
اعضای جنبش پاسداشت 40 سالگی انقاب با شیبانی دیدار کردند
مبارزی که خانه اش قدمگاه شهیدان بهشتی، باهنر و مطهری است

معامله قرن تا چند ماه آینده علنی نخواهد شد

دیدار ه�ای تبریک گویی   سياسي پنجمین جلسه از سلسله 
چهل سالگی انقاب کبیر اسامی به یاران باوفای امام 
خمینی )ره( در دیدار با عباس ش�یبانی، وزیر اس�بق 
کشاورزی و نماینده چند دوره مجلس  شورای اسامی 
و دبیر اسبق شورای عالی انقاب فرهنگی برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، این نشس��ت ب��ا حضور س��ردار 
س��رتیپ محمدرض��ا نق��دی، مع��اون فرهنگ��ی 
اجتماعی س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی و اعضای 
 جنبش مردمی پاسداش��ت 40 س��ال انقاب اسامی 

تشکیل شد. 
در ابتدای این دیدار س��ردار نقدی طی سخنانی اظهار 
کرد: در حالی که دشمن برنامه ریزی کرده بود تا انقاب 
بیشتر از یک هفته دوام نیاورد؛ انقاب اسامی به چهل 
سالگی رسید. انقابی که با حفظ همه اصول، چهار دهه از 
عمر خود را پشت سر می گذارد افتخاری برای ملت ایران 
است که توانسته اند در طول این سال   ها مقاومت کنند 
و امروز به الگویی برای جهانیان مبدل ش��وند. وی ادامه 
داد: از ابتدای امسال تاکنون جنبش مردمی پاسداشت 
40 سال انقاب اسامی، هر هفته یکی از دستاورد های 
انقاب اسامی را در موضوعات مختلف ارائه کرده است 
و اکنون که قریب ب��ه 40 هفته را برگزار کرده اس��ت، 
سلس��له دیدار   هایی با یاران با وفای امام خمینی)ره( را 
تدارک دیده اس��ت. نقدی گفت: در ای��ن دیدار خدمت 

شما رس��یده ایم تا چهل سالگی انقاب اس��امی را به 
ش��ما تبریک بگوییم. دع��ا کنید نس��ل های پی در پی 
ایران اسامی همین مسیری که شما رفته و خط را گم 
نکرده اید را حفظ کنند و پرچم را دس��ت صاحب اصلی 
خود حضرت حجت ابن الحس��ن )عج( برسانند. معاون 
فرهنگی و اجتماعی س��پاه در پایان گفت: امروز همه ما 
مدیون شهدایی هستیم که در مس��یر پیروزی انقاب 
اس��امی مبارزه کردند، اما ش��یرینی جامعه اس��امی 
و آزادی و اس��تقال را نچش��یدند. ما مدیون همسران 
انقابیون هستیم که همه سختی   ها و زندان های مردان 
خود را تحمل ک��رده، ام��ا ذره ای از آرمان های انقاب 

کوتاه نیامدند. 
در ادام��ه این دی��دار عب��اس ش��یبانی، از ی��اران امام 
خمین��ی)ره( و از پیشکس��وتان عرصه مب��ارزه ضمن 
گرامیداشت چهل س��الگی انقاب و تبریک آن به مردم 
شریف ایران، گفت: »ان ش��اء اه خداوند همه را هدایت 

کند که خدمتگزار ملت باشند.«
   شیبانی در خانه  اجاره ای زندگی می کند

در بخشی دیگر از این دیدار آزاده شیبانی، دختر عباس 
شیبانی گفت: پدر سال هاس��ت که دیگر حرف نمی زند 
و سخنی نمی گوید؛ مگر جمله های کوتاه. ایشان متولد 
سال ۱۳۱0 اس��ت و قبل از انقاب، س��اواک پدرم را به 
خاطر فعالیت های انقابی ۱۳ سال زندان انداختند، اما 
من یاد ندارم که در کل سال های پس از انقاب اسامی 

پدرم ذره ای از ش��رایط س��ختی که قبل از انقاب بر او 
تحمیل شده بود گله کرده باشند. دختر عباس شیبانی 
گفت: پس از پیروزی انقاب اسامی پدر من ابتدا عضو 
مجلس خبرگان قانون اساسی و سپس عضو شورای عالی 
انقاب فرهنگی شد و دبیری این شورا را به عهده گرفت. 
بعد از آن وزیر کشاورزی ش��د. پدرم چند دوره نماینده 
مجلس نیز بوده و عضویت شورای شهر را نیز در کارنامه 
خود دارد.  وی با اش��اره ب��ه مس��ئولیت دبیری عباس 
شیبانی در شورای عالی انقاب فرهنگی گفت: جلسات 
شورای انقاب اسامی در منزل ما برگزار   می شد و اینجا 
قدمگاه شهید بهشتی، ش��هید باهنر، شهید مطهری و 
سایر اعضای این ش��ورا بود. در این خانه بزرگان زیادی 
رفت و آمد می کردند و انقاب اسامی را هدایت و رهبری 

می کردند. در واقع اینجا خانه انقاب بود. 
وی با بیان اینکه پدرم هنوز اجاره نش��ین است، گفت: 
اینجا منزل پدری مادر بنده بود. پس از فوت پدربزرگم 
به خاطر اینکه خانه، یادگار انقاب اسامی است و باید 
حفظ شود، وزارت ارشاد آن را خرید و تعهد داد تازمانی 
که دکتر شیبانی در قید حیات هس��تند، ایشان در این 
خانه اجاره نشین باشند. مادرم قبل از فوتشان گفته بودند 
که مبلغی را نیز برای اجاره بها به حساب وزارت ارشاد و 
گردشگری واریز می کنند، اما در دوره جدید وزارت ارشاد 
دو مرتبه برای پدر بنده حکم تخلیه آمد که این موضوع 

تاکنون با صحبت   هایی حل و فصل شده است. 

در  امری�کا  س�فیر  سرزمین های اشغالی روز   جهان
یک     ش�نبه اعام ک�رد، طرح ب�ه اصط�اح »صلح« 
رئیس جمهور امریکا که به معامله قرن معروف است، 
ش�د.  نخواه�د  علن�ی  آین�ده  م�اه  چن�د  ت�ا 
درحالی که مقامات واش��نگتن گفته بودن��د مفاد طرح 
معامله قرن، درباره فلس��طین به زودی منتشر می شود، 
اما سفیر امریکا در س��رزمین های اشغالی اعام کرد که 
معامله قرن در شرایط کنونی علنی نخواهد شد. به گزارش 
روزنامه هاآرتص، دیوید فریدمن، سفیر امریکا در اسرائیل، 
با بیان اینکه بعید است جزئیات مربوط به معامله قرن در 
آینده منتشر و اجرا شود، اظهار داشت که »معامله بر سر 
درگیری     ها در فلس��طین به زودی منتشر نخواهد شد و 

هیچ گونه جدول زمانی برای آن وجود ندارد«. 

سفیر امریکا احتمال دس��تیابی توافق آتش بس طوانی 
مدت بین جنبش مقاومت اسامی فلسطین )حماس( با 
رژیم صهیونیستی را بعید دانست و گفت که امضای توافق 
آتش بسی از این قبیل بدون حضور و مشارکت تشکیات 
خودگردان، می تواند »جایزه ای « برای حماس باشد. پیش 
از این یک مقام ارشد کاخ سفید گفته بود، تصمیم اتخاذ 
شده در اس��رائیل برای انحال ائتاف حاکم و برگزاری 
انتخابات زودهنگام یکی از دایل متعددی اس��ت که با 
توجه به آن واش��نگتن زمان بندی علنی ساختن معامله 
قرن را مورد ارزیابی قرار می دهد. علنی نش��دن معامله 
قرن در شرایط فعلی درحالی اس��ت که محمود عباس، 
رئیس تشکیات خودگردان روز      شنبه اعام کرده بود که 
با انتقال سفارت امریکا از تل آویو به قدس، دیگر چیزی 
برای مذاکره باقی نمانده اس��ت. از س��وی دیگر، مایک 

پمپئو، وزیر خارجه امریکا گفته که این کشور میان رژیم 
صهیونیستی و کشورهای عربی رابطه ایجاد کرده است 
تا ائتافی در خاورمیانه تشکیل شود که امنیت امریکا را 
حفظ  کند. وزیر خارجه امری��کا در مصاحبه  با تلویزیون 
»نیوزمکس« مدعی شد:»دولت س��ابق امریکا تصمیم 
گرفته بود نخستین حامی تروریسم در خاورمیانه یعنی 
ایران را به عنوان شریکش در منطقه انتخاب کند، اما ما 
کامًا آن را تغییر دادیم. ما می دانیم که این کار تهدیدی 

جدی برای امریکا و کل دنیا ایجاد می کند«. 
کشورهای عربی که قبًا وانمود می کردند روابط با رژیم 
صهیونیستی را گناهی نابخش��ودنی می دانند به تازگی 
رابطه با این رژیم را وارد فاز علنی کرده اند. اخیراً بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته که در روابط 

اسرائیل با کشورهای عربی انقاب به وجود آمده است. 

کی روش: صبرم برای بازی با یمن لبریز شده است

احتمال شعله ور شدن تظاهرات سودان و آماده باش دولت

انصاراه: ما برخاف طرف مقابل، به نتایج نشست سوئد پایبند هستیم

دیروز جام ملت ها، هند با   ورزشي در حال�ی در دومین بازی 
خلق ش�گفتی تایلن�د را 4 ب�ر یک شکس�ت داد که 
کارلوس ک�ی روش که ای�ران را مقابل یم�ن امروز به 
میدان می فرستد، کي روش در نشست خبري قبل از 
ب�ازي ام�روز مي گوید صب�رش ب�رای بازی ام�روز و 
اس�ت.  ش�ده  لبری�ز  ه�واداران  خوش�حالی 
جام ملت های آسیا با شگفتی آغاز شده، از شکست استرالیا تا 
برد پرگل هند مقابل تایلند و البته تساوی میزبان در افتتاحیه، 
همه اینها سبب شده کارلوس کی روش که امروز تیمش را 
مقابل یمن در اولین بازی به میدان می فرس��تد، محتاط تر 
از همیشه حرف بزند. او که در هفته های اخیر برابر انتظارات 
هواداران فوتبال برای قهرمانی تنها به این نکته بسنده کرده که 
تمام تمرکزش روی بازی با یمن است، می گوید این نتایج یک 
هشدار برای ما است:  »همیشه این برای ما یک هشدار است و با 
دیدن این بازی  ها متوجه می شویم هیچ تیمی کارت اعتباری 
برای پیروزی ندارد. ما نقاط ق��وت و ضعف مان را می دانیم 
و خبر داریم مرب��ی یمن در آلمان کار ک��رده و مربی خوبی 
است. آنها بازیکنان خوبی مثل القاضی و الصاصی دارند ولی 
 مأموریت اصلی ما این است که پل  هایی از امید ایجاد کنیم نه 

پل  هایی از ترس.«
با وجود چنین شرایطی کی روش وعده می دهد شاگردانش 
برای خوشحالی هواداران تاش کنند:  »پس تاش می کنیم 
هواداران مان را خوش��حال کنیم و آنقدر هیجان وجود دارد 
که حتی من نمی توانم اینقدر صبر کنم که بازی امروز شروع 
شود. تمام تمرکز ما بازی با یمن اس��ت و روی چیز دیگری 
تمرکز نداریم. البته ما هزار درصد تاش می کنیم که روی 
بازی تمرکز داشته باشیم و امیدوارم استحقاق برد در بازی با 

یمن را داشته باشیم.«
س��رمربی پرتغالی تیم ملی یک پیام ویژه هم ب��ه هواداران 
فوتبال ایران دارد:  »پیام من ساده است، قباً هم به بازیکنانم 
گفته ام که وقتی بازی تمام می شود باید با سِر بلند زمین را 
ترک کنید. آنها باید باعث سربلندی مردم شوند، فوتبال را 
به عنوان یک سرگرمی بازی می کنیم پس وظیفه بازیکنان 
این است که به فکر ش��اد کردن مردم کشورشان باشند. به 
خصوص وقتی که اتفاقاتی خارج از فوتبال هم می افتد این 
وظیفه بازیکنان است که مسئولیت پذیر باشند. فیفا می گوید 
خانواده بین المللی فوتبال باید با هم باشند و بازیکنان باید این 
شادی و ایجاد اتحاد را در خانواده ایجاد کنند.« کی روش البته 
در پایان حرف هایش همچنان بر خاف نظر کارشناس��ان، 

ایران را مدعی اصل��ی قهرمانی نمی داند:  »مطمئناً مدعیان 
اصلی این مسابقات ژاپن و کره هستند که در 40 سال قبل 
سرمایه گذاری های زیادی در تیم های پایه انجام دادند. آنها از 
نظر تاریخی در کنار استرالیا مدعیان اصلی هستند. البته 2۱ 
تیم دیگر با این رؤیا که بتوانند فوتبال خوبی ارائه کنند و خود 
را به آن خانواده طایی نزدیک کنند تاش می کنند. تیم هایی 

مثل ایران، چین، قطر، ازبکستان چنین شرایطی دارند.«

  هندی  ها با قدرت جام ملت  ها را شروع کردند
همچنین در ادامه رقابت های جام ملت های 20۱9 آس��یا 
و در یک ب��ازی از گروه A، تیم هند به مص��اف تایلند رفت 
و با نتیجه 4 بر یک پیروز ش��د. گل های این بازی را چتری 
26 و 47 دو گل، تاپ��ا 68 و الپخلوئا 80 ب��رای هند به ثمر 
رساندند و تک گل تایلند توسط دانگدا در دقیقه ۳۳ زده شد. 
هندی   ها در این بازی عملکرد درخشانی داشتند و با انجام 
بازی منظم و پاس��کاری های کم نقص تایلند را مقهور خود 
کردند و بازی قدرتمندانه ای را از خود به نمایش گذاشتند. 
کش��ور هفتادو دو ملت با این برد در صدر گروه A ایس��تاد. 
 در این گروه امارات و بحرین به تس��اوی یک - یک رسیده 

بودند. 

