صادرات ايران نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته افزايش ۵/40 درصدي از 

نظر ارزش داري داشته است. 
از س��وي ديگر در همين مدت مي��زان واردات 
قطعي كاا به اي��ران 23 ميلي��ون و 871 هزار 
تن ب��ه ارزش 32 ميلي��ارد و 620 ميليون دار 
بوده است. بر همين اس��اس، مازاد تراز تجارت 

خارجي 738 ميليون دار شد. 
واردات اي��ران در اين مدت نس��بت به ۹ ماهه 
س��ال گذش��ته 13/27 درصدي از نظر وزني و 
1۵/۹0 درصدي از حيث ارزش داري كاهش 

داشته است.

ن�رخ ت�ورم در آذر م�اه امس�ال براس�اس 
محاس�بات بانك مرك�زي به ب�ا 2/8 درصد 
افزاي�ش ب�ه 21/2 درص�د و ت�ورم نقط�ه 
ب�ه نقط�ه ب�ا رش�د 2/4 درصدي ب�ه 42/۳ 
درص�د رسيده اس�ت، اما دول�ت ب�ه اي�ن 
بانك اج�ازه انتش�ار اي�ن گ�زارش را نداد. 
به گزارش »فارس«، بانك مركزي روز س��وم يا 
حداكثر پنجم هر ماه نرخ تورم را منتشر مي كرد 

و اين روند تا ماه گذشته ادامه داشت. 
اما در ماه جاري گزارش نرخ تورم ماه قبل منتشر 
نش��د و فقط گزارش مركز آمار ايران اعام شد. 
براساس آمار مركز آمار ايران نرخ تورم نقطه به 
نقطه 37/4 درصد و نرخ تورم ميانگين 18 درصد 

بوده است. اما يكي از رسانه ها خبر نرخ تورم بانك 
مركزي را منتشر كرده است كه با توجه به عدم 
تكذيب آن از سوي بانك مركزي و از طرف ديگر 
انتشار خبر با جزئيات دقيق، صحت ارقام درج 

شده در اين خبر قابل تأييد است. 
براس��اس اين آمار نرخ تورم در آذر ماه امسال با 
2/8 درصد افزايش به 21/2 درصد و تورم نقطه 
به نقطه با رش��د 2/4 درصدي به 42/3 درصد 

رسيده است. 
به نظر مي رس��د علت اصلي ح��ذف اين خبر از 
روي س��ايت بانك مركزي يا به طور كلي عدم 
انتش��ار آن، عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز 

40 درصد بوده است.

در ۹ ماه امسال
صادرات با رشد ۵  درصدي به ۳۳ ميليارد دار رسيد

آيا آمار بانك مركزی صحيح است
دولت تورم نقطه  به نقطه  ۴۲ درصدي را پنهان كرد

  خبر

 موتورسيكلت 14 ميليوني
به قيمت 2۰ ميليون تومان!

سبقت رشد قيمت موتور سيكلت از خودرو
در حال�ي كه قيمت خ�ودرو و ل�وازم يدكي اين بخ�ش اين روزها 
فقط مورد توجه و نقد رسانه ها اس�ت، افزايش بدون ضابطه بهاي 
دو چرخ�ه، مورتور س�يكلت و ل�وازم يدكي اين بخ�ش به وضوح 
از رها بودن اي�ن ب�ازار از دايره نظ�ارت حكاي�ت دارد، به طوري 
كه قيمت در بخش ف�وق گاهي بيش از 15۰درصد جهش داش�ته 
است، از اين رو به وضوح مشخص اس�ت كه قيمت موتور سيكلت 
در ب�ازار ب�دون نظ�ارت از خ�ودرو ه�م پيش�ي گرفته اس�ت. 
به گزارش »جوان«، بخش دوچرخه، موتور س��يكلت و لوازم يدكي اين 
صنعت از دير باز با ضعف نظارت و سوءاس��تفاده داان و مافيا دست و 
پنجه نرم مي كرده است، به طور نمونه در هيچ كجاي دنيا يافت نمي شود 
كه موتور سيكلتي بدون لوازم يدكي و گارانتي و شعبات خدمات پس از 
فروش به كشوري وارد ش��ود و با گذشت مدتي خريداران موتور سيكلت 
متوجه شوند كه نه قطعات يدكي وجود دارد و نه خدمات پس از فروشي، 
از اين رو بايد وسيله خريداري كرده  را يا دور بيندازند يا اينكه با خريد يك 
موتور سيكلت مشابه از لوازم آن براي تعمير موتور استفاده كنند كه در هر 

صورت يك سرمايه سوزي و اجحاف در حق مصرف كنندگان مي باشد. 
در اقتصاد ايران عموماً توجه ها به صنعت خودرو معطوف است و كسي 
توجه چنداني به صنعت پر مشتري و كاربر دوچرخه و موتور سيكلت 
توجه ندارد و همين امر باعث شده است تا مافياي صنعت فوق در كمال 
آرامش و بدون مزاحمت در اين صنعت فعاليت كند، در همين راستا طي 
دهها سال گذشته مصرف كنندگان دوچرخه و موتور سيكلت وارداتي و 

توليد داخل انواع اجحاف در حقشان را تجربه كرده اند. 
در ش��رايطي كه اين روزها افكار عمومي به قيمت خودرو توجه دارد و 
سازمان هاي مرتبط با قيمتگذاري و همچنين شركت هاي خودروساز 
و انجمن هاي اين بخش تحت فش��ار انتقاد مردم هستند، به رغم آنكه 
كااهايي چون دوچرخه، موتور س��يكلت و ل��وازم يدكي اين بخش با 
جهش هاي قيمتي 1۵0 درص��دي تا 200درصدي مواجه ش��ده اند، 
صداي انتقاد مصرف كنندگان در اين بخش به جايي نمي رسد و به نظر 

مي رسد بازار موتور سيكلت و دوچرخه يك بازار خود مختار است. 
در همين رابطه رئيس اتحاديه فروش��ندگان دوچرخه، موتورسيكلت 
و لوازم يدكي هم همانند برخي از خودروس��ازان كه مشخص نيست 
واردات محورند يا توليد داخل محور توجيه هايي شبيه توليد كنندگان 

خودروي داخلي براي رشد قيمت عنوان مي كند. 
محمد خ��ادم منصوري در گفت وگو با »ايس��نا« گفت: ش��ركت هاي 
توليدكننده موتورسيكلت بايد قيمت تمام شده محصول و قيمت عرضه 

آن در بازار را به اطاع عموم برسانند. 
وي در رابطه با بازار موتورسيكلت و دوچرخه اظهار كرد: در شرايط فعلي 
با توجه به سرد ش��دن هوا از ميزان تقاضاي موتورسيكلت و دوچرخه 
كاسته ش��ده و اين در حالي اس��ت كه با توجه به قانون پاك گذاري 
موتورس��يكلت ب��ر پايه خ��روج موتوره��اي فرس��وده، پاك گذاري 

موتورسيكلت هاي جديد با مشكل مواجه شده است. 
وي گفت: بازار در شرايط فعلي داراي ثبات نيست و اين موضوع عاملي 
شده تا متقاضيان خريدهاي خود را به آينده موكول كنند. در سال هاي 
گذشته متقاضيان در ماه هاي بهمن و اسفند براي رفع نياز سال آينده 
خود در ارزاني ب��ازار خريدها را انجام مي دادند كه امس��ال پيش بيني 
مي ش��ود اين موضوع رخ ندهد. رئيس اتحاديه فروشندگان دوچرخه، 
موتورسيكلت و لوازم يدكي يادآور شد: با كاهش قيمت دار به كمتر 
از 10 هزار دار تصميم بر آن شد تا قيمت لوازم يدكي از سوي اعضاي 
اتحاديه كاهش يابد، اما در حال حاضر نوس��ان دوباره دار اين تصميم 
را در اجرا با مشكل همراه كرده اس��ت و از سوي ديگر به واسطه قيمت 
بااي موتورسيكلت، متقاضيان تمايلي به خريد محصول جديد ندارند 

و موتورهاي سابق خود را تعمير و از آنها استفاده مي كنند. 
منصوري تأكيد كرد: در شرايط فعلي دستگاه هاي نظارتي بايد بر فعاليت 
تمام قس��مت هاي بازار و اقتصاد نظارت بيشتري داش��ته باشند، زيرا 

قيمت گذاري غيرمنطقي و باتكليفي در سطح عرضه رخ داده  است. 
رئيس اتحاديه فروشندگان دوچرخه، موتورسيكلت و لوازم يدكي ادامه 
داد: با وجود آنكه سود قانوني فروشندگان و توليدكنندگان طبق قانون 
مشخص است، اما موتورسيكلتي كه 14 ميليون تومان ارزش دارد در 

بازار به قيمت بيش از 20 ميليون تومان داد و ستد مي شود. 
وي همچنين خاطرنشان كرد: يكي از مشكات بازار و اقتصاد كشور، 
برگزاري جلس��ات دولتي در پش��ت درهاي بسته اس��ت و براي رفع 
مش��كات بايد از فعاان و كارشناس��ان هر حوزه در تصميم گيري ها 

استفاده شود. 
در پايان به نظر مي رسد حوزه دوچرخه،  موتور سيكلت و لوازم يدكي 
اين بخش به شدت نياز به رسيدگي و نظارت دارد و بايد مشخص شود 
بر چه اساس��ي قيمت ها در اين بخش از 1۵0تا بي��ش از 200درصد 

جهش داشته است.
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حدود7ميليون و 2۰۰ هزار فقره چك به ارزشي 
حدود 71 هزار ميليارد تومان در آبان ماه 1۳۹7 
در كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل 
از نظر تع�داد و مبلغ به ترتي�ب 1۹/8 درصد و 
2۳/8 درصد كاهش داشته اس�ت، از اين رو به 
نظر مي رس�د بازار به س�مت مبادات نقدي و 
ش�به نقدي روي آورده اس�ت و اعتبار چك با 
توجه به چك هاي برگشتي در حال كاهش است. 
به گزارش »جوان«، بررسي هاي ميداني روزنامه 
جوان از برخي از فعاان اقتصادي بيانگر آن است 
كه بازار ب��ا توجه به حجم چك هاي برگش��تي و 
فضاي نامناسب كس��ب و كار به سمت مبادات 
نقدي روي آورده اس��ت و فع��اان اقتصادي تنها 
در صورتي چك قبول مي كنن��د كه صادركننده 
چك را بشناس��ند و به نوعي بر اس��اس عملكرد 
اعتبار س��نجي ذهني انجام مي دهند. آمار بااي 
چك هاي برگشتي و كسري س��رمايه در گردش 
و نقدينگي در بازار موجب شده اس��ت تا بازاريان 
حتي به بهاي كاهش فروش و مبادات خود فقط 
از معامات نقدي اس��تقبال كنند و همانطور كه 
عنوان شد تنها به افرادي كه ش��ناخت دارند در 

مبادات غير نقدي و چك اطمينان كنند. 
از ديگر موارد مورد اش��اره بازاريان آن است كه با 

توجه به افزايش بهاي دار طي يكسال اخير و اثر 
اين عامل در تورم داخلي، بازاريان از كاهش فروش 
و معاماتش��ان به دليل رويكرد نقدي معامات 
چندان ناراضي نيس��تند، زيرا رش��د بهاي كاا و 
موجودي انبار در آينده مي تواند هزينه ناش��ي از 
كاهش حجم مب��ادات را جبران كن��د در عين 
حال فكر و خيال پاس ش��دن چك نيز فروشنده 
را آزار نمي دهد. بر اساس گزارش بانك مركزي از 
چك هاي برگشتي در آبان ماه سال جاري، حدود 
7ميليون و 200 هزار فقره چك به ارزشي حدود 
713 هزار ميليارد ريال در آبان ماه 13۹7 در كل 
كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتيب 1۹/8 درصد و 23/8 درصد كاهش 
داشته است. براساس اين گزارش، در همين مدت 
در استان تهران كه عموم مبادات كشور در اين 
استان انجام مي گيرد. حدود2 ميليون و 600 هزار 
فقره چك به ارزشي بالغ بر 401 هزار ميليارد ريال 
مبادله شد. در آبان ماه سال جاري، ۵3/1 درصد 
از تعداد چك هاي مبادله اي كل كش��ور در س��ه 
اس��تان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله 
ش��ده كه به ترتيب با 3۵/۹ درصد، ۹/۵ درصد و 
7/ 7 درصد بيشترين س��هم را در مقايسه با ساير 

استان ها دارا بوده اند. 

همچنين 67/3 درصد از ارزش چك هاي فوق در 
سه اس��تان تهران )۵6/3 درصد(، اصفهان )۵/6 
درصد( و خراس��ان رض��وي )۵/4 درصد( مبادله 
شده است كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير 

استان ها دارا بوده اند. 
   تازه ترين آمار چك هاي وصولي

حدود6 ميليون و 300 هزار فقره چك به ارزشي 
بالغ بر 61۹ هزار ميليارد ريال در آبان ماه س��ال 
جاري در كل كشور وصول ش��د كه نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ ب��ه ترتيب 1۹ درصد و 

21/4 درصد كاهش را نشان مي دهد. 
در ماه مورد گزارش، همچنين در كل كشور87/۹ 
درصد از كل تعداد چك ه��اي مبادله اي و 86/۹ 
درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي وصول شد. 
در همين ماه، در استان تهران حدود 2 ميليون و 
300 هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر 3۵3 هزار 
ميليارد ريال وصول ش��د. در ماه مورد گزارش در 
اس��تان تهران از نظر تعداد 88/2 درصد و از نظر 
ارزش 88/1 درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي 

وصول شده است. 
در ماه مذكور در بين س��اير اس��تان هاي كشور 
بيش��ترين نس��بت تعداد چك ه��اي وصولي به 
كل چك هاي مبادله اي در اس��تان، به ترتيب به 

استان هاي گيان )۹0/7 درصد(، يزد )۹0 درصد( 
و الب��رز )8۹/8 درصد( اختصاص يافته اس��ت و 
اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد )80 درصد(، 
كردستان )82/6 درصد( و چهارمحال و بختياري 
)83/2 درصد( پايين ترين نسبت تعداد چك هاي 
وصولي به كل چك هاي مبادله شده در استان را به 

خود اختصاص داده اند. 
بر اساس اين گزارش، در اين مدت، در بين ساير 
استان هاي كشور بيشترين نسبت ارزش چك هاي 
وصول��ي ب��ه كل ارزش چك هاي مبادل��ه اي در 
اس��تان به ترتيب به استان هاي بوش��هر )۹0/۹ 
درصد(، گيان و البرز هر ي��ك )8۹/۵ درصد( و 
سيستان و بلوچس��تان )8۹/2 درصد( اختصاص 
يافته است و استان هاي س��منان )7۹/4 درصد(، 
مركزي )80/2درصد( و هرمزگان )80/4 درصد( 
كمترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي به كل 
ارزش چك هاي مبادله ش��ده در استان را به خود 

اختصاص داده اند. 
   8۶۹ هزار چك برگشت خورد

بالغ ب��ر 86۹ هزار فق��ره چك به ارزش��ي بالغ بر 
۹3هزار ميليارد ريال در آب��ان ماه 13۹7 در كل 
كشور برگشت داده شده كه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 2۵/2 درصد و 36/۹ 
درصد كاهش را نشان مي دهد. در همين ماه، در 
استان تهران بالغ بر 304 هزار فقره چك به ارزشي 
حدود 48 هزار ميليارد ريال برگش��ت داده شد و 
همچنين در كل كشور 12/1 درصد از كل تعداد 
چك هاي مبادله اي و 13/1 درص��د از كل مبلغ 

چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است. 
 در ماه مورد گزارش، در استان تهران 11/8 درصد 
از كل تعداد چك هاي مبادله اي و 11/۹ درصد از 
كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت داده شده 
اس��ت كه در ماه مذكور در بين ساير استان هاي 
كشور بيشترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي 
به كل ارزش چك هاي مبادله ش��ده در اس��تان 
به ترتيب به استان هاي س��منان )20/6 درصد(، 
مركزي)1۹/8درصد( و هرمزگان )1۹/6 درصد( 
اختصاص يافته است و اس�تان هاي بوشهر )۹/1 
درص��د(، البرز و گيان هر ي��ك )10/۵درصد( و 
سيس�تان و بلوچس�تان )10/8 درصد( كمترين 
نس��بت ارزش چك هاي برگش��تي به كل ارزش 
چك ه��اي مبادله ش��ده در اس��تان را ب��ه خود 
اختصاص داده اند. حدود 831 هزار فقره چك به 
ارزش��ي بالغ بر 88 هزار ميليارد ريال در آبان ماه 
13۹7، در كل كش��ور به دايل كسري يا فقدان 
موجودي برگشت داده شده است. در واقع در كل 
كش��ور از نظر تعداد ۹۵/6 درصد و از نظر ارزش 
۹4/2 درصد از كل چك هاي برگش��تي به دايل 

كسري يا فقدان موجودي بوده است.

كاهش 25 درصدي چك هاي برگشتي

 بازار از ترس چك برگشتي به مبادات نقدي
روي آورده  است

هادی  حسینی
  گزارش   یک

 امحاي نقدينگي بدون پشتوانه
باهدف تقويت پول ملي

طي س��ال هاي ۹2 تاكنون حجم نقدينگي از محدوده ۵00هزار ميليارد 
تومان با 1200هزار ميليارد تومان جهش به بيش از 1700هزار ميليارد 
تومان رسيده است. حال از آنجايي كه رشد اقتصادي طي پنج سال گذشته 
بدون شك به ميزان حجم نقدينگي ايجاد شده توسط سيستم و نظام بانكي 
نبوده است،  ضمن شناسايي ميزان قدرت خريد خلق شده طي پنج سال 
گذشته بايد دولت و مجلس برنامه خود را جهت توقف رشد حجم نقدينگي 
بدون پشتوانه و سپس امحاي نقدينگي طي پنج سال اخير بدون پشتوانه 

خلق شده است، برنامه خود را براي افكار عمومي اعان كنند. 
در سال هاي ابتدايي دولت يازدهم به ناگاه برخي از مقامات بانك مركزي 
عنوان داشتند كه حجم نقدينگي ارتباطي با تورم ندارد و شايد بر همين 
اس��اس بود كه طي پنج سال گذش��ته آنقدر به ريشه هاي رشد حجم 
نقدينگي بي تفاوتي شد كه 1200هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي 
جهش كرد و امروز به جايي رسيده ايم كه درصد ماهانه رشد نقدينگي 
واقعاً محل نگراني جدي براي اقتصاد شده است و اين عارضه اقتصادي 
فشار زيادي به پس انداز كنندگان ريالي و همچنين دستمزد بگيران وارد 
مي كند،  از اين رو در كنار تحريم هاي ظالمانه امريكا واقعاً بايد براي پول 
ملي و مواردي كه به ارزش پول ملي آسيب پيوسته مي زند، فكري كرد. 
يكي از مهم ترين دايل ايجاد پول بدون پش��توانه بدهي هاي كان به 
نظام بانكي است از اين رو بايد بررسي شود كه بدهكاران به بانك مركزي 
و تمامي بانك ها چه كساني هستند و چرا بانك ها در اضافه برداشت از 
بانك مركزي به شكل نگران كننده اي جهش داشته اند و اصًا بانك ها 
بايكديگر بر س��ر چه چيزي رقابت مي كنند و آيا اين همه بانك براي 
اقتصاد در ركود تورمي ايران نياز است و آيا زمان آن نرسيده است كه به 
سرعت با ادغام بانك ها د ر يكديگر و تعيين تكليف بدهي ها ريشه هاي 

افزايش حجم نقدينگي در كشور خشكانده شود. 
 در رأس بدهكاران به نظام بانكي، دولت و تعداد خاصي از شركت هاي بزرگ 
وجود دارند كه به سرعت بايد زمينه تعيين تكليف بدهي هاي كان به نظام 
بانكي مشخص شود در غير اين صورت چرخه رشد نقدينگي بدون پشتوانه 
و كاهش ارزش پول ملي ادامه خواهد داشت، نكته ديگر آن است كه عموم 

دارايي هاي نظام بانكي در واقع سرمايه آنها نيست، بلكه بدهي ها است. 
دولت در رأس بدهكاران به نظام و سيستم بانكي ايران است، حال اگر اين 
بدهي ها با فروش دارايي هاي مازاد و بااستفاده كان دولت از طرفي تسويه 
شود و از طرف ديگر دولت شروع به امحاي صدها هزار ميليارد تومان پول 
كند، مجدداً شاهد تقويت پول ملي خواهيم بود در عين حال نيز دارايي هاي 
با استفاده دولت يا بنگاه هاي بدهكار به نظام بانكي نيز به فروش رسيده و از 

راكدي در مي آيد كه اين رويداد براي كل اقتصاد امري مثبت است. 
حجم دارايي هاي دولت كه ذيل 18وزارتخانه و سازمان هاي تابعه دولت 
در استان تهران و س��اير استان ها اس��ت بنا بر آمارها ي منتشره اخير در 
حدود 7000 هزار ميليارد تومان عنوان شده است، البته در اقتصاد ايران 
دارايي هاي عظيم ديگري وجود دارد كه تحت مالكيت بخش عمومي غير 
دولتي است و مي توان از اين دارايي ها نيز براي تقويت پول ملي بهره برد. 
در عين حال بايد گفت بسياري از دارايي ها كه بهره جويي عمومي از آنها 
با خط كش��ي عناويني چون دولتي، عمومي، عمومي غير دولتي، وابسته 
به دولت سلب شده است، شايد بد نباش��د براي رشد بهره وري و كارايي و 

خدمات رساني به عموم مردم به طور مجدد يك كاسه شود. 
به طور نمونه صندوق هاي بازنشس��تگي مجزا، بيمارستان هاي مجزا، 
مجموعه هاي خدمات رفاهي و تفريحي مجزا و. . . بهره وري دارايي ها 
را كاهش داده و تجزيه هاي بي مورد دارايي ها عمًا استفاده از بسياري 

از دارايي ها را به حداقل رسانده است. 
شاخص هايي بايد تعريف شود تا بهره هر فرد از اين حجم از دارايي هاي كل 
موجود در اقتصاد ايران گزارش شود و با فروش دارايي هاي مازاد از مجموعه 
دولت گرفته تا ساير بدهكاران به نظام بانكي ترمز رشد نقدينگي كشيده 
شود و از سوي ديگر براي تقويت پول ملي چند صد هزار ميليارد تومان از 

نقدينگي بدون پشتوانه ايجاد شده طي پنج سال اخير امحا شود.
   دولت زندگي اكچري و بچه پولداري را فراموش كند

اين روزها در حالي در فصل بودجه قرار داريم كه دولت داراي دارايي هاي 
هزار ميليارد توماني با استفاده اي است كه حداقل كاري كه مي توان 
با اين دارايي ها انج��ام داد، فروش يا اجاره مي باش��د و آن هم نه براي 
مصرف در امور جاري دولت،  بلكه با هدف كاهش هزينه هاي جاري و 
كوچك سازي دولت در بعد دارايي هاي بااستفاده و تسويه بدهي هاي 

دولت و بنگاه هاي دولتي با نظام بانكي. 
   دولت ثروتمند بي پول

پيش از اين خزانه دار كل كشور مدعي شده بود كه اكنون 3۵0 هزار ملك 
دولتي شناسايي كرده و در سامانه سادا ثبت كرده اند. اعداد مربوط به اموال 
دولت عدد عجيب و غريبي دارد. در حالي اين اموال ارزشي معادل چندين 
هزار هزار ميليارد تومان دارد كه كل بودجه عمومي كشور تنها 346 هزار 
ميليارد تومان برآورد شده است. تصور كنيد كه به عنوان دولت يا حاكميت 
اموالي داريم كه رقمش سر به فلك مي زند،  ولي از آنها استفاده نمي كنيم!

در رابطه با حمات و آس��يب هايي ك��ه امروز متوجه پ��ول ملي ايران 
شده اس��ت بايد گفت اگر دولت براي تأمين بودجه ساانه اش در كنار 
درآمدهاي نفتي و ماليات، ايج��اد درآمد از مح��ل دارايي هاي راكد و 
رها شده در تهران و ساير اس��تان ها برود، اتفاق بزرگي در اقتصاد ايران 
مي افتد، همچنين، تداوم هزينه هاي اكچري و بس��يار هنگفت براي 
نگهداري زمين و ساختمان ها، خودروهاي سواري و دستگاه هاي دولتي 
ديگر جايز نيست و بسياري از نيروي انساني و دستگاه هاي دولتي با توجه 
به پيشرفت فناوري مي توانند در محيط كوچك تري ارائه خدمت كنند تا 

هزينه هاي جاري بودجه نيز به شدت كاهش يابد. 
در پايان س��ازمان برنامه و بودجه در تهران و اس��تان ها و وزارت اقتصاد 
و خزانه داري كل كش��ور و استانداردهاي كش��ور بايد به سرعت ضمن 
شناسايي دارايي هاي مازاد هنگفت دستگاه هاي دولتي، زمينه فروش 
اين دارايي ها و كاهش هزينه هاي غير پرس��نلي دستگاه هاي دولتي را 
فراهم آورند؛ چراكه بودجه ريزي غلط و استفاده غلط از دارايي هاي بسيار 
هنگفت دولت، امروز ارزش پول ملي ايران را كه مورد استفاده ميليون ها 

ايراني است، دستخوش تغيير لحظه به لحظه قرار داده است.

هادی  غامحسینی

 تهران ميزبان 
بزرگ ترين رويداد صنعت فروشگاهي 

زهرا نج�ات،  دبي�ر اجراي�ي كنگ�ره بين المللي فروش�گاه هاي 
موف�ق اي�ران )ICB 2۰1۹( ضم�ن اع�ام اي�ن خبر گف�ت: اين 
كنگ�ره ب�ا ه�دف توس�عه و پيش�رفت صنع�ت فروش�گاهي 
همگام ب�ا كش�ورهاي پيش�رفته جه�ان 24، 25 و 2۶ بهمن ماه 
س�ال ج�اري در هت�ل المپي�ك ته�ران برگ�زار مي ش�ود. 
وي افزود: در اين كنگره جمع كثيري از مديران و صاحبان فروشگاه هاي 
ب��زرگ، هايپرماركت ه��ا، فروش��گاه هاي زنجي��ره اي، ارزانكده ه��ا، 
توليدكنندگان و واردكنندگان مواد غذايي، مواد سلولزي، شوينده ها، 
شيريني و شكات، پوشاك، تجهيزات فروشگاهي و ساير فعاان اين 
صنعت و همچنين اساتيد برجسته دانشگاهي، مقامات ملي و همچنين 
متخصصين برتر اين حوزه از كشور هاي مختلف جهان نظير فرانسه، 
اتريش  و تركيه حضور خواهند داشت. وي گفت: همزمان با برگزاري 
اين كنگره، نمايشگاه تخصصي زنجيره تأمين فروشگاه ها و نمايشگاه 
تخصصي هايپرماركت ها و تجهيزات وابسته فروشگاهي نيز طي سه روز 

در مجموعه هتل المپيك تهران داير خواهد بود. 
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  صفحه اينستاگرام سردار سليماني

 براي پنجمين بار توسط اينستاگرام مسدود شد 
شبكه اجتماعي اينستاگرام براي پنجمين بار متوالي 
صفحه رس��مي منتسب به س��ردار سرلشكر پاسدار 
قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران 
انقاب اسامي را با ۸۰۰ هزار نفر دنبال كننده مسدود 
كرد و در جست وجوهاي اين ش��بكه اجتماعي نمايش داده نمي شود. 
پيش از اين نيز بارها شاهد بوديم كه اينستاگرام، صفحات افراد انقابي 
و ضداس��تكباري مانند امام خميني)ره(، سيدحس��ن نصراه و... را از 

دسترس خارج كرده يا پست هاي تأثيرگذار آنها را پاك كرده است. 
........................................................................................................................

   تأملي در طوفاني كه مي سازيم!
»س��عداه زارعي« در كان��ال تلگرامي خ��ود درباره 
حواش��ي پيش آمده در خصوص عمليات كرباي ۴ 
نوش��ت: براي تحليل يك عمليات كه به اهداف خود 
نرسيده است بايد كارشناسان نظامي بنشينند و ابعاد 
مختلف موضوع را بررسي كنند، از جمله دايل زماني اتخاذ تصميم به 
عمليات، وضع يگان هاي عمل كننده و اينكه كدام يگان و چرا به هدف 
محوله نرسيده است، يگان هاي پشتيبان چگونه عمل كرده اند، وضع 
حفاظت اطاعات عمليات چگونه بوده است، ميزان توان عملي ما در لو 
نرفتن نقشه عمليات چقدر بوده است و اصواً عمليات هاي ما در جنگ 
با توجه به گستردگي توان اطاعاتي دشمن كه در گزارش هاي انعكاسي 
هم به گس��تردگي توان كشف دشمن اشاره ش��ده، تا چه ميزان قابل 

حفاظت بوده است و ده ها مسئله ديگر... 
اان چه نفعي مي بريم از به ميان كش��يدن تعل��ل فرماندهاني كه در 
شرايط كامًا نابرابر و در عين حال جان بر كف در صحنه هاي حساس 
عملياتي بوده اند و در كنار مديريت موفق و افتخارآميز ده ها عمليات در 
چند عمليات هم ناموفق بوده اند؟ اگر مبناي ارزيابي فرماندهان موارد 
عدم موفقيت باش��د، در اكثر جنگ ها بايد فرماندهانش را مستوجب 
سرزنش دانس��ت، حال آنكه در همان موقع بسياري ديگر براي دوري 
از داوري ديگران و پيامدهاي احتمالي، كنج عافيت گزيده و بعد از هر 
عمليات داد سخن س��ر داده اند كه بله در فان عمليات كه به پيروزي 
رسيد، ما بوديم كه مش��اوره داديم و بله فان عمليات شكست خورد 

چون دست اندركاران راه ديگري رفتند! 
و ديگر اينكه اان از رسانه اي كردن پاره اي از اشكاات جنگ چه بهره اي 
نصيب كش��ور و مدافعان جان بركف آن مي كنيم؟ ج��ز اينكه اواً مردم 
را نگران و اعتمادش��ان به فرمانده��ان نظامي را س��لب مي كنيم و ثانياً 
خانواده هايي كه فرزندانشان را خالصانه به ميدان خطر فرستاده و تبعات 
آن را با افتخار پذيرفته اند خداي نكرده تا سرحد پشيماني نگران مي كنيم؟ 
كه البته آنان كه با خدايش��ان معامله كردند، هرگز پشيمان نمي شوند. 
متأسفانه سخن ناصواب يك فرمانده، كار را به طرح مباحثي كشانده كه 
سوداگران عرصه سياست، پايه هاي امنيت كشور را نشانه بروند. ما روزانه 
از كنار ده ها اظهار نظر ناصواب كه گاهي از قضا خيلي هم براي كشور مضر 
است، به راحتي عبور مي كنيم و در اين مواقع حساس سكوت را بر سخن 
گفتن ترجيح مي دهيم! حاا چرا از يك اظهار نظر، طوفان مي سازيم؟ در 
اين طوفان كدام ارزش ها بر ب��اد مي روند؟ آيا قبيله گرايي ارزش خون به 

دل كردن خاندان صبور و سترگ شهيدان عزيز را دارد؟

ضرغامي با رد آنكه  مناظره هاي س�ال    گزارش  یک
88 باعث به وجود آمدن اغتشاشات شد، فتنه 
88 را از قبل برنامه ريزي شده دانست و گفت: 
اين مناظره ها در س�ال های 92 و 96 هم برگزار 
ش�د و بع�د از اي�ن دو انتخابات ش�اهد چنين 
تجمعاتي نبوديم در حالي ك�ه اتهاماتي كه در 
سال 96 نامزدهاي انتخاباتي در هر برنامه چهار 
ساعته به هم زدند 10 برابر آن چيزي بود كه در 
ش�د.  گفت�ه  مناظره ه�ا  در   88 س�ال 
عزت اه ضرغامي، رئيس اسبق صدا و سيما و عضو 
ش��وراي عالي فضاي مجازي كشور در گفت وگو با 
راه دانا در م��ورد 9 دي گفت: انق��اب اول در 22 
بهمن 57 رخ داد و بي شك بقيه انقاب ها دستاورد 
انقاب نخست هستند؛ انقاب دوم همان تسخير 
انه جاسوسي توسط دانشجويان بود كه به تعبير 
امام خميني انقاب دوم عنوان شد اما انقاب سوم 
همين حضور با بصيرت مردم در 9 دي ماه سال ۸۸ 
بود كه افتخار من حضور در هر س��ه انقاب است. 
روز 9 دي نشان دهنده رابطه مردم با رهبر، انقاب 
اسامي، ش��هدا و... بود؛ مردم نشان دادند به رغم 
همه مشكاتي كه دارند از آرمان هاي انقاب جدا 
نيستند و امروز هم همين است كه مشكات اگرچه 
زياد است اما مردم اجازه نمي دهند نظام و انقاب 

توسط دشمنان مصادره شود. 
  كاري نبود كه صدا و سيما 

مي توانست انجام بدهد و انجام نداد
وي با بي��ان اينكه گاهي گذش��ته خ��ودم را مرور 
مي كنم و به عملكرد خودم فك��ر مي كنم، تصريح 
كرد: اين ادعا كه صدا و سيما در برخي موارد نظير 
فتنه ۸۸ كمتر ب��ه اين موض��وع پرداخته موضوع 
غلطي اس��ت، اگر اان هم بخواهم ب��راي حوادث 
۸۸ و در ادامه 9 دي ماه تصميم گيري كنم همان 

تصميمات قبلي را اتخاذ خواهم كرد. 
ضرغامي با اش��اره به اينكه در طول هش��ت ماه با 
معترضان خياباني مماشات زيادي صورت گرفت، 
تصريح كرد: در مورد ح��وادث۸۸ و فتنه آن روزها 
هرچقدر با خود فكر مي كنم كه به لحاظ كارشناسي 
و عملي چه كاري بايد يا مي توانستم انجام بدهم و 

انجام ندادم، هنوز به نتيجه اي نرسيده ام. 
   برخي به خاطر پخش تصاوير هتك حرمت 

به عزاداري امام حسين)ع( گايه كردند!
عضو شوراي عالي فضاي مجازي در ادامه همچنين 
گفت: عده اي گفتند اين همه عزاداري شد چرا اين 
تصاوير محدود را كه مربوط به گوشه اي از اين كشور 
بود منتشر كرديد. اين اعتراضات را قبول ندارم، اين 
مس��ئله فقط هتك حرمت 1۰۰ نفر در گوشه اي از 
كشور نبود بلكه اين هتك حرمت ها عمق ناصواب 
بودن و انحراف گروهي را نش��ان مي داد كه حاضر 
بودند براي ايجاد تنش و برخورد با مردم به هر چيزي 
متوسل ش��وند. وي همچنين بيان داشت: معتقد 
هستم در اين هشت ماه اقناع سازي و استدال كه در 
برخي از برنامه هاي گفت وگو محور و تصاوير پيگيري 
شد صورت گرفت كه البته مي توانست اين برنامه ها 
بهتر و با كيفيت بيشتري باشد، سخنران و مهمانان 

مي توانستند بهتر و مسلط تر حرف بزنند. 
ضرغامي اف��زود: برخي از ما توقع داش��تند كه در 

ماه هاي اول همه برنامه ها متأثر از حوادث اين چند 
خيابان مي شد اما اين مسئله بازي در زمين دشمن 
بود چراكه آنها مي خواستند به مردم القا كنند كه 

اتفاقات غيرعادي است. 
وقتي مردم دائم از راديو و تلويزيون درباره حوادث 
مي شنيدند، اين القا براي آنها به وجود مي آمد كه 
كل كش��ور متأثر از اين حوادث است. اين حوادث 
فقط در چند خيابان مركزي تهران انجام مي گرفت 
و حتي شهرهاي ديگر در آرامش در حال گذراندن 

امورات خود بودند. 
   برنامه هاي عادي صداوسيما نشان مي داد 

مملكت روال عادي خود را دارد
رئيس اسبق صدا و س��يما به برخي از فعاليت هاي 
صدا و س��يما در حوادث ۸۸ اش��اره ك��رد و گفت: 
برخي از ش��بكه هاي مبتذل ماهواره اي عمًا عليه 
ايران كار مي كردند، اين شبكه ها عمًا اتاق جنگي 
براي ايجاد آشوب در كشور بودند؛ وقتي آنها اعام 
مي كردند كه جمعيت به ميدان هفت تير يا ميدان 
وليعصر بروند، برنامه صدا و س��يما اي��ن بود كه با 
حضور در اي��ن ميادين از كاس��بان و مردم عادي 
گزارش تهيه مي كرد كه اين محدوده شرايط عادي 
داشته و تجمعي در آن صورت نگرفته يا در صورت 
تجمع مردم نارضايتي خود را نس��بت به آن اعام 

مي كردند. 
ضرغامي با بيان اينكه برنامه هاي عادي صدا و سيما 
در اين ايام ادامه داشت، اظهار داشت: مخاطب به 
اين نتيجه رس��يده بود كه اين جريانات و اتفاقات 
وجود دارد اما رون��د عادي برنامه هاي كش��ور در 
جريان است و حتي مخاطب خارج از كشور هم با 
رصد برنامه هاي صدا و سيما به اين نتيجه مي رسيد 

كه مملكت براي فتنه گري چند نفر در چهار خيابان 
تعطيل نشده است. برنامه هاي تلويزيون در جاي 
خود مناس��ب بود و پرداختن بي��ش از حد به اين 

برنامه ها براي مردم القاي بحران مي كرد. 
  ماجراي نامه ضرغامي به سازمان ملل

رئيس اسبق صدا و س��يما همچنين گفت: تعدادي 
از مستندها و سخنراني هاي شبكه هاي ماهواره اي 
فارسي زبان را براي سازمان ملل ارسال كرده و در 
نامه اي توضيح دادم كه بر اساس قوانين شبكه هاي 
تلويزيوني بايد برنامه هاي آنها عاري از خش��ونت 
باشد اما چرا سازمان ملل در قبال آموزش ساخت 
كوكتل مولوتف از سوي اين ش��بكه ها براي ايجاد 
درگيري خياباني در ايران س��كوت كرده اس��ت. 
برنامه هاي آموزشي براي حمله به زن و بچه مردم 

در اين شبكه ها نمايش داده مي شد. 
ضرغامي با اشاره به فشار سازمان ملل براي تعطيلي 
يك برنامه صدا و س��يماي ايران گف��ت: يك فيلم 
سينمايي عليه رژيم صهيونيستي در شبكه سحر 
پخش شده بود كه سازمان ملل شبكه را قطع كرده 
و حتي هشدار داد اگر اين برنامه را قطع نكنيم كل 

ترانسپورتر هاي ما را قطع مي كنند. 
  نماز جمعه هاشمي دشمن را جري تر كرد

رئيس اسبق صدا و سيما همچنين بيان داشت: اين 
صحبت ها كه مناظره ها عامل اصلي اتفاقات سال 
۸۸ باشد تقريباً به شوخي ش��باهت دارد؛ مرحوم 
هاشمي سه هفته بعد از مناظره هاي تلويزيوني در 
نماز جمعه هر آنچه مي خواس��تند را بيان كردند، 
اين خطبه معروف مرحوم هاش��مي از صدا و سيما 
و راديو هم چند بار پخش شد و اگر اين صحبت ها 
مي توانست آرامش به جامعه بدهد چرا اين اتفاق 

نيفتاد. خطبه نم��از جمعه هاش��مي در حقيقت 
دش��من را براي دش��مني و پيگيري آشوب ها در 
خيابان هاي تهران جري تر ك��رد، از اين جهت اين 
قياس نادرستي است كه مناظره ها عامل اغتشاشات 

شده است. 
   اتهاماتي كه نامزدها در سال 96 به هم زدند 

10 برابر مناظرات 88 بود
ضرغامي در ادامه افزود: اين مناظره ها در سال های 
92 و 96 هم برگزار ش��د و بعد از اين دو انتخابات 
شاهد چنين تجمعاتي نبوديم در حالي كه اتهاماتي 
كه در س��ال 96 نامزدهاي انتخاباتي در هر برنامه 
چهار ساعته به هم زدند 1۰ برابر آن چيزي بود كه 

در سال ۸۸ در مناظره ها گفته شد. 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي با تأكيد بر اينكه 
فتنه ۸۸ يك طرح برنامه ريزي ش��ده دشمن براي 
ايجاد آشوب بود، عنوان كرد: اسناد زيادي براي اين 
موضوع وجود دارد كه بدون ترديد فتنه سال ۸۸ با 
برنامه و هماهنگي دشمن پيش مي رفت و نمونه آن 
را در تعويق انجام برخي از سرويس ها در شبكه هاي 

اجتماعي مشاهده كرديم. 
  با ديدن تصاوير اهانت ها به دستگاه 

امام حسين)ع( اشك مي ريختم
ضرغامي در پاس��خ ب��ه س��ؤالي مبني ب��ر اينكه 
س��خت ترين و خوش ترين تصوير از سال ۸۸ كه 
در قاب صدا و سيما مشاهده كرديد چه بود، گفت: 
س��خت ترين تصويرهايي كه از سال ۸۸ ديدم كه 
گاهي حتي اشك من را جاري مي كرد اهانت هايي 
بود كه به دستگاه امام حس��ين)ع( شد و مردم از 
همه اقش��ار در جل��وي دوربين اع��ام مي كردند 
كه با امام حس��ين)ع( چه كار دارند، با ديدن اين 

مصاحبه ها پا به پاي اين مردم گاهي اشك ريختم، 
البته اهانت هاي زيادي به امام هم شد؛ مساجد را 

آتش زدند و... كه تصاوير ناراحت كننده اي بود.
 رهبر انقاب بارها به اين آقايان هشدار دادند كه 
مرز خود را با اين اتفاقات و اهانت ها مشخص كنند 
اما اين افراد اعام برائت نكردند و حتي برعكس آن 

را اعام كردند. 
رئيس پيشين صدا و س��يما ضمن اشاره به اينكه 
تصاويري كه از اهانت ها منتشر شد با درد فراوان 
نمايش داديم، يادآور ش��د: به تعبير بسياري اين 
تصاوير قاب��ل پخش نبود و اساس��اً نبايد اهانت ها 
منتشر مي شد اما براي نمايش چهره حقيقي اين 

افراد گاهي مجبور به اين كار شديم. 
  فكر نمي كرديم براي 9 دي

 نياز به تصوير هوايي باشد
عضو ش��وراي عالي فض��اي مجازي با ي��ادآوري 
خاطرات خوبي كه از 9 دي ثبت شده است، گفت: 
زيباتري��ن تصويري كه از آن اي��ام ديدم مربوط به 
همان تصاوير روز 9 دي ب��ود؛ در ابتدا اصًا گمان 
نمي كرديم به حضور هليكوپتر و تصوير هوايي نياز 
باش��د ولي با ديدن حركت اوليه مردم هرچند دير 

ولي تصاوير هوايي را هماهنگ كرديم. 
وي اف��زود: جمعيت آنقدر زياد ب��ود كه هليكوپتر 
مسافت طواني را طي كرد تا كل جمعيت را بتواند 
پوش��ش دهد و وقتي اين نوحه معروف »اي اهل 
حرم مير و علمدار نيامد/ سقاي حسين سيد و ساار 
نيامد« در فضا پيچيده شد، هيجاني به من دست 
داد ك��ه از آن به بعد هرگاه اين نوحه را مي ش��نوم 

خاطره 9 دي در ذهنم تداعي مي شود. 
رئيس پيشين صدا و سيمادر ادامه همچنين گفت: 
مراس��م آنقدر خودجوش بود ك��ه جمعيت فقط 
حضور داشتند و نمي دانستند چه كار بايد بكنند و 
حتي وقتي سخنران مراسم سخنراني اش تمام شد و 
رفت، مردم تا ساعت ها حضور داشتند و دسته دسته 
ميكروفن را گرفته و به نوحه سرايي مي پرداختند و تا 
ساعت ها بعد از اتمام مراسم مردم در ميدان انقاب 

حضور داشتند و محيط را ترك نكردند.

برخي از ما توقع داشتند كه در 
ماه هاي اول همه برنامه ها متأثر 
از ح�وادث اين چن�د خيابان 
مي ش�د اما اين مس�ئله بازي 
در زمين دش�من ب�ود چراكه 
آنها مي خواستند به مردم القا 
كنند كه اتفاق�ات غيرعادي 
است. وقتي مردم دائم از راديو 
و تلويزي�ون درب�اره حوادث 
مي ش�نيدند، اي�ن الق�ا براي 
آنها به وج�ود مي آمد كه كل 
كش�ور متأثر از اي�ن حوادث 
است. اين حوادث فقط در چند 
خيابان مركزي ته�ران انجام 
مي گرف�ت و حتي ش�هرهاي 
ديگ�ر در آرام�ش در ح�ال 
گذراندن ام�ورات خود بودند

عبرت ها و دستاورد هاي حماسه 9 دى
اگر بخواهيم آثار و دس��تاورد هاي حماس��ه ماندگار و تاريخ��ي 9 دي را 
برشماريم يقيناً در يك تحليل مختصر قابل پرداخت نيست، اما به طور كلي 

از حماسه 9 دی مى توان عبرت ها و دستاوردهاي زير را دريافت كرد: 
1- توان بس��يج گری اجتماعى جريان برانداز نظام جمهوری اسامى و 
برخورداری آنها از برنامه ها و سناريوهای دقيق برای شرايط بحران را نبايد 
كوچك و ضعيف تلقى كرد. 2- متزلزل بودن خواص و نخبگان و بخش هايى 
از جامعه در شرايط بحران و امكان مديريت آنها از سوی جبهه ضدانقاب. 
۳- همچنان برترين قدرت بس��يج گری و قيام 9 دی به صورت مستقيم 
از گستاخى دشمن در عاش��ورا ) 6 دی( نشئت گرفت. ۴- نقش  بى بديل 
رهبری دينى در جامعه اسامى كه موجب عبور نظام از گردنه های سخت 
مى شود. 5- بصيرت اولويت اول جامعه اسامى است و پيچيدگى حوادث 
فتنه سال ۸۸ نشان داد رمز عبور از حوادث سهمگين، فقط بصيرت است. 
6- ضعف مفرط جبهه انقاب در زمينه شبكه های اجتماعى و رسانه ای 
و غافلگير شدن جبهه رسانه ای در شرايط بحران. 7- وجود جريان و 
چهره های سياسى استحاله ش��ده در درون نظام و غفلت نظام از اين 
 روند فرسايش��ى. ۸- ض��رورت تدابير روش ها و ش��يوه های نرم برای 
مديريت وضعيت در شرايط بحران، چراكه توسل به راهكارهای سخت 
باعث مخدوش شدن وجاهت نظام خواهد شد و اينكه امكان مخدوش 
شدن وجاهت مردمساارانه  نظام جمهوری اسامى در شرايط حساس 
بس��يار بااس��ت. 9- عيان ش��دن زمينه ها و ظرفيت های سياسى- 
اجتماعى و حتى امنيت در درون كش��ور برای توليد شورش و فتنه. 
1۰- حوادث سال ۸۸ نشان داد كه دشمن به  صورت مستمر در حال 
برنامه ريزی و آزمون و خطاس��ت. به  صورت مرتب نقاط قوت و ضعف 
نظام جمهوری اسامى را مطالعه و روی نقاط آسيب پذير برنامه ريزی 
مى كند و آمادگى ازم برای  بى ثبات س��ازی كشور را دارد. 11- فتنه 
۸۸ بيانگر اين نكته اس��ت كه دش��من راهبرد خود را بر فروپاشى از 
درون متمركز كرده است و اميد به فروپاش��ى از درون دارد و در بين 
گزينه هايى كه جهت تقابل با انقاب اس��امى مدنظر دارد، فروپاشى 
درونى اولويت اول است. 12- لحظه شناسى از ديگر درس هاي 9 دي 
است. لحظه را بايد شناخت، لذا در فتنه ها بايد به موقع تشخيص داد 
و به موقع تصميم گرف��ت و به موقع اقدام ك��رد. 1۳- حفظ و تدارك 
تمهيدات برای آينده و امكان تكرار س��ناريوی مشابه در آينده بسيار 
بااست. به تعبير مقام معظم رهبری»فتنه گر و دشمن هميشه هست، 
امروز يك دشمن است، فردا يك دش��من ديگر است، يك ملت وقتى 
بيدار بود، آگاه بود، عازم بود، ايمان خ��ودش را حفظ كرد، زنده بود، 
رويش داشت، با همه  اين معارضه ها با آسانى دست و پنجه نرم مى كند 

و بر همه  اين معارضه ها فائق مى آيد.«
   دستاوردهای حماسه 9 دی 

1- ايجاد اتحاد ملى و انس��جام اس��امى در بين مردم، افزايش اقتدار 
 ملى، انس��جام و اس��تحكام نظام اس��امى. 2- گ��ذار از طيف بندی
اصاح طلب - اصولگرا به انقاب��ى - غيرانقابى با توجه به ش��ناخت 
ماهيت دشمن خارجى و داخلى در 9 دی. ۳- باور به اهميت و جايگاه 
جنگ نرم در ش��رايط فتنه های پيچيده. ۴- عمق بخش��ى به بينش 
و بصيرت سياس��ى مردم در ش��ناخت جريان های سياسى و الگوهای 
جديد دوستى و دش��منى با انقاب. 5- پيوند مردم و رهبری، تعميق 
ارتباط مردم و جوانان با عاش��ورا و كاركردهای فرهنگ عاش��ورايى. 
6- تأييد بر صحت و سامت مكانيس��م دموكراتيك انتخابات در نظام 
اس��امى و افزايش مش��روعيت و مقبوليت مردمى نظام. 7- تقويت و 
ارتقای اعتماد عمومى به نقش بى بديل رهبری در خنثى كردن فتنه ها 
در جامعه اسامى. ۸- افشای هسته های سخت و نرم جبهه مخالف و 
معاند نظام اسامى متصل به بيگانگان و فروپاشى انسجام ساختاری و 
سازمانى آنها به طور موقت. 9- بازتوليد قدرت نرم نظام اسامى با توجه 
به درس های نظری و عملى آموخته شده از دوران مديريت بحران در 
فتنه ۸۸ برای آينده نظام. 1۰- اذعان غرب به اقتدار و قدرت بازدارندگى 
نظام اسامى و قدرت و درايت رهبری در اين واقعه تلخ. 11- غربالگری 
انقابيون واقعى از مدعيان دروغين و مشخص شدن چهره عافيت طلبان 

و مصلحت انديشان در سطح عناصر راهبردی و تأثير گذار.