درخواس�ت    ها برای انجام   جهان در حالی که سودان به دنبال 
تظاهرات در خارطوم و دیگر ش�هر   ها از جمله عطبره و 
مدنی، در آرامش شکننده به سر می برد، نخست وزیر این 
کشور هشدار داد، انجام هرگونه اقدامات تخریبی و داشتن 
افکار خاص درباره حکومت توس�ط مردم مردود است. 
معتز موسی، نخست وزیر سودان در دیدار مشورتی با رهبران 
س��ازمان اطاعات این کش��ور اس��تفاده از زور و خشونت و 
انتشار انزجار در عملکرد سیاس��ی را رد کرده و آن را اقدامی 

غیراخاقی خواند. وی تأکید کرد، تنها راه خروج سودانی    ها 
از بحران سیاسی برگزاری انتخابات آزاد و شفاف 2020 است 
و آسیب رساندن به کشور خط قرمز بوده و بیان به عنوان یک 
حق تضمین شده است.  همچنین وزارت آموزش و پرورش که 
از ماه دسامبر و از زمان آغاز تظاهرات اعتراض آمیز مدارس و 
دانشگاه    ها را در خارطوم و تعدادی از شهر   ها تعطیل کرده بود، 
اعام کرد، مدارس در همه مقاطع در خارطوم از روز سه    شنبه 
باز می شوند. در وایت رود نیل هم مدارس از امروز آغاز به کار 
می کنند. هنوز در دیگر استان های سودان مدارس تعطیل 

هستند. در این راستا، مقامات سودان همچنین فیصل محمد 
صالح، روزنامه نگار برجسته این کشور را پس از بازداشتش به 
دلیل حمایت او از تظاهرات ضد دولتی، ر   ها کردند. صالح، برنده 
جایزه اخاق و شجاعت روزنامه نگاری » پیتر مالکر « گفت: 
نیروهای امنیتی برای بازجویی به دنبال موافقتم با اعتراض    ها 
مرا از دفترم بیرون کشیده و با خود بردند. من به آنها گفتم از 
تظاهرکنندگان صلح آمیز حمایت می کنم اما عضو هیچ گروه 
تظاهرات کننده نیستم، بازرس    ها می خواستند نظر مرا بدانند 

و پس از بررسی های بسیار مرا نیمه شب ر   ها کردند. 

وزی�ر خارجه دول�ت انص�اراه یمن تأکی�د کرد که 
جنب�ش انص�اراه ب�ه اج�رای نتای�ج حاص�ل از 
مذکرات اس�تکهلم س�وئد که ماه گذش�ته میادی 
با نظ�ارت س�ازمان ملل برگزار ش�د، پایبند اس�ت. 
به رغم حمات گسترده ائتاف سعودی به بندر الحدیده 
و نقض توافق��ات آتش بس زی��ر نظر س��ازمان ملل، اما 
نیروهای انص��اراه به هم��کاری با س��ازمان ملل ادامه 
می دهند. به گزارش خبرگزاری سبأ یمن، هشام شرف، 

وزیر خارجه دولت انصاراه یمن روز یک    شنبه با مارتین 
گریفیتس، فرستاده سازمان ملل به یمن که برای دیدار 
با مقامات انصاراه به صنعا سفر کرده است، دیدار کرد. 
این مقام انص��اراه در این دیدار دول��ت عبد ربه منصور 
هادی، رئیس جمهور دولت مس��تعفی یمن را به » عدم 
پایبندی به نتایج مذاکرات س��وئد و تسخیر رسانه های 
خود و کش��ورهای حامی دولت مس��تعفی برای انتشار 
اخبار دروِغ مغایر با واقعیت « متهم کرد. هش��ام ش��رف 

تصری��ح کرد:ائتاف عرب��ی و هم پیمان��ان آن به دنبال 
ناکام گذاشتن اجرای نتایج رایزنی های سوئد و دور زدن 
خروجی های این نشست هستند و اجازه ورود کمک های 
بشردوستانه، تجاری و فرآورده های نفتی را نمی دهند و بر 
سر راه ارسال کمک     ها سنگ اندازی می کنند. وزیر خارجه 
دولت نجات ملی یمن به درد و رنج بسیار مردم کشورش 
به دلیل تداوم بس��تن بدون توجیه فرودگاه بین المللی 

صنعا اشاره کرد. 

يادداشت هاي امروز

2 قدرت نفتي و افول قدرت هاي ديگر 
وحيدحاجيپور

4

عظمت مردم ايران و هذيان دشمنان 
عباسحاجينجاري

2

رويکرد متفاوت ايران به مذاکره با طالبان
سيدعباسحسينی

۱5

 بررسي ادعاهاي عضو ستاد میرحسین موسوي 
در مورد دیدار او و رهبري

بعد از 9 سال اسناد تقلب 
88 رو شد: هيچ!

   همه آنچه در 9 سال گذشته از مدعیان تقلب در انتخابات 
88 خواسته شد، اسناد تقلب بود، هزاران کلمه حرف و ادعا و 
پست مجازي وقتي حتي یک دلیل براي تقلب ارائه نمي دهد، 

چیزي جز یک »هیچ« بزرگ نیست |  صفحه 5
ويژه هاي جوان  

 فردا مي گويند روحاني هم از ما نبود!
  صادق خرازي: برجام، چيزي نصيب ايران نکرد

صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  17 دی 1397   -    30 ربیع الثانی 1440

سال بیستم- شماره 5560 - 16 صفحه
قیمت:500تومان

 ورود مجلس به تاريکخانه 
بودجه شرکت هاي دولتي

در گفت و گوي »جوان« با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان شد
   اقتصادي

شرکت هاي دولتي عملکرد شفافي ندارند و نظارت بر این شرکت ها پایین است. مفسده در این شرکت ها بسیار گسترده بوده و این شرکت ها تبدیل به محل هزینه براي 
دولت ها شده اند. وضعیت بدهي این شرکت ها در آینده خطري به مراتب بزرگ تر از خطر مؤسسات مالي و اعتباري براي اقتصاد ایران خواهد شد 

 برخورد قاطع 
مدعي العموم  با گران فروشي

 سخنگوي دستگاه قضا به سؤال »روزنامه جوان«
 درباره گراني ها پس از پايين آمدن نرخ ارز پاسخ داد

طراحان پارلمان شیشه اي از ادعا تا واقعیت

   تیم ملي فوتبال کشورمان ساعت 19:30 امشب 
در آغاز مأموریتش براي شکس�تن طلسم 43ساله 
قهرماني در آسیا به مصاف تیم یمن مي رود. کي روش 
در نشس�ت خبري قبل از بازي امروز گفت: صبرش 
برای بازی امروز و خوش�حالی هواداران لبریز شده 

است |  صفحات 1 و 13

حذف ۴ صفر از پول 
ملي قطعي شد 

 طالبان مذاکره 
 در عربستان را 

تحريم کرد
 کی روش: 

صبرم برای بازی با يمن 
لبريز شده است

شفافيت آراي 
نمايندگان روز به روز 

کدر مي شود
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هفته گذشته در شرايطي كه ترامپ و تيم همراهش هنوز نتوانسته اند حتي 
نمايندگان كنگره را در چرايي فرار از منطقه غرب آسيا توجيه كنند ، پمپئو وزير 
امور خارجه امريكا در پي اعام جانشين وزير دفاع ايران مبني بر برنامه ايران 
براي ارسال سه ماهواره به فضا ، دوباره عليه ايران خط ونشان كشيد و در بيانيه اي 
به جمهوري اسامي هشدار داد به نقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل 
پايان داده و براي پرهيز از انزواي جدي اقتصادي و سياس��ي، به فعاليت هاي 
موش��كي خود پايان دهد. در اين بياني��ه كه از س��وي وزارت خارجه امريكا 
منتشرشده، آمده است: »وزارت دفاع ايران به طور عمومي اعام كرده كه برنامه 
دارد سه موشك حامل پرتاب فضايي در ماه هاي آينده راه اندازي كند. چنين 
رفتارهايي بار ديگر رفتار خاف ايران با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان 
ملل را نشان مي دهد چراكه اين قطعنامه به صراحت از ايران مي خواهد هيچ گونه 
فعاليتي در حوزه موشك هاي بالستيكي كه قابليت حمل كاهك اتمي دارند، 
نداشته باشد. فعاليت موشك حامل پرتاب فضايي در همين حوزه است چراكه 
معادل همان فناوري موشك اتمي در خانواده موشك هاي بالستيك قاره پيما 
است. مايك پمپئو افزود: »اياات متحده همواره هشدار داده كه فعاليت هاي 
موشكي بالستيك و موشك حامل پرتاب فضايي از س��وي رژيم ايران، اثري 
برهم زننده در ثبات منطقه و فراتر از آن دارد. فرانسه، آلمان و بريتانيا و خيلي 
كشورهاي ديگر در جهان هم نگراني عميق خود را ابراز كرده اند. « وزير خارجه 
امريكا در پايان اين بيانيه مي گويد: »اياات متحده نظاره گر سياست هاي مخرب 
رژيم ايران در به خطر انداختن ثبات و امنيت جهاني نمي ماند. ما به رژيم توصيه 
مي كنيم در اين برنامه هاي هدايت موشكي تحريك كننده تجديدنظر كرده و 
به تمامي فعاليت هاي موشكي بالستيك خود براي پرهيز از انزواي عميق تر 

اقتصادي و ديپلماتيك، پايان دهد.«
گفتني است كه چند روز پيش، قاسم تقي زاده، معاون وزير دفاع جمهوري 
اسامي گفته بود ايران ظرف چند ماه آينده، سه موشك به چند مدار مختلف 
زمين ارسال خواهد كرد.  وزير امور خارجه ايران هم در واكنش به توئيت هاي 
مايك پمپئو، وزير خارجه اياات متحده، در صفحه توئيتر خود نوش��ت كه 
آزمايش هاي موشكي يا پرتاب ماهواره از سوي ايران، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ 

شوراي امنيت سازمان ملل نيست.
 تأكيد بر تعطيلي برنامه هاي موشكي ايران به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي 
بازدارندگي ايران در حالي است كه امريكابي ها ضمن تجهيز رژيم صهيونيستي 
و رقباي منطقه اي ايران به آخرين تجهيزات نظامي رسماً از تهديدات آنها عليه 
ايران حمايت مي كنند. هم زمان ترامپ هم باهدف تحريك اعتراضات خياباني 
در ايران ، در اولين روز شروع به كار كابينه امريكا در سال جديد ميادي ضمن 
تأكيد بر تداوم تحريم هاي فلج كننده عليه مردم ايران ، مدعي مي شود كه مردم 
ايران »هر هفته« با اعتراض و شورش مردم »در تمامي شهرها، و بزرگ تر از 
قبل« مواجهند، »پولشان در محاصره است« و مشكات زيادي دارند«. دونالد 
ترامپ س��پس با ذكر اينكه عاقه دارد با مقام هاي ايراني مذاكره كند اذعان 

مي كند كه آنها »هنوز آماده نيستند، اما آماده خواهند بود.«
خط ونش��ان ترامپ و پمپئو عليه ايران در شرايطي صورت مي گيرد كه روند 
تحوات منطقه غرب آسيا اين روزها به كلكسيوني از شكست هاي زنجيره وار 
امريكا و متحدان اروپايي و منطقه اي اش تبديل شده است و تيم مستقر در كاخ 
سفيد نتوانسته نه تنها افكار عمومي امريكا ، بلكه حتي هم حزبي هاي خود را در 