ضرغامی: فتنه88 برنامه ریزی شده بود و ربطی به مناظره ها نداشت
اتهاماتي كه نامزدها در 96 به هم زدند 10 برابر 88 بود

در بس�ي�اري از موارد كه ت�روريس�ت ه�ا در مح�اص�ره 
ق�رار م�ي گي�رن�د، بالگ�رده�اي ب�رخي كش�وره�اي 
غ�رب�ي ب�ه آنه�ا كم�ك لجس�تيك�ي م�ي رس�انن�د. 
به گزارش فارس، سردار محمد باقري رئيس ستادكل نيروهاي 
مسلح در نهمين جشنواره مالك اشتر نيروهاي مسلح كه صبح 
ديروز برگزار شد، اظهار داشت: ملت بزرگ ايران در 9 دي نشان 
داد كه با اوج بصيرت به ميدان مي آيد و آتش فتنه را خاموش 
مي كند. فتنه گران ظلم بزرگي به كشور كردند و سعي داشتند 

مطابق خواست دشمن كشور را به آتش بكشانند. 
وي همچنين با اشاره به پيروزي هاي اخير جبهه مقاومت، افزود: 
تفكر ايجاد تروريسم تكفيري و گروه هايي مانند داعش برخاسته 
از سرويس هاي اطاعاتي غرب و اذناب آنهاست. در بسياري از 
موارد كه تروريس��ت ها در محاصره قرار مي گيرند بالگردهاي 
برخي كشورهاي غربي به آنها كمك لجستيكي مي رسانند و از 

طرفي در سوريه حضور غير قانوني دارند. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با اش��اره به اقدامات مخرب 
امريكا در سوريه و منطقه، تصريح كرد: عليه دولتي كه اتهامش 
مبارزه با صهيونيست ها و دوستي با جمهوري اسامي ايران بود 
هر كاري كه توانستند انجام دادند و در نهايت مجبور به ترك 
آنجا شدند. سوريه يك نمونه از وعده مقام معظم رهبري مبني 
بر اينكه امريكا منطقه را ترك خواه��د كرد، بود كه در نهايت 

اين وعده محقق شد. 
سرلش��كر باقري ادامه داد: امروز رئيس جمهور امريكا مجبور 
مي شود با خفت و خواري و به صورت مخفيانه با هواپيمايي كه 
چراغ هاي آن خاموش و پنجره هاي آن بسته شده است به عراق 
س��فر كند. در حالي كه در همان روز دبير شوراي عالي امنيت 
ملي كش��ورمان به افغانستان س��فر كرد و بيش از 1۰ ماقات 

داشت كه همه آنها از رسانه ها پخش شد. 
وي با اشاره به بازگشت كشورهاي عربي به سوريه عنوان كرد: 
كشورهاي عربي كه زماني مي گفتند تا وقتي بشار اسد بر سر 
كار باشد ما در س��وريه نخواهيم بود امروز با التماس در حال 

بازگشت به سوريه هستند. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با اش��اره به برگزاري نهمين 
جشنواره مالك اشتر نيروهاي مسلح افزود: اگر امروز در بستر 
اداره كشور مش��كاتي را ماحظه مي كنيم مشكل مديريتي 
و ناشي از نقصان در اشراف اس��ت. همگي مي دانيم كه بخش 
كوچكي از مشكات كشور مربوط به خارج است و بخش عمده 

موضوعات مديريتي است. 
سرلشكر باقري با بيان اينكه از اشراف انتظار داريم زواياي پنهان 
كاستي ها، نقصان ها و البته نقاط قوت را مشخص كند، گفت: با 
احصای نقاط ضعف و قوت بايد سال به سال احساس پيشرفت 
و نوسازي در نيروهاي مسلح بيشتر شود. دشمن دائماً در حال 

كش��ف ميزان قدرت ما و طراحي براي ضربه زدن به كش��ور و 
نظام مقدس است. 

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با تأكيد بر اهميت اشراف در 
نيروهاي مس��لح، خاطرنش��ان كرد: فرماندهاني كه به محضر 
فرمانده كل قوا ش��رفياب مي شوند معموا ايش��ان قبل از آن 

گزارش اشراف آن فرمانده را مطالعه مي كنند. 
   برترين هاي نيروهاي مسلح مشخص شدند

در پاي��ان نهمين جش��نواره مالك اش��تر نيروهاي مس��لح، 
فرماندهان و مس��ئوان برتر نيروهاي مس��لح انتخاب شدند. 
بر اساس اين گزارش در بخش سازمان هاي عقيدتي سياسي 
نيروهاي مسلح نمايندگي ولي فقيه در سپاه حائز رتبه برتر اين 

بخش شد. نيروي دريايي سپاه به عنوان نيروي منتخب سپاه 
و نيروي زميني و هوايي ارتش نيز به عنوان نيروهاي منتخب 
ارتش جمهوري اس��امي ايران انتخاب ش��دند. معاونت هاي 
طرح ارتش نيز به عنوان برترين طرح و برنامه نيروهاي مسلح 

انتخاب شد. 
فرماندهي مرزباني ناجا، معاونت فرهنگي سپاه، معاونت آماد 
و پشتيباني س��پاه، معاونت اطاعات نيروي هوافضاي سپاه، 
پليس پيشگيري ناجا، معاونت تحقيقات صنعتي سپاه، معاونت 
مهندسي رزمي نيروي زميني س��پاه، معاونت عمليات نيروي 
دريايي سپاه، فرماندهي انتظامي استان تهران، فرماندهي سپاه 
نبي اكرم استان كرمانشاه، معاونت آموزش نمايندگي ولي فقيه 
در سپاه و معاونت بازرسي نيروي هوافضاي سپاه از يگان هاي 

برتر نيروهاي مسلح در اين جشنواره شناخته شدند. 
مركز مطالعات راهبردي وزارت دفاع، شركت صنايع الكترونيك 
ايران)صاايران(، معاونت تربيت و آموزش وزارت دفاع، سازمان 
بسيج اصناف، سازمان بسيج دانشجويي، معاونت هاي نيروي 
انساني، بهداري نيروي هوافضاي سپاه، معاونت فاواي نيروي 
زميني س��پاه و مركز خدمات رفاهي نيروي هوافضاي سپاه از 

ديگر يگان هاي برتر نيروهاي مسلح بودند. 
همچنين در بخش جنگ الكترونيك ني��ز فرماندهي جنگال 
نيروي هوافضاي س��پاه به عنوان فرماندهي برتر و فرماندهي 
جنگال نيروي زمين��ي ارتش به عنوان ي��گان داراي بااترين 

رشد شناخته شدند. 
در اين مراسم همچنين از معاونت بازرسي نيروي دريايي ارتش، 
معاونت طرح و برنامه نيروي انتظامي، معاونت اطاعات قرارگاه 
پدافند هوايي خات��م اانبيا)ص(، معاونت مهندس��ي نيروي 
زميني ارتش، معاونت امداد، بهداشت و درمان قرارگاه پدافند 
هوايي خاتم اانبيا)ص(، مرك��ز خدمات رفاهي پدافند هوايي 
ارتش، معاونت نيروي انساني نهاجا و مركز ارتباطات و فناوري 
اطاعات وزارت دفاع نيز به عن��وان يگان هاي داراي بااترين 

رشد در يگان هاي همتراز تقدير شد.

سرلشكر باقري در جشنواره مالك اشتر:
غربي ها نجات دهنده تروريست ها در مواقع بحراني هستند
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محمدحسن رحمانی

رضا باقري شرف  |     دانا



  سجاد مرسلي
اوايل امسال بود که قائم مقام توليت آستان قدس رضوي تأکيد کرده 
بود توس�عه کش�اورزي و باغداري مکانيزه با بهره مندي از آخرين 
روش هاي نوين را با هدف ايجاد اشتغال و ارتقای سطح کمي و کيفي 
محصوات باغي و زراعي در س�ال حمايت از توليد داخلي با جديت 
دنبال خواهند کرد. بعد از گذش�ت چند ماه حجت ااسام رئيسي 
از گام بلند آستان قدس رضوي براي زمينه س�ازي اشتغال جوانان 
خبر داد که با تأسيس صندوق س�رمايه گذاري دانش  بنيان رضوي 
آغاز مي شود. حاا معاون علمي آستان قدس رضوي با اعام اينکه 
ش�هرک علم و نوآوري عالم آل محمد)ص( به همت آس�تان قدس 
رضوي احداث مي شود، از احداث اين شهرک در منطقه سيدي مشهد 
با مساحت 500 هکتار خبر مي دهد که فاز نخست آن فردا )سه شنبه 
11دي ماه( با حضور توليت آستان قدس رضوي کلنگ زني خواهد شد. 

    
زماني که حجت ااسام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي حکم انتصابش 
را از طرف مقام معظم رهبري براي توليت آستان قدس رضوي دريافت 
کرد به يکي از تأکيدات حضرت آي��ت اه خامنه اي برخورد که معظم له 
درخواست توجه ويژه به شهر ها و روستا هايي را داشتند که موقوفات امام 
رضا )ع( در آنها قرار داشتند. بر همين اساس با برنامه ريزي صورت گرفته 
و با دستور توليت آس��تان قدس رضوي توجه به حفظ منابع خاک و آب 
و بهره وري باغ ها و مزارع موقوفه حضرت رضا )ع( به عنوان اولويتي مهم 
و اساسي در دستور کار و پيگيري قرار گرفت.  بعد از آن مباحث علمي و 
دانش بنيان نيز در برنامه هاي ويژه آستان قدس قرار گرفت که تأسيس 
صندوق سرمايه گذاري دانش  بنيان رضوي براي اشتغال جوانان از جمله 
آنها بود.  در همين رابطه حجت ااسام ابراهيم رئيسي، با  اشاره به توجه 
ويژه آس��تان قدس رضوي به بحث فناوري هاي دانش بنيان از تأسيس 
صندوق سرمايه گذاري دانش بنيان رضوي با سرمايه اوليه 100 ميليارد 
تومان از محل واگذاري و فروش سهام آستان قدس در پروژه مشهد مال 
خبر داد.  وي گفته بود: » در صندوق پژوهش و فناوري رضوي که کارويژه 
آن حمايت و تسهيل گري کار فناورانه است، با تقاضاي متقاضيان به ويژه 
شرکت هاي نوپا  که کارهاي توأم با خاقيت و نوآوري انجام مي دهند حتماً 

مورد حمايت آستان قدس قرار خواهد گرفت.«

  استفاده از سرمايه هاي راکد
در ادامه فعاليت هاي علمي و پژوهشي آس��تان قدس رضوي حاا معاون 
علمي آستان از احداث شهرک علم و نوآوري عالم آل محمد)ص( به همت 
آستان قدس رضوي خبر مي دهد.  اين شهرک که در منطقه سيدي مشهد 
با مساحت 500 هکتار احداث خواهد شد فاز نخست آن فردا  با حضور توليت 
آستان قدس رضوي کلنگ زني مي شود.   دکتر محمد مهدي نژادنوري با اعام 
اينکه آستان قدس رضوي در راستاي توسعه فرهنگ رضوي و تکريم زائر 
مأموريت دارد که پيشرفت علمي و اقتصاد دانش بنيان را در دستور کار قرار 
دهد، مي گويد: » امروزه آستان قدس رضوي ظرفيت هايي دارد که به صورت 
راکد باقي مانده و در همين رابطه بنا داريم از اين ظرفيت ها براي توسعه علمي 

کشور بهره بگيريم.« وي با بيان اينکه سه مرکز علمي شامل دانشگاه علوم 
اسامي رضوي، دانشگاه بين المللي امام رضا)ع( و بنياد پژوهش هاي اسامي 
وابسته به آس��تان قدس رضوي در زمينه آموزش نخبگان علمي فعاليت 
مي کنند، ادامه مي دهد: » در راستاي اقتصاد مقاومتي بايد به سمت اقتصاد 
دانش بنيان حرکت کنيم تا محصوات با ارزش افزوده را توليد کنيم.« اما 
در بررسي علل ايجاد شهرک علم و نوآوري، مي توانيم به بحث ايجاد تحول 
در آموزش و پرورش و حرکت به سمت اشتغال دانش بنيان با رويکرد علوم 
رضوي برسيم که بر مبناي دانش امام رضا )ع( پايه ريزي شده است.  همچنين 
افزايش اشتغال مفيد براي فارغ التحصيان دانشگاهي و نخبگان که طبق 
بررسي هاي انجام شده پارک هاي علم و فناوري جوابگوي اين نياز خواهد بود 

و به همين دليل آستان قدس رضوي براي تسهيل اين امر در اين زمينه ورود 
کرده است.  در همين رابطه معاون علمي آستان قدس رضوي به دايل ديگر 
ايجاد اين شهرک اشاره کرده است و توسعه ظرفيت و زيرساخت ها با نگاه به 
آينده و شتاب بخشي به علم را از جمله آن دايل عنوان مي کند و مي گويد: 
»سفارش مقام معظم رهبري حفظ و شتاب دادن به جايگاه علمي کشور 
است و آستان قدس رضوي با ظرفيتي که دارد اصلي ترين مخاطب فرمايش 
رهبري معظم انقاب است.«  مهدي نژاد سرمايه گذاري در مسيري که بهره 
دارد و قدرت و ظرفيت کشور را ارتقا مي دهد، دليل بعدي مي داند و تأکيد 
مي کند: »  اگر بخواهيم سرمايه را تبديل به عاملي سودآور کنيم بايد از علوم و 
اين قبيل شهرک ها بهره بگيريم. همچنين توجه به زيرساخت هاي فرهنگي 
با نگاه تمدني علت ديگر ايجاد اين ش��هرک است زيرا مقام معظم رهبري 
فرمودند که دانشگاه هاي کشور با نگاه بيروني بنا گذاشته شده و از ابتدا مبتني 
بر فرهنگ ملي کشورمان نبوده است، به همين دليل شهرک علم و نوآوري 
را با توجه به علوم رضوي و فرهنگ ايراني- اسامي تعريف کرديم.« وي نگاه 
به کسب حال و شفافيت را به عنوان مرامنامه اين شهرک علمي اعام کرده 
است و شبکه سازي و هدايت عناصر ش��بکه به سمت اهداف مورد نظر را از 

مهم ترين دايل توجه به احداث اين شهرک عنوان مي کند. 
  شهرکي با تمام امکانات

در مورد اين شهرک بايد گفت بخشي از اين شهرک علمي به زيرمجموعه هاي 
علمي آستان قدس رضوي تعلق دارد، اما بخش عمده آن متعلق به بخش هاي 
دولتي، نيمه دولتي و خصوصي است که مديريت کان مجموعه با آستان 
قدس است با اين حال بناست از توان دولت و بخش خصوصي نيز استفاده 
ش��ود.  معاون علمي آس��تان قدس رضوي آينده نگري و هوش��مندي را از 
چشم اندازهاي ايجاد ش��هرک علم و نوآوري توصيف مي کند و مي گويد: » 
مولد کردن دارايي هاي آس��تان قدس رضوي و ايج��اد زنجيره کامل توليد 
فکر تا دستيابي به محصول از ديگر اهداف ايجاد اين شهرک است.« ازم به 
ذکر است قرار است مراکز و نهادهايي مانند دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، 
پژوهشگاه ها، آزمايشگاه ها، مدارس حوزه علميه، مراکز رشد و پارک علم و 
فناوري، مراکز توليد محدود و ناب، يک مرکز داده ملي، نهادهاي ميانجي، 
نمايشگاه دائمي، هتل، مسجد و مراکز فرهنگي و هنري، اماکن مسکوني و 
خدمات شهري، مراکز توسعه سامت و بيمارستاني در اين شهرک احداث 

شوند که آن را به يک شهرک کامل با تمام امکانات تبديل کنند. 

  فاطمه قاسمی
گردشگري نقش مهمي در احيا و متنوع س�ازي اقتصاد جوامع ايفا 
مي کند، همچنين مي تواند باعث ايجاد تغييراتي در محيط اجتماعي، 
اقتصادي و فضاي زيستي نواحي بش�ود. صنعت گردشگري داراي 
آثار اقتصادي و اجتماعي قابل ماحظه اي اس�ت. ايجاد اش�تغال و 
دستيابي به درآمد ارزي پايدار و مناسب و همچنين شناخت متقابل 
فرهنگي از آثار اجتماعي و اقتصادي اين صنعت به حساب مي آيد. 
با اين حال تمام اين مزايا مغفول باقي مي مانند مگر اينکه تبليغات 
گس�ترده اي در خصوص ظرفيت هاي هر منطقه گردشگري انجام 
شود. در اين راستا مي توان به اس�تان مرکزي اشاره کرد که به رغم 
برخورداري از ظرفيت هاي فراوان از ورود قابل ماحظه گردشگران 
محروم اس�ت و اين موض�وع نيازمن�د توجه ويژه متوليان اس�ت. 

    
ايجاد اش��تغال، کس��ب درآمد ارزي براي کش��ور ميزب��ان و بهبود تراز 
پرداخت ها، افزايش درآمدهاي مالياتي از مح��ل فعاليت هاي اقتصادي 
مرتبط با گردش��گري، ايجاد تعادل منطقه اي، تعدي��ل ثروت، دگرگون 
ساختن فعاليت هاي اقتصادي و س��وق دادن درآمد از مناطق شهري به 
روستاها و بااخره جلوگيري از برون کوچي روستاييان از اثرات اقتصادي 
گردشگري محسوب مي شود، از طرفي در تنوع و غنا بخشيدن به اقتصاد 
محلي نيز بسيار حائز اهميت است،چراکه براي توليدات محلي اعم از صنايع 
دستي يا محصوات کشاورزي جهت ارتزاق گردشگران بازارهاي جديدي 
ايجاد مي کند. همچنين در بهبود کيفيت فرآوردهاي کشاورزي و صنايع 
دستي نيز مؤثر است. در اکثر ارزيابي هاي به عمل آمده از توسعه  گردشگري 

در جهان سوم تأثيرات اقتصادي مهم تر از ماحظات ديگر است.  
  گردشگري شروعي براي فعاليت هاي اقتصادي

در کشورهاي صنعتي توسعه  صنعت گردشگري موجب تنوع درآمدها 
و کاه��ش ناهماهنگ��ي در اقتصاد مي ش��ود و در کش��ورهاي در حال 
توسعه، فرصتي براي صادرات ايجاد مي کند که نرخ رشد آن از اشکال 
سنتي صادرات بيشتر است بنابراين گردش��گري منبعي قابل اتکا در 
بسياري از کشورهاي توس��عه  يافته و در حال توسعه است که مي تواند 
تأثير فزاين��ده اي روي افزايش درآمد چه در س��طح ملي و نيز افزايش 

فرصت هاي ش��غلي، افزايش دس��تمزدها و تحول و گسترش توليدات 
و. . . داش��ته باشد. اس��تان مرکزي از نظر وجود روس��تاهاي تاريخي و 
کهن با آداب و رس��وم منحصر به فرد و جذاب، ظرفيت هاي بس��ياري 
دارد و تقريباً تمام شهرستان هاي اين استان از وجود روستاهاي داراي 
جاذبه گردش��گري برخوردار هستند. گردشگري روس��تايي و فراهم 
کردن زيرساخت آن، از شاخصه هاي صنعت گردشگري امروز است اما 
در استان مرکزي با وجود مفاخر و مش��اهير برخاسته از روستا و تنوع 

فرهنگي روستاها، اين مهم مورد غفلت قرار گرفته است. 
تاريخ روستاهاي استان مرکزي را که مي نگريم هر برگش مزين به نام 
بزرگمردي است که نقش به سزايي در رشد و توسعه علمي و سياسي 
و فرهنگي کشور داشته است. از روس��تاي »هزاوه« که دوران کودکي 
اميرکبير را بر ديوار کوچه باغ هاي قديمي خود حک کرده تا روستاي 

گرکان که دکتر قريب، پدر طب کودکان را به کشورمان تقديم کرد. 
  تبليغات حلقه مفقوده اقتصاد گردشگري

گذشته از جاذبه هاي اينچنيني، طبيعت بکر و زيباي برخي روستاهاي استان 
مرکزي با آداب و رسوم خاص اين روستاها نيز از ديگر ظرفيت هاي گردشگري 
روستايي در استان مرکزي است. بي توجهي به صنعت گردشگري و مغفول 
ماندن گردشگري روستايي طي سال هاي اخير باعث شده تا همواره سهم 
استان مرکزي در بخش جذب گردشگران، به رغم موقعيت جغرافيايي خاص 
و قرار گرفتن در مرکز کشور کمتر ش��ود. مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري اس��تان مرکزي در اين باره مي گويد: »استان مرکزي 
ظرفيت هاي بسياري در حوزه گردشگري در خود جاي داده که متأسفانه به 
دليل نبود تبليغات مناسب و عدم برندسازي اين مناطق ناشناخته مانده اند.« 
عليرضا ايزدي يکي از اصلي ترين محورهاي توسعه پايدار و همه جانبه را توسعه 

گردش��گري مي داند و مي افزايد: »در ديد کان امروز، ايران متأثر از مسائل 
مختلف اقتصادي، سياسي، بين المللي همچون تحريم هاست و بيش از هر 
زمان ديگري نياز به کار کارشناسي جهت توسعه پتانسيل ها و تحقق توسعه 
پايدار دارد.« اين کارشناس صنعت گردشگري، کشاورزي، صنعت و خدمات 
را مثلث توسعه مي داند و با بيان اينکه خوشبختانه ايران در بحث کشاورزي 
به واسطه توليد برخي از محصوات برند جهاني محسوب مي شود، مي گويد: 
» استان مرکزي در 100سال اخير به واسطه استقرار صنايع مختلف جزو 
اهداف صنعتي کشور قرار گرفته است، هرچند شايد در بحث محيط زيست 
مشکاتي وجود داشته باشد، اما به هر حال در حوزه صنعتي انتفاعي براي 
استان مرکزي حاصل شده است.« مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان مرکزي علت اصلي عدم موفقيت در توسعه گردشگري 
را عدم تبليغات مناسب به عنوان عامل اصلي سرمايه گذاري عنوان مي کند و 
ادامه مي دهد: »استان همدان تنها به واسطه پتانسيل هاي مرکز استان موفق 
به جذب گردشگر شده است در حالي که استان مرکزي در شهرستان هاي 
مختلف خود ظرفيت هاي ويژه اي دارد، اما به دليل نبود تبليغات مناسب تا 

کنون برندسازي در خصوص استان صورت نگرفته است.«
  ظرفيت هاي ناشناخته گردشگري

در حال حاضر برخي از ظرفيت هاي استان مورد استقبال گردشگران قرار 
نمي گيرد که مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
مرکزي با اش��اره به نراق به عنوان يک ظرفيت هويت ساز و روستاهايي 
مانند وفس که به واسطه عدم معرفي مناسب براي گردشگران ناشناخته 
باقي مانده است، مي گويد: » استان مرکزي به واسطه جغرافيا و موقعيت 
خاص خود مي تواند در ايام تعطيل پذيراي س��رريز استان تهران و قم 
باش��د در حالي که تاکنون به عنوان يک حلقه واسط بين استان ها بوده 
اس��ت، در حالي که مي توان با معرفي ظرفيت های گردش��گري استان 
مرکزي را از حالت استان گذري خارج کرد.« وي با بيان اينکه بايد نگاه 
جديدي براي معرفي استان مرکزي به عنوان مقصد جديد گردشگري 
در پيش گرفت، مي افزايد: » هيچ بخش و صنعتي از حيث توليد ثروت، 
اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، اشتغالزايي نمي تواند  مانند حوزه 
گردشگري اثرگذار باش��د، اما متأسفانه اس��تان مرکزي به رغم توان و 

ظرفيت از نظر جذب و جلب گردشگر وضعيت مناسبي ندارد.«

فردا و با کلنگ زني در زميني به مساحت 500 هکتار در منطقه سيدي مشهد صورت مي گيرد

آغاز احداث شهرک علم و نوآوري عالم آل محمد)ص( رضوي

پويايي ميراث فرهنگي مهاجرت معکوس را رقم مي زند
تبليغات؛ حلقه مفقوده گردشگري روستايي در استان مرکزي

رضوی خراسان 
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 استخوان مدارس کانکسي 
از سرما ترک برداشته است

هميش�ه صحبت کردن در م�ورد مدارس کانکس�ي در 
شرايطي مطرح مي شود که حتي احداث اينگونه مدارس 
در برخي مناطق کامًا ض�روري به نظر مي رس�د و براي 
اج�راي آن بايد برنامه ريزي هم ش�ود.  ه�ر چند تبديل 
مدارس کانکس�ي به ساختمان بس�يار ضروري است اما 
مس�ئوان معتقدند برخاف بعضي ديدگاه ه�ا، احداث 
مدارس کانکس�ي در برخي مناطق نه تنه�ا تأثير منفي 
ندارد، بلکه ب�ه مراتب مطلوب تر از احداث يک مدرس�ه 
است. دليل اين ادعا هم همين بس که در برخي روستاها 
تنها يک نفر دانش آموز وجود دارد و به دليل اينکه روستا 
در منطقه صعب العبور واقع شده است، امکان تردد براي 
دانش آموز فراهم نيست بنابراين در چنين شرايطي احداث 
مدارس کانکس�ي مي تواند نياز آموزش�ي را تأمين کند. 

    
ازم نيست فصل سرما از راه برسد تا بخواهيم از سوز برف و 
يخبندان در اردبيل حرف بزنيم. همين که تابستان تصميم 
بگيرد بار و بنديل خود را جمع کند، زمس��تان چنان از راه 
مي رسد که گويي اردبيل فرصت تجربه پاييز را ندارد. در اين 
ميان مدارسي که هنوز داراي امکانات و تجهيزات گرمايشي 
نيستند بيش از هر نقطه ديگري فرا رسيدن سرما را به تن 
رنجور و نحيف دانش آموزان خبر مي دهن��د. در اين ميان 
مدارس کانکسي به خاطر سازه و بدنه فلزي خود به محيطي 
داغ در تابس��تان ها و سرد در زمس��تان ها تبديل مي شوند. 
ش��رايطي که به گفته دانش آموزان حاضرند بيرون از اين 
چهارديواري هاي فلزي بمانند تا کمتر رنج اين گرما و سرما 

را تجربه کنند. 
   وعده ها به مدرسه نمي رسند

طرح حذف بخاري هاي نفتي در م��دارس اردبيل در حالي 
از سالي به سال ديگر مي رس��د که ايمني پايين آن در کنار 
کيفيت پايين گرمايش يکي از دغدغه هاي دانش آموزان و 
مربيان آموزشي استان اردبيل شده است.  دوباره زمستان در 
حالي درهاي مدارس اردبيل را به روي دانش آموزان گشود 
که در تجهيز سيس��تم هاي گرمايشي خود حرف جديدي 
براي گفتن نداشت و دانش آموزان مناطق محروم و روستايي 
منتظر تکرار تجربه تلخ زمستان سال هاي گذشته و افت قابل 
توجه دما هستند.  در ميان مدارسي که از بافت فرسوده رنج 
مي برند و تجهيزات گرمايشي آنها قابل دفاع نيست، مدارسي 
وجود دارند که کًا از بازي سيستم آموزشي خارج هستند. 

اينها مدارس کانکسي هستند. 
با وجود اينکه گرمايش مدارس کانکسي دغدغه همه ساله 
در زمستان هاي سرد اردبيل به شمار مي آيد، اما همچنان 

۳۷ مدرسه کانکسي در اين استان داير است. 
مدارس کانکسي در اردبيل اغلب در روستاهاي صعب العبور، 
روس��تاهاي کم جمعيت و با هدف تدارک فضاي آموزشي 
براي دانش آموزان عشاير داير شده اس��ت.  اين سازه هاي 
فلزي ه��ر چند مي تواند بخش��ي از دغدغ��ه تأمين فضاي 
آموزشي را پاسخ گويد اما همواره تابستان گرم، زمستان سرد 
و همچنين تندبادها که بخشي از ويژگي هاي اقليم اردبيل 
است، به تهديد کانکس ها آمده و در برخي مواقع نيز اخباري 

از نارضايتي روستاييان به گوش مي رسد. 
هر چند زمستان به سازه هاي فلزي زودتر مي رسد اما مدير 
کل آموزش وپرورش استان اردبيل وجود مدارس کانکسي 
را گريزناپذير و بخشي از ضرورت تأمين فضاهاي آموزشي 
عنوان مي کند.  مس��ئوان در اردبيل معتقدند که کانکس 
يا سازه هاي از پيش ساخته ش��ده به دليل رفع سريع نياز 
به فضاي آموزش��ي مورد استفاده اس��ت و در مناطقي که 
امکان احداث ساختمان آموزش��ي وجود ندارد يا جمعيت 
دانش آموزي به شدت پايين است مي توان از کانکس براي 

آموزش استفاده کرد.  
آنها با بيان اينکه کانکس بيشتر در روستاهاي صعب العبور و 
کم جمعيت استفاده مي شود، تأکيد مي کنند: در مناطقي که 
احداث ساختمان صرفه ندارد و مي توان کانکسي داير کرد 
از سازه هاي آماده استفاده مي کنيم.  به هرحال در وضعيت 
فعلي ۳۷ مدرسه کانکسي در اس��تان وجود دارد که براي 

گرمايش آن از بخاري هاي استاندارد استفاده مي شود. 
البته به گفته مسئوان استاني علت استفاده از بخاري نفتي 
در برخي مدارس، نبود لوله کشي گاز يا علمک گاز در منطقه 
است و استانداردسازي سيستم گرمايشي ۶۷۳ مدرسه در 
دست اجراست که ۲۲0 مورد به پيمانکار واگذارشده است. 
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گفتوگو
گفتوگوي»جوان«بارزمندهجانبازرحمتاهقرباني

خانواده ما 6 رزمنده داشت
مبيناشانلو

خانواده15نفره»قرباني«ازدورانمبارزات
انقابليهمراهبانهضتاسلاميحضرت
املامبودنلد.درآغلازجنلگتحميلي،
پلدروپنلجفرزنلدپسلرشلبلاسرزم
پوشليدند.»قدرتاه«در16سلالگيبه
جبههرفتودرلباسغواصيدرعمليات
كرباي4بلهشلهادترسليدوپيكرش
هنوزهمتفحصنشدهاست.»رحمتاه«
هلمسلال67درمنطقهشللمچهجانباز
شيمياييشد.بارحمتاهكهاكنونمدير
يكيازملدارسعلميهاصفهاناسلتدر
خصوصفعاليتهلايانقابليوجهادي
اعضايخانوادهوخودشبهگفتوشلنود
نشسلتيمكلهحاصللآنراميخوانيد.

 خانوادهپرجمعيت
با قيام امام خميني )ره( در سال 1342 وضعيت 
كشور دگرگون شد و بسياري از مردم از راه هاي 
مختلف، اوضاع كشور را رصد مي كردند. پدر ما 
هم چون راننده بود، خيلي مشتاق خبرهاي 
داغ بود و معم��واً خبرها را دنب��ال مي كرد. 
تا اينكه انقاب به پيروزي رس��يد. اين را هم 
بگويم كه ما از دو همس��ر پدرم داراي 9 برادر 
و شش خواهر بوديم. به گفته خيلي ها خانواده 
واقعاً دوست داشتني بوديم. پدري پر تاش و 
زحمتكش داشتيم كه در عين حال با بصيرت، 
هوشيار و انقابي بود. از روز ورود امام )ره( به 
ايران اعضاي خانواده با شور و شعور در صحنه ها 

و عرصه هاي مختلف حضور داشتند. به ويژه 
در تظاهرات عليه رژيم ستمش��اهي معمواً 
برادرهاي بزرگ تر جلو بودن��د و ما با فاميل و 

آشنا پشت سرشان حركت مي كرديم. 
 5برادررزمنده

زماني ك��ه غائله ه��اي ضد انق��اب از همان 
روزهاي اول پيروزي انقاب در نقاط مختلف 
كشور آغاز شد، دو برادر بزرگ ترمان حسن و 
حسين يكي به شرق يعني زاهدان و ديگري 
به غرب يعني كردستان رفتند كه متأسفانه 
خاطرات آنها از آن دوران در دسترس بنده قرار 
نگرفت. با شروع جنگ تحميلي پدرمان و پنج 
برادر لباس رزم پوشيديم و به جبهه  رفتيم. من 

در آغاز جنگ حدود 10 سال داشتم. پدرم و هر 
كدام از برادرها كه سنشان به جبهه مي رسيد، 
به جبهه رفتند. پدرم ب��ا اتوبوس خودش در 

جاده اهواز رزمنده ها را جابه جا مي كرد. 
 رزمندههاينوجوان

قدرت اه اولين شهيد خانواده متولد سال43 
بود كه در سن 1۶ س��الگي به جبهه رفت، در 
20 سالگي ازدواج كرد و درحالي كه 22 سال 
بيشتر نداشت، در عمليات كرباي 4 در لباس 
غواصي به ش��هادت رس��يد. پيكر مطهرش 
همچنان مفقود است. برادر ديگرم عباس هم 
جانباز ش��د. عباس متولد سال 4۶است و من 

متولد سال 50 هستم. 
سال ۶5 در س��ن 15 س��الگي آماده اعزام به 
جبهه بودم كه قدرت اه به ش��هادت رسيد. 
مجبور شدم مدتي صبر كنم تا اينكه در خرداد  
۶۶ مثل قدرت اه در سن 1۶ سالگي به جبهه 
جنوب رفتم. س��ه ماه به عنوان نيروي پياده 
خدمت مي كردم. پس از آن به واحد مهندسي 
رزمي رفتم و به عنوان رانن��ده بولدوزر دوره 
آموزش��ي را گذراندم. پس از 45 روز  اپراتور 
بولدوزر شدم و به فعاليت پرداختم و به منطقه 
طائيه اعزام شدم. كار ما تقويت خاكريزهاي 
خطوط جبهه بود و در عمليات ها كه رزمندگان 
اسام پيشروي مي كردند، بايد موانعي را مقابل 
دشمن ايجاد مي كرديم. اواخر سال ۶۶ هم به 
منطقه سردشت در اس��تان كردستان رفتم. 
حدود هشت ماه تا پايان جنگ آنجا بودم. بعد 
از جنگ به عنوان نيروي پيماني سپاه مشغول 
به كار شدم. هنگام زلزله رودبار كه خرداد ماه 
سال ۶9 رخ داد حدود دو ماه به عنوان مأموريت 

به مناطق زلزله زده رفتم. 
 جانبازشلمچه

سال ۶7 در منطقه ش��لمچه حضور داشتم. 
بعد از پذيرش قطعنامه از سوي ايران، بعثي ها 
دوباره به مناطقي از خاك كش��ورمان تجاوز 
كردند. از جمله اقدام به بمباران ش��يميايي 
منطقه شلمچه كردند كه من هم در معرض 
اين بمباران قرار گرفتم و ش��يميايي ش��دم. 
مدت ها دچار سرفه هاي خونين بودم. به لطف 
خدا تا اان كنترل كردم و تقريباً بهبودي نسبي 

حاصل شد. 
در حال حاضر گاهي به آن مناطق عمليات دفاع 
مقدس مي روم تا تجديدخاطره اي شود. يادش 
بخير چهار ماه با برادرم عباس در جبهه جنوب 
حضور داش��تيم. بعد از جنگ، من فعاليت در 
بس��يج را رها نكردم. حدود 10سال است كه 
فرمانده پايگاه ش��هيد باهنر شهرمان هستم. 
فعاليت هاي زيادي از جمله برگزاري اردوهاي 
جه��ادي داريم. س��الي دو بار به اي��ن اردوها 
مي رويم. اين اردوها تاكنون بين هفت تا 20 

روز در استان هاي مختلف برگزار شده است. 
اكنون 27 سال اس��ت كه طلبه هستم. سال 
8۶ از قم به اصفهان آمدم و مس��ئوليت هاي 
مختلف��ي را به عهده گرفتم. مدتي مس��ئول 
فرهنگي يكي از شركت هاي فوادمباركه بودم 
و بعد هم مدير يكي از مدارس علميه اصفهان 
شدم و تدريس و تحصل را ادامه دادم. در سال 
81 به عنوان روحاني طرح هجرت به شهرهاي 
مختلف از جمله شهرضا، بروجن و نطنز رفتم. 
شش سال در طرح هاي محروميت زدايي بسيج 
حضور داشتم و خدمات خوبي هم در قالب اين 
طرح به مردم مناطق محروم ارائه شد. به نظر 
من يك رزمنده بايد هميشه رزمنده باشد. آن 
زمان وظيفه جنگيدن داشتيم و در حال حاضر 
وظايف آباداني و كارهاي فرهنگي برعهده مان 
است كه ما جانبازان و رزمندگان آن دوران بايد 

در اين مسير جلوتر از ديگران حركت كنيم. 
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شمادرچهسلاليباآقايذاكريآشنا
شديد؟

من در بهار سال 13۶1 اولين بار آقاي ذاكري را 
ديدم. ايشان به عنوان بسيجي به گروه تلويزيوني 
سپاه مستقر در مناطق جنگي آمده بود و من هم 
راننده بودم. به نوعي در بخش تبليغات جنگ 
فعاليت مي كردي��م. ما در رزمي هم ش��ركت 
مي كرديم و آقاي ذاكري قبل از آمدن پيش ما به 
عنوان نيروي رزمي در جنگ مجروح شده بود. 
از اينجا با هم آشنا شديم و اين آشنايي تا پس از 
جنگ هم ادامه داشت و تا آخر عمر هم با آقاي 

ذاكري رفت وآمد خانوادگي داشتيم. 
ايشلانبلهبحلثتبليغلاتعاقله

داشتند؟
آقاي ذاكري آن اوايل به عنوان بس��يجي براي 
بحث حفاظت پيش ما آم��د و رفته رفته به كار 
تبليغات عاقه مند شد. زمان انجام عمليات ها 
ما را همراه رزمن��دگان اع��زام مي كردند و هر 
چند روزي كه انجام عملي��ات زمان مي برد ما 
هم در منطقه بودي��م. از مناطق عملياتي صدا 
و تصوير براي مركز س��اري مي گرفتيم. دوش 
به دوش رزمندگان جل��و مي رفتيم و احتمال 
ش��هادت و جانبازي هم برايمان وجود داشت. 
آقاي ذاكري يك بار ه��م حين كار تبليغات در 

چنگوله جانباز شد. 
پسدرزمانتبليغلاتخطراتوجود
داشلتواحتمالجانبازيياشهادت

ميرفت؟
قرار بود عمليات شود و ما هم به منطقه عملياتي 
اعزام ش��ديم. نيروها در خط چنگوله – مهران 
مس��تقر بودند و ما را به اين منطقه فرستادند. 
ما در خط مقدم بوديم كه دش��من خمپاره ۶0 
زد و آقاي ذاكري همراه چند نفر ديگر مجروح 
ش��د. بعد از قطعنامه كه عمليات مرصاد انجام 
شد ما ش��ش نفر بوديم كه براي تصويربرداري 
رفته بودي��م و رزمندگان در ح��ال صحبت با 
خانواده هايش��ان بودند كه ناگهان خمپاره ۶0 
وسط ما خورد و هفت نفر  همراه خودم مجروح 
شديم. همه سوار آمبوانس شديم تا براي مداوا 
به پش��ت خط برويم ولي متوجه شديم  باتري 
آمبوانس به خاطر اصابت خمپاره آسيب ديده 
است و كار نمي كند. همه سوار يك ماشين ديگر 
شديم و به ايام رفتيم. يك شب در ايام مانديم 
و زخم هايمان را پانسمان كرديم. آقاي ذاكري 

واقعاً دل شير داشت و هيچ كدام از اين خطرات 
باعث ترس يا دلسردي شان نمي شد. 

 آقاي ذاكري در بخش پشتيباني تبليغات كار 
مي كرد و تمام خطراتي ك��ه نيروهاي رزمي را 

تهديد مي كرد متوجه ايشان هم بود. 
بعلدازجانبلازيدوبارهعلازمجبهه

شدند؟
تا آخرين لحظه جنگ و ت��ا زماني كه قطعنامه 
پذيرفته شد هر عملياتي ش��روع شد ما همراه 
آقاي ذاكري مي رفتي��م. ما دو گروه بوديم. يك 
گروه در پايگاه مي مان��د و گروه ديگر به منطقه 
مي رفت و براي عملي��ات بعدي جايمان عوض 

مي شد. 
باتوجهبهدوبارجانبازيشلاندرباره
جنلگوجانبلازيباايشلانصحبت

ميكرديد؟
ايشان خيلي انسان معتقد، وايي و عاقه مند به 
جبهه و جهاد بود. اين جانبازي ها هم هيچ گاه 
مانعي بر سر راهشان نبود و سبب نشد تا به خاطر 
جانبازي ديگر به جبهه نيايد. اينكه بگويد من به 
دليل خطرات يا وضعيت خانواده ام پشت خط 
بمانم و به منطقه نيايم اصًا در مرامشان نبود. 
خيلي انسان فعال و مجاهدي بود. هم رزمنده 
بود و هم در پشتيباني تبليغات فعاليت مي كرد و 
در بحث هاي مربوط به جنگ بسيار فعال بود. با 
جان و دل خدمت به رزمندگان را دوست داشت 
و به معناي واقعي كلمه عاشق فضاي جبهه بود. 
اصًا دنبال اين حرف ها نبود كه بگويد اان كه 
من جانباز شده ام كارم را كرده ام و ديگر به جبهه 
نمي آيم. تا آخرين لحظه مشغول كار و فعاليت 
بود. حتي زماني كه جانباز ش��د و نتوانست به 
جبهه بيايد ناراحت بود. اگر زماني اعزام داشتيم 
و نمي توانس��ت بيايد مي گفت م��ن حتماً بايد 
بيايم. اگر اان هر چه بخواهم از عشق و عاقه و 

فعاليتشان در جبهه بگويم كم گفته ام. 
دررابطهباشهادتصحبتميكرديدو

آمادگياشراداشتيد؟
ما يك گروه ش��ش نفره بوديم و همه اطاعات 
شناس��نامه همديگر را مي دانس��تيم. مثًا من 
اطاعات شناسنامه آقاي ذاكري را مي دانستم 
و همه آماده بوديم اگر براي كسي اتفاقي افتاد 
بتوانيم همديگر را شناس��ايي كنيم. تا اين حد 
آمادگي ش��هادت را داش��تيم و هيچ وحشت و 

ترسي از اتفاقات جنگ نداشتيم. آقاي ذاكري نيز 
انسان شجاعي بود و با توجه به جانبازي هايشان 
پذيراي هر پيشامدي بود. هرجايي كه مستقر 
مي شديم ايشان سريع مي رفت و كارهاي مربوط 
به درست كردن س��نگر را انجام مي داد. معتقد 
بود اول حفظ جان بعد جنگ. يعني طوري نبود 
كه بخواهد بي گدار ب��ه آب بزند. تمام جوانب را 
رعايت مي كرد و مي دانس��ت در جبهه نيروها 
چه اهميت��ي دارند. يك بار ب��ه جزيره مجنون 
رفتي��م و در جزيره به خاط��ر رطوبت خاك به 
سختي سنگر زد. به دليل همين سنگرها وقتي 
دش��من جزيره را بمباران كرد توانس��تيم پناه 
بگيريم و آسيبي به كسي نرسيد. يك بار ديگر 
وقتي به شهر مريوان در استان كردستان رفته 
بوديم صبح كه راهي شديم خبري از برف نبود 
ولي تا غروب برف سنگيني باريد. مانده بوديم 
چطور از قله جانوران به مريوان برويم. ايش��ان 
يك طرف جاده را پياده مي رفت و راه را مشخص 
مي كرد و ما هم پشت سرش حركت مي كرديم. 
از خودگذشتگي زيادي داشت و در كار پيشقدم 
بود. شجاعت و ازخودگذشتگي تركيب كاملي از 

ايشان ساخته بود. 
ازانجامكارتبليغاتوازاينكهاسلحه
دردسلتندارندونميتواننددرخط
مقدمحاضرباشنداحساسمحدوديت

نميكردند؟
ايشان مي گفت با دوربين مي توانم پيام بيشتري 
به خانواده رزمندگان و شهدا برسانم. به اهميت 
كار تبليغات واقف ب��ود. اينكه خبرهاي مهمي 

از جبهه به پشت جبهه مخابره مي كرد برايش 
ارزش زيادي داشت. اينكه خانواده رزمندگان از 
وضعيت عزيزشان اطاع پيدا كنند برايش يك 
دنيا ارزش داشت. هر لشكر گروه تبليغات داشت 
و ما هم در لشكر 25 كربا در هفت تپه مستقر 
بوديم و فرمانده مان سردار مرتضي قرباني بود. ما 
هر بار در گروه شش نفره به منطقه مي رفتيم كه 
شامل يك  تصويربردار، يك كمك تصويربردار، 
دو صدابردار، يك راننده و يك پشتيباني مي شد. 
آن زمان دوربين هاي پرتابل بسيار سنگين بود و 
كار تصويربرداري را خيلي سخت مي كرد. آقاي 
ذاكري آچار فرانسه گروه بود و هر جا كمك نياز 
بود ايش��ان بي چون و چرا قبول مي كرد. گاهي 
عكاس��ي هم مي كرد. ما يك گروه كامل بوديم 
كه تم��ام كارهاي تبليغ��ات و تصويربرداري را 

انجام مي داديم. 

بازخلوردگزارشهايتلانرادرجامعه
ميديديد؟

ما با ستاد پش��تيباني جبهه و جنگ همكاري 
زيادي ب��راي كمك ب��ه رزمندگان داش��تيم. 
زماني كه عملي��ات نبود در پش��ت جبهه كار 
مي كرديم. تمام روستاهاي مازندران كه براي 
جبهه كمك مي فرستادند را پوشش مي داديم. 
زماني كه عملي��ات بوديم اتفاق��ات منطقه را 
پوشش مي داديم. يك گروه خيلي فعال بوديم. 
مردم و رزمندگان ارتباط خوبي با ما داشتند و 
بازخورد فعاليت هايمان را هم در جبهه و هم در 

اجتماع مي ديديم. 
مهمترينخبريكههمراهآقايذاكري

مخابرهكرديدچهبود؟
منطقه مهران عمليات كرباي يك كه انجام 
شد  ما در منطقه و خط مقدم حضور داشتيم 
و همراه آق��اي ذاكري و ديگ��ر اعضاي گروه 
اخبار منطقه را پوش��ش دادي��م. اين يكي از 
خاص ترين مأموريت ه��ا و فعاليت هايمان در 
دوران دفاع مقدس بود كه خاطراتش هنوز در 
ذهنم نقش بسته است. در كنار كار و با وجود 
تمام سختي ها با هم ش��وخي هم مي كرديم. 
آقاي ذاكري روحيه خوبي    داش��ت و ش��وخ 
طبع بود.هنگام كار با ايشان احساس خستگي 
نمي كرديم. روزهاي بسيار خوبي در كنار هم 
در دوران دفاع مقدس داشتيم. ما در مناطق 
سخت و خطرناكي كار و در بعضي ارتفاعات 
حتماً بايد با دوشكا حركت مي كرديم. در قله 
جانوران دو ماشين بوديم كه در حال حركت 
ناگهان يكي از ماشين هايمان كمين خورد و 

مورد هدف قرار گرفت. 
آقايذاكريوصيتنامهشلانرانوشته

بودند؟
بله، در طول حيات چندبار وصيتنامه نوشتند. 
ما خيلي به هم نزديك و مثل برادر بوديم. پس 
از جنگ هم ارتباطم��ان را حفظ و حتي زماني 
ك��ه ازدواج كرديم ارتباطمان خانوادگي ش��د. 
آقاي ذاكري از خان��واده اي زحمتكش بود كه 
وضعيت مالي خوبي نداشتند. ساكن روستاي 
پركوه بود و پس از جنگ به روستايشان برگشت 
و وقتي از دنيا رفت همانجا به خاك سپرده شد. 
بيماري  ش��ان از دو سال پيش ش��روع شد و به 
دليل س��رطان معده در تهران عمل ش��د و هر 
20 روز يك بار شيمي درماني مي شد. اين اواخر 
عمر به دليل بيماري خيلي ضعيف  و س��ختي 
زيادي متحمل شده بود. سرطان معده گرفته 
بود و جراحي هاي س��نگين روي بدنش انجام 
شده بود و خارج كردن معده و نابودي مري در 
كنار زندگي با شرايط سخت تغذيه اي  روحيه او 

را تضعيف نكرده بود. 
ازاينكهازقافلهشلهداجلاماندهبود

ناراحتبودند؟
بله،  خيلي ناراحت ب��ود. مي گفت چرا اين همه 
مناطق خطرناك شانه به شانه رزمندگان حركت 
مي كرديم ما ش��هيد نش��ديم. آرزوي شهادت 
داشت و گاهي خيلي دلتنگ دوستان شهيدش 
مي ش��د و از اينكه در دوران دف��اع مقدس به 

شهادت نرسيد ناراحت بود. 
درپايانازخاطراتتانبرايمانبگوييد.

 اوايل آشنايي مان ايش��ان بسيجي بود و خيلي 
دوست داشت پاسدار رس��مي شود. مي گفت 
من اگر بخواهم شهيد ش��وم بايد با لباس سبز 
پاسداري باش��د. با تاش فراوان توانست عضو 
سپاه ش��ود و لباس سبز پاس��داري را تن كند. 
وقتي لباس را مي پوشيد مي گفت آرزوي ديگري 
ندارم و حاا آماده شهادت هستم. شوق زيادي به 

خدمت در لباس پاسداري داشت. 

گفتوگوي»جوان«بايكيازهمرزمانعليذاكريازپيشكسوتاندفاعمقدسكهچنديپيشبهدوستانشهيدشپيوست

حاج علي  الگوي شجاعت و ايثار بود

ملايلكگلروهشلشنفلرهبوديمو
همهاطاعلاتشناسلنامههمديگر
راميدانسلتيم.مثلًاملناطاعات
شناسنامهآقايذاكريراميدانستم
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شلهادتراداشلتيموهيچوحشت
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در انگليس تنها براي زنان باردار بااي 35 سال و افراد داراي سابقه ژنتيکي آزمايش هاي غربالگري توصيه مي شود، در ايران براي همه!
18 تا 35 و حتي در مواردي 25 تا 35 س�ال بازه اي است که 
مطابق توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت و غالب پزشکان، 
زنان مي توانند بي دغدغه مادر شوند. سنين کمتر يا بيشتر 
از اين بازه براي بارداري توصيه نمي شود. اين بدين معناست که يک خانم تنها 10 تا 17 
سال براي مادر شدن فرصت دارد و با عنايت به فاصله سني بهينه  سه تا پنج سالي که 
ميان بارداري ها توصيه مي ش�ود حتي اگر خانمي  در سن مناسب ازدواج کند حداکثر 
دو تا سه فرزند مي تواند به دنيا بياورد. از س�وي ديگر حدود 12 ميليون جوان در حال 
عبور از سن مناسب ازدواج هستند و 1/2 ميليون به تجرد قطعي رسيده اند و 4 ميليون  

زن بيوه و مطلقه وجود دارد که در مجموع حدود يک چهارم جمعيت کش�ورمان را از 
چرخه باروري و فرزندآوري خارج مي کند. پس در اين ميان خانواده هايي که تمايل به 
فرزندآوري دارند با قرار دادن بازه اي 10 تا 17 ساله براي مادر شدن زنان، گروه بيشتري 
از افراد را از اين چرخه خارج مي کنند. تاش مجلس براي افزايش حداقل سن ازدواج 
هم مانعي ديگر بر سر راه فرزندآوري و ازدياد جمعيت قرار مي دهد. اين در حالي است 
که در کنار گفتمان رايج علمي  درباره سن بهينه ازدواج و باروري در کشورمان ظاهراً 
گفتمان هاي علمي  ديگري هم وجود دارد که بازه س�ني باروري بهينه در زنان را تا 40 
سالگي افزايش مي دهد و بر مبناي دانش جديد پزشکي، هستند خانم هايي که حتي 

تا سنين بس�يار بااتر هم قدرت باروري دارند به خصوص اگر روش هاي جديد باروري 
درباره آنها به کار گرفته شود و با آزمايش�ات غربالگري مي توان از سامت جنين آنها 
اطمينان حاصل کرد هر چند اين آزمايش ها هم همانند روش هاي بارداري جديد گرفتار 
فضاي تجاري و بازاري شده اند و توصيه به انجام اين آزمايش ها در سنين کمتر از 35 
سال تنها براي گرم کردن بازار اين تجارت پردرآمد است. به اين منظور در ميزگردي با 
حضور دکتر سهيا آسوده دکتراي ژنتيک،  دکتر طاهره لباف متخصص زنان و زايمان 
و دکتر ناهيد لرزاده متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ ناباروري سؤاات پيرامون اين 

موضوع را مورد بررسي قرار داديم.

گفتمان غالبی که در خصوص س�ن ب�ارداری وجود دارد 
عمدتاً ناظر بر اين اس�ت که اين س�ن بين 25 تا 35 سال 
است و گفته می شود بارداری های باای 35 سال خطرناک 
است هم برای مادر و هم برای فرزند. برخی بررسی ها نشان 
می دهد در دنيا چنين توصيه ای چندان مطرح نيست. ما 
در کشورهای غربی عمومًا با خانم های مسنی مواجه ايم 
که تصميم به فرزنددار شدن می کنند و اصطاح »گلدن 
بی بی« مطرح می شود. نظر شما در اين خصوص چيست؟ 
از ديگر س�و آيا به لحاظ علمی در رابطه با اين که بارداری 
باای 35 س�ال مخاط�ره ای دارد يا نه، ش�واهدی علمی 

وجود دارد؟
  دکتر لرزاده: بارداري هاي زير 18 س��ال و بااي 35 سال عوارض 
دارد. در بارداري هاي زير 18 سال به دليل اينکه دوران بلوغ هنوز به پايان 
نرسيده خطر بيماري هايي همچون ديابت و فشار خون وجود دارد. در 
بارداري هاي بااي 35 سال هم همين طور. عاوه بر اين در بارداري هاي 
بااي 35 سال بافت هاي ديواره عضاني رحم سفت تر مي شود و احتمال 
اشکاات کوروموزومي  در جنين بيش��تر مي شود و اين مسئله شانس 
سقط را بااتر مي برد. به اين خاطر است که توصيه مي شود زير 18 سال 
و بااي 35 سال بارداري صورت نگيرد. البته در حال حاضر با باا رفتن 

سن ازدواج، بارداري هاي بااي 35 سال زياد داريم. 
البته اين گونه نيس�ت که ما بخواهيم به طور کلي چنين 
بارداري هاي�ي را من�ع کني�م. توصيه هاي پزش�کي اين 
اس�ت که اين گونه بارداري ها اتفاق نيفتد اما اين مسئله 
بستگي به شرايط افراد دارد و در مواردي که خانم ناگزير 
به بارداري در سن بااي 35 سال است اين بارداري ها بايد 
با مراقبت بيش�تري همراه باشد و ما بيش�تر اين افراد را 
تحت نظر مي گيريم. آزمايش ه�اي غربالگري هم در اين 
زمينه مي تواند به پايش سامت مادر و جنين کمک کند. 
همچنين کنترل فشار خون و ديابت مادر حتماً بايد صورت 
بگيرد و به طور کلي در حال حاضر تعداد بارداري هاي بااي 

35 سال زياد شده است اما به هر حال توصيه مي شود که 
سن بهينه باروري 18 تا 35 سالگي است و بااتر يا پايين تر 

از اين بازه زماني نيازمند مراقبت هاي ويژه است.
  دکتر لب�اف: اين که محدوده خاصی برای ب��ارداری در دنيا وجود 
داشته باش��د و مثًا بازه سنی 25 تا 35 س��ال را مطرح می کنند، خير 
اين طور نيست. واقعاً اين طور نيس��ت که ما فقط بين 25 تا 35 سال را 
يک بازه نرمال برای بارداری در نظر بگيريم و تأکيد کنيم که باای 35 
سال نبايد اين اتفاق بيفتد. اين مسئله مصداق »کلمه الحق يراد الباطل« 
است. ما يک موضوعی را داريم که ثابت هم شده بر اساس آمار خانم هايی 
که باای 40 سال حامله ش��وند يک درصد ممکن است که فرزندشان 
دچار »سندروم دان« شود يعنی همان منگوليسم. خانم هايی که زير 
40 سال هم باردار شوند باز هم از هر 400 نفری که حامله می شوند يک 
نفر ممکن است فرزند مبتا به س��ندروم دان به دنيا بياورد. اواً، بحث 
35 سال مطرح نيست و بحث 40 سال به باا است آن هم حتی در باای 
40 سال از هر 100 فرزندی که به دنيا می آيد 99 نفر آن سالم هستند 
و يک درصد ممکن است سندروم دان داشته باشند. حاا به نسبت زير 
40 سال اين چهار برابر می شود ولی باز آنجا از 400 نفرشان آمار نشان 
می دهد که يک نفر س��ندروم دان دارد. اين جا از هر 100 نفر يک نفر 

ممکن است اين سندروم را داشته باشد.
البته اين باز به عوامل مختلفی بازمی گردد. اين که آيا در فاميل از نظر 
ژنتيکی بچه ای را داشته باشند که اين اختال ژنتيکی را داشته باشد يا 
نه. در حال حاضر با توجه به پيشرفت های پزشکی اين مسئله در زير سه 
ماهگی قابل تشخيص است و راه برای آن وجود دارد. بنابراين اينطور 
نيست که ما فقط بگوييم باای 30 س��ال و حتی 40 سال کسی نبايد 
حامله شود. ما بسياری از خانم هايی را داريم که در سن 40 سالگی، 42 
سالگی ازدواج می کنند و ما اتفاقاً اينها را توصيه و تشويق می کنيم که 
به هيچ وجه جلوگيری نکنند و س��ريعاً حامله شوند چون هر چه سن 
باا می رود ممکن اس��ت کيفيت تخمک ها از نظر باروری ضعيف شود 
و ممکن است آنتی مولرين هورمون ش��ان که کيفيت تخمک را نشان 
می دهد پايين بيايد. بنابراين توصيه می کنيم سريع حامله شوند و بعد 

هم توصيه می کنيم اگر می خواهيد بيشتر از يک بچه داشته باشيد بين 
بچه های تان فاصله نيندازيد يعنی بافاصله بعد از بچه اول تاش کنيد 
بعد از سه ماه دوباره حامله شويد. وقتی اين موضوع را پيگيری می کنيم 
می بينيم يک سری مس��ائل در کنار هم وجود دارد که اين ها به سبک 

زندگی و يک سری مسائل زيربنايی بستگي دارد.
خانم دکتر لباف! پس شما بازه سني 25 تا 35 يا 18 تا 35 

را براي بارداري خانم ها قبول نداريد؟
ببينيد ما از يک طرف می بينيم که توصيه می شود زير 25 سال حامله 
ش��وند و از يک طرف می گوييم تا 35 سال شما 10 سال فرصت داريد 
برای بچه دار شدن. از آن طرف هم می گوييم فاصله بين بچه ها هم سه 
تا پنج سال باش��د البته ما نمی گوييم، آنچه را که به خورد بچه های ما 
می دهند اين است. خب، شما حساب کنيد يعنی در اين فاصله 10 ساله 
اگر قرار باشد بارداری صورت بگيرد و فاصله بچه ها هم پنج سال باشد 
پس به طور معمول فرد دو بچه و با احتساب اختاف سه سال فاصله سه 
فرزند می تواند داشته باش��د. اين را هم در نظر بگيريد که در اين ميان 
برخی از حاملگی ها نيز ممکن اس��ت به مقصد نرسد. يعنی ما در بين 
حاملگی ها سقط داريم، زايمان زودرس داريم که اينها نمی توانند ادامه 
حيات بدهند بنابراين به طور متوسط می گويند هر خانمی يک يا دو بچه 
می تواند به دنيا بياورد و خيلی از خانم های ما به دليل حساسيت های 
شغلی، سبک زندگی دير ازدواج کردن که از آن سو هم همراه با درس 
خواندن پسر، سربازی رفتن، درس خواندن در دانشگاه، شغل پيدا کردن 
است، موجب می شود که اينها دير ازدواج کرده و خيلی از اينها از جرگه 

بچه دار شدن خارج شوند.
در کش�ورهاي اروپايي هم هر از گاه با اخباري از بارداري 
خانم ها در سنين باا مواجهيم و اين مسئله بيانگر تناقض 
نسخه سازمان جهاني بهداش�ت براي کشورهاي غربي و 

کشورهاي شرقي است!
همان طور که گفتيد در بس��ياری از کش��ورهای اروپايی اين مس��ئله 
هست که خانم ها را در سنين باا تش��ويق به بارداری می کنند و حتی 
وقتی بچه ای را در س��ن 40 س��الگی می آورند به عنوان گلدن بيبی، 

يعنی مراقبت بيش��تری بايد بش��ود و آن خانم با حساسيت بيشتری 
باردار می شود. حتی اگر هورمون آنتی مولرين آن خانم يعنی کيفيت 
تخمک هايش پايين باش��د يا تخمک هايی نباش��د که قابليت باروری 
داشته باشد وی را تش��ويق می کنند که از طريق تخمک های اهدايی 
اقدام به بارداری کند. وقتی ما همه اينها را کنار هم می گذاريم می بينيم 
که گويا يک سری دايه های دلسوزتر از مادر برای بلوک شرق و بخصوص 
کشورهای اسامی و به ويژه کشور شيعه ايران نسخه می پيچند و هنوز 
هم دارند می پيچند. ما می دانيم که بيش از 180 کش��ور دنيا، بيش از 
50 سال اس��ت سياس��ت افزايش جمعيت دارند و برای ما هنوز دارند 
نس��خه کاهش جمعيت را توصيه و تجويز می کنند و بع��د در ايران از 
وزارت بهداشت و درمان برای اين که در زمينه کنترل جمعيت موفق 
عمل کرده و بيشتر توانسته آنها را هدف اصلی شان برساند در سازمان 
ملل جايزه می دهند. در حالی که می بينيم از نظر علمی وقتی يک خانم 
قاعده می شود يعنی سيستم هيپوتاليسی و هيپوفيز، تخمدان ها و رحم 
و سيستم تناسلی اش به سمت کامل ش��دن می رود. از زمانی که خانم 
قاعده می شود دو سال طول می کش��د تا اين سيستم تکامل کلی پيدا 
کند و بعد از دو سال ديگر مشکلی برای حامله شدن ندارد. بله، طبيعتاً 
ممکن است يک دختر خانم 14، 15 ساله مراقبت بيشتری را در زمان 
بارداری بخواهد يعنی مثًا ممکن است کم خونی داشته باشد که بايد 
کم خونی اش جبران شود و مشکاتش حل ش��ود ولی اين به اين معنا 
نيست که وی برای بچه دار شدن ممنوعيت داشته باشد. من فکر می کنم 
مسئله باا رفتن سن ازدواج از اين قماش است و از همان جا سرچشمه 
می گيرد. وقتی يک خانم قاعده می ش��ود و قاعده اش منظم است ما از 
نظر علمی می گوييم اين خانم 95 درصد تخمک گذاری دارد. اصواً اين 
تست تخمک گذاری اين خانم است و اگر اين آنتی مولرينش باا باشد 

يعنی تخمک هايش نيز کيفيت خوبی دارد.
بله، طبيعی اس�ت يک خانم باای 40 س�ال ممکن است 
ديابت نوع 2 داشته باشد، ممکن است فشار خون داشته 
باشد يعنی مراقبت های بيشتری را بخواهد که بعد خودش 
و بچه اش سالم باشند و اين با غربالگری هايی که وجود دارد 

به طور دقيق می تواند تشخيص داده شود که آيا اين يک 
درصد مسئله سندروم دان وجود دارد يا نه.

  دکتر آس�وده: بنده هم با صحبت های خانم دکت��ر لباف موافقم. 
متأسفانه برخی از متخصصين ما دقيقاًَ مخالف می گويند اگر تا قبل از 
35 سالگی باردار شديد که خب، بارداری شما سالم است و اگر نه ديگر 
فکرش را هم نکنيد. اين مسئله نشئت گرفته از همان برنامه ای است که 
غرب از 50 سال قبل برای افزايش جمعيت برای خودش پياده کرده اما 
به صورت معکوس به دنبال کاهش و تحديد جمعيت در کشوری شيعه 
مثل ايران است. از طرفی به لحاظ ژنتيکی هم تا زمانی که تخمک گذاری 
صورت می گيرد يعنی آن خانم قابليت بارداری دارد تا زمانی که کيفيت 
تخمکش به کمترين ميزان برس��د باز هم اين موضوع با يک س��ری از 
تکنيک ها همچون IVF خيلی راحت کمک کننده بارداری خانم هاست 

بدون اين که مشکلی نيز در اين زمينه پيش بيايد.
خانم دکتر آس�وده! اين بحث غربالگری که گفته شد که 
می تواند کمک کند به تش�خيص آن ي�ک درصد ابتا به 

سندروم چگونه است؟
  دکتر آسوده: در غربالگری هايی که انجام می شود اان بيماري های 
خاصی همچون سندروم دان و تااسمی و از اين قبيل قابل تشخيص 
اس��ت. البته خيلی ها هم ممکن اس��ت بيماری هايی فرات��ر از اين در 
خانواده های ش��ان وجود داش��ته باش��د که غربالگری های اضافه تری 
پيشنهاد می ش��ود مثل آمونيو سنتز و س��ی بی دی. خيلی راحت هم 
می توان با همين آزمايشگاه های ژنتيک خيال خيلی از خانم ها را بابت 

بارداری سالم شان راحت کرد.
اين بيماری هايی که اشاره کرديد آيا ارتباطی به سن خاصی 
دارد مثًا خانم های تا 25 سال را هم می تواند شامل شود؟

 دکترآسوده: ممکن است خانمی در 45 سالگی روند بارداری را طی 
کند و فرزند کاماً سالمی را نيز به دنيا بياورد و در کنارش اما ممکن است 
پزشک به يک خانم 25 ساله به خاطر بيماري هايی که بر اساس غربالگری 

سه ماهه صورت گرفته، شناسايی شده، اجازه سقط فرزند بدهد.
 دکتر لباف: ببينيد، مس��ئله غربالگری هم از آن مسائلی است که 

افراط و تفريط در آن زياد شده است. اان طبق دستورالعمل وزارت 
بهداشت اگر خانمی به پزشکی مراجعه کرد و در سه ماهه اول پزشک 
وی غربالگری را انجام نداد و فرزند مبتا به سندروم دان به دنيا آمد، 
اين پزش��ک مجرم محسوب می ش��ود و دادگاهی. اان همه را بدون 
استثنا در هر سنی که باش��ند غربالگری می کنند. در کشور انگليس 
اما اين طور نيست. در اين کشور فقط افراد حامله 35 سال به باا که 
سابقه سندروم دان در يکی از فاميل های درجه يکشان وجود داشته 
باشد، غربالگری را انجام می دهند. چون غربالگری يک روش پرهزينه 
است و در انگليس اين هزينه را بايد بيمه ها بدهند و بيمه ها نيز تقبل 
نمی کنند. فقط در صورتی که دو ش��رط حاملگی باای 35 س��ال و 
وجود س��ابقه س��ندروم دان در فاميل درجه يک وجود داشته باشد 
اجازه غربالگری را می دهند. در حالی که در ايران برای همه افراد اين 
غربالگری را می نويسند. شما حساب کنيد چون غربالگری بايد مرحله 
به مرحله انجام شود در مرحله اول می گويند که مثًا سندروم دان در 
بين يک صد و پنجاهم يعنی در صد و پنجاه نفر يک نفرش��ان ممکن 
است وجود داشته باش��د. زمانی با مجموعه ای که غربالگری را انجام 
می دادند صحبت می کرديم. مسئوان آزمايشگاه می گفتند به خاطر 
اين که اگر يک م��ورد غربالگری دربيايد می توانند ما را س��و کنند و 
آزمايشگاه ضرر زيادی را بايد متقبل شود و بايد خسارت بدهد لذا ما 
هر مقداری که در آزمايش نش��ان بدهد ريسک را دو برابر کرده و آن 

را اعام می کنيم.
 اين مسئله در ايران اتفاق افتاده؟

 دکتر لباف: بله. يعنی آن گزارشی که دست بيمار بيچاره است با هزار 
نگرانی و اضطراب همراه می شود. خب، اين همان طور که گفتند نصف 
آن مقداری بوده که در آزمايش و گزارش بوده است. يک وقت غربالگری 
در سن 11 هفتگی است. خب، اين خانم می خواهد آمنيوسنتز بشود 
و براي اين آزمايش بايد باای 14 هفتگی بارداري داشته باشد. در اين 
سه الی چهار هفته شما حساب کنيد که چه استرس، نگرانی و اضطرابی 
برای مادر ايجاد می شود. اينکه مدام نگران بشود که بچه ام چه می شود؟، 

ناقص نباشد؟ و...

خب، خانم ها در ايران معمواً مقيد هس��تند، می گويند س��قط را چه 
کنم؟ گناهش را چه کنم؟ آيا بايد کف��اره بدهم؟ ديه چطور؟ بعد از آن 
می رسد به سن آمنيوسنتز. اين خانم وقتی آمنيوسنتز که می شود باز 
چند هفته ای طول می کشد تا جواب آن داده شود. بعد از اينها روال که 
هزينه بردار نيز هست، می آيند و می گويند چيزی نيست. يعنی با همين 

يک چيزی هست، يک چيزی نيس��ت زندگی يک خانواده را دچار 
اضطراب و نگرانی می کنند.

به نظرم بايد فکری به حال اين ش��رايط و وضعي��ت کرد. اين 
هزينه هايی که بابت غربالگری می ش��ود س��نگين اس��ت و 
متأس��فانه هيچ بيم��ه ای اان هزينه غربالگ��ری را قبول 
نمی کند. اين هزينه ها را خانواده ها بايد خودشان بپردازند و 
اين موجب شده که برخی خانواده ها که واقعاً مشکل دارند 

از خير حاملگی بگذرند.
بعض��ی وقت ها مريض��ی می آيد که مث��ًا 38، 39 
س��اله اس��ت. با اضطراب و نگرانی تمام می گويد 
خانم دکتر من نمی خواس��تم حامله بش��وم اما 
حاا باردار هس��تم. رفته ام پيش دکتری و اين 
دکتر با من بحث و دعوا داشته که چرا حامله 
شده ای. می بينيد، همکار ما به جای اين که 
به اين فرد آرامش بده��د، به فرد حامله ای 
که بي��ش از هر زم��ان ديگ��ری نيازمند 
آرامش است، اس��ترس و اضطراب وارد 
می کند. بعد اين بيمارها را می فرستند 
سراغ آزمايش��گاه های مختلف و آن 
مس��ائلی که گفتم را برايشان ايجاد 
می کنند. در حالی که من به اينها 
می گويم نگران نباشيد. در ثانی 
با احتمال يک درص��د، ببينيد 
چق��در احتمالش کم اس��ت. 
البته من به بيمارانم که بيش 
از 90 درصد آدم های معتقدی 
هستند می گويم که تو اعتقاد 
به خدا داری؟ اعتق��اد به ائمه 

اطهار داری؟ تو می توانی با توسل 
و نذر و نياز از خدا بخواهی که حتی 

ژن را همين يک درصد هم نباشد. خدا می تواند آن 
تغيير بدهد. 

 دکتر ل�رزاده: آزمايش هاي غربالگ��ري اغلب براي 
همه توصيه نمي ش��ود و تنها براي حاملگي در سنين 
بااي 35 س��ال موضوعيت دارد يا افرادي که سابقه 
بيماري هاي ژنتيکي يا ناهنجاري هاي کوروموزومي  
دارند ازم اس��ت آزمايش هاي غربالگ��ري انجام 
دهند. کساني که سابقه بيماري ژنتيکي ندارند 
 NT يا مشکل خاصي ندارند انجام سونوگرافی
براي بررسی ابتای جنين به سندروم داون و 
برخی مش��کات قلبی مادرزادی کافي است 
اما اگر مشکلي وجود داشت مابقي آزمايش ها 

انجام مي شود اما براي بارداري در سنين بااي 
35 سال حتماًَ توصيه مي شود که اسکن آنومالي و سونوگرافي هاي 
سامت جنين انجام شود اما زير 35 سال نيازي به مراقبت هاي ويژه 

ندارد مگر در موارد خاص.
 خانم دکتر آسوده! در بحث غربالگری بهزيستی کمک 

نمی کند؟
  دکت�ر آس�وده: غربالگ��ری ژنتيک را بل��ه، کم��ک می کند. 
غربالگری های سه ماهه بارداری که شامل سه غربالگری است نقدی 
هزينه اش را پرداخت نمی کند اما در بحث ژنتيک مثل آمنيوسنتز 
را اگر نياز باشد، سازمان بهزيستی هزينه هايش را پرداخت می کند 
و از طرفی بعضی از پزش��کان عزيز ما متأس��فانه غربالگری سوم را 
اجبار می کنند. خب، وقتی بچه  مش��خص اس��ت که س��الم است و 
سونوگرافی ها تأييد کرده اند ديگر چه نيازی است به اين غربالگری. 
اگر بچه قرار است سقط ش��ود بايد قبل از اين که روح در کالبد بچه 

دميده شود، اين امر اتفاق بيفتد.
 دکتر لباف: اصًا بسياری از مس��ئوان آزمايشگاه ها می گويند 
وقتی غربالگری مرحله اول نرمال اس��ت بنابراين غربالگری دوم و 

سوم نيازی نيست که انجام بشود.
همان غربالگری اول را هم ش�ما برای بااتر از 35 سال 

توصيه می کنيد يا اين که بايد برای همه باشد؟
  دکتر لباف: در انگليس می گويند برای باای 35 س��ال و اينکه 
فرزند آنرمال در فاميل درجه يک باشد وگرنه غير از اين باشد بيمه 
هيچ تعهدی را قبول نمی کند و پدر و مادر بايد با هزينه شخصی خود 

هزينه ها را بپردازند.
 در کشور ما چنين چيزی نيست؟

  دکتر لباف: نه متأس��فانه در حالي که اگ��ر نتيجه آزمايش اول 
غربالگری نرمال باشد، ديگر نيازی برای مراحل ديگر نيست.

پس می توان گفت در اين حوزه هم متأسفانه نگاه تجاری 
حاکم شده است؟

  دکتر لباف: بله، متأس��فانه. چنين نگاهی هم می تواند باشد. در اين 
ميان يک مسئله ديگر هم هست. اين که می گويند فاصله بين بچه ها سه تا 
پنج سال باشد. اين اصاً علمی نيست. آنچه علمی است آن است که وقتی 
خانمی بچه ای را به دنيا می آورد و دوران شيردهی اش، سه ماه نياز دارد 
بايد تجديد قوايی داشته باشد، آنتی اکسيدان ها را مصرف کند، کلسيم و 
آن چيزهايی که مادر در دوران بارداری به فرزند داده بايد جبران شود و بعد 
می تواند حامله شود اما حساب کنيد که اين سه ماه بعد از شيردهی کجا و 

اين فاصله سه تا پنج سال کجا. اين اصاً وحی منزل نيست.
يعنی اين توصيه ای که ش�ما داريد ضرری ب�رای مادر و فرزند 

ندارد؟
  دکتر لباف: اصًا. سه ماه بعد از شيردهی اگر تجديد قوا شود هيچ 

مشکلی ايجاد نمی شود.
 اشاره داشتيد به کيفيت پايين تخمک و خانم هايی که سنشان 
بااتر می رود ممکن اس�ت اي�ن اتفاق برای آنها بيفتد. ش�ايد 
جوان ترهايی هم باش�ند که از لحاظ هورمونی مشکل داشته 

باشند و کيفيت تخمکشان پايين بيايد، اين طور نيست؟
  دکتر لباف: بله. قطعاً.

خب، آن کيفيت پايين تخمک آيا منجر ب�ه تولد فرزند ناقص 
نمی شود؟ اصًا بارداری می تواند صورت بگيرد؟

  دکتر لباف: نه. اينها معمواً يا بارداری انجام نمی شود يا اگر حاملگی 
اتفاق بيفتد، حاملگی پوچ خواهد بود. يعنی بارداری تشکيل می شود، 
کيس��ه آب هم همين طور، جفت هم تشکيل می ش��ود ولی داخل آن 

جنينی وجود ندارد و اين بايد سقط شود.
 دليل اين مسئله در خانم های جوان تر چيست؟

  دکتر لباف: ما عارضه ای داريم به اسم pof که بعضی وقت ها فاميلی 
است مثًا کسی مادرش زود يائسه شده است، خاله اش هم زود يائسه 
شده است و بعضی وقت ها هم نه، کسی در فاميلش نيست ولی چنين 
مشکلی برايش پيش آمده است. بااخره يک بيماری است. طبعاً وقتی 
کسی pof پيدا می کند، ديگر هورمون هايش می رود به سمت يائسگی 

و آنتی مولرينش پايين می آيد.
يعنی تا زمانی که خانمی قاعده می ش�ود و قاعدگی او 
منظم هم اگر باشد، حتی اگر 50 ساله هم شود امکان 

بارداری دارد؟
  دکتر لباف: در صورتی که آزمايش آنتی مولرين را 
بدهد و اين آنتی مولرينش باای يک باشد. کما اينکه ما 
زياد داشتيم. من در اين مدت 35 سال دوران طبابتم 
بسياری از اين خانم ها را داشتم که مثًا چهار، پنج 
ماه حامله نش��ده اند، مخصوصاً کسی که کنترل 
ندارد و فکر می کردند يائسه شده اندوقتی آمدند 
و من معاينه ش��تن کردم، ديدي��م چهار ماهه 

حامله هستند.
   دکت�ر ل�رزاده: اينکه حداکثر س��ن 
براي بارداري چند س��الگي است مطابق 
توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني سن 
35 سالگي اس��ت اما ما بارداري هايي 
تا 43 س��الگي هم داريم. تا زماني که 
تخمک فعالي��ت دارد اين مس��ئله 
امکانپذير است اما نهايت سني که 
به نظر مي رس��د کيفيت تخمک 
براي بارداري مناس��ب باش��د 
43سالگي است و ما براي انجام 
عمل  IVF نهايتاً تا اين سن 
را قبول مي کنيم بعد از اين 
سن شانس باروري وجود 
ن��دارد حتي اگ��ر عادت 
ماهانه منظم اتفاق بيفتد 
چون تخمک ها کيفيت 
ازم براي باروري را ندارند 
و در صورت بارداري اشکاات 
کوروموزومي  در اين افراد بااست 
و سقط خود به خود هم در اين افراد زياد است. البته در 
روش  IVF اگر بخواهيم با تخمک اهدايي و از فردي 
جوان اين کار را انجام دهيم تا 45 س��الگي اين کار 
امکانپذير است و در مواردي تا 50 سالگي هم اگر 
فرد شرايط جسمي  مناسبي داشته باشد بارداري 
امکانپذير است. نداشتن چاقي،  ديابت و تأييد 
شرايط حمل جنين از سوي پزشک مي تواند 
در موارد استثنا براي خانم هاي تا 50 سال هم 

شرايط مادر شدن را فراهم بياورد. 
خانم دکتر لباف! شما خودتان شش 
فرزند داريد، آخرين فرزند ش�ما در 

چند سالگی تان به دنيا آمد؟
  دکتر لباف: من 40 س��الم بود که بچه 
آخرم به دنيا آمد. من چون همه بچه هايم پس��ر بودند و دختر نداشتم 
برای اين حاملگی هم خودم خيلی ذوق و ش��وق داشتم و هم خانواده. 
فرزندان بزرگترم هم براي تولد بچه ها ذوق و ش��وق زيادي داش��تند. 
برخی از همکاران می گفتند خانم دکتر شما با اين همه کار و مسئوليت، 
بچه ديگ��ر را برای چه می خواهيد؟ اما پس��رانم مي گفتن��د ما خواهر 
مي خواهيم. به لطف خدا و با توکل بر خ��دا رعايت هايی را که نياز بود 
انجام دادم و دخترم نه تنها هيچ مشکلی نداشت بلکه قبل از رسيدن به 
سن 9 سالگی حافظ کل قرآن شد و رتبه اول را در آی کيو در استان قم 
کسب کرد. اان هم در دانشگاه شهيد بهشتی انترن است و سال آخر 

پزشکی را می خواند.
خانم دکتر اين سؤالی را که پرسيدم برای مخاطبان مان بود 
که بدانند شما خود به آنچه معتقد هستيد، عمل کرده ايد و 

صرف مباحت علمی نيست.
  دکتر لباف: من همين اان هم گاهی اوقات براي مريض هايم، خودم 
را مثال مي زنم. مثاً يک خانم 24 ساله که حامله می شود و هيچ مشکلی 
هم ندارد و استرس غربالگری را دارد و می خواهد برود برای غربالگری هم 
انگليس را مثال می زنم و هم خانواده خودمان را. می گويم عروس های من 
هيچ کدام برای غربالگری نرفته اند. استدال شان هم اين بود که ما که اهل 
سقط نيستيم. چرا بايد برويم آزمايشی را بدهيم که دچار استرس بشويم؟ 
بعد من به اين خانم ها می گويم من ش��ما را مث��ل دختر و عروس هايم 

می دانم بنابراين من هم غربالگری را به شما توصيه نمی کنم.
يک موضوعی هم هست که می گويند قلب جنين تشکيل 
نشده ولی خانم س�قط نکرده و اتفاقًا فرزند سالم به دنيا 

آمده است. در اين مورد توضيحاتی می فرماييد؟
   دکتر ل�رزاده: زمان تش��کيل قلب جنين بين هفته هفت، هشت 
حاملگي است. بايد سن حاملگي مشخص باشد تا بتوان قلب جنين را در 

سونوگرافي تشخيص داد. معمواً مواردي که قلب جنين در سونوگرافي 
تشخيص داده نمي شود ما به مادر توصيه مي کنيم تا يک هفته بعد براي 
سونوگرافي مجدد مراجعه کند. اما اگر با چند سونوگرافي باز هم قلب 
تشکيل نشود نشان مي دهد مشکلي وجود دارد و اين مسئله طبيعي 
نيست. معمواً پزشکان يک هفته کنترل را در نظر مي گيرند زيرا ممکن 
است سن حاملگي اشتباه شده باشد اما وقتي عائم حياتي وجود ندارد 
ديگر قلب جنين تشکيل نشده است اما براي اطمينان هميشه در چنين 
مواردي دو سونوگرافي پشت هم انجام می شود حتي در دو جاي مختلف 

تا از تشکيل نشدن قلب جنين مطمئن شويم. 
   دکتر لباف: در ابتدا که حاملگی رخ می ده��د اول از همه از نظر 
شيميايی اين آزمايش بتااس سی جی مثبت می شود، قبل از آن که در 
سونوگرافی چيزی را نش��ان بدهد. بعد در سونوگرافی اولين عامتی 
که ايجاد می شود اين است که س��اک حاملگی ايجاد می شود. اولش 
اين س��اک حاملگی طبعاً در مراحل اوليه جنينی وجود ندارد تا بعد 
که کيسه آب تشکيل می شود، جفت تش��کيل می شود و مرحله بعد 
است که جنين در داخل ساک تش��کيل می شود. اگر سونوگرافی در 
اين مراحل اوليه انجام بشود، ممکن است اين خانم دير حامله شده، 
دير تخمک گذاری کرده و هنوز بچه تشکيل نشده که قابل تشکيک 
شده اس��ت. لذا بنده وقتی که يک حاملگی به اصطاح پوچ را در يک 
س��ونوگرافی می بينم هيچ وقت اقدام به س��قط نمی کنم. معمواً از 
لحاظ علمی ما به اين فرد فرصت می دهيم، اگر مشکلی نداشته نباشد، 
خونريزی نداشته باشد، اگر حاملگی بيرون از رحم نباشد، می گوييم 
صبر کن. يک يا دو هفته ديگر برو دوباره سونوگرافی کن. اين هم هيچ 
خطری ندارد. بعضی از خانم ها نگرانند که حاا اين حاملگی مشکلی 
برای آنان درس��ت نکند و خطری برايشان نداش��ته باشد. اطمينان 
می دهيم که هيچ خطری به همراه ندارد. خيلی وقت ها در س��ونوی 
دوم و سوم می بينيم که بچه قلب پيدا کرده است. اين نشان می دهد 
که فرد يا دير حامله ش��ده يا دوره هايش، دوره های بيش از 28 و 30 

روزه بوده است.

  دکتر آسوده: در مسائل ژنتيک هم اين مسائل را بررسی می کنند 
که ببينند سابقه خانوادگی وجود داشته يا خير که مثًا بعضی وقت ها 
سقط های مکرر نه يکی دو مورد که سه يا چهار مورد که خانمی اقدام به 
بارداری می کند و قبل از اين که به سه  ماهگی برسد، بچه سقط می شود. 
در اين موارد بعضی مواقع نياز می ش��ود ب��رای غربالگری هايی که اين 
نکات را بررسی کنند. در مواردی هس��ت که افرادی مراجعه می کنند 
که مادرمان دو مورد س��قط داشته است و ما می ترس��يم باردار شويم. 
ما هم می گوييم هيچ ترس��ی ندارد. ترس برای مواردی است که تکرار 
بااست. در صورتی که برخی پزش��کان اين کار را نمی کنند و از همان 
اول می گويند شما بايد آزمايش غربالگري بدهيد و هزينه اي گزاف را بر 
دوش خانواده ها تحميل می کنند و حتی بعضی وقت ها آزمايشگاه ها نيز 

جواب را اشتباه می دهند.
واقعاً بايد وحشتناک باشد که در آزمايش ها احتمال را دو 

برابر اعام کنند.
  دکتر لباف: همان طور که خانم دکتر گفتند ما سقط های مکرر را 
پيگيری می کنيم و آزمايش های اختصاصی را می دهيم و وقتی سقط 
مکرر را می گوييم که فرد بيش از دو س��قط داش��ته باشد يعنی سه يا 

پنج سقط.
 در مورد سونوگرافی های چندبعدی هم توضيحاتی را ارائه 
کنيد. در مورد سونوگرافی های س�ه بعدی آيا اين سونو 

خطر ندارد و اصواً چند نوبت سونوگرافی ازم است؟
  دکتر لباف: ما يک سونوگرافی چندبعدی داريم که مثًا شکل بچه 
را نشان می دهد. اينها همه اش بازاری و اکچری است که بيشتر براي 
آلبوم هاي جنيني کاربرد دارد! يک سونوگرافی داريم که مثاً کليه بچه، 
تعداد انگشتان و اين طور چيزها را بررسی می کند. اين سونوی ول بينگ 
هم نه برای همه بلکه برای کسانی است که نگرانی داشته باشند. کسانی 
که زايمان قبلی شان مشکل داشته اند ما آن را توصيه می کنيم ولی بنده 
شخصاً س��ونوگرافی س��ه بعدی و جهاربعدی را توصيه نمی کنم چون 
بی ضرر بودنش هنوز ثابت نشده اس��ت. درباره تعداد سونوگرافی هم 
وقتي يک خانم حامله جفتش پايين است، خونريزی دارد، استراحت 
مطلق اس��ت، خب ما بايد اين بيمار را تحت نظر داش��ته باشيم. اما در 
مجموع به ط��ور معمول يک خانم حامله در ط��ول مدت حاملگی اش 
بيش از سه بار حداکثر نيازی به سونوگرافی ندارد و اين سونوهای مکرر 

هيچ ضرورتی ندارد.
موضوع ديگ�ری که اان مطرح اس�ت که فک�ر می کنم 
اغراضی پش�ت آن باش�د، بحث ازدواج های زير 18 سال 
است که اان هم مجلس دارد قانون برايش تصويب مي کند 
و 20 ميليون موردی که در س�ن ازدواج هس�تند را هيچ 
فکری برايش نمی کنند و بعد اين 40 هزار مورد را به شکل 
ويژه ای در حال بررسی هستند. حاا ازدواج يک دختر 14، 
15 س�اله يا بارداری خانم 16، 17 ساله می تواند خطرناک 
باشد؟ عارضه ای داشته باش�د؟ آيا فرزندش می تواند به 

لحاظ ژنتيکی مشکلی داشته باشد؟
  دکتر لباف: اين جا دو تا مسئله است. يکی ازدواج و يکی فرزندآوری. 
در خصوص ازدواج بايد موقعی اتفاق بيفتد که اندام تناسلی رشد خودش 
را کرده باشد. وقتی يک دختر خانمی قاعده شد از ابتدای قاعدگی که 
در ايران بين 11 تا 12/7 سن قاعدگی است حداکثر شش ماه تا دو سال 
بعد اين رشد کامل می شود. کما اين که ديده ايم که پسرها و دخترهايی 
که با هم بدون ازدواج دوست می شوند و در دوره مثًا راهنمايی باردار 
می شوند و می آيند برای س��قط. يعنی اگر مش��کلی بود اين ها باردار 

نمی شدند. 
اما درباره ازدواج بايد گفت ازدواج يک رشد جسمی می خواهد و يک رشد 
اجتماعی- روانی. فرد بايد متوجه اهميت ازدواج بشود. يکی هم تمايات 
جنسی است. تمايات جنسی هم شش ماه تا دو سال بعد از قاعدگی اوج 
وجود دارد ولی در همه افراد دليل نمی شود که آن رسيدگی کامل عقانی، 
اجتماعی و روانی را هم داشته باشند که ارزش ازدواج را بدانند و بتوانند 
زندگي مش��ترک را اداره کنند و هنوز طرفين مسئله به مرحله پذيرش 

تعهد زندگی مشترک نرس��يده اند. اس��ام توصيه کرده که ازدواج زود 
صورت بگيرد ولی در عين حال توصيه های ديگری نيز دارد که اگر ازدواج 
ممکن نشد اين تمايات جنسی به انحراف کشيده نشود. روزه گرفتن، 

قرآن خواندن و دوش آب سرد گرفتن بخشی از اين توصيه هاست.
در خصوص بچه دار شدن، مس��ئله جدی تر از اين است. اين مسئله در 
انس��ان های مختلف فرق می کند که گاهی اوقات شما می بينيد يک 
دختر 14 ساله آن قدر باتدبير است، آن قدر خوب تربيت شده و آن قدر 
تدبير زندگي را دارد و کامل است که مي تواند زندگي را اداره کند. يک 
دختر 17، 18 ساله هم ممکن است آمادگی ازم را نداشته باشد. اين 
موضوع را قطعاً يک خانواده روشن و فهميده می تواند تشخيص بدهد. 
اما به طور کلي محدوديت گذاشتن براي سن ازدواج کار درستي نيست 
چون انسان هاي مختلف در محيط هاي مختلف و با تربيت هاي مختلف با 

همديگر فرق مي کنند و نمي توان برايشان نسخه واحدي پيچيد.
خانم دکتر! از نظر بارداری آيا بارداری دخترخانم 16 ساله 
خطرناک است و ممکن است مانند بارداري هاي بااي 40 

سال عارضه و تبعاتی داشته باشد؟
  دکتر لباف: فکر می کنم يک مقدار در اي��ن زمينه افراط و تفريط 
می شود. اگر دختر خانمی 15 سالگی ازدواج کرد و 17 سالگی حامله 
شد، هيچ پزشک عاقلی نمی گويد اين را شما برو سقط کن چون برايت 
خطر دارد يا مثًا اصًا شما حامله نشو. به ويژه که اان درصد ناباروری 
در ايران خيلی باا رفته و معمواً می گويند اول ازدواج خيلی جلوگيری 
نکنيد که اگر دختر يا پسر مشکلی دارند زودتر قابل تشخيص باشد ولی 
خب، طبيعتاً هر چه دختر جوان تر و بی تجربه تر باشد، احتياج به حمايت 

بيشتر و مراقبت بهتری دارد.
   دکتر آس�وده: در اروپا و امريکا بحثی آمده تحت عنوان پزش��ک 
شخصی که هنوز در ايران جدی نشده است. ببينيد، اگر کسی سوزش 
ادرار دارد تش��خيص آن عفونت ادراری اس��ت. يا مثًا اگر يک نفر در 
خانواده ای سرما بخورد و در کنارش خواهر و برادرش نيز سرما بخورند، 
وقتی پيش پزش��ک می روند پزش��ک به همه آنها ي��ک دارو می دهد 
در صورتی که در کش��ورهای اروپايی دو نفر که در يک خانواده سرما 

می خورند هيچ گاه وضعيت اين دو نفر را مثل هم نمی دانند و به هر دو 
يک دارو نمی دهند. مسئله ازدواج هم همين گونه است. در يک خانواده 
که دو نفر به سن بلوغ می رسند هيچ وقت سيستم بدنی آنها مشابه هم 
نخواهد بود، حتی دو تا خواهر و برادر و حتی دوقلوهای همسان! حال 

چه برسد به افراد مختلف.
  دکتر لباف: در جامعه اگر بخواهيم به همه يک نسخه واحد بدهيم 
درست نيست. اينکه بگوييم سن ازدواج بايد اين باشد و غير از اين مگر 

می شود. ما چه کاره ايم که برای مردم اين طور قانون بگذاريم.
  دکتر آس�وده: ما در خانواده ها نمی توانيم حتی برای دو خواهر و 
برادر و حتی دوقلوها به صورت برابر تصميم گيری کنيم. ببينيد، وقتی 
قاعدگی صورت می گيرد و تخمک گذاری شروع می شود از زمان قاعدگی 
ديگر دختر آمادگی ازدواج را دارد و شش ماه تا دو سال بعد هم که اندام 
تناسلی رشد می کند خيلی راحت می توانند ازدواج کنند. ما در برخی 
مدارس می بينيم که دختر و پسر خيلی راحت با هم دوست می شوند و 
اين رابطه منجر به روابط جنسی هم می شود. خيلی از خانواده ها چون 
خيلی از اين روابط اطاعی ندارند و برخی هنرمندان و سلبريتی ها نيز 
آگاهی خاصی از اين مطالب ندارند می آيند »نه به ازدواج در سن پايين« 
را مطرح می کنند اما خبر ندارند که اين بچه در متن اين مس��ئله قرار 
دارد و اگر اين رابطه مورد حمايت واقع نشود و در مسير صحيحش که 
ازدواج است، قرار نگيرد مشکات خيلی بزرگی ايجاد می شود. نمی شود 
ما برای همه يک قانون در زمينه ازدواج وضع کنيم. سيستم های بدنی 
افراد متفاوت اس��ت. به طور مثال يک دختر در جنوب کش��ور ممکن 
است در 9 سالگی پريود ش��ود و دختر ديگری در شمال ممکن است 

در سن ديگری.
ببينيد، وقتی برخی دختران در سن 11 يا 12 سالگی ارتباط جنسی 
دارند پس قطعاً آمادگ��ی ازدواج به لحاظ جس��می را دارند. از طرفی 
خانواده ها نمی توانند قبول کنند و از حرف ديگران می ترسند. در شرايط 
کنونی شرايط پذيرش دوستی دختر و پس��ر قابل قبول تر از ازدواج در 
اين سن ها برايمان شده است. اين افراد می گويند اگر فرزندمان در اين 
سن ازدواج کند می گويند اين ها از دست بچه شان خسته شده بودند و 

می خواستند او را از سرشان باز کنند.
ما با آمار 220 هزار سقط جنين غيرقانوني که البته برخي 
معتقدند بسيار بيشتر از اينهاست مواجهيم. فکر مي کنم 
اغلب اين سقط ها مربوط به بارداري هاي خارج از ازدواج 

باشد. اين طور نيست؟
  دکتر لباف: سقط جنين هاي غيرقانونی به خاطر همين توصيه هايی 
است که مطرح شد. سبک زندگی هر انس��ان بايد مطابق بينش های 
درونی و فکری اش باشد. سبک زندگی غربی اصاً نمی تواند برای ما الگو 
باشد. ما يک سری باورهايی داريم که غربی ها اصًا اينها را ندارند. اگر 
ما بخواهيم الگوبرداری کنيم متأسفانه همان مثلي می شود که به جای 
کاه سر می آوريم. اان يکی از مشکات ما برای 30 سال آينده مشکل 
هرم پيری است. ببينيد، در اس��ام احترام به پدر و مادر خيلی توصيه 
شده و تصريح هم برای نگه داری و احترام آنها شده است. ما معتقديم 
اين احترام چه برکاتی را به زندگی ما می آورد و از طرفی اين بی احترامی 
چه عواقبی دارد. حاا شما زندگی غربی ها را ببينيد. پدر و مادرها اکثراً 
در خانه سالمندان هستند و از نعمت محبت بچه هايشان محروم. البته 
آنها خيلی هم پای بچه هايشان زحمت نمی کشند و به محض اين که 
فرزند وارد جامعه ش��د ديگر رهايش می کنند. اين الگوهايی که دارد 
مطرح می شود الگوهای درستی نيست در حوزه سبک زندگی. يک دفعه 
می بينيد با جامعه ای روبه رو می شويم که جوان هايش و حتی فرزندان 
آنها هم تک فرزند هستند؛ کسانی که نمی توانند پدر و مادرهايشان را 
اداره کنند و آنها را بفرستند خانه سالمندان. الگوهای غربی بی ترديد در 

تضاد با اصول، بينش و فرهنگ ماست.
ما در غرب می بينيم که اينها 50 سال است مسئله افزايش 
جمعيت را مطرح و دنبال می کنند. خيل�ی از بازيگرها و 
ورزشکاران آنها فرزندان زيادی دارند و آن وقت عکس آن 

را برای ما توصيه و تجويز می کنند؟

  دکت�ر لباف: بل��ه. اين ها ديدگاه هاي��ی را برای خودش��ان تجويز 
می کنند که اشتباهاتش را متوجه شده و درصدد جبران آن هستند اما 

ديدگاه های اشتباه سابق خود را به ما توصيه می کنند.
چرا در شرايط کنونی با توجه به بيانات رهبر معظم انقاب 
اان س�اختار مديريتی ما دنبال تصحيح اين سياست ها 
نيست و هنوز هم در خانه های بهداشت سن بارداری بين 
25 تا 35 سال مطرح شده و حتی در قالب تنظيم خانواده 

نيز دنبال می شود؟
  دکتر لباف: ببيني��د، کارهای فرهنگی زمانبر اس��ت. هيچ وقت با 
بخشنامه و سخنرانی قابل تغيير نيست. همه بايد با هم در اين زمينه گام 
بردارند. ما 30 سال است در بيلبوردها و تبليغات مختلف گفته ايم که 
بچه کمتر، زندگی بهتر. 30 سال است صدا و سيمای ما وقتی می خواهد 
تبليغ کاايی مثل چای را بکند، يک اتاق را نشان می دهد که پدر و مادر 
در آرامش نشسته اند و با يک بچه دارند چای می خورند. اين عمًا تبليغ 
سبک زندگی است. در مسئله تجمل گرايی هم همين مورد را در صدا 
و سيما می بينيم. جوانی را نش��ان می دهند که در يک آپارتمان بسيار 
شيک زندگی می کند. خب وقتی جوانی اين را نگاه می کند اين برايش 
الگوسازی می شود. از اين طرف هم نمی آيند نشان بدهند که حضرت 

امام در چه وضعيت ساده ای زندگی می کردند.
   دکتر آسوده: جوامع غربی دارند سبک زندگی ما را از ما الگوبرداری 
می کنند و اگر دقت کرده باش��يد خيلی دارند به سمت شيعه شدن رو 
می آورند. می آيند و می بينند و مطالعه می کنند که نگاه اسام در مورد 

خانواده و مسائل ديگر چيست.
از طرفی ما می بينيم که خانواده سلطنتی انگليس دو عروس می آورد 
که هر کدام باای 35 سال سن دارند و اينها بافاصله بعد از ازدواج باردار 
شده و فرزندان خود را نه تنها دنيا آورده اند که دوباره برای بارداری مجدد 
اقدام می کنند. يا همين دختر ترامپ با وجود اين که 35 ساله است اما 
س��ه فرزند دارد. طرف غربی اين مباحث را دنبال می کند اما در ايران 
عکس اين موضوع را شاهديم. در زمينه حاکم شدن اين سبک زندگی 

غربی هم کسی پاسخگو نيست.