چرايي شكست هاي زنجيره اي امريكا در منطقه توجيه نمايد.
 هف��ت س��ال پي��ش از زمان��ي ك��ه اوبام��ا گفت��ه ب��ود: »آين��ده 
س��وريه را باي��د م��ردم اي��ن كش��ور مش��خص كنن��د و بش��ار اس��د،                                                                                                                                          
رئيس جمهور اين كشور در برابر آنها قرارگرفته است و زمان آن فرارسيده است 
كه اسد از اين سمت كناره گيري كند. «و »نيكا ساركوزي« رئيس جمهور وقت 
فرانسه و »ديويد كامرون« نخست وزير پيشين بريتانيا هم ديگر مقامات غربي 
بودند كه موضع گيري مشابه اوباما داشتند و بر كناره گيري اسد تأكيد كردند 
تا به زعم خود زنجير مقاومت را در ضعيف ترين حلقه خود پاره كنند، اكنون 
در حالي فرار را برقرار در سوريه ترجيح داده اند كه جان ۵۰۰ هزار نفر از مردم 
سوريه و ديگر مسلماناني را كه با تطميع و تحريك به اين جنگ كشانده بودند 
فداي جاه طلبي هاي خودكرده و امروز نه اوباما و نه ساركوزي و نه كامرون ديگر 
بر مسند قدرت نيستند ، اما اسد همچنان رئيس جمهور سوريه است و خط 
مقاومت محكم تر و باتجربه تر پيروز اين جنگ هفت ساله شده است و اكنون 
اين »دونالد ترامپ«رئيس جمهور امريكاس��ت كه به رغم هزينه 7تريليون 
داري ناچار به اعام شكست برنامه هاي امريكا و اعام خروج خفت بار ۲ هزار 
امريكايي باقي مانده در سوريه شده اس��ت بدون آنكه هيچ دستاوردي براي 

امريكا داشته باشد.
امريكا ۱7 سال قبل وارد افغانستان شد تا طالبان را از بين ببرد چراكه به القاعده 
و رهبر اين گروه اسامه بن ادن پناه داده بود. همان القاعده و طالباني كه بنا بر 
اعتراف خانم كلينتون امريكايي ها با سرمايه و هدايت تكفيري هاي سعودي و 
اماراتي و دولت وقت پاكستان سازمان دهي كرده بودند تا به عنوان يك جريان 
موازي مسلمانان را به خود جلب و در مقابله انقاب اسامي قرار داده تا حركت 
انقاب و بيداري اسامي ناشي از آن را مهار كنند ، اما اكنون به ناچار وارد مذاكره 
با طالبان براي صلح شده و حتي ناتو هم از ايران كمك خواسته تا در حل مشكل 
افغانستان به آنها كمك كند و ترامپ نيز در اين انديشه است تا محملي بيابد كه 

7هزار نظامي باقي مانده امريكايي را نيز از افغانستان نجات دهد.
سفر خفت بار و دزدانه ترامپ به عراق براي ديدار با نظاميان امريكايي باقي مانده 
در عراق و وعده به خارج كردن اين نيروها از عراق در حالي اس��ت كه» جرج 
بوش« رئيس جمهور اسبق امريكا عمليات نظامي در عراق را باهدف كشف 
ساح هاي كشتارجمعي »صدام« آغاز كرد. صدام چنين تسليحاتي نداشت 
و اين جنگ هم عراق را به دموكراسي و س��نگر غرب در جهان اسام و عرب 
تبديل نكرد و باگذشت ۱۵ سال، اكنون در شرايطي عراقي ها از ضرورت اخراج 
امريكايي ها سخن به ميان مي آورند كه اكثريت مجلس و دولت عراق در اختيار 

نيروهاي انقابي و ضدامريكايي قرارگرفته است.
در يمن اما حقارت امريكايي ها كمتر از عرصه هاي ديگر نيست. امريكايي ها 
به مدت سه سال از سعودي ها در برابر مردم يمن و انصاراه، در جنگ يمن 
حمايت كردند و با سرازير كردن آخرين تجهيزات نظامي روز جهان به عربستان 
و امارات و هدايت جنگنده های نظامي ائتاف در بمباران هاي كور مردم بي پناه 
يمن ، يكي از بدترين بحران هاي انساني قرن بيست و يكم را به نام امريكا و 
اروپا و حكام مرتجع آل سعود و شيخ هاي اماراتي رقم زدند. و اكنون ترامپ 
ناچار است تا با عدم شراكت بيش��تر با محمد سلمان در جنايت عليه مردم 
يمن، به نوعي امريكا را از اين باتاق نجات دهد. تأكيد كنگره بر ضرورت پايان 
دادن به جنگ عليه مردم يمن در الحديده، ناشي از شكست ائتاف متشكل 
از امريكا، فرانسه، انگليس، آلمان و سعودي و امارات در جنگ با جلوه مقاومت 
در يمن يعني انصاراه است.  هزينه اين مداخله هاي نظامي براي امريكا چه 
بوده است؟ عاوه بر تريليون ها دار كه براي اين برنامه ها هزينه شد، حدود 7 
هزار كشته و ۴۰ هزار زخمي براي مردم امريكا سوغات فرستاده است و اين در 
حالي است كه براي جهان اسام، هزينه اي سنگين تر از اين رقم زده كه شامل 
صدها هزار كشته و ميليون ها آواره و ويراني صدها شهر در كشورهاي اسامي 
است .  اكنون اما ترامپ و ديگر شركايش در كاخ سفيد هشدار و تهديد عليه 
ايران را مستمسكي براي توجيه و پوشش شكست ها در منطقه قرار داده اند و 
اين در حالي است كه در اين هذيان گويي به ناچار عزت و اقتدار ايران را بهانه 
قرار داده اند، يكي قدرت وتوان موشكي ابران را هدف گرفته و با ادعاي حمايت 
از مردم ايران درعين حال اذعان مي كند كه عليه همين مردم بي نظيرترين و 
شكننده ترين تحريم ها را اعمال مي كند و نتوانسته آنها را تسليم كند و آن 
ديگري كه قبًا هر شب خواب تظاهرات و اعتراضات مردم ايران را مي ديد و 
اكنون به آخر هفته بسنده كرده است، آرزو مي كند كه ايران در برابرش پاي 
ميز مذاكره بنشيند و اين در حالي اس��ت كه وقتي از همسايه جنوبي ما كه 
تنها در همين ماه هاي اخير با چند قرارداد تنها ۵۰۰ ميليارد دار باج گرفته 
سخن به ميان مي آورد ، از او به عنوان گاو شيرده نام برده و باصفت »كوفتي« 

تحقيرش مي كند. 
براي مردم ايران همين عظمتي كه دشمن به ناچار به آن اعتراف مي كند بايد 
كافي باشد تا در مبارزه خود براي شكست و تسليم دشمن در اين آخرين گام 

پابرجا مانده تا بتواند ثمره پيروزي هايش را يكجا به آغوش بكشد.

      مهر: هيئت رئيسه مجلس س��ؤال جواد كريمي قدوسي، نماينده عباس حاجي نجاري
مردم مش��هد از بيژن زنگنه، وزير نفت در مورد فس��اد در قراردادهاي 
نفتي را اعام وصول كرد. اثبات فساد قرارداد ايران با توتال در دادگاه 
فرانسه كه اثبات فس��اد مديران نفتي وقت بوده است، از جمله موارد 

اين سؤال است. 
      ايرنا:  علي اصغر يوس��ف نژاد در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس 
در جمع خبرنگاران در مورد آخرين وضعيت اس��تيضاح ها گفت: هيچ 
استيضاحي در دس��تور كار مجلس قرار ندارد و تمامي استيضاح ها از 

دستور كار مجلس خارج شده است. 
       تسنيم: سرلشكر سيد عبدالرحيم موس��وي، فرمانده كل ارتش 
جمهوري اسامي ايران و دريادار حبيب اه سياري، معاون هماهنگ 
ارتش، با حضور در مجلس شوراي اسامي در خصوص موارد مختلف از 
جمله ارتقاي معيشت كاركنان و بازنشستگان ارتش، بودجه 98 ارتش 
و ديگر موضوعات با علي اريجاني، رئيس مجل��س ديدار و گفت و گو 

كردند. 
      ايلنا: امير خانزادي، فرمانده نيروي دريايي ارتش از رزمايش هاي 
تاكتيكي، امداد و نجات و مقابله با دزدان دريايي در آينده نزديك بين 

نيروي دريايي ايران و روسيه خبر داد. 

ژه
وی

 فرداميگویندروحانيهمازمانبود! 
اصاح طلب��ان آن قدر به فكر ج��دا كردن حس��اب خود از 
وضعيت نابس��امان دولت روحاني هستند كه كم كم ممكن 
است كل موجوديت خود در فضاي سياسي ايران را هم انكار 
كنند! در تازه ترين تاش براي آنكه بگويند وضعيت افتضاح 
امروز ربطي به ما ندارد، روزنامه ابتكار در گزارش��ي با عنوان 
»دست بسته اصاح طلبان در دولت« آورده كه: »سيد رحيم 
ابوالحسني، فعال سياسي و رئيس دفتر سياسي حزب اعتماد 
ملي با بيان اينكه در ح��ال حاضر هيچ وزي��ر اصاح طلبي 
در كابينه دوازدهم حض��ور ندارد، به ابت��كار گفت: اگر اين 
افراد از س��وي احزاب اصاح طلب معرفي شده باشند بله ما 
مي توانيم بگوييم جريان اصاح طلب تا چه اندازه از عملكرد 
آنها راضي بوده است اما زماني كه فقط آقاي ربيعي در دولت 
يازدهم و يك مدت كوتاهي در دولت دوازدهم مشغول بود 
ما وزير اصاح طلبي را در كابينه دوازدهم نداشته ايم، چگونه 
مي توانيم در مورد عملكرد آنها اظهار نظر كنيم. « به همين 
ترتيب پيش برود، به زودي اصاح طلبان مي گويند حس��ن 
روحاني از ما نبود و ما چگون��ه مي توانيم در مورد عملكرد او 
اظهارنظر كنيم! چنين ادعايي دروغ هم نخواهد بود؛ چه آنكه 

روحاني عضو هيچ حزب اصاح طلبی نبوده است. 
اما چند نكته جالب توجه است؛ اول آنكه فراكسيون اميد به 

عنوان بازوي اصاح طلبان در مجلس براي برخورد با وزرايي 
كه به قول مذكور اصاح طلب نيستند، چه كرده است؟ سؤال 
و استيضاحي كه در كار نيست و در انتخابات هم فراكسيون 
اميد حامي روحاني بوده است؛ اين موارد در كنار هم يعني 
نارضايتي از عملكرد وزرا وجود ندارد. پس چطور بايد متوجه 
ش��ويم كه اصاح طلبان از اين وزرا ناراضي هس��تند؟! دوم 
آنكه حس��ن روحاني هماني اس��ت كه قبل انتخابات بوده و 
انتخاب هايش هم همان ها هستند و اصاح طلبان با چنين 
علمي از او تمام قد حمايت كردند. حاا هم مسئوليت عملكرد 
روحان��ي و از جمله انتصاب��ات او بر عهده حاميانش اس��ت. 
اصاح طلبان نمي توانند از زير بار اين مسئوليت فرار كنند. 
پيش از اين صادق زيب��اكام در واكنش به چنين اظهاراتي 
توسط سعيد حجاريان گفته بود مردم كه مسخره ما نيستند. 

مسئوليت دولت روحاني با ماست. 

 صادقخرازي:برجام،چيزينصيبایران
نكرد

محمدصادق خرازي، ديپلمات سابق و از فعاان اصاح طلب 
در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته: »در صورت عدم دستيابي 
از منافع حاصل از برجام هيچ دليلي وج��ود ندارد كه ايران 
براي هميشه و تا ابد در برجام ماندگار شود. چرا؟ براي اينكه 
اروپايي ها به رغم تاش هاي كم��ي كه صورت دادند به هيچ 

نتيجه ملموس��ي كه در واقع تأمين كننده منافع ايران باشد 
دس��ت نيافته اند. در حقيقت اينكه مدت ها بحث كانال هاي 
مالي را معطوف به مس��ائل فني كردن��د و بازهم جمهوري 
اسامي به آنها فرصت داد. اما آرام آرام ما به اين نتيجه نزديك 
مي شويم كه اگر اروپا بخواهد اين مشكل تكنيكي و فني را 
دستمايه و دس��تاويزي براي كم تحركي آنها جهت رسيدن 
به مسير تجارت و س��رمايه گذاري در ايران شود، تهران هم 
دليلي نمي بيند كه دست بسته كناري بنشيند و به برجام و 
به دستاوردهايي كه چيزي نصيب جمهوري اسامي ايران 

نكرده است، نگاه كند.« 
آش برجام آن قدر شور شده كه برخي اصاح طلبان هم ديگر 
نمي توانند حتي در ظاهر از آن دفاع كنند. خصوصاً كه از ادامه 
برجام با اروپايي ها هم چيزي نصيب ايران نشده است و فقط 
زمان را هدر داده ايم. در روزهاي گذشته، روزنامه اصاح طلب 
سازندگي در اعترافي ديرهنگام نوشته بود: »امروز فقط يك 
كش��ور به صورت عملي پايبند به توافق بوده اس��ت؛ ايران. 
آشكار است كه اكنون ديگر توافقي وجود ندارد كه اروپايي ها 
بخواهند از آن حمايت كنند. بلكه آن��ان از محدوديت هاي 
هس��ته اي ايران حمايت مي كنند. ايران موب��ه مو تعهدات 
هس��ته اي خود را اجرا مي كن��د، اما تحريم هاي��ي را تحمل 
مي كند كه به مراتب س��خت تر از دوره قبل از توافق است و 

طرف هاي ديگر كامًا از تعهدات خويش خارج شده اند«. 