آزمايش هاي 
غربالگري اغلب براي 

همه توصيه نمي شود و تنها 
 براي حاملگي در سن بااي
 35 سال موضوعيت دارد

يا افرادي که سابقه بيماري هاي 
ژنتيکي يا ناهنجاري هاي 

کوروموزومي دارند ازم است 
آزمايش هاي غربالگري 

انجام دهند 

خانواده 
سلطنتی انگليس دو 

عروس می آورد که هر کدام 
باای 35 سال دارند و بافاصله بعد از 

به دنياآوردن  فرزند، دوباره برای بارداری 
اقدام می کنند يا مثاً دختر ترامپ 

35 ساله است اما سه فرزند دارد. طرف 
غربی اين مباحث را  دنبال می کند اما 

در ايران عکس اين موضوع را 
شاهديم

 در بارداري هاي زير 18 سال
  به دليل اينکه دوران بلوغ 
 هنوز به پايان نرسيده خطر
  بيماري هايي همچون ديابت

و  فشار خون وجود دارد

در اروپا با اخباري از بارداري 
خانم هادر سنين باا مواجهيم و اين 
مسئله بيانگرتناقض نسخه سازمان 

جهاني بهداشت براي کشورهاي 
غربي و کشورهاي شرقي است!

 به طور معمول يک خانم حامله 
 در طول مدت حاملگی اش

 بيش از سه بار حداکثر نيازی به 
سونوگرافی ندارد و اين سونوهای 

مکرر هيچ ضرورتی ندارد

 در يک خانواده که دو نفر
 به سن بلوغ می رسند هيچ وقت 

سيستم بدنی آنها مشابه هم 
نخواهد بود، حتی دو تا خواهر و 
برادر و حتی دوقلوهای همسان! 

50 سال است  که غرب برنامه 
دارد برای افزايش جمعيت برای 
خودش، اما به صورت معکوس به 
دنبال کاهش و تحديد جمعيت در 

کشور شيعه ايران است
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دکتر لباف:
 محدوديت گذاشتن براي سن ازدواج 
کار درستي نيست چون انسان هاي 

 مختلف در محيط هاي مختلف
  و با تربيت هاي مختلف با همديگر

 فرق  مي کنند و نمي توان برايشان 
نسخه واحدي پيچيد

دکتر آسوده:  
در اروپا و امريکا بحثی آمده تحت 

 عنوان پزشک شخصی که هنوز
 در ايران جدی نشده است. در 

کشورهای اروپايی دو نفر که در يک 
خانواده سرما می خورند هيچ گاه 

وضعيت اين دو  را مثل هم نمی دانند

دکتر لرزاده: 
در روش IVF  اگر بخواهيم با تخمک 

اهدايي و از فردي جوان اين کار را انجام 
دهيم تا 45 سالگي اين کار امکانپذير 
است و در مواردي تا 50 سالگي هم اگر 
فرد شرايط جسمي مناسبي داشته 

باشد بارداري امکانپذير است

180 کشور دنیا  بیش از 50 سال است 
سیاست افزایش جمعیت دارند 



      زهرا چیذری
  سبک زندگی
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در انگليس تنها براي زنان باردار بااي 35 سال و افراد داراي سابقه ژنتيکي آزمايش هاي غربالگري توصيه مي شود، در ايران براي همه!
18 تا 35 و حتي در مواردي 25 تا 35 س�ال بازه اي است که 
مطابق توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت و غالب پزشکان، 
زنان مي توانند بي دغدغه مادر شوند. سنين کمتر يا بيشتر 
از اين بازه براي بارداري توصيه نمي شود. اين بدين معناست که يک خانم تنها 10 تا 17 
سال براي مادر شدن فرصت دارد و با عنايت به فاصله سني بهينه  سه تا پنج سالي که 
ميان بارداري ها توصيه مي ش�ود حتي اگر خانمي  در سن مناسب ازدواج کند حداکثر 
دو تا سه فرزند مي تواند به دنيا بياورد. از س�وي ديگر حدود 12 ميليون جوان در حال 
عبور از سن مناسب ازدواج هستند و 1/2 ميليون به تجرد قطعي رسيده اند و 4 ميليون  

زن بيوه و مطلقه وجود دارد که در مجموع حدود يک چهارم جمعيت کش�ورمان را از 
چرخه باروري و فرزندآوري خارج مي کند. پس در اين ميان خانواده هايي که تمايل به 
فرزندآوري دارند با قرار دادن بازه اي 10 تا 17 ساله براي مادر شدن زنان، گروه بيشتري 
از افراد را از اين چرخه خارج مي کنند. تاش مجلس براي افزايش حداقل سن ازدواج 
هم مانعي ديگر بر سر راه فرزندآوري و ازدياد جمعيت قرار مي دهد. اين در حالي است 
که در کنار گفتمان رايج علمي  درباره سن بهينه ازدواج و باروري در کشورمان ظاهراً 
گفتمان هاي علمي  ديگري هم وجود دارد که بازه س�ني باروري بهينه در زنان را تا 40 
سالگي افزايش مي دهد و بر مبناي دانش جديد پزشکي، هستند خانم هايي که حتي 

تا سنين بس�يار بااتر هم قدرت باروري دارند به خصوص اگر روش هاي جديد باروري 
درباره آنها به کار گرفته شود و با آزمايش�ات غربالگري مي توان از سامت جنين آنها 
اطمينان حاصل کرد هر چند اين آزمايش ها هم همانند روش هاي بارداري جديد گرفتار 
فضاي تجاري و بازاري شده اند و توصيه به انجام اين آزمايش ها در سنين کمتر از 35 
سال تنها براي گرم کردن بازار اين تجارت پردرآمد است. به اين منظور در ميزگردي با 
حضور دکتر سهيا آسوده دکتراي ژنتيک،  دکتر طاهره لباف متخصص زنان و زايمان 
و دکتر ناهيد لرزاده متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ ناباروري سؤاات پيرامون اين 

موضوع را مورد بررسي قرار داديم.

گفتمان غالبی که در خصوص س�ن ب�ارداری وجود دارد 
عمدتاً ناظر بر اين اس�ت که اين س�ن بين 25 تا 35 سال 
است و گفته می شود بارداری های باای 35 سال خطرناک 
است هم برای مادر و هم برای فرزند. برخی بررسی ها نشان 
می دهد در دنيا چنين توصيه ای چندان مطرح نيست. ما 
در کشورهای غربی عمومًا با خانم های مسنی مواجه ايم 
که تصميم به فرزنددار شدن می کنند و اصطاح »گلدن 
بی بی« مطرح می شود. نظر شما در اين خصوص چيست؟ 
از ديگر س�و آيا به لحاظ علمی در رابطه با اين که بارداری 
باای 35 س�ال مخاط�ره ای دارد يا نه، ش�واهدی علمی 

وجود دارد؟
  دکتر لرزاده: بارداري هاي زير 18 س��ال و بااي 35 سال عوارض 
دارد. در بارداري هاي زير 18 سال به دليل اينکه دوران بلوغ هنوز به پايان 
نرسيده خطر بيماري هايي همچون ديابت و فشار خون وجود دارد. در 
بارداري هاي بااي 35 سال هم همين طور. عاوه بر اين در بارداري هاي 
بااي 35 سال بافت هاي ديواره عضاني رحم سفت تر مي شود و احتمال 
اشکاات کوروموزومي  در جنين بيش��تر مي شود و اين مسئله شانس 
سقط را بااتر مي برد. به اين خاطر است که توصيه مي شود زير 18 سال 
و بااي 35 سال بارداري صورت نگيرد. البته در حال حاضر با باا رفتن 

سن ازدواج، بارداري هاي بااي 35 سال زياد داريم. 
البته اين گونه نيس�ت که ما بخواهيم به طور کلي چنين 
بارداري هاي�ي را من�ع کني�م. توصيه هاي پزش�کي اين 
اس�ت که اين گونه بارداري ها اتفاق نيفتد اما اين مسئله 
بستگي به شرايط افراد دارد و در مواردي که خانم ناگزير 
به بارداري در سن بااي 35 سال است اين بارداري ها بايد 
با مراقبت بيش�تري همراه باشد و ما بيش�تر اين افراد را 
تحت نظر مي گيريم. آزمايش ه�اي غربالگري هم در اين 
زمينه مي تواند به پايش سامت مادر و جنين کمک کند. 
همچنين کنترل فشار خون و ديابت مادر حتماً بايد صورت 
بگيرد و به طور کلي در حال حاضر تعداد بارداري هاي بااي 

35 سال زياد شده است اما به هر حال توصيه مي شود که 
سن بهينه باروري 18 تا 35 سالگي است و بااتر يا پايين تر 

از اين بازه زماني نيازمند مراقبت هاي ويژه است.
  دکتر لب�اف: اين که محدوده خاصی برای ب��ارداری در دنيا وجود 
داشته باش��د و مثًا بازه سنی 25 تا 35 س��ال را مطرح می کنند، خير 
اين طور نيست. واقعاً اين طور نيس��ت که ما فقط بين 25 تا 35 سال را 
يک بازه نرمال برای بارداری در نظر بگيريم و تأکيد کنيم که باای 35 
سال نبايد اين اتفاق بيفتد. اين مسئله مصداق »کلمه الحق يراد الباطل« 
است. ما يک موضوعی را داريم که ثابت هم شده بر اساس آمار خانم هايی 
که باای 40 سال حامله ش��وند يک درصد ممکن است که فرزندشان 
دچار »سندروم دان« شود يعنی همان منگوليسم. خانم هايی که زير 
40 سال هم باردار شوند باز هم از هر 400 نفری که حامله می شوند يک 
نفر ممکن است فرزند مبتا به س��ندروم دان به دنيا بياورد. اواً، بحث 
35 سال مطرح نيست و بحث 40 سال به باا است آن هم حتی در باای 
40 سال از هر 100 فرزندی که به دنيا می آيد 99 نفر آن سالم هستند 
و يک درصد ممکن است سندروم دان داشته باشند. حاا به نسبت زير 
40 سال اين چهار برابر می شود ولی باز آنجا از 400 نفرشان آمار نشان 
می دهد که يک نفر س��ندروم دان دارد. اين جا از هر 100 نفر يک نفر 

ممکن است اين سندروم را داشته باشد.
البته اين باز به عوامل مختلفی بازمی گردد. اين که آيا در فاميل از نظر 
ژنتيکی بچه ای را داشته باشند که اين اختال ژنتيکی را داشته باشد يا 
نه. در حال حاضر با توجه به پيشرفت های پزشکی اين مسئله در زير سه 
ماهگی قابل تشخيص است و راه برای آن وجود دارد. بنابراين اينطور 
نيست که ما فقط بگوييم باای 30 س��ال و حتی 40 سال کسی نبايد 
حامله شود. ما بسياری از خانم هايی را داريم که در سن 40 سالگی، 42 
سالگی ازدواج می کنند و ما اتفاقاً اينها را توصيه و تشويق می کنيم که 
به هيچ وجه جلوگيری نکنند و س��ريعاً حامله شوند چون هر چه سن 
باا می رود ممکن اس��ت کيفيت تخمک ها از نظر باروری ضعيف شود 
و ممکن است آنتی مولرين هورمون ش��ان که کيفيت تخمک را نشان 
می دهد پايين بيايد. بنابراين توصيه می کنيم سريع حامله شوند و بعد 

هم توصيه می کنيم اگر می خواهيد بيشتر از يک بچه داشته باشيد بين 
بچه های تان فاصله نيندازيد يعنی بافاصله بعد از بچه اول تاش کنيد 
بعد از سه ماه دوباره حامله شويد. وقتی اين موضوع را پيگيری می کنيم 
می بينيم يک سری مس��ائل در کنار هم وجود دارد که اين ها به سبک 

زندگی و يک سری مسائل زيربنايی بستگي دارد.
خانم دکتر لباف! پس شما بازه سني 25 تا 35 يا 18 تا 35 

را براي بارداري خانم ها قبول نداريد؟
ببينيد ما از يک طرف می بينيم که توصيه می شود زير 25 سال حامله 
ش��وند و از يک طرف می گوييم تا 35 سال شما 10 سال فرصت داريد 
برای بچه دار شدن. از آن طرف هم می گوييم فاصله بين بچه ها هم سه 
تا پنج سال باش��د البته ما نمی گوييم، آنچه را که به خورد بچه های ما 
می دهند اين است. خب، شما حساب کنيد يعنی در اين فاصله 10 ساله 
اگر قرار باشد بارداری صورت بگيرد و فاصله بچه ها هم پنج سال باشد 
پس به طور معمول فرد دو بچه و با احتساب اختاف سه سال فاصله سه 
فرزند می تواند داشته باش��د. اين را هم در نظر بگيريد که در اين ميان 
برخی از حاملگی ها نيز ممکن اس��ت به مقصد نرسد. يعنی ما در بين 
حاملگی ها سقط داريم، زايمان زودرس داريم که اينها نمی توانند ادامه 
حيات بدهند بنابراين به طور متوسط می گويند هر خانمی يک يا دو بچه 
می تواند به دنيا بياورد و خيلی از خانم های ما به دليل حساسيت های 
شغلی، سبک زندگی دير ازدواج کردن که از آن سو هم همراه با درس 
خواندن پسر، سربازی رفتن، درس خواندن در دانشگاه، شغل پيدا کردن 
است، موجب می شود که اينها دير ازدواج کرده و خيلی از اينها از جرگه 

بچه دار شدن خارج شوند.
در کش�ورهاي اروپايي هم هر از گاه با اخباري از بارداري 
خانم ها در سنين باا مواجهيم و اين مسئله بيانگر تناقض 
نسخه سازمان جهاني بهداش�ت براي کشورهاي غربي و 

کشورهاي شرقي است!
همان طور که گفتيد در بس��ياری از کش��ورهای اروپايی اين مس��ئله 
هست که خانم ها را در سنين باا تش��ويق به بارداری می کنند و حتی 
وقتی بچه ای را در س��ن 40 س��الگی می آورند به عنوان گلدن بيبی، 

يعنی مراقبت بيش��تری بايد بش��ود و آن خانم با حساسيت بيشتری 
باردار می شود. حتی اگر هورمون آنتی مولرين آن خانم يعنی کيفيت 
تخمک هايش پايين باش��د يا تخمک هايی نباش��د که قابليت باروری 
داشته باشد وی را تش��ويق می کنند که از طريق تخمک های اهدايی 
اقدام به بارداری کند. وقتی ما همه اينها را کنار هم می گذاريم می بينيم 
که گويا يک سری دايه های دلسوزتر از مادر برای بلوک شرق و بخصوص 
کشورهای اسامی و به ويژه کشور شيعه ايران نسخه می پيچند و هنوز 
هم دارند می پيچند. ما می دانيم که بيش از 180 کش��ور دنيا، بيش از 
50 سال اس��ت سياس��ت افزايش جمعيت دارند و برای ما هنوز دارند 
نس��خه کاهش جمعيت را توصيه و تجويز می کنند و بع��د در ايران از 
وزارت بهداشت و درمان برای اين که در زمينه کنترل جمعيت موفق 
عمل کرده و بيشتر توانسته آنها را هدف اصلی شان برساند در سازمان 
ملل جايزه می دهند. در حالی که می بينيم از نظر علمی وقتی يک خانم 
قاعده می شود يعنی سيستم هيپوتاليسی و هيپوفيز، تخمدان ها و رحم 
و سيستم تناسلی اش به سمت کامل ش��دن می رود. از زمانی که خانم 
قاعده می شود دو سال طول می کش��د تا اين سيستم تکامل کلی پيدا 
کند و بعد از دو سال ديگر مشکلی برای حامله شدن ندارد. بله، طبيعتاً 
ممکن است يک دختر خانم 14، 15 ساله مراقبت بيشتری را در زمان 
بارداری بخواهد يعنی مثًا ممکن است کم خونی داشته باشد که بايد 
کم خونی اش جبران شود و مشکاتش حل ش��ود ولی اين به اين معنا 
نيست که وی برای بچه دار شدن ممنوعيت داشته باشد. من فکر می کنم 
مسئله باا رفتن سن ازدواج از اين قماش است و از همان جا سرچشمه 
می گيرد. وقتی يک خانم قاعده می ش��ود و قاعده اش منظم است ما از 
نظر علمی می گوييم اين خانم 95 درصد تخمک گذاری دارد. اصواً اين 
تست تخمک گذاری اين خانم است و اگر اين آنتی مولرينش باا باشد 

يعنی تخمک هايش نيز کيفيت خوبی دارد.
بله، طبيعی اس�ت يک خانم باای 40 س�ال ممکن است 
ديابت نوع 2 داشته باشد، ممکن است فشار خون داشته 
باشد يعنی مراقبت های بيشتری را بخواهد که بعد خودش 
و بچه اش سالم باشند و اين با غربالگری هايی که وجود دارد 

به طور دقيق می تواند تشخيص داده شود که آيا اين يک 
درصد مسئله سندروم دان وجود دارد يا نه.

  دکتر آس�وده: بنده هم با صحبت های خانم دکت��ر لباف موافقم. 
متأسفانه برخی از متخصصين ما دقيقاًَ مخالف می گويند اگر تا قبل از 
35 سالگی باردار شديد که خب، بارداری شما سالم است و اگر نه ديگر 
فکرش را هم نکنيد. اين مسئله نشئت گرفته از همان برنامه ای است که 
غرب از 50 سال قبل برای افزايش جمعيت برای خودش پياده کرده اما 
به صورت معکوس به دنبال کاهش و تحديد جمعيت در کشوری شيعه 
مثل ايران است. از طرفی به لحاظ ژنتيکی هم تا زمانی که تخمک گذاری 
صورت می گيرد يعنی آن خانم قابليت بارداری دارد تا زمانی که کيفيت 
تخمکش به کمترين ميزان برس��د باز هم اين موضوع با يک س��ری از 
تکنيک ها همچون IVF خيلی راحت کمک کننده بارداری خانم هاست 

بدون اين که مشکلی نيز در اين زمينه پيش بيايد.
خانم دکتر آس�وده! اين بحث غربالگری که گفته شد که 
می تواند کمک کند به تش�خيص آن ي�ک درصد ابتا به 

سندروم چگونه است؟
  دکتر آسوده: در غربالگری هايی که انجام می شود اان بيماري های 
خاصی همچون سندروم دان و تااسمی و از اين قبيل قابل تشخيص 
اس��ت. البته خيلی ها هم ممکن اس��ت بيماری هايی فرات��ر از اين در 
خانواده های ش��ان وجود داش��ته باش��د که غربالگری های اضافه تری 
پيشنهاد می ش��ود مثل آمونيو سنتز و س��ی بی دی. خيلی راحت هم 
می توان با همين آزمايشگاه های ژنتيک خيال خيلی از خانم ها را بابت 

بارداری سالم شان راحت کرد.
اين بيماری هايی که اشاره کرديد آيا ارتباطی به سن خاصی 
دارد مثًا خانم های تا 25 سال را هم می تواند شامل شود؟

 دکترآسوده: ممکن است خانمی در 45 سالگی روند بارداری را طی 
کند و فرزند کاماً سالمی را نيز به دنيا بياورد و در کنارش اما ممکن است 
پزشک به يک خانم 25 ساله به خاطر بيماري هايی که بر اساس غربالگری 

سه ماهه صورت گرفته، شناسايی شده، اجازه سقط فرزند بدهد.
 دکتر لباف: ببينيد، مس��ئله غربالگری هم از آن مسائلی است که 

افراط و تفريط در آن زياد شده است. اان طبق دستورالعمل وزارت 
بهداشت اگر خانمی به پزشکی مراجعه کرد و در سه ماهه اول پزشک 
وی غربالگری را انجام نداد و فرزند مبتا به سندروم دان به دنيا آمد، 
اين پزش��ک مجرم محسوب می ش��ود و دادگاهی. اان همه را بدون 
استثنا در هر سنی که باش��ند غربالگری می کنند. در کشور انگليس 
اما اين طور نيست. در اين کشور فقط افراد حامله 35 سال به باا که 
سابقه سندروم دان در يکی از فاميل های درجه يکشان وجود داشته 
باشد، غربالگری را انجام می دهند. چون غربالگری يک روش پرهزينه 
است و در انگليس اين هزينه را بايد بيمه ها بدهند و بيمه ها نيز تقبل 
نمی کنند. فقط در صورتی که دو ش��رط حاملگی باای 35 س��ال و 
وجود س��ابقه س��ندروم دان در فاميل درجه يک وجود داشته باشد 
اجازه غربالگری را می دهند. در حالی که در ايران برای همه افراد اين 
غربالگری را می نويسند. شما حساب کنيد چون غربالگری بايد مرحله 
به مرحله انجام شود در مرحله اول می گويند که مثًا سندروم دان در 
بين يک صد و پنجاهم يعنی در صد و پنجاه نفر يک نفرش��ان ممکن 
است وجود داشته باش��د. زمانی با مجموعه ای که غربالگری را انجام 
می دادند صحبت می کرديم. مسئوان آزمايشگاه می گفتند به خاطر 
اين که اگر يک م��ورد غربالگری دربيايد می توانند ما را س��و کنند و 
آزمايشگاه ضرر زيادی را بايد متقبل شود و بايد خسارت بدهد لذا ما 
هر مقداری که در آزمايش نش��ان بدهد ريسک را دو برابر کرده و آن 

را اعام می کنيم.
 اين مسئله در ايران اتفاق افتاده؟

 دکتر لباف: بله. يعنی آن گزارشی که دست بيمار بيچاره است با هزار 
نگرانی و اضطراب همراه می شود. خب، اين همان طور که گفتند نصف 
آن مقداری بوده که در آزمايش و گزارش بوده است. يک وقت غربالگری 
در سن 11 هفتگی است. خب، اين خانم می خواهد آمنيوسنتز بشود 
و براي اين آزمايش بايد باای 14 هفتگی بارداري داشته باشد. در اين 
سه الی چهار هفته شما حساب کنيد که چه استرس، نگرانی و اضطرابی 
برای مادر ايجاد می شود. اينکه مدام نگران بشود که بچه ام چه می شود؟، 

ناقص نباشد؟ و...

خب، خانم ها در ايران معمواً مقيد هس��تند، می گويند س��قط را چه 
کنم؟ گناهش را چه کنم؟ آيا بايد کف��اره بدهم؟ ديه چطور؟ بعد از آن 
می رسد به سن آمنيوسنتز. اين خانم وقتی آمنيوسنتز که می شود باز 
چند هفته ای طول می کشد تا جواب آن داده شود. بعد از اينها روال که 
هزينه بردار نيز هست، می آيند و می گويند چيزی نيست. يعنی با همين 

يک چيزی هست، يک چيزی نيس��ت زندگی يک خانواده را دچار 
اضطراب و نگرانی می کنند.

به نظرم بايد فکری به حال اين ش��رايط و وضعي��ت کرد. اين 
هزينه هايی که بابت غربالگری می ش��ود س��نگين اس��ت و 
متأس��فانه هيچ بيم��ه ای اان هزينه غربالگ��ری را قبول 
نمی کند. اين هزينه ها را خانواده ها بايد خودشان بپردازند و 
اين موجب شده که برخی خانواده ها که واقعاً مشکل دارند 

از خير حاملگی بگذرند.
بعض��ی وقت ها مريض��ی می آيد که مث��ًا 38، 39 
س��اله اس��ت. با اضطراب و نگرانی تمام می گويد 
خانم دکتر من نمی خواس��تم حامله بش��وم اما 
حاا باردار هس��تم. رفته ام پيش دکتری و اين 
دکتر با من بحث و دعوا داشته که چرا حامله 
شده ای. می بينيد، همکار ما به جای اين که 
به اين فرد آرامش بده��د، به فرد حامله ای 
که بي��ش از هر زم��ان ديگ��ری نيازمند 
آرامش است، اس��ترس و اضطراب وارد 
می کند. بعد اين بيمارها را می فرستند 
سراغ آزمايش��گاه های مختلف و آن 
مس��ائلی که گفتم را برايشان ايجاد 
می کنند. در حالی که من به اينها 
می گويم نگران نباشيد. در ثانی 
با احتمال يک درص��د، ببينيد 
چق��در احتمالش کم اس��ت. 
البته من به بيمارانم که بيش 
از 90 درصد آدم های معتقدی 
هستند می گويم که تو اعتقاد 
به خدا داری؟ اعتق��اد به ائمه 

اطهار داری؟ تو می توانی با توسل 
و نذر و نياز از خدا بخواهی که حتی 

ژن را همين يک درصد هم نباشد. خدا می تواند آن 
تغيير بدهد. 

 دکتر ل�رزاده: آزمايش هاي غربالگ��ري اغلب براي 
همه توصيه نمي ش��ود و تنها براي حاملگي در سنين 
بااي 35 س��ال موضوعيت دارد يا افرادي که سابقه 
بيماري هاي ژنتيکي يا ناهنجاري هاي کوروموزومي  
دارند ازم اس��ت آزمايش هاي غربالگ��ري انجام 
دهند. کساني که سابقه بيماري ژنتيکي ندارند 
 NT يا مشکل خاصي ندارند انجام سونوگرافی
براي بررسی ابتای جنين به سندروم داون و 
برخی مش��کات قلبی مادرزادی کافي است 
اما اگر مشکلي وجود داشت مابقي آزمايش ها 

انجام مي شود اما براي بارداري در سنين بااي 
35 سال حتماًَ توصيه مي شود که اسکن آنومالي و سونوگرافي هاي 
سامت جنين انجام شود اما زير 35 سال نيازي به مراقبت هاي ويژه 

ندارد مگر در موارد خاص.
 خانم دکتر آسوده! در بحث غربالگری بهزيستی کمک 

نمی کند؟
  دکت�ر آس�وده: غربالگ��ری ژنتيک را بل��ه، کم��ک می کند. 
غربالگری های سه ماهه بارداری که شامل سه غربالگری است نقدی 
هزينه اش را پرداخت نمی کند اما در بحث ژنتيک مثل آمنيوسنتز 
را اگر نياز باشد، سازمان بهزيستی هزينه هايش را پرداخت می کند 
و از طرفی بعضی از پزش��کان عزيز ما متأس��فانه غربالگری سوم را 
اجبار می کنند. خب، وقتی بچه  مش��خص اس��ت که س��الم است و 
سونوگرافی ها تأييد کرده اند ديگر چه نيازی است به اين غربالگری. 
اگر بچه قرار است سقط ش��ود بايد قبل از اين که روح در کالبد بچه 

دميده شود، اين امر اتفاق بيفتد.
 دکتر لباف: اصًا بسياری از مس��ئوان آزمايشگاه ها می گويند 
وقتی غربالگری مرحله اول نرمال اس��ت بنابراين غربالگری دوم و 

سوم نيازی نيست که انجام بشود.
همان غربالگری اول را هم ش�ما برای بااتر از 35 سال 

توصيه می کنيد يا اين که بايد برای همه باشد؟
  دکتر لباف: در انگليس می گويند برای باای 35 س��ال و اينکه 
فرزند آنرمال در فاميل درجه يک باشد وگرنه غير از اين باشد بيمه 
هيچ تعهدی را قبول نمی کند و پدر و مادر بايد با هزينه شخصی خود 

هزينه ها را بپردازند.
 در کشور ما چنين چيزی نيست؟

  دکتر لباف: نه متأس��فانه در حالي که اگ��ر نتيجه آزمايش اول 
غربالگری نرمال باشد، ديگر نيازی برای مراحل ديگر نيست.

پس می توان گفت در اين حوزه هم متأسفانه نگاه تجاری 
حاکم شده است؟

  دکتر لباف: بله، متأس��فانه. چنين نگاهی هم می تواند باشد. در اين 
ميان يک مسئله ديگر هم هست. اين که می گويند فاصله بين بچه ها سه تا 
پنج سال باشد. اين اصاً علمی نيست. آنچه علمی است آن است که وقتی 
خانمی بچه ای را به دنيا می آورد و دوران شيردهی اش، سه ماه نياز دارد 
بايد تجديد قوايی داشته باشد، آنتی اکسيدان ها را مصرف کند، کلسيم و 
آن چيزهايی که مادر در دوران بارداری به فرزند داده بايد جبران شود و بعد 
می تواند حامله شود اما حساب کنيد که اين سه ماه بعد از شيردهی کجا و 

اين فاصله سه تا پنج سال کجا. اين اصاً وحی منزل نيست.
يعنی اين توصيه ای که ش�ما داريد ضرری ب�رای مادر و فرزند 

ندارد؟
  دکتر لباف: اصًا. سه ماه بعد از شيردهی اگر تجديد قوا شود هيچ 

مشکلی ايجاد نمی شود.
 اشاره داشتيد به کيفيت پايين تخمک و خانم هايی که سنشان 
بااتر می رود ممکن اس�ت اي�ن اتفاق برای آنها بيفتد. ش�ايد 
جوان ترهايی هم باش�ند که از لحاظ هورمونی مشکل داشته 

باشند و کيفيت تخمکشان پايين بيايد، اين طور نيست؟
  دکتر لباف: بله. قطعاً.

خب، آن کيفيت پايين تخمک آيا منجر ب�ه تولد فرزند ناقص 
نمی شود؟ اصًا بارداری می تواند صورت بگيرد؟

  دکتر لباف: نه. اينها معمواً يا بارداری انجام نمی شود يا اگر حاملگی 
اتفاق بيفتد، حاملگی پوچ خواهد بود. يعنی بارداری تشکيل می شود، 
کيس��ه آب هم همين طور، جفت هم تشکيل می ش��ود ولی داخل آن 

جنينی وجود ندارد و اين بايد سقط شود.
 دليل اين مسئله در خانم های جوان تر چيست؟

  دکتر لباف: ما عارضه ای داريم به اسم pof که بعضی وقت ها فاميلی 
است مثًا کسی مادرش زود يائسه شده است، خاله اش هم زود يائسه 
شده است و بعضی وقت ها هم نه، کسی در فاميلش نيست ولی چنين 
مشکلی برايش پيش آمده است. بااخره يک بيماری است. طبعاً وقتی 
کسی pof پيدا می کند، ديگر هورمون هايش می رود به سمت يائسگی 

و آنتی مولرينش پايين می آيد.
يعنی تا زمانی که خانمی قاعده می ش�ود و قاعدگی او 
منظم هم اگر باشد، حتی اگر 50 ساله هم شود امکان 

بارداری دارد؟
  دکتر لباف: در صورتی که آزمايش آنتی مولرين را 
بدهد و اين آنتی مولرينش باای يک باشد. کما اينکه ما 
زياد داشتيم. من در اين مدت 35 سال دوران طبابتم 
بسياری از اين خانم ها را داشتم که مثًا چهار، پنج 
ماه حامله نش��ده اند، مخصوصاً کسی که کنترل 
ندارد و فکر می کردند يائسه شده اندوقتی آمدند 
و من معاينه ش��تن کردم، ديدي��م چهار ماهه 

حامله هستند.
   دکت�ر ل�رزاده: اينکه حداکثر س��ن 
براي بارداري چند س��الگي است مطابق 
توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني سن 
35 سالگي اس��ت اما ما بارداري هايي 
تا 43 س��الگي هم داريم. تا زماني که 
تخمک فعالي��ت دارد اين مس��ئله 
امکانپذير است اما نهايت سني که 
به نظر مي رس��د کيفيت تخمک 
براي بارداري مناس��ب باش��د 
43سالگي است و ما براي انجام 
عمل  IVF نهايتاً تا اين سن 
را قبول مي کنيم بعد از اين 
سن شانس باروري وجود 
ن��دارد حتي اگ��ر عادت 
ماهانه منظم اتفاق بيفتد 
چون تخمک ها کيفيت 
ازم براي باروري را ندارند 
و در صورت بارداري اشکاات 
کوروموزومي  در اين افراد بااست 
و سقط خود به خود هم در اين افراد زياد است. البته در 
روش  IVF اگر بخواهيم با تخمک اهدايي و از فردي 
جوان اين کار را انجام دهيم تا 45 س��الگي اين کار 
امکانپذير است و در مواردي تا 50 سالگي هم اگر 
فرد شرايط جسمي  مناسبي داشته باشد بارداري 
امکانپذير است. نداشتن چاقي،  ديابت و تأييد 
شرايط حمل جنين از سوي پزشک مي تواند 
در موارد استثنا براي خانم هاي تا 50 سال هم 

شرايط مادر شدن را فراهم بياورد. 
خانم دکتر لباف! شما خودتان شش 
فرزند داريد، آخرين فرزند ش�ما در 

چند سالگی تان به دنيا آمد؟
  دکتر لباف: من 40 س��الم بود که بچه 
آخرم به دنيا آمد. من چون همه بچه هايم پس��ر بودند و دختر نداشتم 
برای اين حاملگی هم خودم خيلی ذوق و ش��وق داشتم و هم خانواده. 
فرزندان بزرگترم هم براي تولد بچه ها ذوق و ش��وق زيادي داش��تند. 
برخی از همکاران می گفتند خانم دکتر شما با اين همه کار و مسئوليت، 
بچه ديگ��ر را برای چه می خواهيد؟ اما پس��رانم مي گفتن��د ما خواهر 
مي خواهيم. به لطف خدا و با توکل بر خ��دا رعايت هايی را که نياز بود 
انجام دادم و دخترم نه تنها هيچ مشکلی نداشت بلکه قبل از رسيدن به 
سن 9 سالگی حافظ کل قرآن شد و رتبه اول را در آی کيو در استان قم 
کسب کرد. اان هم در دانشگاه شهيد بهشتی انترن است و سال آخر 

پزشکی را می خواند.
خانم دکتر اين سؤالی را که پرسيدم برای مخاطبان مان بود 
که بدانند شما خود به آنچه معتقد هستيد، عمل کرده ايد و 

صرف مباحت علمی نيست.
  دکتر لباف: من همين اان هم گاهی اوقات براي مريض هايم، خودم 
را مثال مي زنم. مثاً يک خانم 24 ساله که حامله می شود و هيچ مشکلی 
هم ندارد و استرس غربالگری را دارد و می خواهد برود برای غربالگری هم 
انگليس را مثال می زنم و هم خانواده خودمان را. می گويم عروس های من 
هيچ کدام برای غربالگری نرفته اند. استدال شان هم اين بود که ما که اهل 
سقط نيستيم. چرا بايد برويم آزمايشی را بدهيم که دچار استرس بشويم؟ 
بعد من به اين خانم ها می گويم من ش��ما را مث��ل دختر و عروس هايم 

می دانم بنابراين من هم غربالگری را به شما توصيه نمی کنم.
يک موضوعی هم هست که می گويند قلب جنين تشکيل 
نشده ولی خانم س�قط نکرده و اتفاقًا فرزند سالم به دنيا 

آمده است. در اين مورد توضيحاتی می فرماييد؟
   دکتر ل�رزاده: زمان تش��کيل قلب جنين بين هفته هفت، هشت 
حاملگي است. بايد سن حاملگي مشخص باشد تا بتوان قلب جنين را در 

سونوگرافي تشخيص داد. معمواً مواردي که قلب جنين در سونوگرافي 
تشخيص داده نمي شود ما به مادر توصيه مي کنيم تا يک هفته بعد براي 
سونوگرافي مجدد مراجعه کند. اما اگر با چند سونوگرافي باز هم قلب 
تشکيل نشود نشان مي دهد مشکلي وجود دارد و اين مسئله طبيعي 
نيست. معمواً پزشکان يک هفته کنترل را در نظر مي گيرند زيرا ممکن 
است سن حاملگي اشتباه شده باشد اما وقتي عائم حياتي وجود ندارد 
ديگر قلب جنين تشکيل نشده است اما براي اطمينان هميشه در چنين 
مواردي دو سونوگرافي پشت هم انجام می شود حتي در دو جاي مختلف 

تا از تشکيل نشدن قلب جنين مطمئن شويم. 
   دکتر لباف: در ابتدا که حاملگی رخ می ده��د اول از همه از نظر 
شيميايی اين آزمايش بتااس سی جی مثبت می شود، قبل از آن که در 
سونوگرافی چيزی را نش��ان بدهد. بعد در سونوگرافی اولين عامتی 
که ايجاد می شود اين است که س��اک حاملگی ايجاد می شود. اولش 
اين س��اک حاملگی طبعاً در مراحل اوليه جنينی وجود ندارد تا بعد 
که کيسه آب تشکيل می شود، جفت تش��کيل می شود و مرحله بعد 
است که جنين در داخل ساک تش��کيل می شود. اگر سونوگرافی در 
اين مراحل اوليه انجام بشود، ممکن است اين خانم دير حامله شده، 
دير تخمک گذاری کرده و هنوز بچه تشکيل نشده که قابل تشکيک 
شده اس��ت. لذا بنده وقتی که يک حاملگی به اصطاح پوچ را در يک 
س��ونوگرافی می بينم هيچ وقت اقدام به س��قط نمی کنم. معمواً از 
لحاظ علمی ما به اين فرد فرصت می دهيم، اگر مشکلی نداشته نباشد، 
خونريزی نداشته باشد، اگر حاملگی بيرون از رحم نباشد، می گوييم 
صبر کن. يک يا دو هفته ديگر برو دوباره سونوگرافی کن. اين هم هيچ 
خطری ندارد. بعضی از خانم ها نگرانند که حاا اين حاملگی مشکلی 
برای آنان درس��ت نکند و خطری برايشان نداش��ته باشد. اطمينان 
می دهيم که هيچ خطری به همراه ندارد. خيلی وقت ها در س��ونوی 
دوم و سوم می بينيم که بچه قلب پيدا کرده است. اين نشان می دهد 
که فرد يا دير حامله ش��ده يا دوره هايش، دوره های بيش از 28 و 30 

روزه بوده است.

  دکتر آسوده: در مسائل ژنتيک هم اين مسائل را بررسی می کنند 
که ببينند سابقه خانوادگی وجود داشته يا خير که مثًا بعضی وقت ها 
سقط های مکرر نه يکی دو مورد که سه يا چهار مورد که خانمی اقدام به 
بارداری می کند و قبل از اين که به سه  ماهگی برسد، بچه سقط می شود. 
در اين موارد بعضی مواقع نياز می ش��ود ب��رای غربالگری هايی که اين 
نکات را بررسی کنند. در مواردی هس��ت که افرادی مراجعه می کنند 
که مادرمان دو مورد س��قط داشته است و ما می ترس��يم باردار شويم. 
ما هم می گوييم هيچ ترس��ی ندارد. ترس برای مواردی است که تکرار 
بااست. در صورتی که برخی پزش��کان اين کار را نمی کنند و از همان 
اول می گويند شما بايد آزمايش غربالگري بدهيد و هزينه اي گزاف را بر 
دوش خانواده ها تحميل می کنند و حتی بعضی وقت ها آزمايشگاه ها نيز 

جواب را اشتباه می دهند.
واقعاً بايد وحشتناک باشد که در آزمايش ها احتمال را دو 

برابر اعام کنند.
  دکتر لباف: همان طور که خانم دکتر گفتند ما سقط های مکرر را 
پيگيری می کنيم و آزمايش های اختصاصی را می دهيم و وقتی سقط 
مکرر را می گوييم که فرد بيش از دو س��قط داش��ته باشد يعنی سه يا 

پنج سقط.
 در مورد سونوگرافی های چندبعدی هم توضيحاتی را ارائه 
کنيد. در مورد سونوگرافی های س�ه بعدی آيا اين سونو 

خطر ندارد و اصواً چند نوبت سونوگرافی ازم است؟
  دکتر لباف: ما يک سونوگرافی چندبعدی داريم که مثًا شکل بچه 
را نشان می دهد. اينها همه اش بازاری و اکچری است که بيشتر براي 
آلبوم هاي جنيني کاربرد دارد! يک سونوگرافی داريم که مثاً کليه بچه، 
تعداد انگشتان و اين طور چيزها را بررسی می کند. اين سونوی ول بينگ 
هم نه برای همه بلکه برای کسانی است که نگرانی داشته باشند. کسانی 
که زايمان قبلی شان مشکل داشته اند ما آن را توصيه می کنيم ولی بنده 
شخصاً س��ونوگرافی س��ه بعدی و جهاربعدی را توصيه نمی کنم چون 
بی ضرر بودنش هنوز ثابت نشده اس��ت. درباره تعداد سونوگرافی هم 
وقتي يک خانم حامله جفتش پايين است، خونريزی دارد، استراحت 
مطلق اس��ت، خب ما بايد اين بيمار را تحت نظر داش��ته باشيم. اما در 
مجموع به ط��ور معمول يک خانم حامله در ط��ول مدت حاملگی اش 
بيش از سه بار حداکثر نيازی به سونوگرافی ندارد و اين سونوهای مکرر 

هيچ ضرورتی ندارد.
موضوع ديگ�ری که اان مطرح اس�ت که فک�ر می کنم 
اغراضی پش�ت آن باش�د، بحث ازدواج های زير 18 سال 
است که اان هم مجلس دارد قانون برايش تصويب مي کند 
و 20 ميليون موردی که در س�ن ازدواج هس�تند را هيچ 
فکری برايش نمی کنند و بعد اين 40 هزار مورد را به شکل 
ويژه ای در حال بررسی هستند. حاا ازدواج يک دختر 14، 
15 س�اله يا بارداری خانم 16، 17 ساله می تواند خطرناک 
باشد؟ عارضه ای داشته باش�د؟ آيا فرزندش می تواند به 

لحاظ ژنتيکی مشکلی داشته باشد؟
  دکتر لباف: اين جا دو تا مسئله است. يکی ازدواج و يکی فرزندآوری. 
در خصوص ازدواج بايد موقعی اتفاق بيفتد که اندام تناسلی رشد خودش 
را کرده باشد. وقتی يک دختر خانمی قاعده شد از ابتدای قاعدگی که 
در ايران بين 11 تا 12/7 سن قاعدگی است حداکثر شش ماه تا دو سال 
بعد اين رشد کامل می شود. کما اين که ديده ايم که پسرها و دخترهايی 
که با هم بدون ازدواج دوست می شوند و در دوره مثًا راهنمايی باردار 
می شوند و می آيند برای س��قط. يعنی اگر مش��کلی بود اين ها باردار 

نمی شدند. 
اما درباره ازدواج بايد گفت ازدواج يک رشد جسمی می خواهد و يک رشد 
اجتماعی- روانی. فرد بايد متوجه اهميت ازدواج بشود. يکی هم تمايات 
جنسی است. تمايات جنسی هم شش ماه تا دو سال بعد از قاعدگی اوج 
وجود دارد ولی در همه افراد دليل نمی شود که آن رسيدگی کامل عقانی، 
اجتماعی و روانی را هم داشته باشند که ارزش ازدواج را بدانند و بتوانند 
زندگي مش��ترک را اداره کنند و هنوز طرفين مسئله به مرحله پذيرش 

تعهد زندگی مشترک نرس��يده اند. اس��ام توصيه کرده که ازدواج زود 
صورت بگيرد ولی در عين حال توصيه های ديگری نيز دارد که اگر ازدواج 
ممکن نشد اين تمايات جنسی به انحراف کشيده نشود. روزه گرفتن، 

قرآن خواندن و دوش آب سرد گرفتن بخشی از اين توصيه هاست.
در خصوص بچه دار شدن، مس��ئله جدی تر از اين است. اين مسئله در 
انس��ان های مختلف فرق می کند که گاهی اوقات شما می بينيد يک 
دختر 14 ساله آن قدر باتدبير است، آن قدر خوب تربيت شده و آن قدر 
تدبير زندگي را دارد و کامل است که مي تواند زندگي را اداره کند. يک 
دختر 17، 18 ساله هم ممکن است آمادگی ازم را نداشته باشد. اين 
موضوع را قطعاً يک خانواده روشن و فهميده می تواند تشخيص بدهد. 
اما به طور کلي محدوديت گذاشتن براي سن ازدواج کار درستي نيست 
چون انسان هاي مختلف در محيط هاي مختلف و با تربيت هاي مختلف با 

همديگر فرق مي کنند و نمي توان برايشان نسخه واحدي پيچيد.
خانم دکتر! از نظر بارداری آيا بارداری دخترخانم 16 ساله 
خطرناک است و ممکن است مانند بارداري هاي بااي 40 

سال عارضه و تبعاتی داشته باشد؟
  دکتر لباف: فکر می کنم يک مقدار در اي��ن زمينه افراط و تفريط 
می شود. اگر دختر خانمی 15 سالگی ازدواج کرد و 17 سالگی حامله 
شد، هيچ پزشک عاقلی نمی گويد اين را شما برو سقط کن چون برايت 
خطر دارد يا مثًا اصًا شما حامله نشو. به ويژه که اان درصد ناباروری 
در ايران خيلی باا رفته و معمواً می گويند اول ازدواج خيلی جلوگيری 
نکنيد که اگر دختر يا پسر مشکلی دارند زودتر قابل تشخيص باشد ولی 
خب، طبيعتاً هر چه دختر جوان تر و بی تجربه تر باشد، احتياج به حمايت 

بيشتر و مراقبت بهتری دارد.
   دکتر آس�وده: در اروپا و امريکا بحثی آمده تحت عنوان پزش��ک 
شخصی که هنوز در ايران جدی نشده است. ببينيد، اگر کسی سوزش 
ادرار دارد تش��خيص آن عفونت ادراری اس��ت. يا مثًا اگر يک نفر در 
خانواده ای سرما بخورد و در کنارش خواهر و برادرش نيز سرما بخورند، 
وقتی پيش پزش��ک می روند پزش��ک به همه آنها ي��ک دارو می دهد 
در صورتی که در کش��ورهای اروپايی دو نفر که در يک خانواده سرما 

می خورند هيچ گاه وضعيت اين دو نفر را مثل هم نمی دانند و به هر دو 
يک دارو نمی دهند. مسئله ازدواج هم همين گونه است. در يک خانواده 
که دو نفر به سن بلوغ می رسند هيچ وقت سيستم بدنی آنها مشابه هم 
نخواهد بود، حتی دو تا خواهر و برادر و حتی دوقلوهای همسان! حال 

چه برسد به افراد مختلف.
  دکتر لباف: در جامعه اگر بخواهيم به همه يک نسخه واحد بدهيم 
درست نيست. اينکه بگوييم سن ازدواج بايد اين باشد و غير از اين مگر 

می شود. ما چه کاره ايم که برای مردم اين طور قانون بگذاريم.
  دکتر آس�وده: ما در خانواده ها نمی توانيم حتی برای دو خواهر و 
برادر و حتی دوقلوها به صورت برابر تصميم گيری کنيم. ببينيد، وقتی 
قاعدگی صورت می گيرد و تخمک گذاری شروع می شود از زمان قاعدگی 
ديگر دختر آمادگی ازدواج را دارد و شش ماه تا دو سال بعد هم که اندام 
تناسلی رشد می کند خيلی راحت می توانند ازدواج کنند. ما در برخی 
مدارس می بينيم که دختر و پسر خيلی راحت با هم دوست می شوند و 
اين رابطه منجر به روابط جنسی هم می شود. خيلی از خانواده ها چون 
خيلی از اين روابط اطاعی ندارند و برخی هنرمندان و سلبريتی ها نيز 
آگاهی خاصی از اين مطالب ندارند می آيند »نه به ازدواج در سن پايين« 
را مطرح می کنند اما خبر ندارند که اين بچه در متن اين مس��ئله قرار 
دارد و اگر اين رابطه مورد حمايت واقع نشود و در مسير صحيحش که 
ازدواج است، قرار نگيرد مشکات خيلی بزرگی ايجاد می شود. نمی شود 
ما برای همه يک قانون در زمينه ازدواج وضع کنيم. سيستم های بدنی 
افراد متفاوت اس��ت. به طور مثال يک دختر در جنوب کش��ور ممکن 
است در 9 سالگی پريود ش��ود و دختر ديگری در شمال ممکن است 

در سن ديگری.
ببينيد، وقتی برخی دختران در سن 11 يا 12 سالگی ارتباط جنسی 
دارند پس قطعاً آمادگ��ی ازدواج به لحاظ جس��می را دارند. از طرفی 
خانواده ها نمی توانند قبول کنند و از حرف ديگران می ترسند. در شرايط 
کنونی شرايط پذيرش دوستی دختر و پس��ر قابل قبول تر از ازدواج در 
اين سن ها برايمان شده است. اين افراد می گويند اگر فرزندمان در اين 
سن ازدواج کند می گويند اين ها از دست بچه شان خسته شده بودند و 

می خواستند او را از سرشان باز کنند.
ما با آمار 220 هزار سقط جنين غيرقانوني که البته برخي 
معتقدند بسيار بيشتر از اينهاست مواجهيم. فکر مي کنم 
اغلب اين سقط ها مربوط به بارداري هاي خارج از ازدواج 

باشد. اين طور نيست؟
  دکتر لباف: سقط جنين هاي غيرقانونی به خاطر همين توصيه هايی 
است که مطرح شد. سبک زندگی هر انس��ان بايد مطابق بينش های 
درونی و فکری اش باشد. سبک زندگی غربی اصاً نمی تواند برای ما الگو 
باشد. ما يک سری باورهايی داريم که غربی ها اصًا اينها را ندارند. اگر 
ما بخواهيم الگوبرداری کنيم متأسفانه همان مثلي می شود که به جای 
کاه سر می آوريم. اان يکی از مشکات ما برای 30 سال آينده مشکل 
هرم پيری است. ببينيد، در اس��ام احترام به پدر و مادر خيلی توصيه 
شده و تصريح هم برای نگه داری و احترام آنها شده است. ما معتقديم 
اين احترام چه برکاتی را به زندگی ما می آورد و از طرفی اين بی احترامی 
چه عواقبی دارد. حاا شما زندگی غربی ها را ببينيد. پدر و مادرها اکثراً 
در خانه سالمندان هستند و از نعمت محبت بچه هايشان محروم. البته 
آنها خيلی هم پای بچه هايشان زحمت نمی کشند و به محض اين که 
فرزند وارد جامعه ش��د ديگر رهايش می کنند. اين الگوهايی که دارد 
مطرح می شود الگوهای درستی نيست در حوزه سبک زندگی. يک دفعه 
می بينيد با جامعه ای روبه رو می شويم که جوان هايش و حتی فرزندان 
آنها هم تک فرزند هستند؛ کسانی که نمی توانند پدر و مادرهايشان را 
اداره کنند و آنها را بفرستند خانه سالمندان. الگوهای غربی بی ترديد در 

تضاد با اصول، بينش و فرهنگ ماست.
ما در غرب می بينيم که اينها 50 سال است مسئله افزايش 
جمعيت را مطرح و دنبال می کنند. خيل�ی از بازيگرها و 
ورزشکاران آنها فرزندان زيادی دارند و آن وقت عکس آن 

را برای ما توصيه و تجويز می کنند؟

  دکت�ر لباف: بل��ه. اين ها ديدگاه هاي��ی را برای خودش��ان تجويز 
می کنند که اشتباهاتش را متوجه شده و درصدد جبران آن هستند اما 

ديدگاه های اشتباه سابق خود را به ما توصيه می کنند.
چرا در شرايط کنونی با توجه به بيانات رهبر معظم انقاب 
اان س�اختار مديريتی ما دنبال تصحيح اين سياست ها 
نيست و هنوز هم در خانه های بهداشت سن بارداری بين 
25 تا 35 سال مطرح شده و حتی در قالب تنظيم خانواده 

نيز دنبال می شود؟
  دکتر لباف: ببيني��د، کارهای فرهنگی زمانبر اس��ت. هيچ وقت با 
بخشنامه و سخنرانی قابل تغيير نيست. همه بايد با هم در اين زمينه گام 
بردارند. ما 30 سال است در بيلبوردها و تبليغات مختلف گفته ايم که 
بچه کمتر، زندگی بهتر. 30 سال است صدا و سيمای ما وقتی می خواهد 
تبليغ کاايی مثل چای را بکند، يک اتاق را نشان می دهد که پدر و مادر 
در آرامش نشسته اند و با يک بچه دارند چای می خورند. اين عمًا تبليغ 
سبک زندگی است. در مسئله تجمل گرايی هم همين مورد را در صدا 
و سيما می بينيم. جوانی را نش��ان می دهند که در يک آپارتمان بسيار 
شيک زندگی می کند. خب وقتی جوانی اين را نگاه می کند اين برايش 
الگوسازی می شود. از اين طرف هم نمی آيند نشان بدهند که حضرت 

امام در چه وضعيت ساده ای زندگی می کردند.
   دکتر آسوده: جوامع غربی دارند سبک زندگی ما را از ما الگوبرداری 
می کنند و اگر دقت کرده باش��يد خيلی دارند به سمت شيعه شدن رو 
می آورند. می آيند و می بينند و مطالعه می کنند که نگاه اسام در مورد 

خانواده و مسائل ديگر چيست.
از طرفی ما می بينيم که خانواده سلطنتی انگليس دو عروس می آورد 
که هر کدام باای 35 سال سن دارند و اينها بافاصله بعد از ازدواج باردار 
شده و فرزندان خود را نه تنها دنيا آورده اند که دوباره برای بارداری مجدد 
اقدام می کنند. يا همين دختر ترامپ با وجود اين که 35 ساله است اما 
س��ه فرزند دارد. طرف غربی اين مباحث را دنبال می کند اما در ايران 
عکس اين موضوع را شاهديم. در زمينه حاکم شدن اين سبک زندگی 

غربی هم کسی پاسخگو نيست.