وزير دفاع در دانشگاه شيراز:

بازدارندگي بايد لحظه به لحظه به روز و رصد شود

امروز به بركت خون ش�هدا و پيشرفت هاي 
صورت گرفت�ه در عرصه علم�ي و دفاعي و 
ارتقاي ق�درت بازدارندگي، دش�منان نظام 
اس�امي در موضع ضع�ف ق�رار گرفته اند. 
به گزارش رواب��ط عمومي وزارت دف��اع، امير 
سرتيپ حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح در جمع فرهيختگان و دانش��گاهيان 
و نخبگان دانش��گاه ش��يراز و آزمايشگاه هاي 
تحقيقات��ي وزارت دفاع تأكيد ك��رد: امروز به 
بركت خ��ون ش��هدا و پيش��رفت هاي صورت 
گرفته در عرصه علمي و دفاعي و ارتقاي قدرت 
بازدارندگي، دش��منان نظام اسامي در موضع 
ضعف قرار گرفته ان��د. وي در عين حال گفت: 
دشمنان اگر احساس كنند در موضع ضعف قرار 
گرفتيم، توطئه خ��ود را در قالب حمله نظامي 
بر ما تحميل مي كنند.  وزير دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح گفت: دانش��گاه از ديرباز منشأ 

اغلب تح��وات و پيش��رفت ها در جوامع بوده 
اس��ت و امروز به بركت انقاب اسامي در ۴۰ 
سال اخير نقش دانشگاه در پيشرفت و توسعه 
علوم در عرصه هاي مختلف كشور بسيار پررنگ 

و حائز اهميت است. 
امير حاتمي با بيان اينكه بخش دفاعي كش��ور 
با توج��ه به مس��ئوليت مهم خود در اس��تقرار 
امني��ت به عن��وان ني��از اوليه جامعه انس��اني 
پيش��رفت هاي خود را مرهون نخبگان متعهد 
و متخصصان دلس��وز بوده است، اظهار داشت: 
يكي از دستاوردهاي ارزشمند نظام جمهوري 
اس��امي قطع وابس��تگي به اس��تكبار و ساير 
كشورها در زمينه بهداش��ت و امنيت بوده كه 
نقش دانشگاهيان در تحقق اين موضوع بسيار 

تعيين كننده است. 
وي با اش��اره به حديثي از پيامبر اكرم)ص( با 
موضوع امنيت و س��امت بيان كرد: »امنيت« 

و »س��امت« از نيازهاي اوليه بش��ر محسوب 
مي شود كه در صورت برقراري، انسان اهميت 
آن را درك نمي كن��د ام��ا به مح��ض مواجهه 
با مخاط��ره اي، اهميت اي��ن دو مقوله حياتي 

ملموس و كامًا قابل درك مي شود. 
بهره يک درصدي كشور از ظرفيت علمي

وزير دفاع با اشاره به ظرفيت هاي علمي ايجاد 
شده در كشور طي چهار دهه گذشته گفت: ما 
امروز يك ميليون دانشجوي كارشناسي ارشد 
و دكترا و اعضاي هيئت علمي داريم و اگر يك 
هزار ساعت ظرفيت پژوهشي براي هر كدام از 
اين افراد درنظر گرفته شود در واقع يك ميليارد 
س��اعت ظرفيت پژوهشی ايجاد ش��ده است و 
اگرحدود ۴۰ درصد اين ظرفي��ت را در بخش 
فني و مهندس��ي در نظر بگيريم، ب��ه عبارتي 
۳۵۰ ميليون ساعت ظرفيت ايجاد مي شود كه 
در حال حاضر بهره ما از اين ظرفيت در كشور 

حدود يك درصد اس��ت و البته اين محاسبات 
منهاي ظرفيت هاي فرهنگي و آموزشي و ساير 

ظرفيت هاي كشور است. 
امير سرتيپ حاتمي با بيان اينكه بايد از ظرفيت 
تحقيقاتي دانش��گاه نهايت به��ره را برد، اظهار 
داش��ت: انجام كاره��اي تحقيقات��ي از طريق 
دانشگاه بسيار كم هزينه تر از ساير بخش هاي 
تحقيقاتي كش��ور اس��ت چرا كه دانش��جويان 
در دوران تحصيل خود ضم��ن برخورداري از 
آموزش هاي تخصصي مي توانند از طريق ارائه 
رساله كمك شاياني به پيش��برد اهداف كشور 
كرده و باعث ب��ه وجود آمدن مناب��ع پايدار در 

حوزه تحقيقات شوند. 
بازدارندگي بايد به روز و رصد شود

امير س��رتيپ حاتم��ي در ادامه ب��ا حضور در 
آزمايشگاه هاي تحقيقاتي وابسته به وزارت دفاع، 
با اشاره به نقش حساس و خطير آزمايشگاه هاي 
تحقيقاتي در حفظ و ارتقای قدرت بازدارندگي 
گفت: آزمايش��گاه هاي تحقيقاتي بايد با درك 
درس��ت و صحيح از اتفاق��ات و تحوات عرصه 
علم و فناوري در دنيا بتوانند نيازهاي ۳۰ ساله 
آينده بخش دفاعي را پيش بينی و در آن مسير 

گام بردارند. 
وزير دفاع با اشاره به تحوات پر سرعت در عرصه 
علم و فناوري تأكيد كرد: بازدارندگي بايد لحظه 
به لحظه به روز و رصد ش��ود و آزمايشگاه هاي 
تحقيقاتي نيز بايد فناوري هاي مورد نياز آينده 
را پيش بيني و در آن مس��ير حركت كنند. وي 
با بيان اينكه نقش آزمايشگاه هاي تحقيقاتي در 
سراسر دنيا يك نقش تعيين كننده در پيشبرد 
سياس��ت ها و راهبردهاس��ت، افزود: سياست 
امروز ايران اسامي سياست بازدارندگي است و 
اين جزو ارزش هاي اعتقادي و ملي ما محسوب 

مي شود. 
وزير دفاع با بي��ان اينكه رابطه مجموعه دفاعي 
با بخش دانش��گاهي و تحقيقاتي ي��ك رابطه 
از نوع نس��ل جديد اس��ت، اظهار داشت: امروز 
نيمي از كاركنان ش��ركت صناي��ع الكترونيك 
ايران)صاايران( وزارت دفاع را محققان تشكيل 
مي دهند و ما همواره به عن��وان يك وزارتخانه 
پيشگام در عرصه پژوهش از اين مراكز حمايت 

خواهيم كرد. 

   دفاعی

 آيت اه نوري همداني: 
امنيت بستر همه پيشرفت هاي جامعه است

آيت اه ن�وري همداني ب�ا قدرداني از 
فعاليت هاي نيروهاي مسلح در افزايش 
اقتدار كش�ور و تأمين امنيت جامعه، 
امنيت را بستر همه پيشرفت ها دانست. 
به گزارش رس��ا، آيت اه حس��ين نوري 
همداني در ديدار جمع��ي از فرماندهان 
نيروي انتظامي اس��تان ها ب��ا بيان اينكه 

انقاب بستر پيش��رفت و تكامل جامعه را به وجود آورده است، اظهار 
داش��ت: اس��ام، وايت فقيه و مردم اركان انقاب اسامي را تشكيل 
مي دهند، دشمنان اسام را به حاش��يه رانده بودند و از صحنه زندگي 
مردم خارج كردند اما امام راحل با انقاب اسام ناب را به صحنه زندگي 

مردم آورد.
 وي ادامه داد: مردم قبل از انقاب تحقير مي شدند و كرامتي نداشتند 
اما انقاب اسامي و رهبري وايت فقيه اين روند نادرست را تغيير داد، 
زندگي مسئوان با مانند اقشار ديگر جامعه باشد از اين رو اشرافي گري 
در اسام جايي ندارد. اس��تاد برجس��ته درس خارج حوزه علميه قم 
مردم س��ااری ديني را از دستاوردهاي انقاب دانس��ت و عنوان كرد: 
انقاب مردم را از استبداد و استعمار آزاد كرد، به بركت انقابي امنيت، 
صداقت و پاكي در كش��ور وجود دارد كه بايد شكرگزار بود. اين مرجع 
تقليد با قدرداني از فعاليت هاي نيروهاي مسلح در افزايش اقتدار كشور 
و تأمين امنيت جامعه خاطرنشان كرد: امنيت بستر همه پيشرفت ها 
است و خدمت نيروهاي مس��لح از بزرگ ترين خدمت ها است، انقاب 
اسامي زيرساخت ها را تغيير داد و كس��اني را روي كار آورد كه داراي 

ايمان و اعتقاد باشند. 

در نامه 50 نماينده به هيئت رئيسه درخواست شد
سلب فوريت از طرح استاني شدن انتخابات

از  اس�امي  ش�وراي  مجل�س  در  بن�اب  م�ردم  نماين�ده 
نام�ه 50 نف�ر از نماين�دگان ب�ه هيئ�ت رئيس�ه ب�راي س�لب 
داد.  خب�ر  انتخاب�ات  ش�دن  اس�تاني  ط�رح  از  فوري�ت 
ضياءاه اعزازي، نماينده مردم بناب در مجلس ش��وراي اس��امي در 
گفت وگو با فارس، گف��ت: بيش از ۵۰ نفر از نماين��دگان در نامه اي به 
هيئت رئيسه خواس��تار سلب فوريت از طرح اس��تاني شدن انتخابات 
شدند. نظر من در رابطه با استاني شدن انتخابات منفي است و معتقدم 
اين طرح در اجرا با مش��كات زيادي مواجه است و اجراي آن مشكل 
و سخت است. نماينده مردم بناب در مجلس ش��وراي اسامي اظهار 
داشت: استاني شدن انتخابات مجلس باعث مي شود زمينه هاي تخلف 
در انتخابات زياد ش��ود                                                                   و هزينه هاي زيادي هم براي مردم و هم براي 
كانديداها و هم براي نظام به همراه دارد و همگي ضرر مي كنند                                                                                                                                                                                                                                                   . اعزازي 
خاطرنش��ان كرد: از ديگر معايب اجراي طرح استاني شدن انتخابات 
مي توان به اين نكته اشاره كرد كه مراكز استان ها به دليل تراكم بااي 
جمعيت كانديداي خود را به شهرهاي كوچك تر كه جمعيت كمتري 
دارند درواقع تحميل مي كنند و اين تراكم جمعيت در شهرهاي بزرگ 
باعث مي ش��ود تا كانديداهاي موردنظر آنها رأی بياورند و رأی مردم 
روس��تاها و ش��هرهاي كوچك به دليل تراكم كم نتواند تعيين كننده 

باشد. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              نماينده ولی فقيه در سپاه: 
صف آرايی مقابل انقاب 
نشانه زنده بودن آن است 

انق�اب اس�امي م�رگ تدريج�ي 
اس�تكبار را رق�م زده و موجودي�ت 
و ش�اخص هاي ابه�ت دش�منان را 
با مش�كل ج�دي مواجه كرده اس�ت. 
به گزارش س��پاه نيوز؛ حجت ااس��ام 
عبداه حاجي صادقي نماينده ولي فقيه 
در سپاه در مراسم تكريم و معارفه مسئول 

نمايندگي ولي فقيه در س��پاه بيت المقدس اس��تان كردستان اظهار 
داشت: ماندگاري و زنده بودن انقاب يك معجزه الهي و وايت فقيه 
يكي از بزرگ ترين نعمت ها و هديه خداوند براي مردم است. نماينده 
ولي فقيه در س��پاه با بيان اينكه دشمن با اس��ام و روحيه جهادي و 
انقابي گري مشكل دارد، تصريح كرد: انقاب اسامي مرگ تدريجي 
اس��تكبار را رقم زده و موجوديت و ش��اخص هاي ابهت دشمنان را با 

مشكل جدي مواجه كرده است.
 وي گفت: به رغم تمام توطئه ها، فتنه ها و تاش هاي جبهه استكبار، 
اقتدار و عظمت جمهوري اس��امي روزبه روز قوي تر ش��ده و انقاب 
اس��امي هرگز توقف نداشته اس��ت. حاجي صادقي افزود: صف آرايي 
و مقابله دشمنان و جبهه استكبار در مقابل انقاب بيانگر زنده بودن 
انقاب، پويايي و حركت رو به پيشرفت نظام بوده و همين كينه توزي ها 
و توطئه هاي روزافزون دشمن ضرورت پاسداري از انقاب را بيش از 

پيش واجب تر كرده است. 
وي انقاب اسامي را الگوي جهاني برشمرد و اظهار كرد: صدور انقاب 
اسامي عاوه بر الگوپذيري ملت ها، الگوگيري دولت ها را نيز به دنبال 
داش��ته و اين دليل عمده عصبانيت و تحريم هاي امريكايي هاس��ت. 
نماينده ولي فقيه در س��پاه با بيان اينكه در آستانه جشن ۴۰ سالگي 
پيروزي انقاب اسامي هستيم، گفت: در اين ۴۰ سال اخير »بصيرت 
و پيوند امت با وايت« انقاب را از گردنه هاي سخت در برابر فتنه هاي 
سخت و دشمني دشمنان عبور داده و تابعيت و پيروي از وايت فقيه 
دشمنان را عصباني كرده اس��ت. حاجي صادقي خاطرنشان كرد: اگر 
دش��من خواب »جدايي امت با وايت« را ديده، قطع��اً ملت ايران با 
بصيرت و آگاهي خواب دش��منان را برهم زده و تا پاي جان پاس��دار 

نظام خواهيم ماند. 