آزمايش هاي 
غربالگري اغلب براي 

همه توصيه نمي شود و تنها 
 براي حاملگي در سن بااي
 35 سال موضوعيت دارد

يا افرادي که سابقه بيماري هاي 
ژنتيکي يا ناهنجاري هاي 

کوروموزومي دارند ازم است 
آزمايش هاي غربالگري 

انجام دهند 

خانواده 
سلطنتی انگليس دو 

عروس می آورد که هر کدام 
باای 35 سال دارند و بافاصله بعد از 

به دنياآوردن  فرزند، دوباره برای بارداری 
اقدام می کنند يا مثاً دختر ترامپ 

35 ساله است اما سه فرزند دارد. طرف 
غربی اين مباحث را  دنبال می کند اما 

در ايران عکس اين موضوع را 
شاهديم

 در بارداري هاي زير 18 سال
  به دليل اينکه دوران بلوغ 
 هنوز به پايان نرسيده خطر
  بيماري هايي همچون ديابت

و  فشار خون وجود دارد

در اروپا با اخباري از بارداري 
خانم هادر سنين باا مواجهيم و اين 
مسئله بيانگرتناقض نسخه سازمان 

جهاني بهداشت براي کشورهاي 
غربي و کشورهاي شرقي است!

 به طور معمول يک خانم حامله 
 در طول مدت حاملگی اش

 بيش از سه بار حداکثر نيازی به 
سونوگرافی ندارد و اين سونوهای 

مکرر هيچ ضرورتی ندارد

 در يک خانواده که دو نفر
 به سن بلوغ می رسند هيچ وقت 

سيستم بدنی آنها مشابه هم 
نخواهد بود، حتی دو تا خواهر و 
برادر و حتی دوقلوهای همسان! 

50 سال است  که غرب برنامه 
دارد برای افزايش جمعيت برای 
خودش، اما به صورت معکوس به 
دنبال کاهش و تحديد جمعيت در 

کشور شيعه ايران است

18-40+3+2 50

دکتر لباف:
 محدوديت گذاشتن براي سن ازدواج 
کار درستي نيست چون انسان هاي 

 مختلف در محيط هاي مختلف
  و با تربيت هاي مختلف با همديگر

 فرق  مي کنند و نمي توان برايشان 
نسخه واحدي پيچيد

دکتر آسوده:  
در اروپا و امريکا بحثی آمده تحت 

 عنوان پزشک شخصی که هنوز
 در ايران جدی نشده است. در 

کشورهای اروپايی دو نفر که در يک 
خانواده سرما می خورند هيچ گاه 

وضعيت اين دو  را مثل هم نمی دانند

دکتر لرزاده: 
در روش IVF  اگر بخواهيم با تخمک 

اهدايي و از فردي جوان اين کار را انجام 
دهيم تا 45 سالگي اين کار امکانپذير 
است و در مواردي تا 50 سالگي هم اگر 
فرد شرايط جسمي مناسبي داشته 

باشد بارداري امکانپذير است

180 کشور دنیا  بیش از 50 سال است 
سیاست افزایش جمعیت دارند 
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ب�ه دنب�ال س�فر رياس�ت 
س�منان  ب�ه  جمه�وري 
در س�يزدهم آذرماه و طرح موض�وع انتق�ال آب درياي 
خزر به اس�تان فات مركزي اي�ران، بار ديگ�ر ابهامات و 
پرس�ش هايي در افكار عموم�ي درخصوص اج�راي اين 
طرح مطرح ش�د. كارشناسان هم نس�بت به اين موضوع 
اظهارنظرهاي مختلفي ابراز كرده اند ك�ه در مواردي ضد 
و نقيض هم اس�ت. دكتر احمد ربيع�ي، مديرعامل بنياد 
آب خزر، به برخي از اش�كاات مطرح ش�ده در اين رابطه 
پرداخته اس�ت. متن اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد. 

      
مطالعات اج�راي طرح انتقال آب خزر به اس�تان 
سمنان از چه سالي آغاز ش�د و آيا در حال حاضر 
مطالعاتي جامع ب�راي اجراي آن ص�ورت گرفته 

است؟ 
اين طرح يك بار در سال هاي 88 تا 90 توسط قرارگاه سازندگي 
خاتم اانبيا)ص( مورد مطالعه قرار گرفت و بر اس��اس آن در 
سال هاي 91 و 92 عمليات اجرايي آن انجام شد ليكن به دايل 
سياسي و به بهانه ناكافي بودن مطالعات و كم اطاعي مديران 
ذيربط از جزئيات طرح و به تعبير آقاي كردواني لجبازي برخي 
از عناصر محيط زيست به تعطيلي كشانده شد و مجدداً در سال 
93 توسط شركت مشاورين مهاب قدس وابسته به وزارت نيرو 
بازنگري و در سير مراحل تصويب در وزارتخانه قرار گرفت، ولي 
همچنان اين لجبازي ها ادامه دارد. اميدواريم با تأكيد رياست 
محترم جمهور و قول مساعد ايشان در سفر اخير به سمنان، اين 

پروژه وارد مراحل اجرايي شود. 
آي�ا در دني�ا از آب ه�اي غيرمتع�ارف )آب هاي 
درياها و درياچه ها( برداشت و استفاده مي شود؟ 
شيرين س�ازي آب در حوزه درياي خزر س�ابقه 

دارد؟
در حوزه خليج فارس، عربستان 6 ميليارد مترمكعب و امارات 
2/8 ميليارد مترمكعب و كويت يك ميليارد مترمكعب ساانه 
از آب دريا برداشت و آن را شيرين سازي و استفاده مي كنند و 
پساب داراي چندين برابر شوري را به خليج فارس برمي گردانند. 
در حوزه درياي خزر، تركمنستان و قزاقستان ساانه بيش از نيم 
ميليون متر مكعب از آب دريا را شيرين سازي نموده و متأسفانه 
پساب آن را كه داراي ش��وري 2/5 برابري اس��ت به اين دريا 

برمي گردانند. 
كشورهاي امريكا و اسپانيا به ترتيب 6 و 3/8 ميليارد مترمكعب از 
آب دريا را برداشت و شيرين سازي مي كنند. استراليا و بسياري 

از كشورهاي اروپايي نيز چنين رويه اي را دنبال مي كنند. 
 ميزان آب برداش�تي از درياي خ�زر در اين طرح 
چقدر خواهد بود و اين برداشت چه اثراتي بر سطح 

آب اين دريا خواهد داشت؟
وزارت نيرو قصد دارد س��اانه 200 ميليون مترمكعب از آب 
درياي خزر را به فات مركزي ايران منتقل نمايد. اين ميزان 
برداش��ت س��اانه از 78 هزار ميليارد مترمكع��ب آب درياي 
خزر، مع��ادل 0/00025 درصد از اين آب يا معادل برداش��ت 
2 سي س��ي آب از يك منبع 780 ليتري در طول يك س��ال 
مي باش��د، در حالي كه س��اانه 275 ميليارد مترمكعب آب 
ش��يرين به جز نزوات آس��ماني از طريق 130 رودخانه وارد 

درياي خزر مي شود. 
پساب ناشي از شيرين سازي آب درياي خزر چه 
سرنوشتي خواهد داشت و آلودگي محيط زيستي 
ناشي از برگشت آن به دريا و به خصوص تااب ها را 

چگونه توجيه مي كنيد؟
اواً فاصله مح��ل آب گيري و آب ش��يرين كن ها با تااب هاي 
حفاظت شده مثل تااب راغمرز 16 كيلومتر و تا تااب ميانكاله 
25 كيلومتر و تااب گرگان )آش��وراده( 108 كيلومتر است. 
ثانياً نمك حاصل از 200 ميليون مترمكعب شيرين سازي كه 
معادل است با 0/00025 درصد از 78 هزار ميليارد مترمكعب 
حجم مخزن خزر، مقداري نيست كه آب دريا را شور نمايد. در 
اين طرح، هيچ گونه پسابي به دريا بازگردانده نمي شود. بلكه با 
استفاده از تكنولوژي هاي جديد به روش E. C. R. O اين پساب 
فرآوري شده و عناصر ارزشمندي مثل سديم، پتاسيم، كلسيم، 

منيزيم و ده ها عنصر مفيد ديگر از آن استحصال مي گردد. 
در اين روش كار بدين صورت است كه پس از تصفيه، تمامي 
عناصر محلول در آب به صورت خش��ت خشك يا به تعبيري 

كيك قهوه اي، به دس��ت آمده و سپس در تأسيسات مجزا اين 
محصوات فرآوري و عناصر موجود در آن جداسازي مي شود و 

محصوات جديدي به دست مي آيد. 
از سديم، نمك خوراكي و صنعتي به دست مي آيد و در توليد 
كلر كه مصرف باايي در كشور دارد نيز از اين عنصر استفاده 
مي شود. سديم در تركيب با پتاس��يم، كود پتاس را به دست 
مي دهد كه بيشترين نياز كشور براي بارورسازي خاك به اين 
ماده است كه ارزش افزوده باايي دارد. عنصر پتاسيم ماده اوليه 
توليد شوينده ها و محصوات بهداشتي و آرايشي و سرم هاي 

غذايي مي باشد و نيز عنصر كلسيم و منيزيم به همين نحو. 
نكته قابل توجه اينكه با محصوات يادشده، نه تنها نياز كشور 
تأمين خواهد شد، بلكه عمده اين محصول مي تواند از طريق 
بنادر شمالي كشور صادر هم شود؛ بنابراين حتماً بايد در تكميل 
اين طرح نسبت به توسعه بنادر شمالي كش��ور اقدام كنيم و 
ظرفيت آن را باا ببريم و بر همين اساس، هزاران شغل پايدار 

براي هموطنان عزيز ما در شمال كشور به وجود مي آيد. 
اس��تان مازندران امروز با 30 درصد كمبود آب روبه روس��ت. 
پيشنهاد ما اين اس��ت كه ظرفيت شيرين سازي آب دريا را به 
دو برابر افزايش دهيم تا بخشي از كم آبي و نياز استان در مسير 
انتقال آب مرتفع شود و اراضي حاصلخيز شهرها و روستاهاي 

شرق مازندران منتفع شوند. 
آيا آب تهيه شده از طريق اين طرح براي مصارف 
شرب، صنعت و كشاورزي توجيه اقتصادي دارد؟

بله! به دليل وجود دشت هاي پست و كاهش هزينه هاي پمپاژ 
و نيز نزديكي به دريا، قطعاً هزينه بهره برداري باا نخواهد بود و 
سرمايه گذار هم مي تواند به واسطه سود حاصله از فرآوري عناصر 
گران قيمت آب دريا، آب مورد نياز براي مصرف هموطنان ما را 

رايگان ارائه دهد. 
از طرف��ي هزين��ه شيرين س��ازي آب خزر يك س��وم هزينه 
شيرين سازي آب خليج فارس است. هزينه انتقال آب از خليج 
فارس به فات مركزي اس��تان هاي كرمان و ي��زد و اصفهان 
به طول 900 كيلومتر در برآورد اوليه توس��ط ش��ركت هاي 
سرمايه گذار به قيمت سال 95 حدود 20 هزار تومان براي هر 
متر مكعب است در حالي كه هزينه انتقال آب از درياچه خزر 
به استان  سمنان با طول مس��ير 180 كيلومتر، 8 هزار تومان 

برآورد شده است. 
لذا اين آب صرفاً براي مصارف شرب و صنعت توجيه دارد و نه 
براي كشاورزي سنتي و غرقابي و البته براي كشاورزي به شيوه 

مدرن هم توجيه دارد. 
بر اساس برآوردهاي سازمان فضايي امريكا )ناسا( كشورهايي 
همانند ايران تا سال 2050 ميادي، 11  برابر وضع موجود دچار 
خشكسالي خواهند شد. به عاوه كمبود شديد منابع آبي در 
استان سمنان و افت شديد سفره هاي آب هاي زيرزميني سبب 
نشست دشت ها و اراضي استان به ميزان 20 تا 70 سانتي متر 

شده كه خطر وقوع زلزله را تشديد مي نمايد. 
مهاجرت از نيمه شرقي كشور به بخش كوچك شمالي و نيمه 
غربي واقعيت ناخوشايند و بحراني خواهد بود كه كشور عزيز 
ما را تهديد مي كند. از طرفي موضوع اش��تغال در كش��ور ما 
كه به دليل فقدان آب با بن بس��تي در توسعه صنعتي مواجه 
گرديده و نزديكي استان سمنان به پايتخت كه حاشيه نشيني 

و جمعيت زياد يكي از تهديدهاي آن است، اين جمع بندي را 
به دنبال مي آورد كه با انتقال آب درياي خزر به استان سمنان 
مي توان بخش اعظمي از مشكات استان هاي هم جوار سمنان، 

به خصوص مازندران و تهران و حتي كشور را حل كرد. 
اس��تان س��منان طي س��ال هاي اخير به عنوان يك اس��تان 
مهاجرپذير مطرح بوده و تا كنون بيش از 30 هزار هموطن ما 
از استان مازندران به سمنان آمده اند. برآوردهاي صورت گرفته 
نشان مي دهد كه به واسطه انتقال آب درياي خزر، براي 500 
هزار نفر ش��غل پايدار ايجاد خواهد ش��د. لذا اين طرح عاوه 
بر توجيه اقتصادي، حال بس��ياري از معضات كش��ور نيز 

خواهد بود. 
 اساساً حفر كانال براي انتقال آب درياي خزر ممكن 
است و اتصال اين كانال به استان سمنان مشكاتي 

را ايجاد نمي كند؟
در اين طرح هيچ گونه كانالي حفر نمي شود، بلكه آب از طريق 

نصب دو رشته لوله 1600 ميلي متري منتقل خواهد شد. 
سيس��تم ب��ا  حف��اري  جدي��د  تكنول��وژي   از 

)H.D.D  )Horizontal directional drilling براي 
حفاري و لوله گذاري استفاده مي شود. در اين روش اين دستگاه 
تا عمق 40 متر زير زمين به طول 3000 متر عمليات حفاري 
و لوله گذاري را انجام مي دهد بنابراين تأسيساتي مانند شهر، 

روستا، بزرگراه، رودخانه، كوه، جنگل، مزارع و باغات هيچگونه 
آسيبي نخواهند ديد. 

 آيا اج�راي اين لوله ه�اي انتقال در مس�يرهاي 
دسترسي مورد نياز، باعث از بين رفتن جنگل هاي 

مسير و قطع درخت ها نمي شود؟
اين رش��ته لوله هاي انتقال درواقع از مس��ير لوله نفت كه در 
اميرآباد نكا تا پاايشگاه ري در تهران قرار گرفته اجرا خواهد شد. 
هموطنان ما در مازندران اطاع دارند كه در سال هاي 75 تا 80، 
هزاران هكتار از جنگل هاي هيركاني براي اجراي خط نفت نابود 
شده اند. اين مسير قديمي كه به عرض 15 تا20 متر اجرا شده و 
ساليان طواني توسط روستاييان منطقه براي رفت وآمد مورد 
استفاده قرار گرفته، فاقد جنگل و گياه است. از نزديكي نيروگاه 
نكا تا دوآب در مسيري به طول 81 كيلومتر و در كنار خط لوله 

نفت، خطوط انتقال آب نيز اجرا خواهند شد. 
در اين مسير مقدار محدودي پوشش گياهي )حدود 24 هكتار( 
موجود است كه پس از اجراي خط لوله نفت رويش نموده است. 
از دو آب تا خطيركوه به طول 35 كيلومتر اصًا جنگلي وجود 
ندارد و مجري نيز موظف اس��ت حداقل آسيب به بوته زارها و 
مزارع مردم وارد ش��ود و متعهد است كه پنج برابر آسيب هاي 
احتمالي و جزئي وارده را در نقاطي كه سازمان محيط زيست 

اعام مي نمايد، جبران كند. 
اين مسير انتقال آب 35 كيلومتري از حاشيه جاده تعريض شده 
موجود، عبور خواهد نمود. در ادامه مس��ير تا سمنان نيز خط 
انتقال در حال حاضر موجود است )تونل چشمه روزيه(. ادامه 
مسير از سمنان به گرمسار و از س��منان به دامغان، شاهرود و 
ميامي نيز كه عاري از جنگل بودن آن بر همگان آشكار است و 

خط انتقال در كنار خط گاز سراسري اجرا خواهد شد. 
با برداش�ت آب از درياي خزر، آين�ده اين دريا به 

خطر نخواهد افتاد؟
آب درياي خزر هرقدر برداش��ت ش��ود، روس��يه با باز و بسته 
كردن دريچه هاي كانال ولگا- دن كه به آب هاي آزاد )درياي 
سياه( متصل است خواسته يا ناخواسته، برداشت ها را جبران 
مي كند. ساانه 246 ميليارد متر مكعب آب شيرين كه ناشي از 
ذوب كوه هاي يخي در سيبري است وارد درياي خزر مي شود. 
جالب است كه در مصب رود ولگا به خزر تا شعاع بيش از يكصد 
كيلومتر آب دريا شيرين است؛ لذا هرچه آب برداشت شود، آب 

دريا به سمت شيريني ميل مي كند. 
بنابراين هيچ نگراني براي كم شدن آب دريا وجود ندارد. اين 
نكته نيز قابل توجه است كه اگر تغييرات جوي در سطح درياي 
خزر به وجود آيد، بيش از 150 ميليون انسان ساحل نشين، در 
كشورهاي اطراف درياي خزر آسيب خواهند ديد؛ لذا روس ها 
همواره س��طح آب را از طريق دريچه هاي ول��گا- دن كنترل 
مي كنند؛ لذا مي بينيم تركمنستان و قزاقستان، مطالعه انتقال 
آب درياي خزر به درياچه آرال كه توسط اسرائيلي ها در حال 
انجام است را با اطاع روس ها انجام مي دهند و روس ها در اين 

زمينه ممانعتي به عمل نياورده اند. 
اين دو كشور اقدامات ديگري نيز در اين راستا به انجام رسانده اند 
و روس ها واكنشي نش��ان نداده اند؛ همچنان كه تركمنستان 
و قزاقستان با نصب آب ش��يرين كن ها سال هاست آب خزر را 
با انتقال به شهرهاي خود مصرف مي كنند. قزاقستان انتقال 
آب درياي خزر را جزو مسائل استراتژيك كشور خود مي داند. 
تركمنستان يك كارخانه شيرين كننده را در نزديكي منطقه 
آزاد گردشگري آواره در خزر نصب كرده است و آب شيرين را 
به اين منطقه انتقال مي دهد. براي منطقه گردشگري آواره در 

كنار خزر 2 ميليارد دار صرف شده است. 
احداث جزي��ره مصنوعي خزر و احداث مجتمع گردش��گري 
آواره در طول 26 كيلومتر از س��واحل جنوب ش��رقي خزر در 
ارديبهشت ماه 1386 آغاز شده اس��ت. فعاان محيط زيست 
مي گويند ساخت اين جزيره دريا را آلوده خواهد كرد. مقامات 
اين كشور مدعي هستند كه پروژه هاي ساختماني به ارزش 44 
ميليارد دار در اين منطقه در دست احداث است. تركمنستان 
درنظر دارد كه يك رودخانه مصنوعي قابل كش��تيراني، يك 
آكواري��وم بزرگ درياي��ي، مركز تفريحي براي اس��كي و يك 

كازينوسيتي در اين منطقه ايجاد كند. 
از اين رو چنانچه ايران اقدام به نصب آب شيرين  هايي كند كه 
پساب نداشته باشد، مي تواند در اجاس ها و كنوانسيون ها با 
قدرت و مدعي حاضر شود و از اجراي طرح هاي سنتي و نصب 

آب شيرين كن هاي داراي پساب جلوگيري كند. 

88498471ايرانشهر

دوش��نبه 10 دی 1397 | 23 ربيع الثان��ی 1440 |10| روزنامه جوان |  ش��ماره 5554

هزينه شيرين سازي آب خزر يك سوم 
هزينه شيرين س�ازي آب خليج فارس 
است. هزينه انتقال آب از خليج فارس 
به فات مرك�زي اس�تان هاي كرمان و 
ي�زد و اصفهان ب�ه ط�ول 900 كيلومتر 
در ب�رآورد اوليه توس�ط ش�ركت هاي 
سرمايه گذار به قيمت س�ال 95 حدود 
20 ه�زار تومان ب�راي هر مت�ر مكعب 
اس�ت در حالي كه هزينه انتقال آب از 
درياچه خزر به استان  س�منان با طول 
 مس�ير 180 كيلومت�ر، 8 ه�زار تومان 

برآورد شده است

ساانه 246 ميليارد متر مكعب آب شيرين 
كه ناشي از ذوب كوه هاي يخي در سيبري 
است وارد درياي خزر مي شود. جالب است 
كه در مصب رود ولگا به خزر تا شعاع بيش 
از يكصد كيلومتر آب دريا شيرين است؛ 
لذا هرچه آب برداشت ش�ود، آب دريا به 

سمت شيريني ميل مي كند

در حوزه خليج فارس، عربستان 6 ميليارد 
مترمكعب و امارات 2/8 ميليارد مترمكعب 
و كويت يك ميليارد مترمكعب ساانه از 
آب دريا برداش�ت و آن را شيرين سازي 
می  كنند. كش�ورهاي امريكا و اسپانيا به 
ترتيب 6 و 3/8 ميليارد مترمكعب از آب 
دريا را برداشت و شيرين سازي مي كنند. 
استراليا و بسياري از كشورهاي اروپايي 

نيز چنين رويه اي را دنبال مي كنند

آبخزربابرداشتبيشترشيرينترميشود
مديرعامل بنياد خزر از طرح انتقال آب خزر به فات مركزي ايران مي  گويد

  محیط زیست

تصوير شهر در شبكه های مجازي

 آتش زدن ضايعات جمع آوری شده در محدوده خازير در حريم منطقه 19 به منظور استفاده 
از فلزات باقی مانده

تيتر شهر

انقباضي شدن سهم بودجه اي شهرداري ها در سال 98
كاهش سهم شهروندان
 در بودجه شهرداري ها

بس�ياري از ش�هر هاي كش�ور با توجه به نداش�تن درآمد پايدار با مشكات 
بس�ياري دس�ت به گريبان هس�تند. در اين ميان پيش�تر ها اعام شده بود 
ك�ه چن�د ده ش�هرداري در كش�ور حتي ق�ادر نيس�تند حقوق و دس�تمزد 
پرس�نل خود را بپردازن�د. حال با توج�ه به ارائ�ه ايحه بودجه س�ال 98 به 
مجلس، مشخص شده است كه س�هم ش�هرداري ها از محل ماليات بر ارزش 
افزوده به درس�تي ديده نش�ده اس�ت. در اين مي�ان ع�وارض فرآورده هاي 
نفتي ب�ه جاي آنك�ه ب�ه حس�اب ش�هرداري ها و دهياري ها ريخته ش�ود به 
موضوع هدفمن�دي يارانه ها اختصاص داده ش�ده اس�ت و همچني�ن مبالغ 
اختصاص يافته هم با نظر اس�تانداري بايد هزينه ش�ود كه اين موارد عاوه بر 
آنكه دس�ت ش�هرداري ها را براي فعاليت هاي جاري و عمراني خواهد بست، 
به نوعي مي ت�وان گفت كه دولت از س�هم ش�هروندان براي ارتق�اي زندگي 
شهرنشيني كاسته است تا مشكات و معضات شهري همچنان باقي بمانند. 
 در فصل تعيين بودجه باز هم س��هم شهرداري ها كاسته ش��ده است و با تغييرات 
بسياري مواجه شده است. اين اقدام دولت در تعيين بودجه شهرداري سبب خواهد 
شد تا مشكات شهري فقط دست به دست بشود و جلوي توسعه شهري تا حدود 
زيادي گرفته شود. اين موضوع در كانشهر تهران و ساير شهرهاي پرجمعيت سبب 
خواهد شد تا ارائه خدمات به شهروندان گسترش نيابد. در اين خصوص معاون مالي 
و اقتصادي شهرداري تهران با طرح س��ه ايراد به ايحه بودجه 98 كشور وضعيت 

بودجه شهرداري ها تشريح كرد. 
زرير نگين تاجي در واكنش به ايحه بودجه سال 98 كه از سوي رئيس جمهور تقديم 
مجلس شوراي اسامي شد، گفت: متأسفانه در اين ايحه به سهم شهرداري ها توجه 
نشده است؛ چراكه در سال 15 الي 20 درصد درآمدهاي شهرداري ها از محل ماليات 
بر ارزش افزوده است، اما در ايحه بودجه 98 به مسئله سهم شهرداري ها به ماليات 

بر ارزش افزوده توجه نشده است. 
وي با اش��اره به جلسه هفته گذشته ش��هردار تهران با آقاي نوبخت رئيس سازمان 
برنامه و بودجه، گفت: اگر سهم شهرداري ها از محل ماليات بر ارزش افزوده به درستي 
پرداخت نش��ود كانش��هرها به خصوص تهران در حل مش��كات خود دچار وقفه 
مي شوند. در ايحه بودجه 98 سه نكته وجود دارد كه ازم است نسبت به اصاح آن 
در مجلس شوراي اسامي اقدام شود.  معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران با بيان 
اينكه براساس قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرها با توجه به نسبت 
جمعيتي شهر به روستا سهم شهر تهران از محل ماليات بر ارزش افزوده 88 درصد 
و نقاط روستايي و عشايري نيز 12 درصد است، اظهار كرد: اين مطلب در بودجه 97 
اينگونه بود؛ چراكه پيش از اين سهم ش��هرداري ها و روستايي ها از محل ماليات بر 
ارزش افزوده 70 به 30 بود كه در ايحه بودجه 97 اين رقم به 88 و 12 درصد رسيد.  
نگين تاجي با بيان اينكه حاا در ايحه بودجه 98 مجدداً به فرمول 70-30 اشاره 
شده است، گفت: سهم شهرداري ها از 88 درصد ماليات بر ارزش افزوده حدود 3000 
ميليارد تومان مي شود و ازم است كه براي حل مشكات كانشهري همچون تهران 

اين عدد 88 درصد كاهش نيابد. 
وي با بيان اينكه متأسفانه روند تخصيص عوارض ارزش افزوده نيز در ايحه بودجه 
98 تغيير كرده اس��ت، گفت: پيش از اين س��ازمان امور مالياتي سهم شهرداري ها 
را به حساب آنها واريز مي كرد، اما حاا بر اس��اس ايحه بودجه 98 توزيع عوارض 
ارزش افزوده به تشخيص و تصميم شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه زير نظر 
استانداري است انجام مي ش��ود و آنها مش��خص مي كنند كه اين وجوه صرف چه 
مواردي شود كه قطعاً نظام بروكراس��ي پيچيده اي دارد و در كار شهرهاي پويايي 

همچون تهران، وقفه ايجاد مي كنند. 
معاون مالي و اقتصادي ش��هرداري تهران اظهار كرد: در ايح��ه بودجه 97 عوارض 
فرآورده هاي نفتي براي امسال مبلغي حدود 3200 ميليارد تومان بود و همچون سنوات 
گذشته در اختيار سازمان دهياري ها و شهرداري ها قرار مي گرفت، اما در ايحه بودجه 
98 كشور 3200 ميليارد تومان به موضوع هدفمندي يارانه ها اختصاص داده شده است 
و براي ما نيز جاي سؤال است كه چرا عوارض فرآورده هاي نفتي به جاي آنكه به حساب 
شهرداري ها و دهياري ها ريخته شود به موضوع هدفمندي يارانه ها اختصاص داده شده 
است؛ چراكه با اين تصميم قطعاً شهرهاي كوچك كه بضاعت كمتري دارند به مشكاتي 
برمي خورند.  نگين تاجي با بيان اينكه ايحه بودجه 98 با آنكه پيشتر نظرات خود را به 
صورت مكتوب و شفاهي اعام كرده بوديم به مجلس ارائه شد، گفت: قطعاً از ظرفيت 
نمايندگان شهر تهران در مجلس و اعضاي شوراي شهر در تهران استفاده خواهيم كرد 

تا اجازه ندهيم از اختيارات شهرداري ها كاسته شود. 



  سمنان: سرپرست سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري 
سمنان از برنامه ريزي براي برگزاري ده ها جشنواره در سمنان خبر داد 
و گفت: در همين راستا جشنواره هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي و... 
مختلفي برنامه ريزي شده است.  عباس بابايي با بيان اينكه شهروندان 
سمنان از نظر روحي نياز به شادابي بيش��تري دارند افزود: با توجه به 
نظر كارشناسان در خصوص وجود افس��ردگي و كم رنگ بودن نشاط 
اجتماعي جشنواره هاي متعددي با هدف ايجاد نشاط و سرزندگي در 
سطح شهر برنامه ريزي شده است تا از نظر شاخص هاي سامت فاصله 

سمنان با نرم هاي استاندارد را كاهش دهيد.
  چهارمحال و بختیاري: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختياري گفت: ۳۴ ميليارد تومان تسهيات رونق توليد در 

چهارمحال وبختياري پرداخت شد.  نعيم 
امامي اظهار داشت: پرداخت اين تسهيات 
زمينه ساز افزايش توليد واحد هاي توليدي 
و افزايش اشتغال شده است.  وي بيان كرد: 
فعال س��ازي واحد هاي صنعتي و توليدي 
طي فعاليت دولت يازدهم و دوازدهم يكي 
از مهم ترين اولويت هاي دولت بوده است.  
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 

چهارمح��ال و بختياري بيان ك��رد: احياي ش��غل در بخش صنعت از 
مهم ترين اهداف اين ستاد به شمار مي رود. 

  سیستان وبلوچس�تان: معاون درمان دانش��كده علوم پزشكي 
ايرانش��هر گفت: در ۶ ماه اول س��ال جاري، ۱۵ هزار و ۸۶۱ مورد عمل 
جراحي در ۵ بيمارس��تان تابعه دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر انجام 
شده است.  دكتر كامران كردي اظهار داشت: در ۶ ماه اول سال جاري، 
۱۵ هزار و ۸۶۱ مورد عمل جراحي در ۵ بيمارس��تان تابعه دانش��كده 
علوم پزشكي ايرانشهر انجام شده است.  وي افزود: همچنين در ۶ ماهه 
اول سال در بحث درمان مستقيم ۲۲۵ هزار و ۴۰۷ مراجعه كننده در 
بخش هاي اورژانس ۵ بيمارستان تابعه دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
داشتيم كه از اين تعداد مراجعه كننده ۲۴ هزار و ۲۷۳ نفر بستري در 

اورژانس و ۲۱۵ هزار و ۲۶۵ نفر نيز مراجعان سر پايي بودند. 
  كرمانش�اه: مديركل راه��داري و حم��ل و نقل جاده اي اس��تان 
كرمانشاه از صدور ۵۰۵ هزار بارنامه در استان خبر داد.  فريبرز كرمي 
اظهار داشت: ۷۲۳ هزار مسافر با اتوبوس يك ميليون و ۹۰۸ مسافر با 
ميني بوس و سواري، ۴۰۵ نفر از طريق تردد بين الملل و ۵۳۷ هزار نفر 
نيز به صورت دربستي در سطح محورهاي مواصاتي استان كرمانشاه 
جابه جا شدند.  وي مسافت طي ش��ده با اتوبوس ۲۴ ميليون كيلومتر، 
ميني بوس و س��واري ۲۹ ميليون كيلومتر، با خودروهاي دربستي ۵ 
ميليون و ۵۰۰ هزار كيلومتر اعام ك��رد.  مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان كرمانشاه بيان كرد: براي اتوبوس ها ۴۲ هزار براي 
ميني بوس و سواري ۲۴۵ هزار براي خودروهاي بين الملل ۱۰۲ و براي 

خودروهاي دربستي ۲۶ هزار صورت وضعيت صادر شده است. 
  هرمزگان: سرپرس��ت فرهنگ و ارش��اد اس��امي هرمزگان گفت: 
عمليات اجرايي مجتمع فرهنگي در روستاي ميشي شهرستان سيريك 
تا پايان سال جاري به پايان مي رس��د.  علي بندرعباسي غامي در آئين 
پاياني سومين جشنواره منطقه اي داستان كوتاه مكران افزود: شهرستان 
سيريك مردمي فرهنگ دوست و دلباخته فعاليت هاي فرهنگي دارد.  
وي با اش��اره به ظرفيت هاي فرهنگي موجود در س��يريك، عنوان كرد: 
شهرستان سيريك اين قابليت را دارد كه به قطب فرهنگ استان تبديل 
شود.  سرپرست اداره  كل فرهنگ و ارشاد اسامي هرمزگان افزود: كارنامه 
س��يريك در حوزه فرهنگ و هنر بسيار درخشان اس��ت.  بندرعباسي، 
جشنواره منطقه اي داستان كوتاه مكران را از رويدادهاي مهم فرهنگي 
برشمرد و اظهار داشت: در اين جشنواره كه هر س��اله به همت مردم و 
مسئوان سيريك برگزار مي شود احيا داستان ها و روايت هاي شفاهي 
مردم منطقه از مباني و اصولي است كه بايد با دقت و ظرافت دنبال شود.

ش��رايط مناس��ب ب��راي تولي��دات محصوات 
كشاورزي در اس��تان هاي مختلف كشور سبب 
شده است بسياري از اس��تان هاي كشور در اين 
زمينه با تنوعي از محصوات توليدي مناس��ب 
با ش��رايط آب وهواي��ي آن منطق��ه حرف هاي 
بس��ياري براي گفتن داشته باش��ند كه دراين 
ميان مي توان به فارس درجنوب كش��ور اشاره 
كرد.  آمارها نش��ان مي دهد اين استان در توليد 
محصوات زراع��ي و باغي نظير انجي��ر، گردو، 
انواع مركبات خصوصاً ليمو، خرما، س��يب، انار، 
چغندر، پنب��ه، انواع حبوبات، غ��ات و زعفران 
همواره جزو استان هاي با بيشترين توليد  است.  
تراكم و تن��وع توليدات محصوات كش��اورزي 
نش��ان مي دهد فارس در توليد مركب��ات، انار، 
سيب، خرما و خرمالو جزو اس��تان هاي پيشتاز 
است و شهرس��تان هاي جهرم، داراب، كازرون ، 
ار و امرد، از جمله توليدكنندگان محصواتي 
نظير خرما و مركبات بوده و ني ريز و ارس��نجان 
در توليد انار رتبه هاي مناس��بي در اختيار دارند 
و شهرستان هايي نظير س��پيدان، اقليد، بيضا، 
خرم بيد، بوان��ات و بخش هايي از ش��يراز نيز در 
زمينه توليد سيب، گردو ، انار و... همواره در صدر 

توليدكنندگان اين محصوات قرار دارند.  

اي��ن مه��م درحالي اس��ت كه ب��ه  رغم ت��داوم 
خشكسالي ها و افت س��طح آب هاي زيرزميني 
و مشكاتي كه در دش��ت هاي فارس بروز كرد، 
اين اس��تان توانست در س��ال هاي اخير به دليل 
فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي كه براي تطبيق 
نوع محصول با محل مناسب كش��ت، به زراعي، 
تولي��د محصوات كيف��ي  و تولي��د محصوات 
ارگانيك انجام شد، همچنان در توليد محصواتي 

كه برند اين استان را دارند، مناسب عمل كند. 
   ايجاد اشتغال براي 5هزارنفر در گلخانه ها 
كمبود منابع آبي و بهره وري بيش��تر از امكانات 
موجود ازجمله دايلي است كه سبب شده است 
در سال هاي اخير كشت هاي گلخانه اي در بيشتر 
استان هاي كش��ور ازجمله فارس از رونق خوبي 
برخوردار باش��د.  در حالي كه س��طح زيركشت 
محصوات گلخانه اي فارس در سال ۹۴ نزديك 
به ۱۳۶ هكتار بوده، اما امروز به ۴۹۰ هكتار رسيده 
اس��ت.   مدير باغباني س��ازمان جهاد كشاورزي 
فارس با بيان اينكه هم اينك بال��غ بر ۵ هزار نفر 
در گلخانه هاي فارس مشغول به فعاليت هستند، 
مي گويد:»فارس به لحاظ سطح زيركشت رتبه 
هفتم و به لحاظ توس��عه طي دو س��ال گذشته 
رتبه سوم كشور را به خود اختصاص داده است.« 

 مجيد پاكاري با بيان اينكه ۱۰ درصد از محصوات 
كشاورزي كشور در استان فارس توليد مي شود، 
مي افزايد: »۲/۳ تن محصوات باغي و۶/۷ ميليون 
تن محص��وات زارعي كش��ور در ف��ارس توليد 
مي شود.« درحالي كه س��طح زيركشت باغ هاي 
فارس بالغ بر ۴۰۷ هزار هكتار اس��ت براس��اس 
راهبرد سازمان جهاد كش��اورزي توسعه ۷ هزار 
هكتاري كش��ت هاي متراك��م و گلخانه اي طي 
برنامه ششم و هفتم توسعه كش��ور براي استان 
فارس پيش بيني شده اس��ت.  عمده ترين سطح 
زيركش��ت گلخانه هاي فارس مربوط به سبزي 
و صيفي جات)خي��ار، گوجه فرنگي، فلفل دلمه، 
كاهو و... ( و پ��س از آن گل هاي ش��اخه بريده، 
مواد تكثيري، نش��اء، نهال و ان��واع پيازهاي بذر 
اس��ت.  همچنين در بخش محصوات باغي نيز 
توت فرنگي، انواع گياه��ان دارويي، كاكتوس و 
درختان مي��وه باغي در محيط ه��اي گلخانه اي 
سطح زيركشت زيادي از فضاي گلخانه اي استان 
را اش��غال كرده اند.  مدير باغباني سازمان جهاد 
كش��اورزي فارس با بيان اينكه شرايط مناسب و 
بهره بري بااي اين نوع از كشت باعث شده است 
درحال حاضر تعداد كل گلخانه هاي اس��تان به 
۸۱۲ واحد برس��د، مي گويد:»اين درحالي است 

كه ۵۰ واحد ديگر در دست راه اندازي يا در انتظار 
گرفتن تسهيات قرار دارد.« پاكاري همچنين از 
اجراي طرح گلخانه اي در سه روستاي فارس خبر 
مي دهد و مي افزايد:»در اين سه روستا ۳۰ هكتار 
س��ازه گلخانه اي نصب و راه اندازي خواهد شد.« 
وي به كمك باعوض به روستاها براي راه اندازي 
گلخانه اش��اره مي كند و ادامه مي دهد:»تاكنون 
هشت تعاوني گلخانه اي براي پرورش قارچ هاي 
خوراكي تشكيل شده است.« اين درحالي است 
كه ۴۱ طرح احداث گلخانه ب��ه بانك هاي عامل 
معرفي ش��ده و عاوه بر آن در راس��تاي توسعه 
بيشتر س��طح زيركش��ت محصوات گلخانه اي 
۲۱ روستاي جديد شناس��ايي و برهمين اساس 
تفويض اختيار صدور مجوز به گلخانه هاي كوچك 
مقياس به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ها 
واگذار شده است تا در اين امر تسريع شود.  مدير 
باغباني جهادكش��اورزي اس��تان فارس با تأييد 
اين موضوعات و با بيان اينكه بالغ بر ۱۸۰ مجوز 
س��ايه بان و گلخانه هاي كوچ��ك مقياس صادر 
شده اس��ت، مي گويد:»در حال حاضر صدور ۲۵ 
شهرك گلخانه با ۱۸ هزار س��طح زير كشت نيز 
صادر شده اس��ت.« به گفته پاكاري، در راستاي 
توسعه سطح گلخانه ها و ترويج مصرف محصوات 
آنها برندسازي توليدات اين شيوه كشت در دستور 

كار قرار گرفته است. 
   توسعه كشت هاي گلخانه اي در فارس

از آنجا كه حفظ منابع آب و توسعه پايدار بخش 
كش��اورزي ب��ا ايجاد كش��ت گلخان��ه اي ايجاد 
مي شود،لذا با توجه به وجود اين شرايط درمناطق 
مختلف فارس اين مهم به ط��ور جدي در فارس 
دنبال مي ش��ود.  يكي از كارشناسان كشاورزي 
دراين خص��وص به»ج��وان« مي گويد:»ايجاد 
گلخان��ه براي تولي��د محصوات كش��اورزي به 
دليل امكان كنترل عوام��ل تأثيرگذار محيطي 
همچون تغييرات دمايي، جلوگيري از پديده هاي 
سرمازدگي وگرمازدگي و همچنين استفاده بهينه 
از منابع آب و خاك، س��وخت و ديگر نهاده هاي 
كشاورزي بس��يار حائز اهميت اس��ت.« حسن 
قاسمي مي افزايد:»با ايجاد گلخانه امكان استفاده 
مناسب از كود، سم و در نهايت توليد در خارج از 
فصل و ارائه محصول يكدست در زمان نياز بازار 
فراهم مي شود.« به گفته وي، افزايش درآمد در 
واحد سطح، تنوع كشت و كنترل آفات و بيماري ها 
و ساير عواملي چون طوفان، باران، خشكسالي و 
غيره سبب شده است كشت هاي گلخانه اي رواج 

بيشتري داشته باشند و گسترش يابند. 

 مهاجرت هاي خاموش به گلستان
 شعله بحران را روشن می کد

وقتي از كاهش بارش ها و خشكس�الي و مهاجرت ها حرف مي زنيم، 
هميشه به دردهاي مناطقي مي پردازيم كه دچار اين چالش شده اند و 
حاا مردمانش عطاي ماندن را به لقايش بخشيده اند و بار سفر بسته اند تا 
به اولين نقطه امن برسند. اما نكته حائز اهميت كه كمتر مورد توجه قرار 
مي گيرند شهرهاي مقصدي هستند كه بعضاً بدون آمادگي و در شرايطي 
كه براي تأمين نيازها و ارائه خدمات به س�اكنان خود داراي مش�كل 
هستند، بايد ميزبان اين مهمانان ناخوانده هم باشند. هم اكنون شهرهاي 
مختلف استان گلستان با اين معضل دست به گريبانند و در حالي با موج 
مهاجرت هاي خاموش روبه رو ش�ده اند كه زيرس�اخت هاي اس�تان 
جوابگوي نيازها نيست و افزايش حاشيه نشيني به عنوان مهم ترين 
نتيجه اين مهاجرت ها فشار زيادي به گلس�تاني ها وارد كرده است. 

    
در طول دهه هاي اخير گلستان مهم ترين مقصد مهاجرين از ديگر نقاط 
كشور بوده است و بررسي ها نشان از رشد فزاينده ميزان مهاجرت به گرگان 
حكايت دارد. بيشتر شهرهاي اين استان با اين موضوع دست و پنجه نرم 
مي كنند و چنانچه مهاجرت ها به گلستان مديريت نشود، خطراتي را براي 
بافت فرهنگي، معماري و اجتماعي اين اس��تان در پي خواهد داشت.  بر 
اساس آمار هاي موجود سازمان مديريت و برنامه ريزي گلستان، از مهاجران 
وارد شده به گلستان به ترتيب بيشترين تعداد با ۲۱ درصد از تهران، ۱۶ 
درصد از سيستان و بلوچستان، ۱۳ درصد از خراسان رضوي، ۱۱ درصد از 

مازندران، هشت درصد از سمنان و پنج درصد از خراسان شمالي است. 
   بحران زير گوش گلستان 

در سال هاي اخير مهاجرت هاي زيادي به مناطق شمالي كشور و از جمله 
گلستان شروع شده و آمارها نشان مي دهد كه مهاجرت از مناطق جنوبي 
كشور بااترين رقم را به خود اختصاص داده است، چرا كه مردم آن مناطق 
عاقه اي به زندگي در استان يا شهر خود ندارند و معتقدند كه اين مسئله 
مانع پيشرفت آنان مي شود.  بر همين اساس و از لحاظ آمايش سرزميني 
هم يك فشار دموگرافي در سال هاي آينده و در نهايت تا ۱۰ سال آينده 
به استان گلستان وارد خواهد شد زيرا هنوز اين مهاجرت ها به حد بحراني 
نرس��يده، اما واكنش ها به تبعات آن از هم اكنون شروع شده كه همين 
مسئله موجب خواهد شد زير ساخت هاي استان از جمله تاسيسات آب، 
برق و گاز جوابگوي رفع نيازها نباشد.  مديران استاني در گلستان معتقدند 
مناطق شمالي گنجايش پذيرش جمعيت مهاجران را ندارد و همين حاا 
هم نتوانسته ايم براي رفاه و جذب گردشگران زير ساخت هاي قوي ايجاد 
كنيم، چه برسد به اينكه بخواهيم جمع زيادي از آنان را به عنوان مهمان 
ناخوانده بپذيريم. زيرا بخش زيادي از زير س��اخت هاي اس��تان بسيار 
قديمي است و چنانچه تصميمي براي ساماندهي مهاجرت به گلستان 

گرفته نشود، بايد منتظر تبعات بدي باشيم. 
   زيرساخت ها پاسخگو نیست

همين چند هفته پيش بود كه وزير كشور در خصوص مهاجرت عظيم 
از استان هاي دچار خشكسالي به اس��تان هاي مركزي و شمالي كشور 
هش��دار داده و عنوان كرده بود كه با وجود اي��ن مهاجرت ها دچار يك 
جابه جايي و مهاجرت جمعيت��ي بزرگ خواهيم ش��د.  البته مديركل 
امور اجتماعي استانداري گلستان هم در واكنشي تازه به ادامه و شيوع 
مهاجرت هاي خاموش به گلستان گفته كه زيرساخت هاي گلستان ديگر 
جوابگوي ورود مهاجران نيست و كم توجهي به ادامه آن اجحافي بزرگ 
به حقوق گلستاني هاست.  عبدالرضا چراغعلي با بيان اينكه سال گذشته 
هزاران نفر از استان هاي مختلف كشور به گلستان سفر كرده اند، ادامه 
داد: »اين مهاجرت ها از استان هاي خراسان جنوبي و شمالي، سمنان، 
سيستان و بلوچستان به گلستان صورت مي گيرد و بيشتر افراد مهاجر 
در حاشيه ش��هرهاي گرگان، گنبد، كاله، راميان، گاليكش و علي آباد 
مستقر ش��ده اند و در حال حاضر تاسيس��ات زير بنائي گلستان ديگر 
جوابگوي مهاجرت هاي خاموش نيست و توان پذيرش مهاجر ندارد.« 
نبايد فراموش كنيم كه ادامه اين روند بر ساخت و سازها و تصرف هاي 
غيرقانوني مي افزايد و بزرگ ترين آسيبي كه اين مهاجرت ها به شهر هاي 

گلستان مي زند، گسترش دامنه حاشيه نشيني است.

شرايط مناسب و تنوع آب وهوايي در فارس سبب شده است اين استان 
در زمينه توليدات كشاورزي و باغي جزو رتبه هاي برتر كشور به شمار 
آيد،به طوري كه درحال حاضر اين منطقه به لحاظ سطح زيركشت رتبه 
هفتم و به لحاظ توسعه طي دو سال گذشته رتبه سوم كشور را به خود 
اختصاص داده اس�ت.  از آنجا كه درحال حاضر كش�ت هاي گلخانه اي 

سهم باايي در زمينه توليدات كشاورزي دارند، لذا اين مهم باعث شده 
است كشت هاي گلخانه اي به شدت دراين استان مورد توجه قرار گيرد؛ 
موضوعي كه به گفته  مدير باغباني س�ازمان جهاد كش�اورزي فارس 
موجب ش�ده اس�ت محصوات گلخانه اي از لحاظ سطح زيركشت كه 
درسال 94، 136 هكتار بود هم اكنون به 490 هكتار توسعه پيدا كند.«

حوريه ملكي

سال هاست اصفهان 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

 رتب�ه نخس���ت 
تولید پاي�دار برق 
خاورمیانه را به خود اختصاص داده است و بیش 
از 10 درصد برق مصرفي كشور در 13 نیروگاه اين 
استان تولید مي شود. به رغم اينكه اصفهان در 
خصوص توسعه يافتگي صنعت برق حرف اول را 
در بین استان هاي ديگر مي زند، باز هم خبرهاي 
مسرت بخش�ي از سراسر اين اس�تان منتشر 
مي ش�ود. وارد مدار ش�دن نخس�تین نیروگاه 
خورش�یدي ادارات در شهرستان چادگان هم 
يكي از اين موارد محسوب مي شود كه قرار است 
از اين پس برق مصرفي ادارات اين اس�تان را به 
واس�طه انرژي ه�اي تجديد پذي�ر تأمین كند. 