       گزارش

طرح ش�فافيت آراي نماين�دگان كه با هدف 
ايج�اد پارلم�ان شيش�ه اي مط�رح ش�ده 
بود، اكن�ون ب�ا عب�ور از صافي كميس�يون 
تدوي�ن آيين نام�ه داخل�ي مجل�س ب�ه 
پارلمان�ي ب�ا دي�وار بتن�ي تبدي�ل ش�د.

باش��گاه خبرنگاران جوان، در گزارشي نوشت: 
زماني ك��ه طراح��ان »ط��رح ش��فافيت آراي 
نمايندگان« براي اولين بار ب��ا جديت و انگيزه 
فراوان طرح خود را در مجلس شوراي اسامي به 
منظور ايجاد يك پارلمان شيشه اي ارائه كردند، 
تصور نمي كردند كه س��رانجام آن در نهايت به 
اعام اسامي نمايندگاني كه تنها در رأی گيری ها 

شركت نمي كنند، ختم شود!
نخستين بار حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده 
مردم شاهين شهر طرح شفافيت آراي نمايندگان 
را مطرح ك��رد و با انتش��ار جدولي متش��كل از 
س��اعات حضور، غياب و جزيي��ات فعاليت هاي 
خود را در مجلس اعام ك��رد، اطاع از عملكرد 
يك نماينده در زمان حضورش در پارلمان حق 
مردمي است كه به وي رأی داده اند، اين اقدام وي 
مورد استقبال شديد افكار عمومي قرار گرفت و 
موج موافقت هاي مردم با اين موضوع در فضاي 

مجازي به راه افتاد.
 البت��ه در روز رأی گي��ری اين ط��رح در صحن 

علني مشخص شد، محمدجواد فتحي نماينده 
مردم ته��ران هم پيش از اين طرح مش��ابهي را 
به هيئت رئيسه مجلس ارائه كرده بود بنابراين 
هيئت رئيسه خانه ملت ۱۴ شهريور ماه، تركيب 
اين دو طرح را به صورت يك فوريت در دس��تور 
كار جلسه علني قرار داد كه وكاي ملت با يك 
فوريت آن با ۵9 رأی موافق، ۱۰8 رأی مخالف و 
پنج رأی ممتنع از مجموع ۱9۴ نماينده حاضر 
در جلسه مخالفت كردند و قرار شد اين طرح به 
صورت عادي در كميس��يون تدوي��ن آيين نامه 

داخلي مجلس مورد بررسي قرار بگيرد.
پس از مخالفت عجيب اكثريت پارلمان نشينان 
با يك فوريت طرح ش��فافيت آراي نمايندگان 
مجلس، احمد اميرآبادي فراهاني نماينده مردم 
قم در توئيت��ي اعام كرد ك��ه مي خواهد از اول 
مهرماه سال 97 به صورت داوطلبانه آراي خود 
را نس��بت به طرح ها و لوايح در مجلس شوراي 
اسامي اعام كند و بعد از اين توئيت بسياري از 
نمايندگان طي پيامكي ب��ه او موافقت خود را با 
پيوستن به »كمپيني به نام شفافيت آرا« بيان 
كردند و در نهايت ۱۴۰ نفر از وكاي ملت به اين 
كمپين پيوسته و اسامي خود را در فضاي مجازي 
اعام كردند؛ اما اكنون بعد از گذش��ت بيشتر از 
سه ماه از بررسي طرح شفافيت آراي نمايندگان 

در كميس��يون تدوين آيين نامه داخلي مجلس 
متوجه ش��ديم كه هيچ ك��دام از اه��داف اوليه 
طراحان محقق نشده و اين طرح بعد از بررسي 
و اصاح در كميس��يون آيين نامه تنها به اعام 
اسامي نمايندگاني كه در هر مرحله در رأی گيری 

شركت نمي كنند، تنزل پيدا كرده است.
 قدمي براي كور كردن اشتهاي مشتاقان

حاجي دليگان��ي طراح »طرح ش��فافيت آراي 
نمايندگان« در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، ضمن اعت��راض به اقدام كميس��يون 
تدوين آيين نامه داخلي مجلس نسبت به ايجاد 
تغييرات ش��ديد در اين طرح، گفت: براساس 
طرح ما آراي نمايندگان همراه با اسامي ش��ان 
نسبت به يك طرح يا ايحه چه موافق، مخالف 
يا ممتنع بايد در مشروح مذاكرات مجلس ثبت 
و ضبط مي شد و در سايتي هم در معرض عموم 

قرار مي گرفت. 
وي بيان كرد: اكنون كميسيون تدوين آيين نامه 
داخلي مجلس طرح اصاح ش��ده را به صورت 
نهايي و مكتوب براي قرار گرفتن در دستور كار 
جلسه علني مجلس ارائه كرده است، اما متأسفانه 
هنوز در اختيار نمايندگان قرار داده نشده تا آنها 
بتوانند اين طرح تغيير يافته را بررسي كنند. وي 
تصريح كرد: براس��اس اين ط��رح تغيير يافته و 

اصاحي، تنها اسامي افرادي كه در رأی گيری ها 
شركت نمي كنند، منتشر مي شود كه اين اقدام 
هيچ گونه شفافيتي را در بر ندارد و حتي آن شدت 
و حدتي را كه براي موضوع ش��فافيت در افكار 
عمومي به درستي ايجاد ش��ده بود، هم ذره اي 
پاسخ نداده و اشتهاي افراد پيگير اين موضوع را 

كور كرده است.
   آزموني ديگر براي وكاي ملت

با وجود استقبال گسترده افكار عمومي از طرح 
ش��فافيت آراي نماين��دگان و اط��اع موكان 
از عملك��رد وكاي خود در خانه مل��ت، انتظار 
مي رفت كميس��يون تدوي��ن آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اس��امي پاس��خ مثبتي به اين 
انتظار عموم م��ي داد. حال باي��د ديد اصاحيه 
طرح شفافيت آراي نمايندگان در زمان بررسي 
در صحن علني مجلس با چه سرانجامي مواجه 
خواهد شد؛ تصويب يا رد از س��وي نمايندگان 
مجلس و وكاي مل��ت در اين آزم��ون اين بار 

چگونه عمل خواهند كرد.
البته با توجه به اينكه سال آينده انتخابات مجلس 
شوراي اسامي در پيش است، در دستوركار قرار 
دادن اين طرح و رأی به شفافيت آراي نمايندگان 
آن گونه كه در طرح پيشنهادي آمده است، كمي 

خوش بينانه به نظر مي رسد.

طراحان پارلمان شيشه اي از ادعا تا واقعيت
شفافيت آراي نمايندگان روز به روز كدر مي شود

وحيد احمدي|تسنيم



دار پايي�ن آمد، ام�ا همچن�ان قيمت برخي 
اجناس بااست؛ قيمت اجناس در زمان صعود 
ارز لحظه اي باا مي رفت و حاا هم فروشندگان 
به بهانه همين باابودن ن�رخ دار، قيمت ها را 
كماكان باا نگه داشته اند. اين تناقض آشكار 
در رفتار بازار سؤال اين هفته »روزنامه جوان« 
بود كه از سخنگوي قوه قضائيه پرسيده شد. 
معاون اول دس�تگاه قضا در اين باره گفت: »با 
افرادي كه بعد از كاهش قيمت دار كم فروشي 
مي كنند، برخورد مي ش�ود.« وي همچنين به 
دليل ارتباط اين امر با معيش�ت مردم از ورود 
مدعي العموم خب�ر داد. اع�ام احكام قطعي 
برخي افراد به اتهام اخال در نظام اقتصادي، 
بازش�دن فاز جديد در پرونده احمد عراقچي 
و همدس�تانش، وضعيت قضاي�ي طرف هاي 
ايراني پرونده توتال و اتهام افساد في اارض در 
كيفرخواست برخي متهمان محيط زيستي از 
ديگر موضوعات مطرح شده در يكصد و سي و 
پنجمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا 
با اصحاب رسانه بود. همچنين در اين  نشست 
 از سخنگوي دستگاه قضايي دو سؤال مطرح 
ش�د كه خاصه متوجه حجت ااس�ام اژه اي 
بود. يكي درباره فعاليت وي در فضاي مجازي 
و ديگري در راس�تاي رياستش بر قوه قضائيه 
بود كه هر دو به صورت منفي پاسخ داده شد. 
حجت ااس��ام والمسلمين محس��ني اژه اي در 
يكصد و س��ي و پنجمين نشس��ت خبري خود 
با اصحاب رس��انه احكام برخ��ي مجرمان مالي 
را اع��ام كرد.  20س��ال حب��س و 120ميليارد 
تومان جزاي نقدي در دادگاه ويژه اصفهان براي 
حميدرضا جان قربان و 10سال حبس براي آزاده 
سجاده همسر اين فرد، 12 سال حبس و بيش از 
1۳۹ميليارد ريال جزاي نقدي براي احمد پاسدار 
به اتهام اخال از طريق گرانفروش��ي بخش��ي از 
احكام ذكر ش��ده بود. اژه اي همچنين ادامه داد: 
محمدكاظم احم��د زاده به اتهام جعل س��ند به 

سه سال و استفاده از سند مجعول به هفت سال 
حبس، بهرام رضايي به اتهام جعل س��ند به سه 
س��ال حبس و  محمدحس��ين نجم زاده كارمند 
بانك شيراز به دو سال و يازده ماه حبس محكوم 

شده است. 
 5 سال حبس براي شهردار گچساران

محسني اژه اي اظهار كرد: حكم شهردار گچساران 
صادر و زينل زاده به پنج سال حبس و 74 ضربه 
شاق و دو سال انفصال از خدمت محكوم  شده 
است كه به دليل همكاري وي چهار سال از حبس 
و 50 ضربه شاق وي تعليق ش��ده است.. ميثم 
نياركي و يكي ديگر از معاونان اين شخص هم به 
پنج سال حبس و 74 ضربه شاق محكوم شدند. 
وي همچنين از صدور ش��ش م��اه حبس براي 
برخي از داان ارزي خبر داد و گفت: محس��ن 
غامي، حمزه باز آزرده، حس��ن خاتوني، سعيد 
جبارپور، مس��عود جاوي��دان، مصطفي صوري، 
حسن فرهادي، مجيد ش��هراني، رضا بازآزرده، 
اصغر احمدي از جمله خرده فروش هايي هستند 

كه محكوم شدند. 

 ورود مدعي العموم به موضوع برنگشتن 
قيمت ها

حجت ااس��ام والمس��لمين اژه اي در پاسخ به 
س��ؤال »جوان« مبني بر تناقض بازار در راستاي 
كاهش قيمت دار و پاين نيام��دن قيمت برخي 
اجناس گفت: با افرادي كه بعد از كاهش قيمت دار 

كم فروشي مي كنند، حتماً برخورد مي شود. 
هر چند كه اژه اي معتقد بود، برخورد با گرانفروشي 
و كم فروشي به عهده تعزيرات حكومتي است، اما 
در ادامه به دليل ارتباط اين مهم با معيشت مردم 
از مدعي العموم خبر داد و اظهار داشت:  اميدواريم 
نيازي به دستگيري و بازداشت نباشد، اما اگر بعد از 
همه اين اقدامات افراد از سوء استفاده دست برندارند 

ما ورود كرده  و   برخورد قاطع تري مي كنيم. 
  افسادفي اارض براي تعدادي از متهمان 

پرونده محيط زيست
معاون اول دستگاه قضا در توضيح پرونده بازداشت 
محيط زيستي ها گفت: پرونده به دادگاه رفته، اما 
تعيين وقت نشده است. در اين پرونده هفت متهم 
وجود دارد كه برخي از آنها افساد في اارض دارند. 

اژه اي پاسخ به سؤالي مبني بر مختومه شدن پرونده 
حسين فريدون را رد كرد و افزود: اين پرونده هنوز 

به دادگاه نرفته است. 
سخنگوي دس��تگاه قضا، آخرين وضعيت پرونده 
بابك زنجاني را هم تشريح كرد. وي مشكل پرونده 
بابك زنجاني را مبتني بر اين دانس��ت كه بخشي 
از اموال وي در خارج اس��ت و بايد محاكم قضايي 
پيگيري كنند، اما در نهايت توصيه خود را مبتني بر 

تعيين وقت براي بازگشت اموال دانست. 
يكي از س��ؤاات نشس��ت به موضوع اثبات رشوه 
توتال مربوط مي شد كه اژه اي در اين باره پاسخ داد: 
اگر  چنين چيزي باشد و خاف قانوني شده باشد، 
دادستاني كل كشور ورود خواهد كرد. در پرونده 
مهدي هاشمي موضوع استات اويل بود نه توتال كه 
رسيدگي هم شد.  اظهارات اسماعيل  بخشي ديگر 
سؤال مطرح شده در نشست خبري بود كه اژه اي 
درباره آن اينگونه پاسخ داد: در اين مورد بايد خود 

وزارت اطاعات نظر بدهد. 
 فاز جديد در پرونده احمد عراقچي 

اژه اي درباره طواني ش��دن بررسي پرونده احمد 
عراقچي ني��ز گفت: گزارش جدي��دي براي آقاي 
عراقچي و ساير همدس��تانش آمده است، اگر اين 
مطالب درس��ت باش��د فاز جديدي در پرونده باز 
مي شود. وي با تأكيد بر اينكه اين پرونده ۹ متهم 
دارد، مرتبط بودن پرونده س��يف به اين پرونده را 

رد كرد.
اژه اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه در بندهاي 
بخشنامه تش��كيل دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي، 
ذكر شده كه متهمان نبايد در مرحله تحقيقات با 
قرار وثيقه آزاد شوند، چرا احمد عراقچي آزاد شد، 
گفت: اينطور نيست، در كجاي اين بخشنامه چنين 
چيزي آمده است؟! اين فرد با نظر قاضي آزاد شد. 
وي در اين باره افزود: البته فشارهايي در اين پرونده  
وارد شد، اما نكته مهم اينجاست كه آيا انسان زير بار 

اين فشارها مي رود يا خير؟
سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با حادثه اتوبوس 
دانشجويان دانشگاه آزاد گفت: اين حوادث از دو 
منظر حائز اهميت اس��ت، اولي كه منجر به فوت 
10 نفر شد و دوم اينكه اين حادثه در يك محيط 
علمي رخ داده است. وي بيان كرد: از روز اول اين 
حادثه، مسئله اي مطرح ش��د كه همه دستگاه ها 
در حال بررسي هس��تند، اما به صورت قطع بايد 
كارش��ناس نظر بدهد. به عنوان مثال اول اعام 
شد كه راننده س��كته كرده كه پزش��كي قانوني 
رسماً اعام كرد س��كته قلبي نبوده است لذا بايد 
خودرو،  مسير و عوامل محيطي بررسي شود كه  
يك هيئت، نظر اوليه را اع��ام كرده و گزارش به 
هيئت هفت نفره رفته است.  معاون اول دستگاه 
قضا درخصوص پرونده شكايت وكيل خاتمي از 
مدير مسئول كيهان هم گفت: اين پرونده هنوز به 

دادگاه نرفته است. 
 اژه اي درباره موضوع وكالت و نحوه جذب وكا نيز 
گفت: ما 10سال قبل يك ايحه جامع وكالت آماده 

كرديم، اما در دولت ماند و به نتيجه نرسيد. 
وي درخص��وص كارگ��ران هفت تپ��ه و اينك��ه 
هنوز برخ��ي از آنها بازداش��ت هس��تند، گفت:  
بازداشتي هايي كه شما مي گوييد مربوط به فواد 

خوزستان و نه هفت تپه است. 
  سخنگوي دس��تگاه قضا دو سؤال مطرح شده در 
نشس��ت خبري مبني بر فعالي��ت وي در فضاي 

مجازي و رياست بر قوه قضائيه را نيز رد كرد. 
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خصوصي سازي مبتني بر اسناد پنهاني تصويب شده در وزارت بهداشت در جريان است
درمان در مسير آموزش !

برخوردقاطعمدعيالعمومباکمفروشيوگرانفروشي
سخنگوي دستگاه قضا به سؤال »روزنامه جوان«  درباره گراني ها پس از پايين آمدن نرخ ارز پاسخ داد

اس�تعفاي وزي�ر بهداش�ت در هفته ه�اي 
اخي�ر، پربحث تري�ن اخب�ار حوزه س�امت 
را رقم زده اس�ت و ب�ا وجودي كه ب�راي اين 
وزارتخان�ه سرپرس�ت ني�ز تعيين ش�ده از 
حواش�ي اين كناره گيري كم نش�ده اس�ت. 
اين كناره گي��ري جنجالي گويا بر س��ر بودجه 
است. يكي از اين جنبه ها كه از نگاه  هاي بسياري 
دور مانده، شيوه تغيير وزير است. در اين تغيير 
كه نس��خه آزموده هم داش��ته،  ي��ك وزير تمام 
هزينه هاي مادي و معن��وي يك برنامه دولتي را 
مي پردازد و كنار مي رود يا كنار گذاشته مي شود 
و وزير بعدي در كمال آرام��ش برنامه مورد نظر 
دولت را اجراي��ي مي كند.  در اي��ن ميان دولت 
ترجيح مي دهد، وزير پيشين با استيضاح و تحت 
فش��ار نمايندگان مجلس كنار گذاشته شود تا 
كمترين هزينه را متحمل ش��ود، اما از آنجا كه 
در مورد قاضي زاده هاش��مي مجلس دس��ت به 
كار نش��د، اين تصميم درون كابين��ه اي را وزير 
سابق بهداش��ت عملي كرد.  گفتني است برنامه 
مورد عاقه دولت تدبير و اميد خصوصي سازي و 
كاستن از هزينه هاي دولت در تمام زمينه هاست. 
وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداش��ت از 
قانون خصوصي سازي مستثني هستند. از طرفي 
دولت هم به اندازه كافي به خاطر توافقات ناكام 
بين المللي و شرايط اقتصادي از سوي نخبگان، 
افكار عمومي و جريان هاي مختلف سياسي تحت 
فشار اس��ت، بنابراين وارد بازي خصوصي سازي 

بدون پرده اين وزارتخانه ها نمي شود. 
 خصوصي سازي درمان در خفا

در عين حال وزير سابق بهداشت حدود 40روز 
قبل از اس��تعفا، از تصويب س��ندي به نام سند 

درمان كشور خبر مي دهد كه در آن حوزه درمان 
براي بخش خصوصي س��هم قاب��ل ماحظه اي 
را در نظ��ر گرفت��ه اس��ت. قاضي زاده هاش��مي 
در توضيح جزئيات اين س��ند كه بن��ا به اذعان 
روابط عموم��ي معاونت درم��ان در اختيار هيچ 
رس��انه اي قرار نگرفته و قابليت انتش��ار ندارد، 
گفت: فضاي درماني با تصويب اين سند تا سال 
1404 ساماندهي مي شود و سهم دولت و بخش 
خصوصي را براي توسعه اين فضا معين مي كند 
كه در اين س��ند مصوب مي ش��ود  بخش دولتي 
و خصوصي چه ميزان مجوزه��اي حوزه درمان 
را درياف��ت كنند و ب��ه چه ميزان دس��تگاه ها و 

تجهيزات پزشكي براي درمان نياز داريم. 
به بيان ديگر سند درمان كشور كه در گفته هاي 

وزير س��ابق مشخص نيس��ت در كدام مجمعي 
تصويب شده، به ورود بخش خصوصي به حوزه 
درمان رسميت مي بخشد. اين در حالي است كه 
تا به حال به طور رس��مي براي بخش خصوصي 
س��همي در نظر نگرفته بوديم، بيمارستان ها و 
مراكز درمان��ي خصوصي متوس��ط پرداختي از 
جيب بيماران را به شكل قابل ماحظه اي افزايش 
داده بودند و تعرفه هاي درماني آنها باعث افزايش 

كلي تعرفه ها شده است. 
 خصوصي سازي همه جا !

بر اين اساس به نظر مي رسد، وزير بعدي بهداشت 
كه گرايش مديريتي به سازمان برنامه را خواهد 
داش��ت، برنامه هاي خصوصي سازي بهداشت و 
درمان را دنبال كند و زمينه را براي فعاليت بيش 

از پيش بخش خصوصي فعال در اين حوزه آماده 
كند. اين بخش فعال، همان پزشكاني هستند كه 
برخي منتقدين معتقدند، قاضي زاده هاشمي به 
دليل پرداخت كارانه هاي چند 100 ميليوني به 

آنها كسري بودجه آورده است. 
در نهايت دولت با ش��رايط كنوني اقتصاد بيشتر 
از اين نمي تواند براي طرح تحول سامت هزينه 
كند . در عين حال بعيد اس��ت اين ط��رح را كه 
يكي از وعده ها و بخش��ي از شناس��نامه دولت 
روحاني را تشكيل مي دهد، زمين بگذارد. بنابراين 
هزينه هاي آنه��ا را به بخش خصوص��ي واگذار 
مي كند.  از س��وي ديگر با حاشيه س��ازي براي 
كناره گيري وزير و مباحث درباره  بودجه بندي 
توجه افكار عموم��ي را از برنام��ه و هدف اصلي 
منحرف مي كنند.  اين ش��يوه تغيير وزير بسيار 
ش��بيه جايگزيني بطحاي��ي با فان��ي در وزارت 
آموزش و پرورش اس��ت؛ با اين تفاوت كه در آن 
جابه جايي از قضا دول��ت از همراهي مجلس نيز 
برخوردار بود. فاني زمينه هاي خصوصي س��ازي 
را فراهم ك��رد و در نهايت بطحايي با ش��دت و 
سرعت بي سابقه اي خصوصي سازي را پيگيري 
كرد و همچنين ابتكار عمل را در دس��ت گرفت 
و با حركات نمايش��ي مانند راه اندازي كمپين، 
از ايمن س��ازي تجهيزات گرمايش��ي مدارس تا 
خدمات آموزشي را به بخش واگذار و طي اقدامي 
بي نظير و بدون توجه به قوانين و اسناد باادستي 

خريد خدمات را در ايحه بودجه گنجاند. 
بنابراين هيچ بعيد نيست، وزير بهداشت بعدي نيز 
بخواهد هزينه هاي ايجاد ش��ده توسط قاضي زاده 
هاش��مي را از جيب بخش خصوصي بپردازد و از 

وزارت بهداشت، آموزش و پرورش ثاني بسازد! 

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. 

  پديده عباس�چيان با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش 
نوش�ت: دبير كارگروه مد و لباس كش��ور از تصويب نهايي آيين نامه 
مس��ابقه طراحي لباس دانش آموزي خب��ر داد و گفته ب��ه دنبال اين 
هس��تيم كه لباس مدارس به اقتضاي سن،  جغرافيا و دوره هاي فصلي 
متغير شود. آقايان مدير ما مدارسي داريم كه دانش آموزان به اقتضاي 
سطح زندگي ش��ان حداقل ترين ها را ندارند. اگر بودجه اضافي داريد، 

ااقل اينجا خرج كنيد. 

   احمدرض�ا با انتق�اد از نحوه ج�ذب جوان�ان عاقه مند به 
محيط باني توئي�ت زد: فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت خبر 
داده كه »۳ ه��زار و 400 نفر نيرو داريم، اما خبر خوش اين اس��ت كه 
ظرف پنج س��ال محيط بانان به دو برابر افزايش پيدا كنند. مصوبه اش 
گرفته شده و سالي ۳50نفر محيط بان استخدام خواهيم كرد. « با اين 
مصوبه بعد از پنج سال هزار و 750 نفر استخدام مي شوند؛ شما چطور 
دو برابر حساب مي كنيد؟ تازه خيلي از محيط بان ها هم اكنون وضعيت 

استخدامي مشخصي ندارند. 

   آمنه با انتشار اين عكس در اينس�تاگرامش نوشت: رئيس 
پليس مبارزه ب��ا موادمخدر پايتخ��ت با بيان اينكه م��ا منكر زحمات 
بهزيستي نيستيم، گفته »متأسفانه هنوز مركز جديدي براي نگهداري 
زنان معتاد ايجاد نشده است. متأسفانه اخيراً هم در آتش سوزي عمدي 
كه در يكي از اين مراكز اتفاق افتاد، 50نفر از آنجا دوباره خارج شده و 
فرار كردند.« لطفاً شفاف سازي شود كه بودجه تجهيز و رسيدگي به اين 
اماكن كجا خرج مي شود؟ چه برخوردي با اين افراد مي شود كه با صدمه 

به اين اماكن اينطور پا به فرار مي گذارند. 

   فرامرز با انتقاد نس�بت به عملكرد شوراي شهر توئيت زد: 
در صدودوازدهمين جلسه شوراي شهر تهران، تغيير نام خيابان شهيد 
عاطفي شرقي در منطقه ۳ به نام دريانوردان سانچي به تصويب رسيد. 
بسيار خوب اما همين شوراي ش��هر در ش��اهكاري به تازگي دستور 
حذف فيلترهاي دوده خودروهاي ديزلي را صادر كرد! به نظر مهم ترين 

عاقشون همين تغيير اسم خيابون هاست. 

   سمانه با انتشار اين عكس توئيت زد: مصائب مردي با كد ملي 
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- كلي دردسر كشيده ام بابت اين شماره
-هيچ جا اين كد ملي را نمي پذيرند.

-كد ملي را خودشان داده اند و خودشان هم با آن مشكل دارند!
- يك بار گفتند كسي با كد ملي شما از دريافت يارانه انصراف داده و يك 

بار هم گفتند مقيم آلمان شده اي.