    
صنعت برق اصفهان در شرايطي سال ۱۳۰۴ ايجاد 
شد كه در آن سال ها با دو مولد ۹۰ واتي تنها برق 
مصرفي چهل ستون اصفهان در شب تأمين مي شد. 
اين صنعت به گفته كارشناس��ان تا قبل از انقاب 
بزرگ اسامي پيشرفت چنداني نكرده بود. اما به 
لطف پيروزي انقاب حاا ۱۳ نيروگاه اين اس��تان 
توان توليد برق پايدار ۱۰ درصد كشور را دارد و به 
عنوان پايدارترين صنعت برق كش��ور و خاورميانه 
معرفي مي شود. البته موضوع به همين جا محدود 
نمي ش��ود و روزبه روز صنعت برق اصفهان توسعه 
مي يابد. به طوري كه اكنون سرمايه گذاران بخش 
خصوصي در اين اس��تان تأمين برق از انرژي هاي 
تجديدپذير را مد نظر قرار داده اند كه نه تنها منجر 
به حفظ جايگاه اين استان مي شود، بلكه در آينده اي 
نه چندان دور به عنوان منبع درآمدي پايدار براي 
مردم هم معرفي مي شود. اكنون نخستين نيروگاه 
خورشيدي اس��تان در شهرس��تان چادگان برای 
مصرف ادارات وارد مدار شده است. اتفاقي كه خيلي 

زود مي تواند در سراسر استان اجرايي شود. 
   ادارات چادگان برق خورشیدي مصرف مي كنند

وجود ۱۰ هزار كيلومتر خط��وط انتقال انرژي در 

اصفهان،  اين استان را به عنوان كريدور الكتريكي 
شمال و جنوب كشور معرفي مي كند. عاوه بر اين 
وجود پتانس��يل هاي باايي در زمينه بهره وري از 
نيروگاه هاي خورشيدي در اصفهان زمينه تأمين 
برق حتي در روزهاي كم آبي را هم براي اصفهان 
فراهم كرده اس��ت. از همين رو آذر ماه امس��ال 
عمليات احداث نخس��تين نيروگاه خورش��يدي 
براي تأمين برق ادارات در اس��تان آغاز ش��د و در 
همين دي ماه نيز به بهره برداري رس��يد. در اين 
خصوص مدير امور اداره برق شهرستان چادگان 
مي گويد: »نخستين نيروگاه خورشيدي ادارات با 
صرف اعتبار۴۵۰ ميليون ريال و مجموع ظرفيت 
۵كيلو وات در امور برق شهرستان چادگان مورد 
بهره برداري قرار گرفت.« مجتبي يادگاري با اشاره 
به اينكه بر اس��اس مصوبه هيئت وزي��ران، همه 
دستگاه هاي اجرايي مكلف ش��ده اند حداقل ۲۰ 
درصد از انرژي برق مصرفي خود را از طريق انرژي 
خورشيدي توليد و مصرف كنند، ادامه مي دهد: 
»استفاده از سوخت هاي غير فسيلي و انرژي هاي 

تجديد پذير، يكي از اهداف مهم وزارت نيرو است 
كه روند اين امر در شهرستان چادگان با توجه به 
برخورداري از بيشترين پتانسيل جذب تابش انرژي 
خورشيدي بسيار چشمگير است.« مدير امور اداره 
برق شهرستان چادگان با اشاره به مساحت زميني 
كه براي احداث نيروگاه خورشيدي نياز است، بيان 
مي كند: »زمين مورد نياز ب��راي احداث نيروگاه 

خورشيدي بايد بدون س��ايه براي يك نيروگاه ۵ 
كيلو واتي حدود ۶۰ متر مربع باشد كه براي اين 
نيروگاه افتتاح شده هم همين مساحت اختصاص 
داده ش��ده اس��ت.« وي ادامه مي ده��د: »هزينه 
تهيه تجهي��زات و احداث چني��ن نيروگاهي نيز 
حدود۴۰۰ تا ۴۵۰ ميليون ريال است كه با توجه 
به درآمد ماهيانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار توماني، سرمايه 
در حدود ۴تا ۵ سال به سرمايه گذار بر مي گردد كه 
به لحاظ اقتصادي براي تش��ويق سرمايه گذاران 

امري مهم و مطلوب است.«
   كمك كمیته امداد به تولید برق خورشیدي

عاوه بر ادارات، مي توان از اين ظرفيت در تأمين 
برق خانگي نيز بهره برد. در اين راستا كارشناسان 
معتقدند كه اكنون زمينه براي وزارت نيرو جهت 
جايگزيني انرژي حاصله از س��وخت فس��يلي با 
انرژي خورشيدي با بخش خصوصي محيا است و 
هر خانواده با سرمايه گذاري در اين زمينه مي تواند 
هر ماه بين ۴ الي ۶ ميليون ريال درآمدزايي داشته 
باشد و بخشي از نياز اقتصادي خانواده را از طريق 
آن تأمين ش��ود. بناب��ر اين اميد اس��ت به زودي 
خانواده ها از اين موضوع اس��تقبال كنند و توليد 
برق در اين استان از طريق انرژي هاي تجديدپذير 
تأمين كند. ازم به ذكر اس��ت كه ابتداي همين 
س��ال جاري مهدي ثقفي، مدير دفت��ر مديريت 
مصرف شركت توزيع برق اس��تان اصفهان گفته 
است كه كميته امداد امام خميني اصفهان نيز به 
منظور اس��تقال مالي يافتن عده اي از مستمري 
بگيران، طي قراردادي با يك بانك مقرر كرده وام 
۲۵ ميليون توماني به مستمري بگيران اختصاص 
دهند تا آنها با س��رمايه گذاري در زمينه احداث 
پنل هاي خورش��يدي خانگي اق��دام و براي خود 
درآمدزايي كنند. در حال حاضر بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
نفر در ليست انتظار دريافت نيروگاه خورشيدي 
خانگي قرار دارند و پيش بيني مي شود طي ماه هاي 
آينده طرح تجهيز ب��ام خانه ها ب��ه نيروگاه هاي 
خورشيدي خانگي با استقبال خوبي مواجه شود. 

نخستين نيروگاه خورشيدي ادارات در چادگان وارد مدار شد
اصفهان از نظر وضعيت پايداري توليد برق در ايران و خاورميانه رتبه اول را دارد

كمب�ود منابع آب�ي و به�ره وري 
بيشتر از امكانات موجود ازجمله 
دايلي است كه سبب شده است 
در س�ال هاي اخي�ر كش�ت هاي 
گلخانه اي در بيش�تر استان هاي 
كشور ازجمله فارس از رونق خوبي 
برخوردار باشد.  در حالي كه سطح 
زيركش�ت محصوات گلخانه اي 
فارس در سال 94 نزديك به 136 
هكتار بوده، اما امروز به 490 هكتار 

رسيده  است

كميته امداد امام خميني اصفهان  
طي قراردادي با ي�ك بانك مقرر 
ك�رده وام ۲۵ ميلي�ون توماني به 
مستمري بگيران اختصاص دهند 
تا آنها با س�رمايه گذاري در زمينه 
احداث پنل هاي خورشيدي خانگي 
اقدام و براي خود درآمدزايي كنند
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 ايجاد اشتغال براي 5هزار نفر 
با توسعه 490 هكتاري گلخانه هاي فارس

آغاز عمليات اجرايي احداث مترو اسامشهر 
تا دهه فجر 9۷  

با پیگیري هاي به عمل آمده كلنگ آغاز     اسامشهر
عملیات اجرايي احداث مترو شهرستان 
اسامشهر پس از گذشت ۷ سال تا دهه فجر سال ۹۷ به زمین زده مي شود. 
مديرعامل سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري اسامشهر با اعام اين 
خبر و با تشريح مشخصات فني و اجرايي طرح مترو اسامشهر، گفت: 
بر اساس مصوبات شوراي اسامي شهر اسامشهر و با تصويب شوراي 
عالي ترافيك كش��ور، از اواخر س��ال ۸۹ عمليات مطالعه احداث مترو 
اسامشهر آغاز شد و در سال ۹۱ مورد تصويب هيئت دولت قرار گرفت.   
رضا قاسمي با اشاره به نحوه آغاز فعاليت اجرايي مترو اسامشهر، افزود: 
خط مترو اسامشهر به طول ۱۵/۵ كيلومتر با ۵ ايستگاه از امتداد ايستگاه 
آزادگان تا ميدان قائم در دو فاز اجرا مي شود كه، در فاز نخست به طول 
۱۰ كيلومتر تا ميدان نماز سه ايستگاه احداث و راه اندازي خواهد شد.  
مديرعامل سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري اسامشهر افزود: قرارداد 
احداث تونل مترو اسامشهر با مجموعه قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا به 
مدت ۳۰ ماه براي احداث ۱۰كيلومتر تونل منعقد شده كه، در كنار آغاز 
آن به دنبال تجهيزات و ساير ملزومات مورد نياز هم هستيم، البته ناوگان 
مورد نياز مجموعه را هم قرار است، دولت تأمين نمايد.  وي با اشاره به 
منابع تأمين مالي طرح، ادامه داد: ۵۰ درصد منابع مورد نياز طرح از منابع 
و اعتبارات دولتي و مابقي نيز از طريق منابع شهرداري ها تأمين مي شود 
كه، با تصويب شوراي شهر اسامشهر شهرداري اين شهر بالغ بر ۵۰۰ 

ميليارد تومان در اين پروژه سرمايه گذاري خواهد كرد. 

 ساخت بيمارستان 540 تختخوابي 
برکت ايرانشهر آغاز شد      

عملیات اجرايي ساخت بیمارستان     سيستان و بلوچستان
5۴0 تختخوابي بركت ايرانش�هر با 
مش�اركت س�تاد اجرايي فرمان حض�رت ام�ام )ره( آغاز ش�د. 
با حضور دكتر حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، مهندس س��عيد جعفري مديرعامل بنياد بركت، احمدعلي 
موهبتي استاندار سيس��تان و بلوچس��تان، ائمه ي جمعه و جمعي از 
مسئوان اس��تاني و محلي، عمليات اجرايي احداث بيمارستان ۵۴۰ 
تختخوابي بركت ايرانشهر آغاز شد.  مديرعامل بنياد بركت در خصوص 
ساخت اين بيمارستان گفت: با توجه به اين كه سيستان و بلوچستان 
يكي از استان هاي هدف ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در زمينه 
محروميت زدايي و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي به  شمار مي رود، 
در كنار طرح هاي اش��تغالزايي كه از طريق بنياد بركت در اين استان 
در حال اجراس��ت، در حوزه هاي ديگر از جمله ارتقاي توسعه يافتگي 
در حوزه  بهداشت، درمان و س��امت مردم مناطق محروم نيز حضور 
و مشاركتي جدي دارد.  مهندس س��عيد جعفري ادامه داد: بر مبناي 
اين سياست و رويكرد اصولي، س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
۵۰ درصد از منابع مالي مورد نياز ساخت بيمارستان ۵۴۰ تختخوابي 
بركت ايرانشهر را تأمين و پس از تكميل آن طي ۳ سال، به عنوان هديه  
مقام معظم رهبري به مردم شريف استان سيستان و بلوچستان تقديم 
خواهد كرد.  اين مسئول خاطرنشان كرد: هر ساله مردم زيادي از مناطق 
محروم استان براي دسترسي به امكانات درماني مجبور به عزيمت به 
اس��تان هاي همجوار از جمله كرمان، يزد، خراسان رضوي و... هستند 
كه مشكاتي را براي آنها به وجود مي آورد و بهره برداري از بيمارستان 
بركت ايرانشهر، مي تواند ضمن ارتقاي شاخص هاي سامت و بهداشت 
در استان سيستان و بلوچستان، از س��فر مردم محروم اين مناطق به 
استان هاي همجوار براي دريافت خدمات درماني به طور چشم گيري 
بكاهد.  مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( اظهار اميدواري كرد كه با احداث و بهره برداري از بيمارستان 
۵۴۰ تختخوابي بركت ايرانشهر، شاخص هاي بهداشتي و درماني جنوب 
استان سيستان و بلوچس��تان ارتقاي قابل توجهي يابد.  گفتني است، 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( از طريق بنياد بركت ساخت ۱۱ 
بيمارستان و ۴ مركز درمان سرطان را با ظرفيت ۲ هزار و ۵۰۰ تخت در 
سراسر كشور در دست اقدام دارد كه از اين تعداد، تاكنون ۸ بيمارستان 
به بهره برداري رسيده است. بنياد بركت همچنين با ساخت ۲۰۰ مركز 
جامع سامت و مراكز و پايگاه هاي بهداشتي، درماني در مناطق محروم، 
كه تعداد ۸ ۸ مركز از آنها در استان سيستان و بلوچستان قرار دارد، گام 
بلندي در جهت تحت پوش��ش قراردادن خدمات درماني حدود ۵۲۵ 

نقطه  روستايي برداشته است. 

 اصاح سيستم انهار سنتي
 اراضي آبخور رودخانه زرين گل  

به منظور جلوگیري از بروز خس�ارت     گلستان
س�یاب رودخانه محمدآباد به شبكه 
قره سو- زرين گل سیستم انهار سنتي اراضي آبخور اصاح مي شود. 
معاون طرح و توس��عه شركت آب منطقه اي گلس��تان با اعام اين خبر 
گفت: ش��ركت آب منطقه اي گلستان از ش��ركت هاي پيشرو در تأمين 
مالي طرح هاي اجرايي اس��ت و در اين راس��تا تاكن��ون طرح هاي مهم 
استان مانند شبكه آبياري و زهكشي گلستان ۲، اجراي سد دانشمند، با 
استفاده از منابع مالي بانك توسعه اسامي اجرا و سد و شبكه آبياري و 
زهكشي نرماب نيز از طريق ماده ۵۶ الحاق )فاينانس داخلي( در حال اجرا 
مي باشد. همچنين اخذ مجوز جهت اجراي چندين طرح به روش هاي 
)BOT- DB( در دستور كار قرار دارد.   داود گيلك افزود: بر همين اساس 
اين شركت، تأمين مالي اجراي شبكه آبياري و زهكشي قره سو- زرين 
گل را از منابع وام بانك توسعه اسامي پيگيري نموده كه در اواسط سال 
گذشته تأييد مبلغ ۹۲/۲ ميليون يورو براي اجراي طرح صادر شد.  وي با 
بيان اينكه شركت آب منطقه اي اين تسهيات را در قالب ۱۳ مولفه هزينه 
خواهد كرد؛ ادامه داد: دومين پروژه اجرايي اين تسهيات كه از شرق تا 
غرب سد كبودوال را شامل مي شود، داراي سه مولفه است، كه مولفه اول 
به احداث يك بند تنظيمي بر روي رودخانه زرين گل و احياي انهار سنتي 
اراضي آبخور اين رودخانه اختصاص دارد و با اجراي اين مولفه زمين هاي 

كشاورزي بخش فندرسك، محله كتول وزرين گل آبياري مي شوند. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك



پس از اجراي مان�ور تبليغاتي توليدكنندگان 
لبنيات مبني بر ثبات قيمت شير خام و كاهش 
قيمت ش�ير و لبني�ات طي دو هفته گذش�ته 
از بازار خبر رس�يده است، به اس�تثناي يك 
برند، ديگر برندهاي لبني نه تنها قيمتشان را 
كاهش ندادند، بلكه در دو هفته گذشته قيمت 
برخي از محصواتش�ان را نيز گ�ران كردند. 
اين اتفاقات درحاليس�ت كه ظاهراً تعدادي از 
توليدكنن�دگان بزرگ به دنب�ال رايزني براي 
واردات ش�ير خش�ك با ارز نيمايي هستند. 
براس��اس آمار قيمت ش��ير و لبنيات در ۹ ماهه 
امس��ال بيش از ۵۰ درصد گران ش��ده اس��ت. 
توليد كنندگان لبني بدون مجوز سازمان حمايت 
و تعزيرات طي ماه هاي گذش��ته ب��ه بهانه هاي 
مختلف قيمت ها را گران كردن��د و در نهايت به 
بهانه كمبود ش��ير به دنبال واردات شير خشك 
با ارز ۴۲۰۰ توماني بودند. ب��ا رايزني دامداران و 
مخالفت وزي��ر جهاد اين خواس��ته صنايع لبني 
برآورده نش��د و تعزيرات صنايع لبني را به توقف 
خط توليدش��ان تهديد كرد. پ��س از اين خط و 
نش��ان ها به يكباره باكري، رئيس انجمن صنايع 
لبني در گفت وگو با رس��انه مل��ي از توقف توليد 
كارخانجات با دامداران خبر داد و گفت: واردات 
شير خشك منتفي و از اين پس قيمت شير خام 
۲هزار تومان تعيين ش��ده اس��ت و صنايع براي 
افزايش تقاضا تصميم گرفتند كه قيمت هايشان 
را كاه��ش دهند. اي��ن وعده باكري پ��س از 1۰ 
روز ظاهراً محقق ش��د، اما فقط يك برند قيمت 
محصواتش را ۳ تا ۴درص��د ارزان كرد و مابقي 
كارخانجات برخي از محصوات پر مصرفش��ان 
را گرانتر كردند. گذشته از اينكه سازمان حمايت 
براساس يك قانون نانوشته سال هاست كاري به 
تخلفات كم فروشي و گرانفروش��ي صنايع لبني 
ندارد، تعزي��رات نيز در هفته هاي اخير س��كوت 

كرده و هيچ گزارش��ي از خلف وعده كارخانجات 
منتشر نمي كند. 

براساس آناليز قيمتي كه اخيراً واحد مركزي خبر 
از دو محصول ماست و دوغ انجام داده با محاسبه 
ش��ير خام ۲هزار توماني، ماست يك كيلويي بايد 
۴ه��زار و ۲1۳ تومان فروخته ش��ود، در حالي كه 
اكنون ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش مي رس��د. 
همچنين دوغ يك ليتري با ۳۰درصد ماست بايد 
۲ هزار و 1۰ تومان به فروش برس��د، در حالي كه 
قيمت آن ۲ هزار و ۴۵۰ تومان است. اين وضعيت 
براي هربطري شير كم چرب 1/۵درصد چربي نيز 
ديده مي شود، به طوري كه هر بطري شير بايد ۴ 
هزار و 1۰۰ تومان فروخته شود، در حالي كه قيمت 

روي آن ۴ هزار و 7۵۰ تومان درج شده است. 
   شير خام به ۱۸۰۰ تومان كاهش يافت 

دبير كميته ش��ير خراس��ان رضوي در گفت و گو 
با »ج��وان« درخص��وص دايل كاه��ش قيمت 

شير خام مي گويد: قيمت ۲هزار تومان براي شير 
خام با كيفيت تعيين شد كه فقط ۲۰ درصد توليد 
كشور را شامل مي شود. صنايع لبني وعده كاهش 
قيمت دادند، ام��ا نه تنها قيمت محصواتش��ان 
را كم نكردند، بلكه قيمت ش��ير خام را به حدود 
ه��زار و 8۰۰ توم��ان رس��اندند و در اوضاع نبود 
نه��اده و افزايش هزينه هاي توليد ب��راي دامدار، 
قيمت ش��ير خام را كاهش دادند. آرش فرزاد نيا 
مي افزاي��د: بايد صنايع لبني آنالي��ز قيمتي ارائه 
دهند تا مشخص شود چه برندهايي در هفته هاي 
اخير شير ۲هزار توماني خريداري كرده اند و چند 
درصد قيمت هايشان را كاهش داده اند. آيا تمام 
محصواتشان با شير كيفي درجه 1 توليد شده يا 

با شير هاي ارزان تر. 
فرزادنيا با اش��اره به ايرادات فني مصوبه سازمان 
حمايت مي گوي��د: در اين مصوبه تكليف س��اير 
شير هاي توليدي با كيفيت ديگر مشخص نشده 

و اين سؤال مطرح اس��ت كه آيا تمام محصوات 
توليدي ش��ركت هاي لبني داراي نرخ تعزيراتي 
هستند؟ بازپرداخت و ضمانت اجراي آنها چيست؟ 
وي همچنين از آمادگي دامداران براي توزيع شير 
كامل به نرخ بس��يار كمتر از صناي��ع لبني خبر 
مي دهد و تأكيد مي كند: اواخر امسال و سال آينده 
مشكات بس��يار زياد ي در تأمين نهاده خواهيم 

داشت كه دولت بايد چاره انديشي كند. 
وي از سكوت سازمان هاي مسئول در هفته هاي 
اخير انتقاد مي كن��د و مي  گويد: به رغم ابي هاي 
گس��ترده صنايع لبن��ي، محمود حجت��ي، وزير 
جهاد كش��اورزي همچن��ان از دام��داران و 
توليد كنندگان شير حمايت و با واردات شير خشك 

نيز مخالفت مي كند. 
همچنين دام��داران از نب��ود نهاده هاي دامي در 
كش��ور گله  مي كنند و مي گوين��د: در هفته هاي 
اخير نهاده هاي دامي ناياب و قيمتشان نيز گران 
شده اس��ت؛ به عنوان مثال قيمت تعزيراتي جو 
1۲۲۰ تومان است، اما دامدار حاضر است 1۴۵۰ 
تومان بخرد، ولي در بازار موجود نيست. به گفته 
يكي از دامداران فعال، به دليل تخصيص ندادن 
ارز براي واردات نهاده از س��وي دولت در يك ماه 
اخير واردات متوقف شده و مرغداران و دامداران 

دچار مشكل شده اند. 
همزم��ان با كاه��ش قيمت ش��ير خام به 18۰۰ 
تومان و كمبود نهاده ه��اي دامي، زمزمه واردات 
شير خش��ك با ارز نيمايي نيز ش��نيده مي شود. 
ظاهراً صنايعي كه موفق به واردات شير خش��ك 
با ارز دولتي نشده اند، اكنون به دنبال ارز نيمايي 
هس��تند تا در ماه هاي پاياني سال سود بيشتري 
از محل توليد و صادرات ش��ير و لبنيات به جيب 
بزنند. ضروري است وزير جديد صنعت و تجارت 
در تصميم گيري براي اين صنايع دقت بيشتري 

كند.

ايحه بودجه ۹۸ با بيش از  ۱7۰۰ هزار ميليارد 
تومان كه س�هم ش�ركت هاي دولتي بيش از 
۱27۰ هزار ميليارد تومان اس�ت، همچنان در 
بوته نقد ق�رار مي گيرد. با اين ح�ال بودجه بر 
پنج مح�ور كليدي تأكيد ك�رده كه حركت بر 
اين پنج محور نيز اگر در مسير قوه مقننه دچار 
تغييرات خاصي نشود، باز هم قابل تأمل است؛ 
هر چند كارشناسان بر اين باورند كه سرفصل 
درآمدها بيش از اندازه خوشبينانه بسته شده 
و كمتر نقش م�ردم در ايجاد تحرك اقتصادي 
ديده شده است و حتي بازنگري بودجه توسط 
حسن روحاني قبل از تقديم آن به مجلس هم 
نتوانسته است به طور كامل اين نقايص را رفع 
كند و هنوز بودجه ش�ركت هاي دولتي شفاف 
نبوده و تقريبًا بيشتر دعوا مربوط به 4۰۰ هزار 
ميليارد توم�ان منابع بودجه عمومي اس�ت. 
نقاط قوت ايحه بودجه ۹8 را مي توان در دو حوزه 
نظري و عملياتي به شرح زير بيان كرد، اما انتظار 
مي رود دولت و به خصوص سازمان برنامه و بودجه 
در جلس��ات متعدد و مكرري ك��ه درباره بودجه 
عموم��ي و ويژگي هاي آنها س��خنراني مي كنند 
درباره بودجه و درآمد 7۰۰ هزار ميليارد توماني 

شركت هاي دولتي نيز روشنگري كنند. 
در حوزه نظري، بودجه با پنج نقطه قوت طراحي 

شده كه عبارتند از:
 ايجاد و حفظ ثبات اقتصادي كشور: رويكرد 
اصلي بودجه 1۳۹8 از سوي دولت حفظ ثبات 
اقتصادي كش��ور، مهار تورم و صيانت از توليد 
و اش��تغال، مقابله فعاانه ب��ا تحريم ها و تأمين 
معيشت مردم است. مهدي تقوي، صاحب نظر 
اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا، در اين باره 
معتقد است: ثبات در اقتصاد كشور بستگي به 

سياست هاي اجرايي از سوي دولت دارد. 

وي افزود: اكن��ون يكي از بزرگترين مش��كات 
اقتصاد كشور، بازار ارز و نوسانات اين بازار است. 
از آنجايي كه با كاهش ف��روش و صادرات نفت، 
درآمدهاي ارزي و ورود ارز به كشور كاهش خواهد 
يافت، در اين بُعد دول��ت نيازمند تصميم گيري 

دقيق و صحيح تر است. 
مهار ت�ورم: كنترل تورم به عن��وان يكي از پنج 
محور ايحه بودجه ۹8، عنوان ش��ده كه حسين 
ميرشجاعيان، معاون وزير در اين باره گفته است: 
ما تمام تاش خ��ود را به كار خواهي��م گرفت تا 
افزايش تورم در حد معقول و مس��ير مش��خص 
شده باشد و همچنين بايد ريشه افزايش تورم كه 
همان افزايش نرخ تورم است، كنترل و در مسير 

صحيح هدايت شود. 
اكن��ون بايد منتظ��ر ماند و ديد ك��ه در بودجه 
فعلي چگونه مي توان افس��ار نقدينگي را بكشد 
و مانع به حركت در آمدن آن شود، هر چند كه 
برخي كارشناسان بر اين باورند كه ركود شديد 
خود عامل��ي براي تورم نيز خواه��د بود و ركود 
تورمي در س��ال ۹8 رخ خواهد داد. با اين حال 
اميدوارند كه نرخ رش��د تورم در سال ۹8 كمتر 

از امسال باشد. 
صيانت از توليد و اش�تغال: ام��ا يكي ديگر از 
ادعاهايي كه در جريان تش��ريح بودجه به كرات 
روي آن تأكيد شده، محور توليد و اشتغال است. 
اما در اين باره ابهام در تأمي��ن منابع و تخصيص 
منابع وج��ود دارد، زيرا بخش زي��ادي از درآمد 
بودجه حاصل از ف��روش نفت، قيم��ت ارز و... با 

مشكاتي مواجه است. 
مقابله با تحريم: يكي از مهم ترين مواردي است 
كه اتفاقاً سهم زيادي نيز در بودجه عمومي دارد، 
آنچنان كه تخصيص ح��دود 1۴ ميليارد دار به 
كااهاي اساس��ي و برنامه هاي حمايتي از توليد 

مي تواند در چارچوب اين سياست به شمار برود. 
تأمين معيشت مردم: به دنبال افزايش قيمت ها 
در سال جاري و نوسان نرخ ها در بازارهاي مختلف 
و همچنين اجراي تحريم ها، به طور حتم معيشت 
مردم در س��ال آينده از جمله مواردي اس��ت كه 
نيازمند توجه بيش��تر دولتمردان است. وقتي بر 
اساس آمارهاي اس��تخراجي فاصله تورم دهك 
يك و 1۰ براي مهر ماه 6/۵ درصد شده و قدرت 
خريد دهك هاي پايين به ش��دت كاهش يافته و 
حداقل 11 ميليون خانوار زير خط فقر هستند؛ 
لذا اين رويكرد حتماً بايد با جديت دنبال ش��ود 
كه اميدواريم منابع آن ب��ا صرفه جويي، كاهش 
پاداش ها و ريخت و پاش هاي شركت هاي دولتي 

محقق شود. 
اما ديگر ويژگي هاي بودجه ۹8 در حوزه عملياتي 
كه روز گذش��ته توسط س��خنگوي ستاد بودجه 
سازمان برنامه بودجه بيان شد، به شرح زير است: 
  تكميل خدمات زيربنايي اوليه براي ۳۰۰ 

هزار واحد مسكن مهر
مژگان خانلو گف��ت: در بخش مس��كن تكميل 
خدمات زيربناي��ي اوليه ب��راي ۳۰۰ هزار واحد 
مسكن مهر، تكميل بخش��ي از خدمات روبنايي 
مسكن مهر در شهرهاي جديد از جمله مدرسه، 
درمانگاه، كانتري و مس��جد و تكميل و تحويل 

حدود ۳۰۰ هزار واحد مسكن مهر است. 
همچنين اس��تفاده حداكث��ري از منابع داخلي 
شركت هاي وابس��ته به وزارتخانه هاي نيرو و راه 
و شهرسازي و ارائه تسهيات به منظور تسريع در 
تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي و تسهيلگري 
اتمام مس��كن مهر و تحرك در بخش مسكن از 
طريق تقويت بانك مسكن و اخذ تسهيات توسط 

مجريان طرح در دستور كار است. 
خانلو اف��زود: در بخ��ش بازآفرين��ي بافت هاي 

ناكارآمد ش��هري نيز ادامه نوس��ازي و بازسازي 
۴86 محله با مس��احت تقريبي ۲8 هزار هكتار 
از طريق تأمين اعتبار براي كمك باعوض براي 
تملك اراضي و تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي، 
وجوه اداره شده براي اعطاي تسهيات ساخت و 
وجوه اداره ش��ده براي اعطاي تسهيات وديعه 
اسكان موقت در ايحه بودجه سال 1۳۹8 منظور 

شده است. 
  جهت گيري هاي اصلي در بودجه ۹۸ در 

حوزه آب
اين مقام مس��ئول اف��زود: اس��تفاده از فاينانس 
خارجي كش��ور چين ب��راي ايج��اد تصفيه خانه 
فاضاب مش��هد، پنج ش��هر اس��تان خوزستان 
)ش��وش، انديمش��ك، بهبهان، ايذه و بستان( و 
تصفيه خانه فاضاب غرب اهواز، همچنين حجم 
سرمايه گذاري جذب  ش��ده بخش خصوصي در 
قالب قراردادهاي بي��ع متقابل فاضاب به ارزش 
حال معادل 6۵ هزار و ۲۵7 ميليارد ريال اس��ت 
كه استمرار اين روند و انواع راهكارها براي ترغيب 
و تش��ويق بخش خصوصي لحاظ ش��ده اس��ت. 
همچنين واگذاري طرح ه��اي فاضاب در حال 
احداث در استان هاي كم آب و صنعتي به بخش 
خصوصي يكي ديگر از جهت گيري هاي اصلي اين 

بخش در سال 1۳۹8 است. 
به گفته اين مدير سازمان برنامه و بودجه، آبرساني 
شرب روستايي و عشايري به ميزان ۹6۵ ميليارد 
ريال از محل افزايش نرخ آب بهاي شهري، تأمين 
آب اضطراري شهرها و روس��تا هاي داراي تنش 
و بحران، رش��د ۲۰ درصدي اعتبارات طرح هاي 
تأمين و انتقال آب ش��رب و افزاي��ش دو برابري 
اعتبار هزينه اي خريد تضميني آب و پس��اب از 
بخش خصوصي به مي��زان ۴1۰۰ ميليارد ريال 

پيش بيني شده است. 
  تمهي�دات بودجه ب�راي تأمي�ن اعتبار 

طرح هاي حمل و نقل شهري
وي با اش��اره به مهم تري��ن تمهيداتي كه براي 
تأمين اعتبار و كمك ب��ه طرح هاي حمل و نقل 
شهري در ايحه بودجه سال 1۳۹8 پيش بيني 
شده، گفت: مس��اعدت با ش��هرداري ها براي 
تأمين مالي طرح هاي عمران ش��هري از طريق 
اختصاص حداقل ۲ ميليارد دار براي ساخت و 
بهره برداري از مترو و طرح هاي كاهش آلودگي 
هوا در صورت تأمين 1۵ درصد س��هم دستگاه 
توسط ش��هرداري هاي و دستگاه هاي ذيربط و 
تضمين اصل و سود تس��هيات توسط دولت 
)بند »د« تبصره ۳( در دس��تور كار قرار گرفته 

است. 
وي افزود: كمك به ش��هرداري ها ب��راي تأمين 
مناب��ع مال��ي ازم از طريق تضمي��ن ۵۰ درصد 
اوراق مشاركت منتشر شده )بند »د« تبصره ۵(، 
استفاده اهرمي از منابع صندوق توسعه ملي براي 
تأمين س��هم 1۵ درصدي دولت ب��ه منظور اخذ 
تس��هيات خارجي جهت اجراي طرح هاي مهم 
ريلي و تجهيز منابع )تس��هيات ارزي( از طريق 
ايجاد اعتبار براي بخش هاي خصوصي، تعاوني و 
شهرداري ها و كاهش ريسك براي بانك هاي عامل 
براي طرح هاي حمل و نقل درون و برون ش��هري 
از ديگر م��وارد مرتبط با طرح ه��اي حمل و نقل 

شهري است. 
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تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

10643506كشتوصنعتچينچين
3220153آبسال

3772179تراكتورسازيايران
95345سيمانكردستان
2206103مهركامپارس

7770360سيمانهرمزگان
161574گروهداروييسبحان
8660396گروهصنعتيبوتان

6449292سيمانبجنورد
6360287فروسيليسايران

14981673صنايعخاكچينيايران
13904620كارتنايران

2467110سيمانهگمتان
6927303كارخانجاتقندقزوين
3087135صنايعشيمياييفارس

162871سيمانمازندران
2553110پمپسازيايران

154865بانكتجارت
3276137مارگارين
11207467گلوكوزان

4350178س.صنايعشيمياييايران
6337254شيشهوگاز

2700106صنايعكاغذسازيكاوه
166758چرخشگر

153553صنايعريختهگريايران
5308183ذغالسنگنگينطبس
177359قطعاتاتومبيلايران

15249503پارسخزر
5552182داروسازيابوريحان

260984بانكملت
6547204سالمين

239571سبحاندارو
270680سايپاشيشه

4585135شيرپاستوريزهپگاهخراسان
5833170نيروكلر

7246208كاشيپارس
4552126گروهمديريتسرمايهگذارياميد

160744سيمانداراب
6919188مليكشتوصنعتودامپروريپارس

215058توسعهشهريتوسگستر
27143726فرآوريموادمعدنيايران

118331سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
36103936پتروشيميخارك

14773378داروسازيزهراوي
190946كاشيسعدي

4444105كشتوصنعتپياذر
222252كابلالبرز

408994شيميداروئيداروپخش
161637سرمايهگذاريتوكافواد)هلدينگ

202546داروسازيروزدارو
123626بانكصادراتايران

12400256دشتمرغاب
15447309آسانپرداختپرشين

7384145داروسازيفارابي
92218سيمانسپاهان

161131سامانگستراصفهان
15994304صنايعشيمياييسينا

189736سرمايهگذاريآتيهدماوند
9476178سيمانقائن

218741سرمايهگذاريسپه
235242سختآژند

430576تامينماسهريختهگري
119721سرمايهگذاريصنعتومعدن

8740153باما
8139141پارسسرام

274047داروسازيامين
181131پستبانكايران

528888قندمرودشت
478379پتروشيميشازند
11638187پتروشيميجم

291046سراميكهايصنعتياردكان
535784موتوژن

265937سرماآفرين
176524داروسازيكوثر

370750تكنوتار
415956گسترشنفتوگازپارسيان

435958مليسربورويايران
414053گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

12149155قنداصفهان
481861معدنيوصنعتيچادرملو

8513107فوادخوزستان
273734حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

456056توسعهمعادنوفلزات
260931توليدمحورخودرو
141116گروهداروييبركت

106312سرمايهگذاريخوارزمي
89510سيمانشرق

681476سرمايهگذاريصنعتبيمه
9699107قندهكمتان
100411بانكسينا

272629كارخانجاتتوليديشهيدقندي
358038ايرانتاير

340436صنعتيبهشهر
492952فوادمباركهاصفهان
9927104داروپخش)هلدينگ

339035كاشيالوند
271027شكرشاهرود

135213سايپا
258824بانكخاورميانه

14489119پاايشنفتتبريز
229717سيمانصوفيان

395629سيمانخوزستان
14140103نفتبهران

691350كارخانجاتداروپخش
11388سرمايهگذاريشاهد

243017تجارتالكترونيكپارسيان
32901229پتروشيميپارس
145610سيمانشاهرود
756451پتروشيميفجر

10907زامياد
172811بيمهآسيا

582637پتروشيميشيراز
573135معادنمنگنزايران

8885سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
178710بيمهما

281815كارتاعتباريايرانكيش
814043پتروشيميمبين

15188ماشينسازينيرومحركه
249513نوردآلومينيوم
203510نيرومحركه

1021350فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
18689لبنياتكالبر

236711لعابيران
366317فوادكاوهجنوبكيش

307814آلومينيومايران
43427194پتروشيميفناوران

11215بانكپارسيان
432919آلومراد

2050186گروهصنعتيپاكشو
264711ايرانياساتايرورابر

14776گروهصنايعبهشهرايران
576423صنايعپتروشيميكرمانشاه
546821توليدمواداوليهداروپخش

499619افست
296311صنايعاستيكيسهند

514419داروسازيجابرابنحيان
757327كالسيمين

11284سيماندورود
17976توليديكاشيتكسرام

12124فنرسازيزر
428314قندنيشابور

462115توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
28629سرمايهگذاريپارستوشه

732823پاايشنفتاصفهان
13544ليزينگصنعتومعدن
708619صنايعجوشكابيزد
19545رينگسازيمشهد

466311آهنگريتراكتورسازيايران
1118625پاكسان

671814داروسازيابوريحان
24675فوادآلياژيايران

1028119پارسدارو

بسته حمايتي مستمري بگيران تأمين اجتماعي 
امروز  واريز مي شود

بس�ته  واري�ز  از  اجتماع�ي  تأمي�ن  س�ازمان  سرپرس�ت 
و  داد  خب�ر  س�ازمان  اي�ن  مس�تمري بگيران  حمايت�ي 
گف�ت: اي�ن بس�ته حمايت�ي ب�راي 2 ميلي�ون و ۶۰۰ ه�زار 
مس�تمري بگير تأمي�ن اجتماع�ي ام�روز ۱۰ دي واريز مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم، محمدحس��ن زدا در حاشيه مراسم توديع و معارفه 
رئيس سازمان بهزيستي كشور در جمع خبرنگاران گفت: تاش كرديم 
كه بسته حمايتي مس��تمري بگيران تحقق پيدا كند. در نهايت شنبه 
هفته جاري تأمي��ن اعتبار ش��د، به طوري كه ۲ ميلي��ون و 6۰۰ هزار 
نفر بازنشسته و مستمري بگير تحت پوش��ش كه حقوق زير ۳ ميليون 

مي گيرند بسته حمايتي را دريافت خواهند كرد. 
وي ادام��ه داد: تا پايان س��ال دو مرحل��ه ديگر نيز س��بدحمايتي به 
بازنشستگان ارائه خواهد شد كه در مرحله اول به صورت نقدي خواهد 

بود و به هر بازنشسته ۲۰۰ هزار تومان تعلق مي گيرد. 
به گفته زدا، بسته حمايتي به مستمري بگيراني كه تا كنون اين بسته را 
از ساير نهادها دريافت نكرده اند، تعلق مي گيرد و بازنشستگان مشمول 
بعد از همپوشاني بسته را دريافت مي كنند. افرادي كه از نهادهاي ديگر 
بسته حمايتي گرفته اند اسمش��ان در ليست سازمان تأمين اجتماعي 

نخواهد بود. 
سرپرست سازمان تأمين اجتماعي درباره حذف دفترچه هاي بيمه نيز 
گفت: دفترچه هاي بيمه در مراكز ملكي س��ازمان تأمين اجتماعي در 
سراسر كشور به طور كامل حذف شده است. درباره مراكز درماني طرف 
قرارداد نيز حذف دفترچه در حال اجراست و در 1۴ استان باقي مانده نيز 

ظرف چند روز آينده برنامه حذف دفترچه ها آغاز مي شود. 
زدا درباره رفع همپوش��اني دفترچه هاي بيمه گفت: در اين خصوص 
با همكاري دستگاه هاي ذيربط اقدام مي كنيم و تاكنون توانسته ايم ۳ 

ميليون همپوشاني را حذف كنيم. 

 گوشت گوسفندي گران تر شد
رئيس اتحادي�ه گوش�ت گوس�فندي از افزايش قيم�ت اين نوع 
گوش�ت در بازار خبر داد و گفت: قيمت هر كيلوگرم ش�قه بدون 
دنبه براي مصرف كنندگان به 7۱ تا 72 هزارتومان رس�يده است. 
به گزارش مهر، عل��ي اصغر ملك��ي از افزايش مجدد قيمت گوش��ت 
گوسفندي خبر داد و گفت: قيمت گوشت گوسفندي امروز نيز مقداري 
افزايش داشته و نرخ هر كيلوگرم شقه بدون دنبه براي مصرف كنندگان 
به 71 تا 7۲ هزارتومان رس��يده اس��ت.  وي اف��زود: همچنين قيمت 
هركيلوگرم شقه بدون دنبه براي مغازه داران بين 6۵ تا 66 هزارتومان 

است كه با 1۰ درصد سود آن را به مصرف كننده عرضه مي كنند. 
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي درباره اينكه برخي دليل كمبود دام 
را قاچاق و برخي كاهش توليد عنوان مي كنند، اضافه كرد: بحث قاچاق 
در اين زمينه مطرح است، قاچاق دام با افزايش نرخ دار بسيار افزايش 

داشته و در كمبود بازار تأثيرگذار بوده است. 
ملكي درباره اينكه قرار است شركت پش��تيباني امور دام، دام زنده از 
كشور روماني وارد كند، گفت: اين موضوع مطرح شده، بايد راهكارها 
بررسي و رايزني ها انجام شود، همچنين بودجه مورد نظر تأمين گردد؛ به 
عبارتي بايد بستر ازم براي انجام اين كار فراهم شود تا دام وارد كنند. 

 توافقنامه راهبردي بين ايران و سوريه 
نهايي شد

وزير راه و شهرس�ازي گفت: توافقنامه همكاري راهبردي بين دو 
كشور ايران و سوريه نهايي ش�ده تا با انجام اين توافقنامه زمينه 
براي گسترش پايداري همكاري اقتصادي بين دو كشور فراهم شود. 
به گزارش فارس، محمد اسامي در همايش مشترك ايران و سوريه كه در 
اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، گفت: تاش ها و همكاري  كه تاكنون صورت 
گرفته و موجبات برگشت صلح و آرامش را به كشور سوريه فراهم كرده و 
حضور فعاان اقتصادي در اين كشور به بازگشت به زندگي و پايداري كمك 
مي كند.  وزير راه و شهرسازي با اشاره به نهايي شدن توافقنامه همكاري 
راهبردي بين دو كشور گفت: در جلس��ه تمامي سرپرست ها و الزامات و 
لوازم تسهيل و تسريع كننده در پيشبرد همكاري ها بيان شده و در سفر ماه 
آينده ميادي حتماً از فعاان اقتصادي دعوت مي شود تا در هيئت تجاري 
كه در سوريه حضور خواهد داشت، حضور داشته باشند.  وي با بيان اينكه 
مسائل مبادات پولي و بانكي و حمل و نقل جزو ضروريات است،  گفت: ما 
بايد از اين فرصت سازندگي و گسترش فعاليت به طور جدي استفاده كنيم 
و اميدواريم ش��ركت هاي ايراني بتوانند در تمام سرفصل هايي كه دولت 
سوريه و مردم سوريه مطرح كرده اند، با س��رمايه گذاري هاي مشترك و 
قراردادهايي كه منعقد خواهد شد در اين كشور فعاليت اقتصادي داشته 
باشند و نش��ان دهيم كه بخش خصوصي و دولت بيشتر از گذشته براي 

رسيدن به اهداف اقتصادي آماده است. 

 پيش بيني توليد 13/۵ ميليون تن گندم
 در سال آينده

وزارت  گن�دم  ط�رح  مج�ري  و  وزي�ر  مش�اور 
جهاد كش�اورزي گف�ت: تولي�د ۱۳/5 ميلي�ون ت�ن گن�دم 
ب�راي س�ال زراع�ي ۹۸- ۹7 هدفگ�ذاري ش�ده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، اسماعيل اسفندياري پور گفت: براي سال زراعي 
جاري توليد 1۳/۵ تا 1۴ ميليون تن گندم پيش بيني شده كه عاوه بر 
تأمين نيازهاي داخلي، براي ذخيره استراتژيك هم كافي خواهد بود. 

وي مجموع تقاضاهاي گندم كش��ور در بخش هاي مختلف اعم از آرد 
خبازي ها، بخش صنف و صنعت، ماكاروني، بذر و س��اير فرآورده ها را 
1۳/۲ تا 1۳/۵ ميليون تن عنوان كرد.  مجري طرح گندم افزود: برنامه 
كشت و توليد گندم در سال زراعي جاري به استان هاي كشور اباغ شده 
و با مجموعه اقدامات فني كه انجام داده ايم به دنبال افزايش عملكرد 

توليد از طريق بهره وري هستيم. 
مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي، وضعيت بارندگي پاييز امسال 
را براي كش��ت گندم به ويژه گندم ديم مطلوب دانست و تصريح كرد: 
ميزان بارندگي امسال نسبت به س��ال گذشته ۲16 درصد و نسبت به 
دوره بلند مدت ۳7/۲ درصد بيشتر بوده و امسال جزو سال هاي بسيار 
خوب براي توليد گندم است.  وي درباره بذر گندم نيز اعام كرد: امسال 
نزديك به ۴7۵ هزار تن بذر گندم تهيه و عمده آن براي كشت پاييزه 
در اختيار كشاورزان قرار گرفته اس��ت و مازاد آن هم براي سال آينده 
استفاده مي شود.  مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه 
براي بذر گندم امسال نيز يارانه پرداخت ش��ده است، گفت: براي هر 
كيلوگرم بذر گندم آبي نزديك به 1۵۰تومان و گندم ديم ۳7۰ تومان 
يارانه پرداخت ش��ده اس��ت.  وي كل بذر مورد نياز گندم كشور را يك 
ميليون و 1۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن عنوان كرد و اظهار داشت: قريب به ۴۰ 
تا ۴۵ درصد بذر گواهي شده گندم در اختيار كشاورزان قرار داده شده 
و از اين رو جزو كشورهاي متوس��ط به باا در زمينه تأمين بذر گواهي 
شده اين محصول هستيم.  اسفندياري پور با بيان اينكه صددرصد توليد 
بذر گندم مصرفي در داخل توليد مي شود، تصريح كرد: ۹۰ رقم و اين 

جديد گندم آبي و ديم در برنامه تكثير و توليد بذر قرار دارد. 
وي در عين حال پيش بيني كرد كه در س��ال زراعي جاري بيشترين 
ميزان توليد گندم در اس��تان هاي خوزستان، گلس��تان، كردستان و 
فارس صورت گيرد و اس��تان هاي كرمانشاه، همدان، آذربايجان غربي 
و شرقي، خراسان رضوي، اردبيل، زنجان، لرستان و مركزی نيز توليد 

خوبي داشته باشند. 

بهناز قاسمی
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 آخري�ن دي�دار 
شيوا نوروزي
    گزارش

تدارکات�ي تي�م 
فوتب�ال  مل�ي 
کشورمان پيش از ش�روع جام ملت ها امروز 
مقابل قطر برگزار مي شود. ميزبان جام جهاني 
2022 در ش�رايطي رودرروي يوزپلنگ ه�اي 
ايراني صف آرايي مي کند که قرار است ترکيب 
اصل�ي قطري ها در اي�ن ب�ازي محکي جدي 
بخورد. با اين حال به نظر نمي رس�د سرمربي 
تيم ملي ايران قصد داشته باشد دست خود را 
براي حريف�ان رو کند و ايران کام�ًا مرموز و 
ناش�ناخته آماده ج�ام ملت ها خواهد ش�د.

ملي پوشان کشورمان به خواست کادر فني اردوي 
تدارکاتي خود را در کمپ اسپاير برپا کرده اند تا با 
استفاده از امکانات به روز قطري ها براي حضور موفق 
در جام ملت هاي آسيا آماده شوند. اگرچه کارلوس 
کي روش از تدارکاتي که فدراسيون براي تيمش قبل 
از شروع تورنمنت تدارک ديده به شدت گايه دارد 
و بازيکنان نيز در مصاحبه هايشان همسو با سرمربي 
تيم انتقادي صحبت مي کنند، اما رويارويي با قطر در 
فاصله پنج روز تا آغاز رقابت هاي جام ملت ها، فرصت 
خوبي براي مرد پرتغالي است تا آمادگي شاگردانش 

را بسنجد. بازي با قطر با توافق طرفين پشت درهاي 
بسته انجام مي شود. 

    دومين بازي
تدارک بازي دوستانه سال هاس��ت که به يکي از 
چالش هاي اصلي تيم ملي فوتب��ال ايران تبديل 
شده، تا جايي که کي روش در سال هاي اخير بارها از 
انفعال و ناکامي فدراسيون انتقاد کرده است. بحران 
پيدا کردن حريف تدارکاتي تا قبل از جام ملت ها نيز 
تداوم داشت تا اينکه بازي با فلسطين و قطر قطعي 
شد. البته بازي با لبنان هم در دستور کار تيم ملي 
قرار داشت، اما در نهايت اين ديدار برگزار نشد. بعد 
از تساوي مقابل فلس��طين حاا قطري ها دومين 
محک ايران محسوب مي ش��وند. با اينکه بازي با 
فلسطين پشت درهاي بسته برگزار شد، اما اشتباه 
خط دفاعي از ديد رسانه ها دور نماند. انتظار مي رود 
در فرصت باقي مانده ضعف هاي تيم ملي برطرف 
شود تا با شروع بازي ها ش��اهد کمترين اشتباه از 
سوي ملي پوشان باشيم. تأکيد زياد سرمربي تيم 
ملي بر لو نرفتن تاکتيک هاي اصلي تيمش موجب 
شده ديدارهاي دوستانه مان در قطر بدون حضور 
تماشاگر برگزار شود. کي روش در اين سال ها نشان 
داده که اصاً دلش نمي خواهد قبل از ش��روع يک 

تورنمنت معتبر دستش براي رقبا رو شود. به همين 
خاطر است که مثل جام جهاني ترکيب اصلي تيم 
در جام ملت ها مبهم است و با ش��روع بازي ها در 
امارات معلوم مي شود کي روش چه برنامه هايي در 
سر دارد. ادامه يا قطع همکاري اين مربي پرتغالي 
با تيم کش��ورمان از جمله موضوعات حاش��يه اي 
است که اين روزها س��روصداي زيادي به پا کرده 
و گفته مي شود عملکرد ش��اگردان کي روش در 
جام ملت هاي 2019، آينده کاري او را مش��خص 

خواهد کرد. 
    تدارک قطري ها

به نظر مي رسد حريف امروز اهميت زيادي به اين 
بازي مي دهد. تيم ملي قطر خود را يکي از مدعيان 
جام مي داند و مسئوان فوتبال اين کشور اميدوارند 
در امارات نتيجه اي تاريخي رق��م بخورد. تفاوت 
اصلي قطر با تيم کش��ورمان در تع��داد بازي هاي 
دوستانه است؛ شاگردان الکس سانچس در چند 
هفته اخير س��ه بازي تدارکاتي داشته اند؛ اردن را 
2 بر صفر شکست داده اند، قرقيزستان را با يک گل 
برده اند و در مصاف با الجزاير تن به شکس��ت يک 
بر صفر داده اند. ايران آخرين رقيب تدارکاتي قطر 
محسوب مي شود، بر اين اس��اس رسانه هاي اين 

کشور رويارويي با تيم کشورمان را حساس توصيف 
کرده اند. ضمن اينکه سرمربي قطر تدارک ويژه اي 
براي بازي با ايران در نظر گرفته و گفته مي ش��ود 
س��انچس از ترکيب اصلي اش در اي��ن بازي بهره 
مي گيرد. قطر در گروه  E با تيم هاي لبنان، عربستان 

و کره شمالي همگروه است. 
    رقباي هميشگي

مصاف ايران - قطر اتفاق تازه اي نيس��ت و دو تيم 
سابقه طواني در رويارويي با يکديگر دارند. تيم ملي 
کشورمان چند سالي است که صدرنشين مطلق قاره 
کهن بوده و در اين مدت به هيچ حريف آسيايي اجازه 
عرض اندام نداده است. با اين حال قطر جايگاهي بهتر 
از يازدهم قاره در اختيار ندارد. با وجود اين، باز هم 
نمي توان اين تيم عربي را دست کم گرفت. ايران تيم 
بيست و سوم جهان است و قطر در رده 93 رده بندي 
فيفا قرار دارد. آخرين رويارويي دو تيم به مسابقات 
انتخابي جام جهاني 2018 برمي گردد؛ بازي رفت 
را يوزپلنگ ها در آزادي 2 بر صفر پيروز شدند و در 
بازي برگشت هم با يک گل به برتري رسيدند. جالب  
اينکه ايران – قطر در دوره قبل جام ملت ها نيز سد 
راه هم شده بودند که اين بازي با برد يک بر صفر تيم 

کي روش همراه شد.

سنگ های  جلوي پاي فرهنگ  در ورزش  
نشست کميسيون فرهنگي تربيت بدني و ورزش کشور که ديروز برگزار شد، 
يک خروجي داشت و آن هم تأکيد متوليان ورزش از وزير و معاونانش گرفته 
تا رئيس کميته ملي المپيک بر اهميت کار فرهنگي بود، اما آيا در متن ورزش 

چنين تأکيدي عملي و جاري شده است؟
پاسخ منفي اس��ت و تنها نگاهي به اوضاع و احوال ورزش ايران بيانگر اين 
است؛ به رغم تأکيدات مقامات ورزش درباره مسائل و برنامه هاي فرهنگي 
که زيربناي اخاق و مرام پهلواني اس��ت، نگاه به فرهن��گ در عمل و در 
فعاليت هايي که در اين زمينه در ورزش صورت مي گيرد، هيچگاه به سمتي 

نرفته که با صحبت ها و تأکيدات مسئوان جور در بيايد. 
همواره در ورزش کشور شاهد اين هستيم که مس��ئله اي به نام فرهنگ 
تنها در حرف مهم شمرده مي شود و مديران هميشه در جلسات مختلف 
با بيان صحبت هاي کلي در اين زمينه، کمتر پيش آمده که به صورت ريز 
وارد بررسي دغدغه هاي فرهنگي شوند و نسبت به برنامه ريزي براي رفع 
آن و همچنين بهبود فضاي فرهنگي و اخاقي ورزش اقدام کنند. برخي 
اقدامات فرهنگي در ورزش مانند گراميداشت و تقديم مدال ها به شهداي 
گرانقدر و ديگر اقداماتي از اين حيث بيشتر به صورت خودجوش و توسط 
خود قهرمانان صورت گرفته است و در اين بين مسئوان کمترين نقش 
را داشته اند و نمي توان آن را به پاي کار فرهنگي صورت گرفته در ورزش 

نوشت. 
بي توجهي به کارهاي فرهنگي در ورزش ايران در شرايطي است که هر سال 
که مي گذرد، دغدغه ها نسبت به اين امر بيش��تر مي شود و ورزشي مانند 
فوتبال هر سال بيشتر در منجاب فساد اخاقي و اقتصادي فرو مي رود، 
به طوري که امروز پاي مجلس و قوه قضائيه هم به اين ورزش باز شده است. 
البته چنين مسائلي را در رشته هاي ديگر کمتر مي توان ديد و آنها نسبت 
به فوتبال فضاي سالم تري دارند. با اين حال نمي توان کتمان کرد که يکي 
از ريشه هاي اصلي فساد در ورزش که در رشته اي مانند فوتبال با توجه به 
گردش ساانه هزار ميلياردي متبلور شده است، عدم توجه به فرهنگ و 
زيرساخت هاي اخاقي در ورزش کشور است که در صورت توجه به چنين 
مسئله اي امروز شاهد چنين حجمي از فساد در يکي از پرطرفدارترين ورزش 

کشور که ميليون ها جوان را درگير کرده است، نبوديم. 
البته چنين بي توجهي به جاي فرهنگ سازي که زمينه ساز فساد در بخشي از 
ورزش شده است، وقتي با بي توجهي وزير ورزش همراه مي شود و سلطاني فر 
در جلسه ديروز از قبول نداشتن فس��اد در ورزش صحبت مي کند، نشان 
مي دهد وقتي مدير ارشد ورزش کشور اعتقادي به هزينه هايي که بي توجهي 
به مسائل زيربنايي فرهنگي به ورزش کشور تحميل مي کند، ندارد، نمي توان 
انتظار داشت که چنين مديري مسئله فرهنگ را جدي بگيرد و نسبت به 

جلوگيري از پيامدهاي منفي عدم توجه به آن برنامه ريزي کند. 
عاوه بر اين، نوع نگاه حاکم بر سيستم مديريتي ورزش کشور به فرهنگ 
بيشتر يک نگاه تزئيني و نمايشي است، طوري که اولويت اکثر مسئوان 
ورزش از مديران وزارت و کميته ملي المپيک تا فدراسيون ها و باشگاه ها، 
بيش��تر در توجه به ورزش قهرماني و حرفه اي خاصه شده است و بخش 
زيادي از بودجه س��اانه در اين زمينه هزينه مي ش��ود. توجه به کارهاي 
فرهنگي همواره در حاشيه قرار داشته  و بودجه اندک در نظر گرفته شده 
براي برنامه هاي فرهنگي آنقدر ناچيز است که حتي کفاف برنامه ريزي هاي 

کوتاه مدت را هم در اين حوزه نمي دهد. 
در چنين شرايطي براي پيشبرد فرهنگ و مسائل اخاقي در ورزش کشور 
بايد از تغيير نوع نگاه مديران آغاز کرد و اين تغيير نگاه به مقوله مهمي به نام 
فرهنگ بايد از مديران ارشد شروع شود و به مديران رده هاي پايين تر تسري 
پيدا کند. در صورت باور يک مدير به کار فرهنگي است که مي توان به اولويت 
قرار گرفتن فرهنگ در ورزش اميدوار بود. در اين صورت است که برنامه ريزي 
فرهنگي براي ورزش کشور از حالت يک کار نمايشي خارج مي شود و با بهبود 
فضاي فرهنگي ورزش در عمل است که مي توان تأکيدات مسئوان ورزش 
کشور درباره فرهنگ سازي را جدي گرفت و روي آن حساب کرد؛ نه مانند 
امروز که در صحبت هايشان از اهميت فرهنگ مي گويند، اما در عمل تنها 

چيزي که جدي گرفته نمي شود، فرهنگ سازي در ورزش است. 

سعيد احمديان

 ماحصل بيست وششمين نشست 
کميسيون فرهنگي ورزش

بايد کاربردي، بابرنامه و استراتژيک کار کرد
بيست وششمين نشست کميسيون فرهنگي، تربيت بدني و ورزش 
کش�ور صبح روز گذش�ته در حالي با حضور وزير ورزش، معاونان 
وزارت ورزش، رئي�س کميته مل�ي المپيک و برخي از مس�ئوان 
نهادهاي ديگر برگزار ش�د که همگي با اش�اره به اهميت توجه به 
مس�ائل فرهنگي به کار کردن اصولي در اين راستا تأکيد کردند. 
مسعود سلطاني فر، وزير ورزش با اشاره به اينکه طي 40 سال گذشته دغدغه 
حل مشکات فرهنگي در بين مسئوان وجود داشته، تأکيد مي کند که 
در زمينه هاي فرهنگي بايد کاربردي کار کرد: »از هر زاويه اي که بنگريم 
کارنامه جمهوري اسامي ايران در 40 سال بعد از پيروزي انقاب شکوهمند 
اسامي کارنامه بسيار موفقي بوده و رشد، توسعه و تحول بسيار چشمگيري 

در ورزش کشور به وجود آمده  است.« 
صالحي اميري، رئيس کميته ملي المپي��ک نيز تأکيد مي کند بايد براي 
مسائل فرهنگي، برنامه استراتژيک داشت: »ساختار کنوني مديريت ورزش 
کشور فرهنگي است و مسئله فرهنگي در وزارت ورزش و کميته هاي ملي 
المپيک و پارالمپيک يک امر دروني و يک ضرورت اس��ت و به هيچ وجه 
اباغي و دستوري نيس��ت، اما در ورزش حوزه فرهنگ به مفهوم ارتقاي 
سطح ارزش ها، هنجارها، آداب، رسوم و اخاق نيز در کنار نشاط اجتماعي 
بايد مورد بررسي قرار گيرد. براي تحقق کار فرهنگي در ورزش کشور بايد از 
شکل فاصله بگيريم و به محتوا برسيم و داراي برنامه استراتژيک و آينده نگر 
باشيم. در کار فرهنگي نبايد انتزاعي با ورزش ديده شود و در اين عرصه همه 
عوامل از مربي و ورزشکار تا داور و مدير همه بايد تصوير فرهنگي ارائه دهند. 
شکل گيري کار فرهنگي را بايد با تمرکز روي ورزشکاران به عنوان گروه هاي 

مرجع مورد توجه قرار داد.«  
عبدالحميد احمدي، سرپرست حوزه معاونت فرهنگي و توسعه ورزش 
همگاني وزارت ورزش و جوانان، جامعه ورزش ما را جامعه پيشرو و پيشگام 
در ترويج فرهنگ ايثار و مقاومت    خواند: »حضور قهرمانان و ورزشکاران در 
هشت سال دفاع مقدس و تقديم پنج هزار شهيد، حضور پرشور قهرمانان 
در جبهه هاي دفاع از حريم اهل بيت، ترويج فرهنگ اعتقادي و معنوي و 
تبليغ حجاب و عفاف با حضور سرافرازانه بانوان در ميادين بين المللي که 
مورد تأييد رهبر معظم انقاب قرار گرفته و خودداري قهرمانان از رويارويي 
با ورزش��کاران رژيم صهيونيستي و گذش��تن از مدال، مصداق هاي بارز 
پيشگامي جامعه ورزش در حوزه فرهنگي است. آنچه مسلم است اينکه کار 
در عرصه فرهنگي بدون استفاده از ظرفيت ها و همکاري مجموعه هاي مؤثر 
توفيقي نخواهد داشت.« سردار آذرنوش، رئيس سازمان بسيج ورزشکاران 
هم در اين نشست با بيان اينکه سازمان بسيج ورزشکاران تاش کرده تا 
بخش هايي از مصوبات کميسيون فرهنگي تربيت بدني را عملياتي کند، 
گفت: »پنج هزار شهيد ورزشکار و 150 شهيد ورزشکار مدافع حرم داريم 
که بستر خوبي براي برگزاري اولين کنگره ملي شهداي ورزشکار بود. هر 
ساله در شش استان يادواره شهداي ورزش��کار برگزار مي شود و اهتمام 
فدراسيون ها براي موضوعات فرهنگي جدي اس��ت. ورزشکاران ما با نام 
ش��هدا به ميدان و روي س��کو مي روند و بارها مدال هاي خود را به شهدا 
تقديم کرده اند و در مقابل عظمت شهدا که قرار مي گيرند، مدال هاي خود 
را بي ارزش مي دانند. چاپ کتاب شهداي ورزشکار و ساخت مستندها و 
فيلم هاي مختلف درباره شهداي ورزشکار از جمله اقدامات خوب فرهنگي 
است که انجام شده و اميدوارم بتوانيم در ادامه راه از لحاظ محتوايي و اقدام 

عملي گام هاي خوبي برداريم.«

دنيا حيدري

   کار سختي براي موفقيت
 در جام ملت ها  داريم

 جام ملت هاي آسيا براي کي روش اهميت 
زي��ادي دارد و ممکن اس��ت پاي��ان دوران 
مربيگري او در تيم ملي باشد. او هشت سال 
است که در تيم ملي ايران کار مي کند و اگر 
نتواند موفقيتي کسب کند با ناکامي مي رود 
و ديگر در هيچ جاي دنيا نمي تواند بگويد که 
چه دستاوردي در ايران داشته اما اگر موفق 
شود، ممکن اس��ت بماند. درست است که 
کي روش ما را راضي نگه داش��ته، اما اگر به 
کره يا ژاپن ببازيم، نمي توانيم بگوييم خوب 
باختيم، چراکه کره،  آرژانتين نيست، به همين دليل کي روش بيشتر از ايران 
براي آبروي خود کار مي کند. با اين حال سرمربي تيم ملي ايران کار دشواري 
براي دستيابي به موفقيت در جام ملت هاي آسيا دارد. تيم هاي مطرح آسيا 
از جام جهاني مي آيند، کره در روسيه آلمان را حذف کرد. ژاپن با تفاضل گل 
يک مرحله باا رفت. ايران مراکش را شکست داد و عربستان هم جز بازي با 
روسيه، آبرومندانه ظاهر شد. در کنار اينها استراليا هم تيم خوبي است که حاا 
همه اينها مي خواهند خيلي بهتر از جام جهاني در جام ملت ها ظاهر شوند و 
نتايجي بهتر کسب کنند. عاوه بر اينها بايد به تيم هاي بازمانده اي چون عراق 
هم اشاره کرد که دور قبل ما را حذف کرد. عراق تيم خوبي است که کي روش 
بايد مراقب آن باشد. البته ايرادهايي به تيم ملي گرفته مي شود که بازي هاي 

دوستانه خوبي نداشته، اما ما نبايد به حريفان اطاعات بدهيم. 
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 ديدار دوباره رئيس فيفا و آقاي گل جهان
از روزي که جياني اينفانتينو به عنوان رئيس فيفا انتخاب شده، همواره 
شاهد برخورد گرم او با اسطوره هاي فوتبال کشورمان بوده ايم، مانند ديدار 
دوباره  او  با علي دايي در دوبي.  شنبه شب دايی ديداري با جياني اينفانتينو 
داشت.  علی دايی در جريان سفر آبان ماه امسال جياني اينفانتينو به تهران 
براي استقبال او به فرودگاه امام خميني رفت و  برخورد گرمي با رئيس فيفا 
داشت. حاا يک ماه و نيم پس از آن ديدار، اين بار در امارات دايي و رئيس 

فيفا دوباره ديدار صميمانه اي با هم داشتند.

جال چراغپور

 کارشناس فوتبال

مسي برترين گلزن 2018 بااتر از رونالدو
نزدي��ک  ب��ا 
شدن به پايان 
س��ال 2018 

رقابت فوق س��تاره هاي فوتب��ال دنيا براي 
رکوردشکني و کسب عناوين برتر به اوج 
خود رسيده اس��ت. در اين ميان ليونل 
مس��ي، فوق س��تاره فوتبال آرژانتين و 

بارسا در کس��ب عنوان بهترين گلزن 
گوي س��بقت را از بقيه ربود. 

مسي در سال 2018، 51 
گل به ثمر رساند و با اين 
آم��ار باات��ر از رقيب 

هميشگي خود يعني 
کريستيانو رونالدو 
قرار گرفت. مسي 
47 گل براي بارسا 
و چه��ار گل براي 

تي��م مل��ي آرژانتين 
زده، جالب اينکه 47 

گل بارس��ا را در 48 بازي به ثمر رسانده است. 
رونالدو اما براي رئال و يوونتوس 43 گل به ثمر 
رسانده و شش گل هم براي تيم ملي پرتغال 
زده است تا با 49 گل از مسي عقب 
بيفتد. نکته مهم در خصوص اين 
دو فوق ستاره اينکه مسي از سال 
2010 تاکنون هش��ت بار بااي 
50 گل به ثمر رس��انده و آمار 91 
گل فوق العاده او در س��ال 2012 
بعيد است توسط کسي تکرار شود.  
رونالدو هم براي اولين بار است که از 
سال 2011 به اين سو نتوانسته 50 
گل بزند. بهترين رکورد رونالدو به 
سال 2013 برمي گردد که 69 گل 
بود. بعد از مس��ي و رونالدو، محمد 
صاح مصري بازيک��ن ليورپول با 
44 گل زده و لواندوفس��کي مهاجم 
بايرن مونيخ با 43 گل زده قرار 

دارند.

دست نيافتني مثل ليورپول
يورگ��ن کلوپ و 

 فریدون حسن 
  چهره 

ليورپول اين روزها 
در اوج آمادگ��ي 
بسر مي برند و در آسمان ها سير مي کنند. 20 بازي 
بدون شکست و کسب 54 امتياز در ليگ سخت و 

نزديک فوتبال انگلستان کار بزرگي 
است که بندرنش��ينان سرخپوش 
تاکنون موفق به انجام آن شده  اند، 
نتيجه اي که آنها را دست نيافتني  
مي کند. شاگردان کلوپ با اختاف 
امتياز خوبي که با نزديک ترين رقباي 
خود يعني منچسترسيتي و تاتنهام 
دارند از همين حاا مدعي ش��ماره 
يک قهرماني انگلستان هستند. البته 
صحبت از قهرماني زود است، اما با 

روندي که ليورپول در پي��ش گرفته، بعيد به نظر 
مي رس��د تيمي بتواند آنها را به زير بکشد. اوج کار 
ليورپولي ها، اما در آخرين ماه 2018 ميادي يعنی  
دسامبر است، ماهی که هيچ حريفي از دست آنها 
جان سالم به در نبرد و مردان کلوپ چه در انگلستان 

و چه در اروپا پيروز از ميدان خارج شدند. ليورپول در 
دسامبر هشت بازي انجام داد و هشت برد به دست 
آورد که مهم ترين آنها پيروزي هاي 3 بر يک مقابل 
منچستريونايتد، 5 بر يک مقابل آرسنال و پيروزي 
اميدبخش يک بر صفر برابر ناپولي در ليگ قهرمانان 

اروپا بوده است. آنها پنج شنبه شب بايد به مصاف 
منچسترس��يتي، جدي ترين رقيب خ��ود بروند. 
ديداري که سرنوش��ت خيلي از مس��ائل را روشن 
مي کند، مصافي که اگر با پيروزي ليورپول همراه 

شود، آن وقت بايد سرود قهرمان آنها را خواند.

حامد قهرماني
  چهره 

دست کي روش  رو نمي شود
ايران- قطر، دومين بازي دوستانه يوزها پشت درهاي بسته
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 عامل جنايت خيابان شيخ بهايي به ميز محاكمه رسيد
مرد ميانس�ال كه متهم اس�ت پ�س از قتل 
پس�رخوانده خود و همسر او س�رهاي آنها 
را در خياب�ان ش�يخ بهايي رها ك�رده بود به 
زودي در ش�عبه ده�م دادگاه كيف�ري 
ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش خبرن��گار ما، اين پرون��ده صبح روز 
يازدهم مرداد س��ال گذشته و همزمان با كشف 
س��رهاي س��وخته زن و مردي جوان در زمين 
خاكي حاشيه خيابان شيخ بهايي تهران به جريان 
افتاد. همزمان با حضور بازپ��رس و تيم جنايي 
پليس آگاهي تهران در محل س��رها به پزشكي 
قانوني منتقل شد. در جريان بررسي هاي بعدي 
بقاياي مثله شده اجساد از محل دپوي زباله ها 
در كهريزك تهران كشف شد. در شاخه ديگري 

از تحقيقات مشخص ش��د كه رها كننده سرها 
راننده خودروي لندرور دوكابين قديمي است 
كه در دو مرحله سرها را به محل منتقل كرده و 
از محل دور شده است. بعد از به دست آمدن اين 
سرنخ كارآگاهان 25 مردادماه قدم به مخفيگاه 
متهم 75 ساله گذاش��ته و او را بازداشت كردند. 
مأموران پليس در بررسي مخفيگاه او اسلحه اي 
كه زن و مرد جوان به قتل رسيده بود و اره برقي 
را كه اجساد با آن مثله ش��ده بود كشف كردند. 
متهم در اولين بازجويي ها به ارتكاب دو جنايت 
اعتراف كرد. او گفت: من چهار ليس��انس دارم و 
سال هاي قبل از انقاب در سازمان هاي امنيتي 
كار مي كردم. بعد از آن مدتي به انگلستان رفتم 
اما دوباره به كشور بازگش��تم. او گفت: شهرام، 

مردي كه به قتل رس��اندم پس��رخوانده ام بود. 
سال ها قبل باجناقم به دور از چشم همسر اولش 
ازدواج كرده بود. وقتي همسرش به راز او پي برد 
طاقش را گرفت و به دنبال سرنوشت خودش 
رفت. ش��هرام هم همراه مادرش به خانه ما آمد. 
خيلي زود مادر شهرام فوت شد به خاطر اينكه 
من و همسرم صاحب فرزند نمي شديم شهرام را 
به فرزندخواندگي قبول كرديم. متهم ادامه داد: 
من و همسرم براي شهرام خيلي زحمت كشيديم 
اما او در همنشيني با دوستان نابابش معتاد شد. 
وقتي با همس��رش آشنا ش��د وضعيت او بدتر 
شد. چندبار هم عليه او شكايت كردم اما شهرام 
رفتارش را تغيير نداد تا اينكه تصميم به قتل او 
گرفتم. هشتم مردادماه همسرم را به خانه يكي از 

بستگان فرستادم. ابتدا شهرام را با شليك گلوله 
به قتل رساند و بعد هم همسرش را به قتل رساند. 
بعد از آن با اره برقي اجس��اد را مثله كردم و در 
چند مرحله در سطل هاي زباله رها كردم. متهم 
گفت: فقط سرهاي هر دو نفر را به زمين خاكي 
حاشيه خيابان شيخ بهايي برده و آنجا آتش زدم 
تا شناسايي نشوند اما سرانجام گرفتار شدم. متهم 
گفت: من از كاري كه كرده ام پشيمان نيستم و 
بايد آنها را زودتر به قتل مي رساندم. با كامل شدن 
تحقيقات بازپرس مرد ميانسال را به اتهام دو فقره 
قتل و جنايت بر ميت گناهكار شناخت و پرونده با 
صدور كيفرخواست به شعبه دهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد. متهم به زودي 

پاي ميز محاكمه حاضر مي شود. 

پنج دانش آموز در جريان واژگوني سرويس مدرسه در 
شهرستان اروميه مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. 
اين حادثه ساعت8 صبح ديروز در محور اروميه به روستاي 
فيروزيان اتفاق افتاد. مأموران پلي��س و امدادگران بعد از 
حضور در محل متوجه ش��دند كه خ��ودروي پرايد حامل 
دانش آم��وزان از روي يك پل به ارتف��اع يك متر به پايين 
سقوط كرده و واژگون شده است. آنها در اولين گام راننده 
و پنج دانش آموز10 ساله را كه دچار جراحت شده بودند به 
بيمارستان منتقل كردند. س��رهنگ نادر رحماني، رئيس 
مركز اطاعات و كنترل ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي 
ناجا گفت: راننده پرايد بيش از ظرفيت مجاز خودرو اقدام به 
سوار كردن دانش آموزان كرده بود كه اين يك تخلف است. 

وي علت حادثه را تخطي از سرعت مطمئنه اعام كرد. 

پسربچه 10 ساله هنگام شکار كبوتر دچار برق گرفتگی 
شد و جانش را از دست داد.

به گزارش پليس اين حادثه روز گذش��ته در شهرستان گاليكش در 
استان گلستان اتفاق افتاد و بررسی های مأموران بعد از حضور در محل 
نشان داد كه پسربچه 10 ساله كه برای شكار كبوتر از تيرچراغ برق باا 

رفته بود دچار برق گرفتگی شده و جانش را از دست داده است.

 زخمي شدن 5 دانش آموز
 در واژگوني سرويس مدرسه

 مرگ غم انگيز پسربچه 
هنگام شکار كبوتر

تحقيقات درباره مرگ مشکوك مدير شركت خصوصي حمل و نقل 
عمومي كه با شليك گلوله به سرش به كام مرگ رفته بود ادامه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 22:30 ش��امگاه شنبه هشتم 
دي ماه قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور تهران 
با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ مشكوك مرد ميانسالي 
در خانه اش با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه كه خانه مسكوني در منطقه نارمك 
بود با جسد مرد 50 ساله اي روبه رو ش��دند كه با شليك گلوله 
به سرش به كام مرگ رفته بود. مأموران در بررسي هاي محل 
حادثه مش��اهده كردند كه مرد فوت شده در حالي روي زمين 
افتاده كه لوله اس��لحه ش��كاري زير چانه اش و انگشت يكي از 
دستانش هم روي ماشه تفنگ قرار دارد كه نشان مي دهد وي با 
شليك گلوله به زندگي اش پايان داده است.  مأموران همچنين 
دريافتند مرد فوت شده مدير خصوصي فعال در زمينه حمل و 
نقل عمومي است كه علت مرگش را در دست نوشته اي توضيح 
داده و مدعي شده اس��ت كه به خاطر سرقت بيش از 7 ميليارد 
تومان از شركتش دست به خودكشي زده است . وي در قسمتي 
از دست نوش��ته هم افرادي را هم به عنوان س��ارقان پول هاي 
ش��ركتش معرفي كرده بود.  س��رهنگ علي وليپور گودرزي، 
معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ با بيان 
اينكه تحقيقات پليس در اين زمينه ادامه دارد، گفت: جسد با 

دستور مقام قضايي به پزشكي قانوني منتقل شد. 

 مرگ مشکوك مدير شركت
 حمل و نقل بررسي مي شود 

بعض�ي از اف�راد وقتي ب�راي اولي�ن بار 
دس�تبند به دستانش�ان مي خورد تازه 
متوجه مي ش�وند ك�ه براي رس�يدن به 
خواس�ته هاي نفساني ش�ان دس�ت ب�ه 
چه جرم خطرناك�ي زده ان�د و آن زماني 
است كه پشيمان مي شوند اما پشيماني 
براي آنه�ا فايده اي ن�دارد مث�ل مردي 
كه براي رس�يدن به زن جوان�ي كه قبًا 
صيغ�ه او ب�وده با همدس�تي س�ه نفر از 
دوس�تانش دس�ت به آدم ربايي مي زند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مرد جواني 
به اداره پليس رفت و از چهار مرد ناشناس به 
اتهام آدم ربايي و ضرب و جرح شكايت كرد.  
ش��اكي در توضيح ماجرا گف��ت: من مدير 
شركت خصوصي هس��تم بعد از ظهر امروز 
پس از پايان كارم با خ��ودروام راهي خانه ام 
در حوالي مرزداران بودم كه خودروي سمند 
مشكي با سه سرنشين راه مرا سد كردند. آنها 
كه مجهز به بي سيم، اسلحه و دستبند بودند 
از خودرو پياده شدند و به سراغ من آمدند و 

خودش��ان را مأمور امنيتي معرفي كردند و 
ادعا كردند كه من عضو گروه داعش هستم 
و براي تحقيق بايد همراه آنها به اداره پليس 
بروم. به آنها گفتم كه اشتباه گرفته اند و حتي 
كارت شناسايي ام را به آنها نشان دادم اما باور 
نكردند و به زور مرا به داخل خودروي سمند 
بردند و دست و پايم را بستند و به چشمانم 
چشم بند زدند و به راه افتادند. همان لحظه 
فهميدم ك��ه آنها پليس نيس��تند اما كاري 
از دستم س��اخته نبود تا اينكه ساعتي بعد 
خودروي آنها در بيابان ه��اي اطراف تهران 
توقف كرد و آنجا م��رد ديگري به آنها ملحق 
شد كه معلوم بود طراح اصلي است و سه مرد 
جوان را براي ربودن من اجير كرده اس��ت.  
آنها مرا در بيابان به دس��تور طراح اصلي به 
شدت شكنجه دادند و با شيلنگ و باتوم كتك 
زدند و از من خواستند همسر صيغه اي ام را 
طاق بدهم. چهار مرد جوان آنقدر مرا كتك 
زدند كه توان راه رفتن نداشتم و در پايان هم 
مرد جوان به من سه روز مهلت داد كه از زن 

صيغه ام جدا شوم و تهديد كرد اگر به خواسته 
او عمل نكنم اين بار مرا مي كشد. آنها مرا با 
دست و پاي و چشمان بس��ته در بيابان رها 
كردند و رفتند تا اينكه س��اعتي بعد راننده 
رهگذري كه در آن نزديكي خودرواش را نگه 
داشته بود با شنيدن ناله هاي من به كمكم آمد 
و دست و پاي مرا باز كرد كه تازه متوجه شدم 
بيابان هاي اطراف جاده ساوه هستم . وي در 
پايان گفت: زماني كه مرا شكنجه مي دادند 
چش��م بندم كمي كنار رفت و چهره آنها را 

ديدم و براي شناسايي به خاطرم سپردم. 
شناسايي متهمان با چهره نگاري 

پس از طرح اين ش��كايت پرونده به دستور 
قاضي بخش��وده، بازپ��رس ش��عبه هفتم 
دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي 
در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفت.  مأموران در نخستين گام با كمك 
ش��اكي به چهره نگاري متهمان پرداختند 
و سپس از همس��ر صيغه اي شاكي تحقيق 
كردند. بررس��ي ها نش��ان داد كه زن جوان 

مدتي قبل صيغه مردي به نام س��امي بوده 
اما به خاطر اختافاتي از او جدا شده است. از 
طرفي مأموران دريافتند چهره سامي با چهره 
يكي از متهمان كه شاكي چهره نگاري كرده 
شباهت زيادي دارد . بنابراين مأموران سامي 
را به عنوان مظنون حادثه بازداشت كردند.  
متهم پس از دستگيري، ابتدا منكر جرم خود 
شد، اما وقتي با دايل و مدارك روبه رو شد 
به آدم ربايي با همدستي سه نفر از دوستانش 
اعتراف كرد. مأموران در ادامه سه همدست 

وي را شناسايي و بازداشت كردند. 
مي خواستم به عشق قديمي ام برسم 

صبح ديروز متهمان براي تحقيق به دادسراي 
امور جنايي تهران منتقل شدند. 

س��امي در توضيح ماجرا گف��ت: من هيچ 
سابقه اي ندارم. عشق به زن جوان چشمان 
مرا كور كرد و دست به تصميم غير عقاني 
زدم و گرفتار ش��دم . چند س��ال قبل با زن 
جواني به نام بهنوش آشنا شدم و مدتي بعد 
او را صيغه كردم. من عاشق او بودم و قرار بود 
به زودي او را به عقد دائم در آورم و به همين 
خاطر او را به سفرهاي خارجي بردم و براي 
او سرويس طاي گرانقيمت خريدم و در كل 
هر چيزي درخواست مي كرد براي او فراهم 
كردم به امي��د اينكه با م��ن ازدواج كند اما 
ناگهان با شاكي آشنا و از من جدا شد. پس از 
اين خيلي تاش كردم و حتي التماس كردم 
كه با من ازدواج كند اما فايده اي نداشت. من 
از شاكي كينه به دل گرفتم و نقشه آدم ربايي 
او را طراحي كردم و با كمك دوس��تانم او را 
ربوديم. من قصد داش��تم او را بترسانم تا از 
بهنوش جدا شود و بعد من با عشق قديمي ام 
ازدواج كنم اما فايده اي نداشت و اان من و 
دوستانم به اتهام آدم ربايي دستگير شده ايم 
و بايد در انتظار زندان باشيم.  سه متهم ديگر 
هم در بازجويي ها حرف هاي سامي را تأييد 
كردند و ادعا كردند فقط به خاطر رفاقت با 

سامي دست به آدم ربايي زده اند. 
چهار متهم براي ادامه تحقيقات به دستور 
قاضي بخشوده در اختيار كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفتند. 

آدم ربايي براي رسيدن به همسر صيغه ای!

رقابت بر س�ر جذب مش�تري در بازار كار خيلي وقت ها به اختاف و گاه كينه بين 
افراد منجر مي ش�ود. اس�تفاده از هر حربه اي براي باقي مان�دن در اين رقابت گاه 
ممکن اس�ت به حوادث ناگواري منجر ش�ود كه جبران آن منجر به از دست دادن 
آبرو يا س�رمايه افراد ش�ود. مرد جوان�ي كه مأموران پلي�س ته�ران او را به اتهام 
آتش زدن يك چاپخان�ه بازداش�ت كرده اند مي  گوي�د رقيب او مش�تري هايش 
را از دس�ت او ق�اپ زده ب�راي همي�ن دس�ت ب�ه انتق�ام آتش�ين زده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 21سه ش��نبه، 15 آبان ماه امس��ال بود كه ب��ه مأموران 
كانتري 113 بازار خبر رسيد يكي از چاپخانه هاي چهارراه سرچشمه دچار آتش سوزي 
شده است. وقتي مأموران پليس در محل حاضر شدند آتش نشانان مشغول اطفاي حريق 
بودند. آنها بعد از تاش موفق ش��دند آتش را مهار كنند. در بررسي  هاي تيم آتش نشاني 
مشخص شد كه حادثه عمدي بوده است، بنابراين پرونده با موضوع آتش سوزي عمدي 
تشكيل شد و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي ناحيه 12 تهران در اختيار كارآگاهان 
اداره شانزهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.  در اولين گام شاكي پرونده مورد تحقيق 
قرار گرفت. او گفت: من مدتي قبل اين چاپخانه را اجاره كردم و مشغول كار شدم. در اين 
مدت هم با كسي اختاف پيدا نكرده ام و به كسي هم مظنون نيستم. كارآگاهان پليس در 
ادامه با بررسي دوربين هاي مداربسته محل متوجه شدند كه آتش سوزي از سوي راكب يك 
دستگاه موتورسيكلت آپاچي سفيد رنگ رقم خورده است. مرد جوان در حالي كه صورتش 
را پوشانده بود و بطري مواد آتش زا به دست داشت وارد محل شده و بعد از پاشيدن مايع 
با كشيدن كبريت محل را به آتش زده و متواري شده بود.   در شاخه ديگري از تحقيقات 
معلوم شد كه مستأجر قبلي چاپخانه مردي ميانسال بوده است. او پسري 30 ساله به نام 
اميرحسين دارد كه مالك يك موتورسيكلت آپاچي سفيدرنگ است. از آنجا كه احتمال 
مي رفت حادثه از سوي اميرحسين رقم خورده باشد كارآگاهان او را به اداره پليس دعوت 
كردند اما مشخص شد كه او بعد از حادثه به خانه اش در مسعوديه مراجعه نكرده و در حال 
حاضر هم در شمال كشور به سر مي برد.  بعد از به دست آمدن اين اطاعات اميرحسين به 
عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفت و هشتم دي ماه در حالي كه به خانه اش بازگشته بود 
بازداشت شد.  او وقتي مورد بازجويي قرار گرفت گفت كه در جريان حادثه نقش ندارد اما 
وقتي با شواهد پليس مواجه شد چاره اي جز اعتراف نداشت. متهم توضيح داد: من به همراه 
پدر و برادرم براي چند سال چاپخانه را اجاره كرده و در آنجا كار مي كرديم. در آن مدت 
مشتري هاي زيادي پيدا كرده بوديم و از وضعيت درآمدش هم راضي بوديم تا اينكه مالك 
آن گفت كه بايد محل را تخليه كنيم. ما هم مجبور شديم چاپخانه ديگري اجاره كنيم. در 
چاپخانه تازه اما مشتري هايمان خيلي كم شد تا اينكه فهميدم مستأجري كه جاي ما رفته 
مشتري هاي ما را به سمت خودش كشيده است. وقتي از ماجرا اطمينان پيدا كردم تصميم 
به انتقام گرفتم و محل را آتش زدم.  سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با 
جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: با توجه به خسارت 150 ميليون توماني به 

چاپخانه تحقيقات بيشتر از متهم در اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران جريان دارد.

انتقام آتشين براي قاپ زدن 
مشتري هاي چاپخانه

م�رد تحصيلکرده ك�ه پ�س از اعتي�اد به مص�رف شيش�ه مخ�ارج خود 
را ب�ا س�رقت آرم خودروه�اي گرانقيم�ت تأمين مي كرد بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما شامگاه ش��نبه مأموران كانتري137 نصر هنگام گشت زني 
به مردي رهگذر كه كوله پشتي به دوش داشت مظنون شدند و از او تحقيق كردند. 
مأموران در اولين بررسي در بازرس��ي از كوله پشتي او مقدار زيادي آرم خودروهاي 
گرانقيمت كشف كردند بنابراين مرد 34 ساله را بازداشت و او را به كانتري منتقل 
كردند. مأموران كانتري سپس با حكم قضايي راهي خانه مرد جوان شده و در بازرسي 
داخل مبل راحتي خانه مقدار بيشتري از آرم هاي خودروهاي گرانقيمت از جمله بنز 
و بي ام و كشف كردند.  متهم در بازجويي ها گفت: من مدرك كارشناسي ارشد دارم و 
مدتي به كارهاي هنري مشغول بودم تا اينكه به مصرف مواد روانگران اعتياد پيدا كردم. 
بعد از آن براي تهيه پول مواد با مشكل مواجه شدم به خاطر همين يكي از دوستانم 
به من پيشنهاد داد آرم خودروهاي گرانقيمت را سرقت كنم. او شيوه سرقت را به من 
آموزش داد و من هم مشغول سرقت شدم. در اين مدت هم 350 آرم سرقت كردم 
كه ارزش آن 120 ميليون تومان بود. متهم گفت: من آرم ها را از طريق سايت ديوار به 
فروش مي رساندم و با پول آن مواد تهيه و مصرف مي كردم.  سرگرد جمشيدي رئيس 

كانتري 137 نصر گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در جريان است.

 بازداشت دزد شبگرد  با آرم هاي
 سرقتي خودروهاي گرانقيمت



کرد    ها از ترس حمله ترکیه یکی پس از دیگری 
مناطق تحت کنترل خود را تحویل ارتش سوریه 
می دهند ت�ا حتی مخالفان سرس�خت بش�ار 
اس�د نیز بر پیروزی او مهر تأیید بزنند و جنگ 
هفت ساله س�وریه را پایان ش�ده اعام کنند. 
ارتش سوریه در راس��تای توافق با نیروهای کرد 
س��وریه دموکراتیک، کنترل س��د اس��تراتژیک 
»تش��رین« بر روی رود فرات را در دست گرفت. 
سد تشرین در 33 کیلومتری جنوب شهر منبج و 
115کیلومتری شرق حلب واقع است و با مرزهای 
سوریه با ترکیه در شمال80کیلومتر فاصله دارد. 
این سد از اهمیت استراتژیکی به ویژه در زمینه 
برق سوریه برخوردار است و به منزله پل ارتباطی 
میان اس��تان های حلب و رقه اس��ت. همچنین 
منبع مهم و اصلی تولید برق در اس��تان حلب به 
شمار می رود. ارتش سوریه نوامبر 2015 کنترل 
خود را بر این سد از دست داد و گروه تروریستی 
داعش بر آن س��یطره یافت و سپس کرد    ها بر آن 

مسلط شدند. 
کرد    ها در طول دو س��ال گذش��ته به ابزار زمینی 
امریکا درآمده بودند و در مقابل درخواس��ت های 
دولت سوریه برای تحویل مناطق تحت کنترل خود 
مقاومت می کردند اما زمانی که ترامپ به صورت 
ناگهانی خروج نیروهای امریکایی را از سوریه اعام 
می کند و احتمال حمله ترکیه جدی تر ش��د آنها 
وارد مذاکره با دولت سوریه شدند و موافقت کردند 
کنترل شهر منبج را به ارتش سوریه واگذار کنند. 
ارتش سوریه می گوید براساس توافق با نیروهای 
کرد وارد شهر منبج شده اس��ت. این اقدام بعد از 
درخواست رسمی کرد    ها برای حفاظت از این شهر 

در برابر حمله احتمالی ترکیه صورت گرفت. 
 گاردین: اسد پیروز شد

بازگشت سریع و بدون درگیری حاکمیت مرکزی 
سوریه بر مناطق ش��مالی و ش��رقی با بازگشایی 
سفارت های کشورهای عربی در دمشق همزمان 
شده اس��ت. این تحوات باعث شده حتی ناظران 
مخالف سرسخت بشار اسد نیز به پیروزی او مهر 

تأیید بزنند.  روزنامه »گاردین« روز یک    شنبه در 
گزارشی در مورد تحوات اخیر در سوریه، »بشار 
اسد« رئیس جمهور س��وریه را پیروز این تحوات 
خوانده و نوشته است که خروج نیروهای امریکایی 
از سوریه و عادی س��ازی روابط کشورهای عربی با 
سوریه چالش های باقی مانده پیش روی دمشق را 
از میان برداشته است. »حسن حسن « که در طول 
هفت سال گذشته همواره یکی از مهم  ترین منابع 
مخالفان بوده و به دشمنی با اسد معروف است طی 
یادداشتی در گاردین، با اشاره به تصمیم »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور امریکا ب��رای خارج کردن 
نظامیان این کشور از س��وریه و اقدام کشورهای 
عربی برای عادی س��ازی روابط با س��وریه، نوشته 
اس��ت: »امس��ال )میادی( با نوای پیروزی رژیم 
بشار اس��د در حال پایان اس��ت.«  وی می افزاید: 
»جمع بندی تحوات نظامی و دیپلماتیک شش 
ماه اخیر جایی برای تردید باقی نمی گذارد؛ اس��د 
قاطعانه در این منازعه پیروز ش��ده است. حامیان 
سابق شورشی     ها نه تنها از به چالش کشیدن رژیم 
دست برداشته اند، بلکه حاا چه علناً و چه در خفا، 

با آغوش باز از این رژیم اس��تقبال می کنند.«  در 
پایان این یادداش��ت آم��ده اس��ت: »از زمانی که 
رژیم در اواخر س��ال 201۶ حلب را تحت کنترل 
گرفت، کمتر کسی توان اسد برای احیا را زیر سؤال 
برده، اما تا همین چند وقت پیش بسیاری تردید 
داشتند که او بتواند بار دیگر به عنوان یک بازیگر 
منطقه ای که روابطی عادی با دیگر کشور    ها دارد، 
ظهور کند. اکنون، سالی که گذشت نشان داده که 
او شانس زیادی برای انجام این کار دارد. در منطقه 
و فراتر از آن، خیلی     ها هس��تند ک��ه آماده اند به او 

کمک کنند.«
 حمایت امریکایی از تصمیم ترامپ

اکثریت محدود امریکایی     ها موافقت خود را با خروج 
نظامیان این کشور از سوریه و کاهش شمار نیرو    ها 
در افغانس��تان اعام کردند. وبگاه نشریه »هیل« 
     ش��نبه ش��ب در مطلبی در این زمینه نوشت: بر 
اساس نظرسنجی های مشترک مؤسسه »هاروارد 
کپس « و »هری��س«، 52درص��د امریکایی     ها از 
تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور 
در زمینه خروج از سوریه و کاهش تعداد نظامیان 

در افغانستان حمایت کردند و در نقطه مقابل نیز 
48 درصد مخالف تصمیم ترامپ بودند.   ۶9 درصد 
پرسش شوندگان در این نظرس��نجی گفتند که 
حضور قوای زمینی »امریکا« در خاورمیانه »مهم« 
است. 23 درصد این مسئله را  »خیلی مهم « و 4۶ 
درصد نیز »تا حدی مهم « اعام کردند. به نوشته 
هیل، نظر پرسش ش��وندگان در مورد لزوم حضور 
قوای زمینی امریکا در کشور    هایی چون سوریه و 
عراق یا عقب نشینی از این دو کشور نیز این بود که 
54درصد حفظ قوای زمینی در منطقه را »بهتر « 
برشمردند، در حالی که 4۶ درصد به لزوم خروج 

نظامیان امریکا از منطقه اشاره کردند. 
  استقبال از شرکت های ایرانی در بازسازی 

سوریه
سفیر سوریه در ایران با اشاره به تأکید رئیس جمهور 
سوریه برای بازسازی این کشور توسط شرکت های 
ایرانی گفت: این موضوع امکان توسعه فعالیت های 
اقتصادی بین دو کش��ور را فراهم می کند. عدنان 
محمود روز گذش��ته در همایش مشترک ایران و 
سوریه گفت: این دیدارهای رودررو فرصت بزرگی 
برای تاجران ایرانی است تا بتوانند وارد پروژه های 
سرمایه گذاری مشترک در جمهوری سوریه شوند، 
به ویژه با توجه به اینکه مرحله بازسازی در سوریه 
آغاز شده است. سفیر سوریه در ایران گفت: با توجه 
به توصیه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه مبنی بر 
اینکه ش��رکت های ایرانی در بخش های مختلف 
دولتی و خصوصی در بازس��ازی س��وریه شرکت 
کنند، بنابراین این مسئله فرصت مناسبی را برای 
حضور ایرانیان در فعالیت های اقتصادی در کشور 
ما فراهم می کند. وی با تأکید بر اینکه تمام در    ها 
برای فعالیت های تجاری به س��وی شرکت های 
ایرانی باز است، گفت: با توجه به امضای موافقتنامه 
بلندمدت، گام بزرگی برای گسترش فعالیت های 
اقتصادی برداشته ایم و این آغاز حرکت بزرگ تری 
برای توسعه فعالیت های تجاری دو کشور است و 
زمینه فعالیت بخش خصوصی را در سوریه بیشتر 

فراهم می کند. 