   آري�ن ب�ا تأكيد ب�ر ض�رورت آم�وزش فضاي مج�ازي در 
اينستاگرامش نوشت: وزير كشور گفته در جلسه شوراي اجتماعي 
نظر همه اعضا مش��ترك بود كه در فضاي مجازي با ش��رايط كنوني، 
هيچ گونه نظارت منطقي و قانوني ب��ر رفتارها در فضاي مجازي وجود 
ن��دارد. همچنين خانواده ه��ا نيز مراجعات بس��ياري دارن��د و نگران 
فرزندانشان در اين فضاي باز و غيرمديريت شده  هستند. بله آقاي وزير 
به همين دليل آموزش فضاي مجازي از س��نين پايه در ديگر كشورها 
شروع مي شود. آن هم آموزش تخصصي نه كتاب هايي كه دانش آموزان 

ما از آن گريزانند. 

   فرامرز با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: امروز 
سالگرد پنجاهمين س��الروز درگذش��ت تختي بود. جالب اينكه خانه 
پدري جهان پهلوان تختي هم اكنون به محلي براي تريكوبافي تبديل 
شده است. متأسفانه امروز خانه پدري غامرضا تختي در حال از بين 
رفتن است. زورخانه فواد تختي هم اكنون به يك انبار تبديل شده در 
حالي كه مي تواند به يك موزه فرهنگي و گردشگري تبديل شود. بايد 
هر چه س��ريع تر اقدامات ازم براي اين دو مكان انجام شود. در ضمن 
اين تهرانگردي هاي آقاي مسجد جامعي به جز تفريح و سرگرمي براي 

خودش هيچ دستاورد ديگري نداشته است. 

جوابيه وزارت كشور به گزارش »جوان« 
دولتدرپيياريحملونقلعمومياست

پس از انتشار مطلبي در همين صفحه با عنوان »سهم پرداختي دولت 
براي شهر 10ميليوني فقط 2 اتوبوس« وزار كشور جوابيه اي را به دفتر 

روزنامه ارسال داشته است. متن اين جوابيه به اين شرح است: 
به استحضار مي رساند آنچه به شهرداري  هاي كشور در ماه  هاي گذشته 
پرداخت گرديده است، تنها براي حمايت از جابه جايي مسافر اتوبوس و 

مترو در قالب يارانه بليت بوده است. 
ش��ايان ذكر اس��ت كه از س��ال 1۳87 و با تصويب قان��ون ماليات بر 
ارزش اف��زوده، كمك  هاي دولت به ش��هرداري ها از مح��ل اين قانون 
تجميع گرديده است. ش��هرداري ها نيز طبق قانون مذكور و براساس 
بخشنامه  هاي بودجه اباغي ساانه مي بايس��ت بخشي از كمك  هاي 
دريافتي را صرف توسعه نوسازي و بهبود سامانه  هاي حمل و نقل همگاني 
نمايند. بنابراين شهرداري  هاي كشور مي توانند با برنامه ريزي و مديريت 
هزينه ها در جهت نوسازي و توس��عه ناوگان حمل و نقل همگاني اقدام 
نمايند.  در عين حال سازمان شهرداري ها و دهياري  هاي كشور به دنبال 
آن است تا از طريق عملياتي كردن طرح رياست محترم جمهوري براي 
نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و ساير امكانات موجود در قوانين 
سنواتي بودجه و مصوبات دولت در بازسازي، نوسازي و توسعه ناوگان 
و پرداخت مستمر و ادواري يارانه بليت به شهرداري  هاي كشور در هر 

مديريت سامانه  هاي حمل و  نقل عمومي ياري رساند.

 عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دهه شصتي ها 
همچنان با معضل بيكاري و عدم تأمين مسكن و مشكات ازدواج روبه رو 
هستند و بايد با تدبير اورژانسي و عملياتي به مشكات اين جمعيت قابل 

توجه رسيدگي شود. 
  معاون توس��عه مديريت و پش��تيباني وزير آموزش و پرورش گفت: 
گزينش و شركت در دوره آموزش��ي كه در مورد سرباز معلمان انجام 
مي گيرد، قوانين و مق��ررات آموزش و پرورش اس��ت و منجر به تعهد 

استخدامي نمي شود. 
  سخنگوي سازمان آتش نشاني از بازديد كارشناسان آتش نشاني از 
تجهيزات و امكانات ايمني 2 هزار و 500 مدرسه و مهدكودك پايتخت 

خبر داد. 
  ميزان پيش��رفت پروژه پارك حش��رات و خزن��دگان غول پيكر از 
70درصد گذشته اس��ت. اين پروژه ملي به عنوان اولين، بزرگ ترين و 

كامل ترين پارك حشرات خاورميانه در منطقه 2 تهران قرار دارد. 

امتحاناتنهايي
ماكپذيرشبدونکنكور

رئي�س مرك�ز س�نجش آم�وزش وزارت آموزش و پ�رورش 
ب�ا اش�اره ب�ه پذي�رش ب�دون كنك�ور دانش�جو در ۸5درص�د 
كدرش�ته  محل هاي دانش�گاهي گفت: م�اك و مبناي س�وابق 
تحصيلي، امتحانات پايه نهايي دوازدهم اس�ت ك�ه معدل آن به 
دانش�گاه هاي مج�ري پذيرش ب�دون آزمون اعام خواهد ش�د. 
عبدالرضا عمادي اظهار كرد: اگر سطح رقابت پايين بيايد در ساير رشته ها 
هم مي توان بدون كنكور دانش��جو جذب كرد. مبناي بدون آزمون  شدن 
رش��ته محل ها اين اس��ت كه هر رش��ته محلي اگر تعداد داوطلبانش از 
چهار برابر ظرفيت كمتر ش��ود، يك رش��ته بدون آزمون مي شود كه  در 
دانشگاه هاي دولتي هفت برابر اس��ت. بنابراين اگر متقاضيان 15درصد 
رشته هاي باقيمانده كاهش يابد يا افزايش ظرفيت ايجاد شود، پذيرش در 
اين رشته ها هم بدون آزمون شده و به طور كلي كنكور حذف مي شود.  وي 
درباره مخالفان طرح حذف كنكور نيز گفت: شكست مصوبه سال ۹۶ هم 
اين بود كه منافع طيف هاي بسياري از فعاان كنكوري تحت الشعاع قرار 
مي گرفت. براي مقابله با اين مسئله آموزش و پرورش به ويژه در يك سال 
اخير گام هاي بلندي برداشت كه از جمله آنها كاهش تبليغات كنكوري 
در صداوسيما بود. همچنين به خانواده ها آگاهي داديم و به دانش آموزان 
اطاع رساني كرديم كه در مسير كتاب درسي قرار بگيرند. طي پنج سال 
اخير تاش كرديم اين امر را نهادينه كنيم كه مبناي امتحان نهايي همان 
كتاب درسي است و نيازي به جزوات كنكوري نيست.  رئيس مركز سنجش 
آموزش وزارت آموزش و پ��رورش ادامه داد: حذف كنك��ور از 85درصد 
ظرفيت رشته هاي دانشگاهي اكنون با اطاع رساني خوبي كه دارد صورت 
مي گيرد، بخش عمده اي از فشار و استرس را روي خانواده ها و دانش آموزان 
كم خواهد كرد.  عمادي درباره حساس��يت وزارت آم��وزش و پرورش در 
جمع آوري سوابق تحصيلي و برگزاري امتحانات هماهنگ گفت: بر مبناي 
اصاحيه قانون سنجش و پذيرش دانشجو در سال ۹5، سوابق تحصيلي 
عبارتند از نمرات تعدادي دروس س��ه س��ال آخر دوره متوسطه. اكنون 
امتحان نهايي براي پايه دوازدهم اس��ت و چون در دو پايه دهم و يازدهم 
امتحان نهايي نداريم، بنابراين ماك و مبناي سوابق تحصيلي، امتحانات 
پايه نهايي دوازدهم اس��ت كه معدل آن به دانشگاه هاي مجري پذيرش 
بدون آزمون اعام خواهد ش��د.  وي افزود: امتحانات نهايي الكترونيكي 
شده و يك سال است كه ارسال سؤاات امتحان نهايي بدون هيچ واسطه اي 
مستقيماً به حوزه هاي امتحاني ارسال مي شود و شرايط ايمني باايي دارد. 
فرآيند تصحيح الكترونيكي هم دو سه دوره است كه پايلوت شده و به زودي 
تكميل مي شود. به اين ترتيب دخالت عامل انساني در امتحانات نهايي كه 

از دقت كار مي كاهد بسيار كاهش مي يابد. 
-------------------------------------------------- 

وزير كشور: 
فضايمجازيولنگاراست

وزير كش�ور با اش�اره به ولن�گاري در فض�اي مجازي و ش�كايت 
خانواده ه�ا در اين رابط�ه گفت: براي بهبود ش�رايط اي�ن فضا يا 
ش�وراي فض�اي مج�ازي اي�ن اق�دام را انج�ام ده�د ي�ا اينكه 
ما در ش�وراي اجتماع�ي اين اق�دام را ضمن تش�كيل كارگروه و 
بهره گرفتن از تج�ارب كارشناس�ان س�اماندهي و قانوني كنيم. 
عبدالرضا رحماني فضلي، در جلسه شوراي اجتماعي با اشاره به پيمايش 
سامت گفت: اين اقدام خوبي بود و اگر نتايج آن كامًا قابل قبول باشد 
و مورد استفاده دس��تگاه ها قرار گيرد، در صورت تداوم به بهره برداري 
خواهيد رسيد.  به گفته وزير كشور، مسائل بودجه اي و حمايتي در شرح 
وظايف دس��تگاه ها وجود دارد كه بايد به آن توجه كنيم. بنابراين نبايد 
اقدامات، تكرار موجودي ها و انباشت آنها نباشد. پيشنهاد قانون جامع 
آسيب هاي اجتماعي ارائه شده است و مواردي به آن اضافه خواهد شد 
و قانون مادر در ح��وزه اجتماعي با رويكرد حمايتي امري مهم اس��ت.  
رحماني فضلي بيان ك��رد: تدوين قانون جامع آس��يب هاي اجتماعي 
بس��يار خوب اس��ت و ما نبايد با عجله آن را به مجلس ارائه كنيم بلكه 
بايد روي آن كار ش��ود و موارد با اولويت رفع ش��وند.  وي با بيان اينكه 
خأهاي قانوني در فضاي مجازي وج��ود دارد، افزود: موارد مختلفي از 
سوءاستفاده هاي اجتماعي، مذهبي و اقتصادي را دربرگرفته و به نوعي 
ولنگاري مشاهده مي شود؛ پدر و مادرها نگران هستند و مي گويند، بايد 
قوانيني تدوين شود تا از سامت فرزندان خود اطمينان داشته باشيم. 
براي مديريت فضاي مجازي شايد با اين دست از امكانات، امكان كنترل 
وجود نداشته باشد، ولي بايد در زمينه استفاده از اين فضا خود را تقويت 
كنيم.  وزير كشور تصريح كرد: اگر ما از اول شرايط فضاي مجازي را به 
صورت قانوني و هوشمند ارائه كنيم، اطمينان خاطر خانواده و ثبات را 

به دنبال خواهد داشت. 

نيره ساري
  گزارش  یک

مديرعاملثامنالحججبه15سالحبسمحكومشد
طبق اعام دادستاني تهران مديرعامل مؤسسه ثامن الحجج به 15سال حبس و انفصال 

از خدمات دولتي محكوم شد. 
پرونده ثامن الحجج سه متهم داشت كه دادگاه رس��يدگي به اتهامات آنها در طول 12جلسه در 
شعبه اول دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار شد. پرونده اي با ۳۶0 شاكي كه ارزش مالي آن 
12هزار ميليارد تومان برآورد شده بود و در نهايت هم بخش زيادي از سپرده هاي مردم با تعيين 
بانك عامل، پرداخت شد.  در حالي كه پيش از اين طبق اعام دستگاه قضايي حبس طويل المدت 
براي متهم رديف اول اين پرونده در نظر گرفته شده بود  كه حكم قطعي وي اعام شده است.  طبق 
آنچه در اطاعيه دادستاني آمده است: سيدابوالفضل ميرعلي فرزند سيدرضا متولد 1۳4۳ رئيس 
هيئت مديره و مديرعامل وقت شركت تعاوني اعتبار ثامن الحجج به اتهام مشاركت در اخال در 
نظام اقتصادي كشور از طريق وصول وجوه كان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي و حقوقي 
تحت عنوان مضاربه و نظاير آن به نحو عمده، به محروميت از خدمات دولتي و تحمل 15 س��ال 

حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم شده است. 