در ش�رایطی ک�ه در ماه ه�ای اخی�ر اخب�ار 
زیادی از عادی س�ازی روابط اع�راب با رژیم 
صهیونیس�تی منتش�ر ش�ده اس�ت، روز 
یك   ش�نبه انتش�ار تصویر س�خنگوی دولت 
اردن در ح�ال عب�ور از روی پرچ�م رژی�م 
صهیونیس�تی، خش�م تل آویو را برانگیخت. 
روز یک   ش��نبه تصویری از خان��م جمانه غنیمات، 
سخنگوی دولت اردن منتشر شد که برای ورود به 
دفتر اتحادیه های صنفی این کش��ور از روی پرچم 

رژیم صهیونیس��تی عبور می کند ک��ه اعتراضات 
شدید صهیونیست   ها را در پی داشته است. روزنامه 
»یدیعوت آحارون��وت « در همین ارتباط نوش��ت 
وزارت خارجه اس��رائیل به ش��دت به این موضوع 
اعتراض کرده و سفارت اسرائیل در »امان « یادداشت 
اعتراضی به »امان « تس��لیم کرده است. بر اساس 
گزارش این روزنامه، »غسان المجالی« سفیر اردن 
در تل آویو فراخوانده می شود تا اعتراضی رسمی نیز 
به وی ارائه ش��ود. بنا به این گزارش، »عمر الرزاز « 

نخس��ت وزیر اردن برای ورود به مقر اتحادیه های 
صنفی ترجیح داده از در اصلی وارد نشود تا از روی 
پرچم عبور نکند. یدیعوت در ادامه اعام کرد، مقر 
اتحادیه های صنفی اردن به ش��دت با عادی سازی 
روابط با اس��رائیل مخالف اس��ت و به همین دلیل 
پرچم اسرائیل را در ورودی خود قرار داده تا هر کسی 

وارد می شود ابتدا از روی این پرچم رد شود. 
این درحالی است که خلیل عطیه، نماینده پارلمان 
اردن از اقدام سخنگوی دولت دفاع کرد. عطیه گفت 

که خانم »جمانه غنیمات سخنگوی دولت نماینده 
من و همه شهروندان اردنی و عربی است و از اینکه 
وی پرچم صهیونیس��ت های قاتل را لگدمال کرده 

است، بسیار خرسندم«. 
این نماینده پارلمان اردن گفت: »ما در کنار خانم 
غنیمات برای مقابله با خواسته های صهیونیست    ها 
جهت اعمال فش��ار بر دولت اردن ب��ا هدف اخراج 
وی ایس��تاده ایم زیرا وی پرچم یک رژیم دشمن را 

لگدمال کرده است.«

88498444سرويسبينالملل
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ورود سوريه به 2019 با خروج مناطق شمالي از اشغال
کردها کنترل سد استراتژیك تشرین را به دولت تحویل دادند

پرچم صهیونیست   ها زير پای سخنگوی دولت اردن 

در ش�رایطی که    گزارش  یک
ائتاف س�عودی 
هی�چ قدمی برای اج�رای توافقات س�وئد در 
الحدیده برنداشته و پی درپی آتش بس را نقض 
می کند، س�ازمان ملل مي گوید انصاراه یمن 
باید یکجانبه به تعهدات�ش در الحدیده عمل 
کند؛ تقاضایي که با مخالف�ت یمنی    ها مواجه 
شده و انصاراه گفته که هیچ کسی نمی تواند 
مردم یمن را فری�ب دهد و آنه�ا هرگز اجازه 
نخواهن�د داد هی�چ اقدام�ی ک�ه توافقنامه 
اس�تکهلم را مخت�ل کن�د، ص�ورت گی�رد. 
ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن روز     ش��نبه در 
حضور تیم سازمان  ملل، بندر الحدیده را در راستای 
اجرای توافقات نشس��ت اس��تکهلم به نیروهای 
اداره گارد س��احلی تحویل دادند اما سازمان ملل 

بدون هیچ درخواس��تی از ائتاف س��عودی برای 
اجرای تعهداتش، مدعی اس��ت ک��ه انصاراه به 
توافقات س��وئد پایبند نبوده اس��ت. ب��ه گزارش 
خبرگزاری تاس، دفتر دبیرکل سازمان ملل تأکید 
کرد:»پاتریک کامرت، رئیس تیم ناظران سازمان 
ملل در یمن در نشستی با نمایندگان انصاراه از 
اینکه فرصت برای تقویت اعتماد میان دو طرف از 
دست رفته، ابراز ناخرسندی کرده است«. انصاراه 
در این نشست اقداماتی را که در راستای استقرار 
مجدد نیروهای این جنبش اتخاذ کرده اند به اطاع 
کامرت رس��اند. کامرت تأکید کرد که »اقدامات 
اتخاذ شده در این باره قابل اعتماد نیست مگر در 
صورتی که به تمامی طرف    ها از جمله سازمان ملل 
اجازه پیگیری روند اس��تقرار مجدد داده شود تا 
مطمئن شویم که این اقدامات با توافق امضا شده 

در سوئد مطابق است یا خیر«. ناظر سازمان ملل 
درباره خروج انصاراه از الحدیده ابراز تردید و ادعا 
کرده است:»این اقدامات در صورتی قابل اعتماد 
اس��ت که طرفین درگیری بتوانند ادعاهای خود 
را درباره خروج شان ثابت کنند«. ادعای سازمان 
ملل درحالی اس��ت که ائتاف سعودی از مواضع 
خود در الحدیده عقب نش��ینی نکرده اس��ت و به 
اجرای یکجانبه توافقات س��وئد از سوی انصاراه 
تأکید دارد. باتوجه به تجربه عربستان سعودی و 
متحدانش در عدم پایبندی به توافقات آتش بس، 
با خ��روج انصاراه از مناطق مش��خص ش��ده در 
الحدیده، شرایط برای اش��غال الحدیده به دست 
عربستان سعودی فراهم می ش��ود، همچنان که 
جنگنده های سعودی پس از اجرای آتش بس دهها 
بار مناطق مختلفی از الحدیده را بمباران کرده اند 

که سازمان ملل در مقابل این جنایات سکوت کرده 
است. عربستان و امارات از سال گذشته به دنبال 
اشغال الحدیده هستند تا با تصرف آن، انصاراه را 
تحت فشار قرار دهند اما یمنی   ها توانسته اند با همه 

توان این بندر استراتژیک را حفظ کنند. 
 انصاراه: فریب نمی خوریم 

یمنی   ها که نسبت به ائتاف س��عودی در عمل 
به تعهداتش تردید دارند، حاضر به عقب نشینی 
یکجانبه از الحدیده نیستند. محمد علی الحوثی، 
رئیس کمیته عالی انقاب یم��ن ادامه محاصره 
یمنی    ها در س��ایه حضور س��ازمان ملل در بندر 
الحدیده را جرم��ی دیگر دانس��ت و تأکید کرد، 
حضور س��ازمان مل��ل در بندر الحدیده نش��ان 
می دهد، آنچه درباره قاچاق ساح مطرح    می شد، 
تنها شایعه بوده است. به گزارش شبکه السومریه، 
الحوثی تأکید کرد:»اینکه نیروه��ای اداره گارد 
ساحلی تحت نظارت سازمان ملل بندر الحدیده 
را تحویل گرفتن��د، مهم  ترین اقدامی اس��ت که 
موجب می شود کشورهای متخاصم هیچ بهانه ای 
برای مانع تراشی در مسیر توافق نداشته باشند«. 
از س��وی دیگر، ضیف اه الش��امی، س��خنگوی 
دولت نج��ات ملی یم��ن در گفت وگو با ش��بکه 
المیادین، پایبندی طرف دیگ��ر به تعهداتش را 
خواستار ش��د و گفت:»تا این لحظه هیچ اقدامی 
از سوی طرف دیگر پس از استقرار دوباره ارتش و 
کمیته های مردمی در بندر الحدیده انجام نشده 
است«. الشامی اظهار کرد:»اگر طرف دیگر پاسخ 
ندهد، کار   ها رو به تنش خواهند رفت، هیچ کسی 
نمی تواند مردم یمن را فریب ده��د و آنها هرگز 
اجازه نخواهن��د داد هیچ اقدامی ک��ه توافقنامه 
استکهلم را مختل کند، صورت گیرد«. سخنگوی 
دولت نجات ملی یمن افزود:»تا این لحظه مسیر 
صنعا - الحدیده افتتاح نش��ده زیرا طرف مقابل 
هنوز از آنجا عقب نش��ینی نکرده است«. یحیی 
سریع، س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن هم در 
این رابطه گفت:»ما از کمیته نظارت سازمان ملل 
انتظار داریم طرف مقابل را به اجرای تعهداتش در 
مرحله اول اجرای توافقنامه استکهلم که همان 
عقب نشینی از بخش شرقی شهر و باقی بخش    ها 

است، ملزم کند.«

  گزارش  2

   چالش

تجاري سازي استراتژي امريكايي
ترامپ در سفر دزدانه به عراق تصریحاتي داش��ت که اغلب به مسئله 
خروج امریکا از منطقه در این سخنان توجه شد، که در جاي خود حائز 
اهمیت است. نکته مهم تر این است که امریکا نه فقط در دوره ترامپ، 
بلکه از دوره اوباما وارد فاز جدید از سیاست بین المللي خود شده است و 
شاید بحران اقتصادي یکي از دایل این رویکرد باشد ولي ماهیت نظام 

سرمایه داري جوهره این نوع از سیاست ورزي از سوي امریکاست. 
نیروهاي امریکایي و ناتو که همواره با تلفات و خسارت های قابل توجه در 
مناطق مختلف افغانستان روبه رو بودند در دوره دوم ریاست اوباما و بنا به 
توصیه مراکز مطالعات استراتژیک، راهبرد خرید امنیت را در دستور کار 
خود قرار دادند، بدین ترتیب که هر یک از یگان هاي نظامي غربي در مناطق 
مختلف افغانستان براي در امان ماندن از حمات و تلفات، مبالغ ماهانه ای 
به سران طالبان بپردازند تا امنیت داشته باشند. در این طرح، بودجه مربوط 
را عربستان و امارات و کشورهاي نفتي و هم پیمان امریکا تأمین مي کنند. 
جالب است که یگان ایتالیایي در یک جابه جایي مأموریتي به منطقه اي 
در قندهار منتقل مي شود و از این سیاست بي خبر بودند! در ابتداي ماه به 
دلیل عدم پرداخت رشوه مالي، هدف قرار گرفتند و تعدادي تلفات دادند 
و سپس با پرداخت منظم رش��وه مالي در امان ماندند. ترامپ امروز این 
سیاست را تکامل بخشیده و استراتژي خود در غرب آسیا را تجاري سازي 
کرده تا از جیب چیزي پرداخت نکند. نام این راهبرد را این گونه توضیح 
مي دهد که اواً براي امنی��ت هر یک از کش��ورهاي تحت الحمایه، باید 
هزینه اي به امریکا پرداخت شود، ثانیاً اینکه اگر بنا باشد نیروهاي امریکایي 
در منطقه باقي بمانند و موازنه قدرت را حفظ کنند، باید پرداخت جدیدي 
به امریکا صورت پذیرد یا باید از امتیازات جدید برخوردار شوند. ترامپ 
با بحران سازي در منطقه یا اس��تمرار بحران هاي تروریستي، دولت هاي 
منطقه را تحت فشار مي گذارد تا سهمي از ثروت هاي نفتي و غیرنفتي را 
دریافت کند. لذا با مطرح کردن رویکرد خروج از سوریه، حامیان تروریسم 
تکفیري از رژیم صهیونیستي تا عربستان و بقیه کشورهاي عربي را وادار به 
پذیرش این منطق کند. ترامپ حاضر نیست بودجه سرباز امریکایی را در 
منطقه هزینه کند، مگر اینکه این ژاندارمي براي امریکا حاصلي دربر داشته 
باشد. ترامپ صراحتاً از این کشورها مي خواهد که براي امنیت خود یا ایجاد 
موازنه قدرت مطلوب در منطقه باید هزینه بدهند و خودشان هم مشارکت 
فعال داشته باشند. این بدان معناس��ت که خروج نیروهاي امریکایي از 
منطقه مطرح نیست بلکه کاهش و جابه جایي مطرح است و از سوي دیگر 
با پرداخت  رشوه هاي مالي در مراحل جدید راهبرد امریکا، سهمي به عهده 
مي گیرند و از همه مهم تر اینکه این کشورها، باید در بحران سازي امنیتي و 
در راستاي برنامه و راهبردهاي امریکایي، نقش فعال تری بازي کنند. اینکه 
این کشورهاي هم پیمان به جز توان مالي، از بنیه کافي براي بحران سازي 
هم برخوردار باشند یا خیر، مهم نیست بلکه براي امریکا این مهم است که 
غرب آسیا اگر با پروژه تروریسم تکفیري منافع امریکایي را تأمین نکرده، 
باید وارد یک فاز جدید از کشمکش ها و رقابت ها و بحران هاي جدید شود 
و امریکا در جایگاه مدیریت کننده و بدون پرداخت هزینه مالي و نظامي، 

حق الزحمه نیز دریافت کند. 
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 ناتوانی غرب در مقابله با »آوانگارد« روسی
غرب قادر نیس��ت در مقابل مجموعه مافوق صوت »آوانگارد« روس��ی 
بایس��تد. به گزارش اس��پوتنیک، مرکز هوافضای آلم��ان اعام کرد که 
براساس ارزیابی کارشناسان، تحقیقات و کار مربوط به ساخت ابزارهای 
مقابله با سیستم های جنگی مشابه در جریان است اما فعًا بی نتیجه بوده 
است. پیش تر واش��نگتن نیز به این موضوع اعتراف کرده بود. وادیمیر 
پوتین در خصوص آزمایش موفقیت  آمیز »آوانگارد« خبر داده بود. یوری 
باریسوف معاون رئیس دولت روسیه در مسائل مجموعه های صنایع دفاع 
قول داد که آوانگارد عمًا دفاع ضد موشکی دشمن را به صفر برساند. از 
سوی دیگر وزارت دفاع روسیه روز یک      شنبه از استقرار نسل جدید سامانه 
دفاع موش��کی کوتاه برد-میان برد زمین به ه��وای اس-350 ویتیاز در 
سال 2019 خبر داد. این طرح در راس��تای جایگزینی با سامانه قدیمی 

اس-300 انجام می شود. 

  بشیر: برخاف میل دشمنان مان از بحران خارج می شویم
رئیس جمهور سودان خطاب به فرماندهان پلیس تأکید کرد که کشورش 
برخاف میل تمامی کس��انی که با س��ودان در حال جنگ هستند، از 
این بحران خارج خواهد شد. به گزارش ش��بکه المیادین، احمد بال، 
وزیر کش��ور س��ودان از حمایت کامل نیروهای پلیس از عمر البشیر، 
رئیس جمهور این کشور در سایه اعتراضات مردمی  که سودان حدود دو 
هفته شاهد آن است، خبر داد. وزیر کشور سودان تصریح کرد: کسانی 
هس��تند که به دنبال سوءاستفاده از ش��رایط کنونی هستند تا امنیت 
کش��ور را متزلزل کنند و ما هرگز به آنها این اجازه را نخواهیم داد. عمر 
البش��یر خطاب به فرماندهان پلیس تأکید کرد که کشورش برخاف 
میل تمامی کسانی که با س��ودان در حال جنگ هستند از این بحران 

خارج خواهد شد. 

 جاسوس       ها به دستگیری بیوه سفید نزدیك شده اند
س��رویس های امنیتی انگلیس به موفقیتی ش��گرف در جست وجوی 
بیوه سفید دست یافته اند. به گزارش روزنامه میرر، جاسوس       هایی که 
به دنبال دستگیری سامانتا لوت وایت، بیوه سفید و مغز متفکر بسیاری 
از حمات الشباب هستند، به اطاعات جدیدی در ارتباط با وی دست 
یافته و متوجه شدند که وی اکنون در یمن مخفی است. یکی از منابع 
نزدیک گفته است:  او همچنان هدف شماره یک ماست و بر این باوریم 
که در نهایت او را می گیریم. لوت وایت دختر یک سرباز ایرلندی و بیوه 
عامل انتحاری هفتم ژوئیه 2005 در ایس��تگاه متروی کینگ کراس 

لندن است که منجر به کشته شدن 5۶ تن شد. 
 

 رقبای نتانیاهو حزب »راست جدید« تأسیس       کردند
درحالی که پارلمان اسرائیل اخیراً منحل شده و سیاستمداران اسرائیلی 
برای کارزار انتخاباتی آماده می ش��وند، دو چهره به شدت راستگرا برای 
جذب رأی شهروندان سکوار، حزب جدیدی تأسیس       کرده اند. به گزارش 
بی بی سی، آیلت شاکد، وزیر دادگستری و نفتالی بنت وزیر آموزش از حزب 
راست افراطی » خانه یهودی « عضو کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل بودند. آنها روز       شنبه در یک نشست مطبوعاتی در شهر تل آویو 
اعام کردند که حزب خود را ترک و حزب » راس��ت جدید « را تأسیس       
می کنند که هرگونه مصالحه با فلسطینیان را رد می کند. نفتالی بنت از 
نتانیاهو به خاطر پذیرش طرح آتش بس اخیر در غزه با گروه فلسطینی 
حماس و خودداری از برچیدن روستای » خان ااحمر « فلسطینیان واقع 

در کرانه غربی رود اردن انتقاد کرد. 

  پاکستان: همکاری با ایران امنیت را افزایش داده است
ژن��رال قمر جاوی��د  باج��واه، فرمان��ده ارتش پاکس��تان در دی��دار با 
جام کمال خان سروزیر ایالت بلوچستان گفت: همکاری با ایران موجب 
بهبود وضعیت امنیتی شده و در آینده این وضعیت بهتر خواهد شد. به 
گزارش روزنامه نیشن، قمر جاوید تأکید کرد: اطمینان دارم همکاری 
امنیتی و ارتباط نظامی با ایران اوضاع مرز مشترک با این کشور را بهتر 
خواهد کرد. ژنرال باج��واه در این دیدار تأکید ک��رد: برقراری امنیت 
در ایالت بلوچس��تان از اولویت های ارتش پاکس��تان است. وی افزود: 
پیشرفت اقتصادی پاکس��تان در گرو امنیت بلوچستان است و ارتباط 

عمیق با این موضوع دارد. 

»نه « طالبان به مذاكره با دولت در جده
 امری�کا ک�ه هفت�ه قب�ل تصمی�م خ�ود را ب�رای کاه�ش نیرو 
در افغانس�تان اعام کرد، ب�ه دنبال این اس�ت که یك س�اختار 
امنیتی نیابتی متش�کل از عربس�تان و پاکس�تان ایج�اد کند و 
پیش�نهاد کرده که دور جدید مذاکرات، به ج�ای دوحه، در جده 
عربستان برگزار ش�ود، ولی طالبان با این پیشنهاد مخالف است. 
 نمایندگان طالبان، امریکا عربستان و پاکستان اواسط ماه دسامبر 2018 
در امارات برای مذاکره درباره پایان جنگ 1۷ ساله افغانستان با یکدیگر 
دیدار کردن و ح��اا امریکایی     ها می خواهند ادامه ای��ن مذاکرات را در 
جده عربستان برگزار کنند، اما طالبان برگزاری مذاکره رسمی با دولت 
افغاستان را رد کرده است. یکی از اعضای شورای رهبری تصمیم گیری 
طالبان به خبرگزاری رویترز گفته که ما در ماه ژانویه با مقامات امریکایی 
در عربستان دیدار کرده و مذاکرات خود را که در ابوظبی ناتمام ماند از سر 
می گیریم ولی برای همه طرف      ها روشن کرده ایم که با دولت افغانستان 
مذاکره نمی کنیم. هنوز معلوم نیست که مذاکره نکردن طالبان با دولت 
افغانستان، به محل مذاکرات در جده برمی گردد یا اینکه صرفاً مربوط 
اس��ت به پیش ش��رطی که در رابطه با مذاکره با امریکا قائل اس��ت، به 
خصوص که طالبان نگاه چندان مثبتی به نقش آفرینی عربستان ندارد. 
ذبیح اه مجاهد، سخنگوی طالبان نیز دیروز گفته که رهبری این گروه 
با دولت افغانس��تان مذاکره نمی کند. مجاهد گفته که موضع این گروه 
درباره عدم مذاکره با دولت افغانستان تغییری نکرده است و اخباری که 
درباره مذاکره احتمالی این گروه با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان 
منتشر شده است حقیقت ندارد. س��خنگوی طالبان گفته است: روند 
مذاکرات با امریکا تا زمانی که نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند 
به صورت برنامه ریزی شده به پیش می رود. مجاهد تصریح کرد که نباید 
با روند مذاکرات برخورد سطحی شود و امیدواری های نادرست داده شود. 
وی به امریکا نیز هشدار داده اس��ت که از روند مذاکرات با طالبان نباید 

استفاده تبلیغاتی کند. 
طالبان در جریان مذاکرات امارات هم با نمایندگان دولت افغانس��تان 
مذاکره نک��رد و تأکید کرده که ابت��دا باید توافقی با امریکا به دس��ت 
آید و بعد با دولت افغانس��تان مذاکره خواهد کرد. شورای عالی صلح 
افغانستان از وارد نش��دن طالبان به مذاکره با دولت ابراز نگرانی کرده 
است. »احسان اه طاهری « سخنگوی شورای عالی صلح دیروز گفت: 
نشست جده به پیشنهاد عربس��تان برگزار می ش��ود و امیدواریم که 
اتفاقات ابوظبی دوباره تکرار نشود. وی افزود: حضور تیم مذاکره کننده 
افغانستان در نشس��ت صلح با طالبان به نفع کشورش و منطقه است. 
همزمان، مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در تماس تلفنی  با همتای 
قطری خود از تاش های دوحه در حمایت از روند صلح افغانستان تشکر 
و قدردانی کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رس��می قطر ) قنا(، در جریان 
این گفت وگوی تلفنی دو طرف درخصوص پرونده      های مهم و مشترک و 
همچنین پیشرفت اخیر در روند صلح در افغانستان به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. وزیر خارجه پاکس��تان هم به منظور گفت وگو درباره روند 
صلح افغانس��تان، روابط دوجانبه و مس��ائل منطقه ای و بین المللی با 
مقامات قطر، دیروز وارد دوحه ش��د. قریشی در یک ویدئوی توئیتری 
گفت، این سفر بنا به دعوت وزیر خارجه قطر است و پاکستان تصمیم 
گرفته است که همکاری و اعتماد متحدان مهم منطقه ای را در زمینه 
مسائل منطقه ای و افغانستان جلب کند. قریشی افزود: دوحه در گذشته 
در روند برقراری صلح و وفاق افغانستان نقش داشت و از این رو، اکنون 
نیز نظرات این کشور درباره صلح افغانستان حائز اهمیت است. اقدامات 
دیپلماتیک برای حل درگیری افغانس��تان پس از دی��دار نمایندگان 
طالبان با زلم��ای خلیل زاد، نماینده امریکا در س��ال 2018 تش��دید 
شده است. نمایندگان طرف های حاضر در این مذاکرات دست کم سه 
بار برای بررس��ی خروج نیروهای بین المللی و اعام آتش بس در سال 

2019 دیدار کرده اند. 

ترامپ: دموكرات  ها  كودک كش هستند
مرگ فرزن�دان خردس�ال دو خان�واده پناهجوی اه�ل گواتماا 
بع�د از بازداش�ت توس�ط مأم�وران گش�ت م�رزی امری�کا ب�ه 
تازه     ترین موض�وع برای جدال ه�ای حزبی میان دونال�د ترامپ، 
رئیس جمهور امری�کا و سیاس�تمداران حزب دموک�رات تبدیل 
ش�ده اس�ت. ترامپ در پی مرگ دو کودک مهاجر غیرقانونی در 
بازداش�تگاه س�ازمان امنیت مرزی و گمرک امریکا در هفته های 
اخی�ر دموکرات  ه�ا را بابت م�رگ این ک�ودکان مقصر دانس�ت. 
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه س��ی ان ان، دونالد ترامپ در توئیتی 
نوش��ت: هرگونه مرگ کودکان یا دیگ��ر مهاج��ران غیرقانونی کامًا 
تقصیر دموکرات  ها و سیاست های مهاجرتی نفرت انگیز آنها است که 
به مردم اجازه می دهند یک پیاده روی طوانی را با فکر اینکه می توانند 

غیرقانونی وارد کشور ما شوند، انجام دهند.
  ترامپ در ادامه نوشت: آنها نمی توانند به این هدف برسند و اگر ما یک 

دیوار در مرز داشتیم آنها حتی نمی خواستند تاش کنند.  
این سخنان ترامپ بعد از آن مطرح شد که چندی پیش یک پسربچه 
هشت س��اله که از مهاجران غیرقانونی گواتماایی ب��ود در روز عید 
کریسمس در یک بازداشتگاه سازمان امنیت مرزی و گمرک امریکا 
در نیومکزیکو در فاصله 90 مایلی ش��مال گذرگاه مرزی الپاسو در 

تگزاس جان باخت. 
 به دنبال مرگ این پسربچه یوآکین کاسترو، نماینده مجلس نمایندگان 
امریکا و رئیس منتخب حوزه کنگره ای اتین تبار    ها این پسربچه را با 
نام فیلیپ گومز آلونزو معرفی کرد و گزارش شد که روز دو    شنبه گذشته 
بعد از آنکه یک مأمور مرزبانی نش��انه های بیماری در او مشاهده کرده 
او را به بیمارستان منتقل کرده اند.  طبق گزارش شبکه سی بی پی این 
کودک برای 90دقیقه به منظور مراقبت در بیمارستان نگه داشته شده 
و بعدازظهر روز 22 دسامبر تنها با نسخه آموکسی سیلین و ایبوپروفن 

مرخص کرده اند. 
براس��اس همین گزارش، این بچه اواخر همان روز ش��روع به استفراغ 
کرده و دوباره به بیمارستان منتقل شده، اما چند ساعت بعد جان خود 
را از دست داده است.  این توئیت اخیر ترامپ بعد از آن مطرح می شود 
که دموکرات  ها و جمهوریخواهان هنوز به مناقشه تعطیل شدن دولت 
امریکا و اختاف نسبت به بودجه ساخت دیوار در مرز با مکزیک ادامه 
می دهند.  به نظر می رس��د که فعًا بن بس��ت میان آنها بر سر بودجه 
درخواس��تی ترامپ برای دیوار در مرز تا سال جدید میادی نیز ادامه 
خواهد یافت.  اوایل ماه جاری میادی یک دختربچه هفت ساله که او 
هم از مهاجران غیرقانونی گواتماایی بود نیز در بازداشتگاه گشت مرزی 
امریکا بعد از آنکه شروع به اس��تفراغ کرده و مشکل تنفسی پیدا کرد، 

جان خود را از دست داد. 
 واکنش ها  به ترامپ

گری کونولی، نماینده دموکرات ایالت نیویورک نیز در مصاحبه ای در 
شبکه »ام اس ان بی سی« به شدت از ترامپ انتقاد کرد و گفت که او فاقد 
»توانایی همدلی با انسان ها« اس��ت. این توئیت واکنش نماینده های 
ح��زب رقیب در کنگ��ره امریکا را ب��ه همراه داش��ت. اعضای مجلس 
نمایندگان امریکا که قرار اس��ت به زودی با اکثریت دموکرات کارش 
را آغاز کند، گفتند که درباره مرگ این دو کودک گواتماایی تحقیق 
خواهند کرد. »هارلی رودا«، نماینده منتخ��ب ایالت کالیفرنیا هم در 
توئیتر از ترامپ انتقاد کرد: »آقای ترامپ، فیلیپ و ژاکلین انسان بودند 

نه ابزارهای سیاسی.«
روزنامه واشنگتن پست در یادداشتی توئیت ترامپ را مصداق سقوط او به 
قعر تباهی اخاقی توصیف کرده اما نوشته شوک  آور    ترین مسئله درباره 

این رفتارهای او این است که دیگر کسی از آنها شوکه نمی شود.

سازمان ملل خواستار اجراي یکجانبه تعهدات استکهلم

انصاراه: فريب تخلیه يكجانبه الحديده را نمی خوريم 
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راه  سعادت

حکمت 67 
از بخش�ش اندك ش�رم مدار كه 

محروم كردن، از آن كمتر است.

نما | حسین   کشتکار

جشنواره فيلم فجر با بخش نگاه نو دچار حاشيه شد
    فرزين ماندگار

حاشيه هاي جشنواره فيلم فجر پيش از شروع جشنواره 
آغاز شده است، گفته مي ش�ود كميت آثار ارائه شده به 
جشنواره فجر در اين دوره بيش از دوره هاي گذشته است. 
با اع��ام فهرس��ت فیلم ه��اي راه يافته ب��ه بخش »ن��گاه نو« 
س��ي وهفتمین دوره جش��نواره ملي فیلم فجر، حضور برخي 
فیلم ها در اين فهرست با ابهاماتي در محافل سینمايي و رسانه اي 
مواجه شده است. بخش نگاه نو يا همان فیلم اولي ها سال گذشته 
از جشنواره فجر حذف ش��ده بود اما امسال مسئوان برگزاري 
جش��نواره مجدداً تصمیم گرفتند اين بخش را به جش��نواره 
بازگردانند. اعام اسامي 10 فیلم راه يافته به اين بخش سبب شد 
جشنواره فجر از همین حاا وارد چالش جدي شده و حاشیه ها 
براي آن آغاز شود. يكي از انتقادهايي كه به آثار راه يافته به بخش 
نگاه نو جشنواره مي شود اين است كه بخشي از اين آثار فیلم اول 
نیستند و كارگردانان آن پیش از اين فیلم يا فیلم هاي ديگري 
هم ساخته اند. جشنواره فجر همواره مدعي اين بوده كه صرفا آثار 
دست اول و اكران نشده در جشنواره هاي ديگر را براي حضور در 
اين رويداد مي پذيرد اما به نظر مي رسد اين موضوع دست كم در 
اين دوره محلي از اعراب ندارد، براي مثال فیلم حمال طا ساخته 
تورج اصاني پیش از اين در جشنواره بوسان كره جنوبي رونمايي 
شده است! و بدتر از آن »روزهاي نارنجي« ساخته آرش اهوتي 
پس از حضور و رونمايي در دوجین از جشنواره هاي  جهاني مانند 
»تورنتو«، »كلگري«، »زوريخ«، »سائوپائولو«، »تافي فست«، 
»مديترانه اي« »رم«، »مااتیا«، »مانهايم«، »چناي هند«، »پالم 
اسپرينگز« و »صوفیا منار« به جمع فیلم هاي حاضر در جشنواره 

فجر امسال ملحق شده است. 
اما روز گذشته سیمون سیمونیان مدير دبیرخانه سي وهفتمین 
دوره جشنواره ملي فیلم فجر به اين مورد اينگونه پاسخ داد كه 
»مطابق آيین نامه، حضور در جشنواره هاي خارجي مانع پذيرش 
فیلم ها در جشنواره نمي شود! طبق آيین نامه، اين محدوديت 
براي جشنواره هاي داخلي در نسبت با جشنواره ملي فیلم فجر 
وجود دارد و هی��چ منعي براي پذيرش فیلم ه��اي راه يافته به 
جشنواره هاي جهاني در جشنواره فیلم فجر وجود ندارد.« البته 

تناقض و چالش به وجود آمده در اين مورد به طور قطع ناشي 
از جدايي دو بخش ملي و جهاني فیلم فجر از يكديگر مي شود 
چراكه در هیچ جاي دنیا هیچ جشنواره اي را پیدا نمي كنید كه 
بخش ملي و جهاني آن از هم منفك شده باشد و همین انفكاك 
اساس��اً موجب تناقض هاي اينچنین مي شود.  مدير دبیرخانه 
سي وهفتمین دوره جشنواره ملي فیلم فجر درباره فیلم هاي 
»حمال طا«، »زهر مار« و »يلدا« كه هر س��ه پیش تر تجربه 
ساخت فیلم هاي ويدئويي را در كارنامه خود داشته اند به عنوان 
»فیلم اولي« در جشنواره فجر هم توضیح داده است: »مطابق 
آيین نامه ماك انتخاب فیلم ها براي اين بخش اولین تجربه 
با پروانه ساخت يا نمايش »سینمايي« اس��ت و از اين منظر 
ساخت فیلم با پروانه ويدئويي به عنوان فیلم سینمايي محسوب 
نمي شود. فیلم هايي كه با پروانه ساخت ويدئويي مقابل دوربین 
رفته باش��ند با دريافت پروانه نمايش سینمايي مي توانند در 

جشنواره ملي فیلم فجر حضور يابند.«
نكته اين اس��ت كه اين تفاوت قائل ش��دن می��ان فیلم هاي 
ويدئويي و س��ینمايي در جهان امروز وجهي ندارد و صرفاً از 
سوي برگزاركنندگان جشنواره ملي فجر معیار قرار داده شده 
است. در تمام دنیا هر فیلم اعم از مستند، تجربي يا داستاني 
بااي 70 دقیقه لقب »سینمايي« مي گیرد! اما انتقادها صرفا 
به اين موضوع خاصه نمي شود و اساسا بیرون ماندن برخي آثار 
مانند فیلم »منطقه پرواز ممنوع« كه گفته مي شود از مضموني 
امیدبخش و سازنده و روايتي جذاب با مخاطب نوجوان بهره 

مي برد سازندگان آن را در بهت و حیرت فرو برده است.

در نشست خبري جشنواره شعر و داستان انقاب مطرح شد
برگزيدگان جشنواره بايد نماد استقال طلبي و آزادي باشند

ابوالقاسم طالبي: اگر به عقب برگردم باز هم »قاده هاي طا« را مي سازم

مدير مركز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري با اشاره به 
اينکه در حال حاضر داريم به نقطه اي مي رسيم كه بايد 
بحث جريان شناسي انقاب را فعال كنيم، گفت: داوران 
از چهره هاي شاخص هستند و برگزيدگان هم پرچمدار 
ادبيات و نم�اد اس�تقال طلبي و آزادي خواهند بود. 
عباس محمدي مدير مركز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري 
در نشست خبري يازدهمین جشنواره بین المللي شعر و 
داستان انقاب گفت: امسال به نوعي جشن انقاب با اين 
جشنواره گره خورده اس��ت و امروز فراخوان جشنواره را 
منتشر مي كنیم. جشنواره شعر و داستان انقاب چند سالي 
است كه محدود به داخل نبوده و به شكل بین المللي برگزار 
مي ش��ود. ما روزي به اين نقطه مي رسیم كه آثاري كه به 
دستمان مي رسد بیانگر جايگاه و ارزش هاي انقاب اسامي 
باشد. در حال حاضر به نظرم داريم به نقطه اي مي رسیم كه 

بايد بحث جريان شناسي انقاب را فعال كنیم. 
وي اف��زود: داوران از چهره ه��اي ش��اخص هس��تند و 
برگزيدگان هم پرچمدار ادبیات و نماد اس��تقال طلبي 
و آزادي خواهند بود. بخش ويژه امسال، بخش بین الملل 

اس��ت كه با موضوع عدالت و آزادي در دو محور جنبش 
ضدسرمايه داري و مقاومت مردم يمن برگزار مي شود. 

در بخ��ش بع��دي اين نشس��ت، ساس��ان ناط��ق دبیر 
بخش داستان جش��نواره ش��عر انقاب گفت: نگهداري 
دستاوردهاي بزرگ اجتماعي با وجود فراموشكاري بشر 
و منفعت طلبي احزاب مختلف كشور، كاري است سخت. 
در چنین وضعیتي به جاي افسوس خوردن بهترين كار، 
دورانديش��ي اس��ت كه اين اتفاق به مدد تاش مرحوم 
فردي و حوزه هنري رخ داد. جش��نواره ش��عر و داستان 

انقاب ش��ايد تخصصي ترين جش��نواره ادبي مربوط به 
انقاب اسامي باشد. انقاب خیلي به ارزش هاي انساني 
كمك كرده است پس مهم است كه چه اتفاقي براي انسان 
برآمده از آن مي افتد. شخصیت هاي داستاني اين ادبیات 
نمي توانند منفعل باش��ند. قطعاً همه بر اين باوريم كه در 
حوزه ادبیات انقاب نويس��ندگان ما بايد صاحب موضع 

باشند و شخصیت داستانشان قابل قبول باشد. 
در بخش ديگري از اين نشس��ت محمدمهدي سیار دبیر 
بخش شعر جشنواره گفت: شعر زماني رسانه اول ايراني ها 
بود. بعد از ورود رس��انه هاي مدرن، رقابت بین شعر و اين 
رسانه ها شكل گرفت و بعداً به تقابلي منجر شد كه برخي 
از اشعار به عنوان شعر رسانه اي معرفي شدند. ظاهر انقاب 
ما روحي شاعرانه داشت و شعر هم ذاتاً اينگونه است، يعني 
ذاتش انقابي است. ما در جشنواره شعر انقاب راه را هم 
بر هیچ اثري نبسته ايم، يعني اشعار عاشقانه، اجتماعي و... 
كه جان شعر انقاب را داشته باشند، در چرخه داوري ها 
بررسي مي شوند. امیدوارم قدر شعر انقاب بیشتر دانسته 

شده و حقش ادا شود.

ابوالقاس�م طالبي در پاس�خ به اينکه آي�ا اگر به عقب 
برگردي�د باز هم قاده ه�اي طا را مي س�ازيد، گفت: 
چرا نس�ازم؟ اي�ن كار تج�اري نب�ود، ام�ا فروخت و 
خيلي ها گفتند قس�مت 2 آن را بس�از و مي فروش�د 
اما من نمي خواس�تم قسمت 2 را بس�ازم، چون ديگر 
تجاري مي شد و من فقط مي خواستم روشنگري كنم. 
اين كارگردان در اين باره كه آيا ش��ما سیس��تم امنیتي را 
محكوم كرديد، گفت: هر اتفاق بزرگي كه در كشور بیفتد 
يك طرف آن سیس��تم امنیتي اس��ت. وقتي امنیت ما به 
خطر مي افتد، چه كسي مسئول آن است؟ ما نبايد از يك 

چیز هايي فرار كنیم. وقتي مي گويند سربازان گمنام امام 
زمان فان تی��م ترور يا اختاس��گر را گرفتند، اگر غفلتي 
هم صورت مي گیرد بايد بگويیم. درست نیست كه اتفاقي 
هشت ماه كشور را به هم بريزد و پنج قطعنامه علیه ما صادر 
شود، اما حرفي نزنیم. فیلم من درباره اين بود كه چرا اين 
اتفاقات افتاده است. تظاهرات 800 هزار نفري معترضان 
به انتخابات 88 فقط در فیلم من پخش شد. من از نیروي 
انتظامي فیلم را گرفتم و نمايش دادم، چون ابايي نداشتم 
كه بگويم اين همه آدم آمده اند و فكر مي كردند مش��كلي 
براي رأي ش��ان پیش آمده و در س��كوت اعتراض كردند. 

آن روز 15 پايگاه بس��یج هم آمده بودن��د، اما يك نفر هم 
به بسیجي ها سنگ نزد، حتي شعار هم ننوشتند، اما آخر 
راهپیمايي چند نفر مي روند و به بس��یج حمله مي كنند. 
وي ادامه داد: من اين را نش��ان دادم و در ديالوگ هايم هم 
 گفتم كه اينها ربطي به مردم نداشتند. اگر جمعیت آن روز

800-700 هزار نفر بودند به م��رور 200 هزار نفر بیرون 
آمدند و مردم قانع شدند تخلفي در انتخابات صورت نگرفته، 
اما كم كم در هر میدان 5-4 هزار نفر از كساني مي آمدند كه 
مي خواستند اوضاع را به هم بريزند تا اينكه سرانجام در 9 

دي مردم به خیابان آمدند و به ماجرا فیصله دادند.

سیدمرتضي ذاكر
  دریچه

گفت وگوي »جوان« با كارگردان »منطقه پرواز ممنوع«

»فجر« نبايد از فيلم هاي انقاب خالي شود

   محمدصادق عابديني
اعام اس�امي راه يافته به بخش »ن�گاه نو« يا 
همان بخش فيلم اولي هاي جشنواره فيلم فجر 
و حضور برخي از فيلم ه�ا و حذف برخي ديگر  
باعث تعجب اهالي سينما شد، به خصوص اينکه 
نام هاي�ي در بخش فيلم ه�اي منتخب حضور 
دارند كه كارگردانشان حداقل از نظر حرفه اي 
فيلم اولي به شمار نمي روند. از سوي ديگر حذف 
كارگردانان جواني كه مي توانند در جش�نواره 
جريان ساز شوند نيز اعتراضاتي را در پي داشته 
است. فيلم »منطقه پرواز ممنوع« از جمله اين 
آثار است. امير داساگر، نويسنده و كارگردان 
اين فيلم در گفت و گو با »جوان« به موضوع راه 
نيافتن فيلمش به جشنواره فجر پرداخته است. 
به ط�ور خاص�ه فيلم »منطق�ه پرواز 

ممنوع« را معرفي مي كنيد. 
فیلم در ژان��ر ماجراجويانه و نوجوانانه س��اخته 
شده و داستان س��ه نوجوان 13- 12 ساله است 
كه در گوش��ه ای از اي��ران در حال انج��ام كاري 
هستند و در اين مسیر مشكاتي برايشان ايجاد 
مي شود و همین باعث درگیري میان آنها و بعضي 
از افراد مي ش��ود و قدم به قدم متوجه مس��ائلي 
مي شوند. فیلم پر از هیجان و تعقیب و گريز است 
و لوكیشن هاي متعددي دارد و لحظه هاي جذابي 
دارد كه مخاطب نوج��وان را درگیر مي كند. اگر 
توضیح بیش��تري بدهم فیلم لو مي رود، ولي نه 
حتي به خاطر اينكه موضوع فیلم ارزش��ي است 
و بخواهم بگوي��م به خاطر محت��واي آن بايد در 
جشنواره ديده مي شود بلكه به خاطر قابلیت هاي 
فني اين فیلم مي گويم كه حقش بود در جشنواره 
حضور داشته باش��د و حداقل كیفیت آن با آثار 

ديگر سنجیده مي شد. 
فکر مي كنيد چرا از جشنواره فجر كنار 

گذاشته شديد؟
چیزي كه من فكر مي كنم اين است كه سیاست 
جشنواره فجر بر اين اس��ت كه فیلم هاي كودك 
و نوجوان را به جش��نواره فیلم ك��ودك اصفهان 
بفرس��تد و از آنجايي كه »منطقه پرواز ممنوع« 
بازيگر شاخص و تهیه كننده صاحبنام ندارد و اين 
مخالف تم مرسوم در سینماست، براي همین پشت 

در ورودي جشنواره فجر باقي مانديم. 
منطقه پ�رواز ممنوع« ب�راي مخاطب 

نوجوان است يا درباره نوجوانان؟
قطعا براي مخاطب نوجوان است. 

اين را پرسيدم براي اينکه بيشتر آثاري 
كه به نام فيلم كودك و نوجوان در ايران 
ساخته مي شود، مخاطب بزرگسال دارد 

و فيلم بزرگسال است!
معتقدم اگر فیلمي براي مخاط��ب اصلي اش به 
خوبي س��اخته ش��ود، مخاطبان ديگر گروه هاي 
سنتي هم به تماشاي آن خواهند نشست. مشكل 
اصلي سینماي ما اين اس��ت كه مخاطب خود را 
نمي شناس��د. ما در »منطقه پرواز ممنوع« كامًا 

درگیر دنیاي نوجوانان هستیم. 
اما اين معضل بزرگي براي سينما شده 
كه فيلم ها در چند ژانر محدود شده و در 

حق ژانر هاي مختلف ظلم مي شود.
حت��ي داس��تان هاي فیلم ه��ا ه��م ب��ه ط��ور 
حیرت انگیزي به هم ش��بیه ش��ده است. برايم 
جالب است كه چرا سینماي اجتماعي ما تا اين 
حد به سینماي ناتورالیس��تي فرانسه شباهت 
پیدا كرده و چرا براي فیلمسازان ايراني سینماي 
فرانسه تا اين حد عزيز شده است! كسي هم كه 
بخواهد در فضايي غیر از اين س��ینما كار كند 

دست به انتحار بزرگي زده است. 
گفته مي شود كارگرداناني مثل »تورج 
اصاني« و »مسعودبخشي« اصوا فيلم 
 اولي نيستند و از نظر حرفه اي نبايد در 
»نگاه نو«شركت داده مي شدند! به اين 

موضوع اعتراضي نداشته ايد؟
من حتي اگر فیلم هم نداش��تم ب��ه اين موضوع 

اعتراض مي ك��ردم. به خصوص درباره ش��خص 
دومي كه نام برديد. من اگر مسئولیتي داشتم به 
خاطر آن فیلمي كه س��اخته بود، ممنوع الكارش 
مي كردم. شايد بگويند چهار پنج سال گذشته و آن 
فیلم افتضاحي كه ساخته فراموش شده! مگر يك 
نفر ديگر چه توهیني مي توانست به انقاب انجام 
دهد كه در آن فیلم انجام نشده باشد! ولي اان كه 
اين حرف را بزنم ممكن است بگويند چون خودش 
ذيفنع است دارد از روي حب و بغض حرف مي زند 
اما انتظارم اين است كه نگذارند در جشنواره فیلم 
فجر كار غیر قانوني انجام ش��ود. درب��اره يكي از 
فیلم هاي حاضر در اين بخش ش��نیده ام كه سال 
گذش��ته در هیئت انتخاب بازبیني و رد شده اما 

امسال دوباره حضور پیدا كرده است. 
با توجه به اينکه احتمال حضور مجدد 
در جشنواره فجر وجود ندارد، فيلم را 

براي اكران آماده مي كنيد ؟
با توجه به اينكه جشنواره فیلم كودك و نوجوان 
نزديك اس��ت، حتماً به حضور در جش��نواره فكر 
مي كنیم اما تصمیم گیرن��ده درباره اين موضوع، 
ش��خص تهیه كننده اس��ت. از طرفي هم شرايط 
اكران خیلي س��خت اس��ت، به خص��وص براي 
فیلم هايي مثل »منطقه پرواز ممنوع« كه بازيگر 
چهره ندارد. تنها دغدغه من اين است كه فیلم به 

دست مخاطب اصلي اش برسد. 
به خاطر راه پيدا نکردن به جش�نواره 
فک�ر نمي كني�د كار »منطق�ه پ�رواز 
ممنوع« براي ديده شدن سخت شده؟

من از اول هم هر جور محاس��به مي كردم به اين 
نتیجه مي رسیدم كه فیلم درفجر حضور نخواهد 

داشت، اين را هم به تهیه كننده گفته بودم. 
 ش�ما كه در ابتداي مصاحبه گفتيد به 
دليل كيفيت فني خ�وب فيلم بايد در 

جشنواره رقابت مي كرد؟
به همان دلیل كه ن��ه بازيگر ش��اخص دارد و نه 

تهیه كننده مشهور، فیلم هم فیلم ژانر است. 
البته يکي از كارگردان ها توصيه كرده 
ك�ه فيلم هايي ك�ه حساس�يت ايجاد 
مي كنند را به جشنواره ندهند، حاا كه 
در فجر نيستيد، فکر مي كنيد توصيه 

درستي است؟!
فرق ما با آنه��ا اين اس��ت كه جش��نواره فجر 
را جش��نواره انقاب مي دانی��م و معتقديم در 
هر دوره از جش��نواره بايد حداق��ل 10 فیلم با 
موضوعات روز مرتبط با انقاب داش��ته باشد. 
جشنواره فجر ويترين س��ینماي ايران است و 
نبايد از فیلم هاي انقاب اس��امي خالي نشود. 
فجر متعلق به بچه هاي انقاب اس��امي است. 
هیئت انتخاب هفت نفر هستند، هیئت داوران 
هم هفت نفرند، قرار نیس��ت هم��ه مردم ايران 
مانند آنها فكر كنند، همان طور كه ش��ايد اگر 
به جاي اين هفت نفر، اف��راد ديگري در هیئت 
انتخاب بودند، سرنوش��ت انتخاب ها به ش��یوه 

ديگري رقم مي خورد.

 مديركل صداوسيماي كيش
بركنار شد

درپي اهمال و بي توجهي در نظ�ارت به پخش يك فيلم 
س�ينمايي خارجي در مركز كي�ش كه منجر به انتش�ار 
تصاوير ضد فرهنگي در آن جزيره ش�د با دستور رئيس 
صدا وسيما، مديركل صدا وسيماي مركز كيش بركنار شد. 
عبدالعلی علي عس��گري در نامه اي به معاون امور استان ها بر 
بررسي دقیق اين اتفاق در مركز صیانت و حفاظت سازمان صدا 

وسیما تأكید كرده است. 
وی در ادامه اين دستور با اشاره به لزوم شناسايي و كشف عوامل 
اين اتفاق در سريع ترين زمان خطاب به معاون امور استان ها، 
افزود: ازم اس��ت با همكاري مركز صیانت و حفاظت سازمان 
موضوع بررسي و نسبت به كشف عوامل و دايل آن و برخورد 

جدي با متخلفان و معرفي آنها به مراجع قانوني اقدام كنید. 
گفتني اس��ت روز گذش��ته تصاويري غیراخاق��ي از فیلمي 
سینمايي در شبكه هاي اجتماعي دس��ت به دست شد كه از 
پخش اين فیلم از سیماي كیش حكايت مي كرد. اين تصاوير 
كاماً با ضوابط صداوسیماي ايران مغايرت داشت، البته در كنار 
بركناري مديركل صداوسیماي مركز كیش، چند تن از كاركنان 

و مديران صداوسیماي كیش نیز بركنار شدند. 
 .......................................................................................................

 آخرين اخبار 
درباره اوضاع بهنام صفوي

در روزهاي گذش�ته خبر بس�تري ش�دِن بهنام صفوي 
در بيمارس�تان، ه�واداران اي�ن خوانن�ده را نگ�ران 
ك�رده اس�ت. صف�وي در ماه ه�اي گذش�ته درگير طي 
كردن مراح�ل درمان�ي عارضه مغ�زي اش بوده اس�ت. 
به گزارش تس��نیم، اين خواننده از روز چهارشنبه پنجم 
دي 1397 به دلیل وخامت اوضاع جسماني اش در بخش 
سي سي يوي يكي از بیمارستان هاي تهران بستري شد. 
پدر بهنام صفوي درباره اوضاع پس��رش گف��ت: »بهنام 
تومور مغزي دارد كه يك بار هم توسط پروفسور سمیعي 
جراحي ش��د. از پنجم دي ماه بعد از ش��یمي درماني در 
بخش مراقبت هاي ويژه بستري شد. شرايط جسمي اش 
نگران كننده بود اما خدا را شكر با زحمات پزشكان و دعاي 
خیر مردم حال جسمي او بهتر شد. بهنام هنوز در بخش 
آي سي يو بستري و تحت مداواست. از همه هموطنان و 
مردم عزيز ايران مي خواهم براي سامتي همه بیماران و 

بهنام و دخترم دعا كنند.« 
 .......................................................................................................

 هاشم ميرزاخاني
سرپرست مؤسسه تصوير شهر شد

س�عيد اوح�دي رئي�س هيئ�ت مدي�ره و رئي�س 
ته�ران  ش�هرداري  هن�ري  فرهنگ�ي-  س�ازمان 
عن�وان  ب�ه  را  ميرزاخان�ي  هاش�م  ط�ي حکم�ي 
»سرپرس�ت موسس�ه تصوي�ر ش�هر« منص�وب كرد. 
در بخش��ي از حكم نامبرده آمده اس��ت: انتظار مي رود در 
راستاي اساسنامه با مساعدت اعضاي محترم هیئت مديره 
و با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفكر، توكل و تاش در انجام 
امور محوله، بهره گیري از نیرو هاي انديش��مند و صاحبنظر 
و با سازماندهي هوشمندانه تمام امكانات و منابع در اختیار 
به همراه برنامه ري��زي اصولي و هدفمند نس��بت به تحقق 
مأموريت هاي موسسه اقدام نمايید. موسسه تصوير شهر از 
جمله موسسات سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران 
اس��ت كه تولید محص��وات س��ینمايي و تلويزيوني، اداره 
پرديس هاي سینمايي شهرداري تهران و برگزاري جشنواره 

بین المللي فیلم شهر را در دستور كار دارد. 
 .......................................................................................................

 واكنش وزير ارشاد
به ابهامات عمليات كرباي۴

وزير فرهنگ و ارش�اد اس�امي در توئيتي به حواش�ي 
درب�اره عملي�ات كرب�اي۴ واكن�ش نش�ان داد. 
سید عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسامي در واكنش 
به حواش��ي اين روزها درباره عملیات كرب��اي4 در صفحه 
توئیتر خود نوشت: دفاع مقدس فراز و فرود داشت، اما به دور و 
بر بنگريم، صدام و حزب بعث ساقط شد، دولت عراق و شامات 
داعش به تاريخ پیوست. تكفیري ها در سوريه ناكام ماندند و 
سفارتخانه هاي حامیان در رقابت بازگشايي اند و... در اوج عزت 

منطقه اي دستاورد هشت ساله دفاع را به حراج نسپريم.
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