علی شيربند | ميزان

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
  گزارش  2



براس�اس آم�ار  بان�ك مرك�زي    گزارش  2
بدهي بخش دولتي به بانك ها تا پايان سال 96 
202 هزار و 500 ميليارد تومان بوده اس�ت، اما 
براساس اطاعات وزارت اقتصاد ميزان بدهي 
دولت به بانك ها تا پايان س�ال گذش�ته 176 
هزار و 950 ميليارد تومان بوده اس�ت. بدهي 
دولت به بانك مسكن بااترين سهم را در كل 
بده�ي بانك ه�ا ب�ه ش�بكه بانك�ي دارد. 
به گزارش »فارس«، س��ازمان برنام��ه و بودجه 
در گزارشي بدهي بخش هاي دولتي به بانك ها 
و مؤسس��ات اعتباري را بررس��ي كرده است. در 
بررسي ها س��ازمان يك بار براس��اس محاسبات 
بانك مركزي و يك بار هم مطابق با بررسي هاي 
وزارت اقتص��اد و يك بار هم براس��اس تأييديه 
سازمان حسابرسي ارقام بدهي دولت را محاسبه 
كرده است. در اين گزارش آمده است:بدهي بخش 

دولتي به بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي 
آمار و اطاعات در خصوص بدهي بخش دولتي 
به ش��بكه بانكي از منظر منابع آماري ش��امل 
بانك ها، بخ��ش دولتي و آمار حسابرسي ش��ده 
س��ازمان حسابرس��ي، متف��اوت اس��ت. آمار و 
اطاعات ارائه شده توسط بانك مركزي به دليل 
آنكه اطاعات ارسال شده توسط شبكه بانكي را 
مالك قرار مي دهد و تأييد س��ازمان حسابرسي 
را ندارد، لزوماً به عن��وان بدهي بخش دولتي به 

شبكه بانكي محسوب نمي شود. 
مطابق آمار بانك مرك��زي، بدهي بخش دولتي 
به شبكه بانكي در پايان اسفند 1396 به حدود 
به حدود 205، 81 هزار ريال بالغ شد كه حدود 
79/6 درصد از بدهي بخش دولتي به سيس��تم 
بانكي را در برمي گيرد. سهم دولت و شركت ها و 
مؤسسات دولتي از مانده بدهي مزبور به ترتيب 
معادل 98/3 درصد و 1/6 درصد است. بنابراين 

بدهي دولت به ش��بكه بانكي از سهم باايي در 
بدهي بخش دولتي برخوردار است. 

البته بايد توجه داش��ت رقم مزبور شامل اوراق 
بهادار بخ��ش دولتي نيز هس��ت. ع��دم ايفاي 
تعهدات دولت در قبال بانك ها مطالبات بانك ها 
از دولت را به يكي از مهم ترين اقام دارايي هاي 
منجمد تبديل كرده است و جريان وجوه نقدي 
و قدرت وام دهي آنها را دچار مشكل مي كند. به 
عاوه سود محاس��باتي بانك ها بر بدهي مزبور 
لزوم��اً مورد تواف��ق دولت و نهاده��اي نظارتي 
ذيربط قرار نمي گيرد و در نتيجه آن دارايي هاي 
موهوم ش��بكه بانكي افزايش مي ياب��د. بدهي 
ش��ركت ها و مؤسسات دولتي به ش��بكه بانكي 
در سال 1396 نسبت به سال 1395 با كاهش 

11/2 درصدي مواجه بوده است. 
با اين حال بدهي دولت به شبكه بانكي در دوره 
مشابه 27/8 درصد رشد داشته و به 202 هزار و 

500 ميليارد تومان در سال 1396 رسيده است. 
بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در شهريور 
1397 با رش��د 2/ 25 درصدي نسبت به دوره 
مشابه س��ال قبل به 229 هزار و 770 ميليارد 
تومان رس��يده كه س��هم بدهي دولت در رقم 

مذكور 97/7 درصد است. 
در اين ميان اختاف آماري محسوسي بين ارقام 
احصا ش��ده براي بدهي بخش دولتي به شبكه 
بانكي با ارقام مورد نظر بانك مركزي وجود دارد. 
مطابق اطاع��ات اداره كل مديريت بدهي ها و 
تعهدات عمومي دولت، تا اسفند سال 1396 بالغ 
بر 176 هزار و 950 ميليارد تومان بدهي بخش 
دولتي به ش��بكه بانكي احصا ش��ده كه گوياي 
تفاوت تقريبي 28 ه��زار و 800 ميليارد تومان 
با آمارهاي بانك مركزي اس��ت. ذك��ر اين نكته 
ضروري است كه از مبلغ كل بدهي بخش دولتي 
به شبكه بانكي تنها 82 هزار و 480 ميليارد تومان 

داراي تأييديه حسابرسي است. 
چنانچه مي��زان بدهي دولت به ش��بكه بانكي را 
مطابق آخرين گزارش اداره كل مديريت بدهي ها 
و تعهدات عموم��ي دولت در س��ال 1396 مورد 
بررسي قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه بدهي 
دولت به بانك مسكن بااترين سهم را در كل بدهي 
بانك ها به شبكه بانكي دارد. در اين ميان بانك هاي 
ملي و تجارت در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند. 
بخش عمده اي از اين بدهي ها از تسهيات تكليفي 
ساليان گذشته، سود آنها و همچنين تضامين حال 

شده دولت حاصل شده اند. 
در جدول فوق آخري��ن وضعيت بدهي دولت به 
شبكه بانكي و سهم هر بانك مطابق گزارش اداره 
كل مديريت بدهي ه��ا و تعهدات عمومي دولت 

نمايش داده شده است.

جزئيات بدهي ۱۷۷ هزار ميليارد توماني دولت به شبكه بانكي 
بدهي دولت به بانك مسكن بااترين سهم را در كل بدهي دولت به شبكه بانكي دارد

م��دي��ر ك�ل  پش�تيباني امور     کشاورزی
دام استان البرز گفت: ۸00 تن ذرت بر اساس 
حكم قاضي در اختيار ما قرار گرفت تا وضعيت 

آن تعيين تكليف شود. 
بنابراين گزارش، سيدياس��ر رايگاني سخنگوي 
س��ازمان تعزيرات اوخر هفته قبل در نشس��ت 

خبري با اش��اره به ماج��راي اس��تفاده از ذرت 
دامي براي مصارف انس��اني توس��ط دو شركت 
معروف توليد كنن��ده پفك در كش��ور گفت: با 
ارجاع گزارش از س��وي وزارت بهداشت در اين 
خصوص، دو پرونده در شعب تعزيرات حكومتي 

استان البرز تشكيل شده است. 
دو محموله به ميزان 2 هزار تن كه با ارز 4200 

توماني وارد كشور ش��ده بود، توقيف شده است 
كه متأسفانه حدود 700 تن از اين ذرت ها بدون 
رعايت كمترين نكات بهداش��تي، در فضاي باز 

نگهداري مي شدند. 
كيوان حاجي��ان در گفت وگو با »تس��نيم« در 
واكنش به اينكه 800 تن ذرت تراريخته دامي از 
يك كارخانه پفك سازي ضبط شده و در اختيار 

اين شركت در استان البرز قرار گرفته است، اظهار 
كرد: از ريز ماجرا اطاعي نداريم و ذرت هايي كه 
در اختي��ار ما قرار گرفته بر اس��اس حكم قاضي 
است. وي افزود: تعزيرات حكومتي استان البرز به 
اين موضوع ورود كرده است. ما در واقع به عنوان 
يك انبار دار اين محموله را نگهداري مي كنيم تا 

وضعيت آن تعيين تكليف شود.

تحويل ۸۰۰ تن ذرت تراريخته دامي به شركت پشتيباني امور دام با حكم قاضي

 چقدر ارز براي واردات موز 
از كشور خارج شد؟ 

بر اساس جديدترين آمار منتشر ش�ده از تجارت خارجي كشور 
طي 9 ماهه س�ال جاري ۳15 هزار تن موز وارد كش�ور شده است. 
به گزارش مشرق، بر اس��اس جديدترين آمار منتش��ر شده از تجارت 
خارجي كشور در 9 ماهه سال 97 بيش از 315 هزار تن موز به ارزش 

بيش از 275 ميليون و 208 هزار دار وارد كشور شده است. 
بر اساس آمار منتشر شده، واردات موز نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با افت 41/26 درصدي به لحاظ وزني و افت 33/57 درصدي به لحاظ 
ارزشي مواجه شده است و رتبه چهاردهم اقام عمده وارداتي را به خود 
اختصاص داده است. گفتني اس��ت در 9 ماهه سال 96، بيش از 537 
هزار تن موز به ارزش بيش از 414 ميليون و 253 هزار دار وارد كشور 
شده بود. كل واردات در 9 ماهه ابتدايي سال جاري ميزان واردات قطعي 
كاا به ايران 23 ميليون و 871 هزار تن ب��ه ارزش 32 ميليارد و 620 
ميليون دار بوده است كه نسبت به 9ماهه سال گذشته 13/27 درصد 
از نظر وزني و 15/90 درصد از حيث ارزش داري كاهش داشته است. 
........................................................................................................................

 فاز اول طرح۵۵۰هزار هكتاري خوزستان 
و ايام زير كشت محصوات زراعي رفت

همزمان با آغاز فصل زراعي جديد و با 
آماده سازي295 هزار هكتار، كشاورزان 
و بهره برداران خوزستان و ايام كاشت 
محصول زراعي را در 270 هزار هكتار از 
اراضي ط�رح550 هزار هكتاري س�فر 
مق�ام معظ�م رهب�ري آغازكردن�د. 
به گزارش روابط عمومي مؤسسه جهاد نصر، 
مهندس محمد جواد صالحي نژاد با بيان خبر فوق افزود: س��ال گذشته 
كشاورزان خوزستاني و ايامي در 250هزار هكتار از اين اراضي به كاشت 
محصوات زراعي پرداخته بودند كه اين رقم درسال جاري به270هزار 
هكتار مي رسد. مهندس صالحي نژاد افزود:طرح550 هزار هكتاري نقش 
مؤثري در افزايش توليدات كش��اورزي خوزستان دارد كه براي 50سال 
آينده خوزستان در عرصه تجميع اراضي كش��اورزي و افزايش راندمان 

توليد، پيشگامي خود را در سطح استان ها حفظ خواهد كرد. 
وي با ماندگار خواندن طرح 550هزار هكتاري در تاريخ خوزس��تان و 
ايام افزود:كاري كه درخوزستان و ايام انجام شده كاري بزرگ در ايران 
و خاورميانه محسوب مي شود و اين منطقه را به نماد توسعه يافتگي در 
عرصه كشاورزي تبديل خواهد كرد. وي افزود:نشانه هاي اين اثر گذاري 
در سال زراعي گذشته براي مردم و مقامات استاني وكشوري آشكار شد، 
زيرا به رغم وقوع خشكسالي در خوزستان كه در50سال اخير بي سابقه 
بود. وي گفت: با تكميل فاز دوم طرح 550هزار هكتاري خوزس��تان 
و ايام، زمينه س��ازي افزايش توليد س��اانه9ميليون و 500هزار تن 
محصوات زراعي استان خوزستان فراهم شده و سبب بهبود معيشت 

اقتصادي كشاورزان خوزستاني و ايامي مي شود.
........................................................................................................................

سازمان حمايت مصرف كنندگان و هزاران 
بازرس وزارت صمت كجا هستند؟

نماينده مردم س�قز و بانه در مجلس شوراي اس�امي در تذكري 
خطاب ب�ه رئيس جمهور درب�اره قيمت ه�ا و وضعي�ت اجناس و 
كااها در بازار گفت: س�ازمان حمايت مصرف كنن�دگان و هزاران 
ب�ازرس وزارت صم�ت در وضعي�ت فعل�ي ب�ازار كجا هس�تند؟

به گزارش »فارس«، محسن بيگلري نماينده مردم سقز و بانه در مجلس 
شوراي اسامي در تذكر شفاهي خود در صحن علني مجلس خطاب 
به حسن روحاني رئيس جمهور گفت: در ايحه بودجه 98 هيچ اميدي 
به اجراي پروژه هاي عمراني وجود ندارد، ضمن اينكه به نظر مي رسد 
در خصوص اشتغال جوانان و اشتغال آنان و كاهش بيكاري برنامه اي 
نداريم. وي افزود: دولت با توجه به ايحه ارائه كرده بودجه سال آينده به 
نظر مي رسد كه عنايتي به وضعيت معيشت فقرا و آسيب پذيران نداشته 
و چيزي هم عايد فرهنگيان، بازنشستگان، مستمري بگيران و كارگران 

نخواهد شد و چيزي را در اين زمينه در نظر نگرفته است. 
بيگل��ري گفت: رئيس جمهور بهتر اس��ت درباره افزاي��ش 15 تا 20 
درصدي حقوق توضيح ده��د، در حالي كه تورم بي��ش از 50 درصد 
اس��ت و بهتر اس��ت دولت توضيح دهد كه اين معادله توس��ط كدام 
بخش از دولت و اقتصاددانان بايد توس��ط مجلس و دولت حل شود؟ 
حال،  تورم سرسام آور س��ال 99 به كنار. وي تصريح كرد: از مبارزه با 
گرانفروش��ي و اقدامات و فعاليت وزارتخانه ها و س��ازمان هاي ذيربط 
هيچ خبري نيس��ت. دار 19 هزار توماني هم اكن��ون 10 هزار تومان 
شده است، اما قيمت ها همچنان همان وضعيت را دارند و هيچ مبارزه اي 

با گرانفروشي صورت نمي گيرد. 
وي گفت: متأسفانه از جلوگيري و ممانعت از صادرات گوشت، كااهاي 
اساسي فقط شعار آن را شنيده ام و هر روز شاهد افزايش قيمت كااها و به 
ويژه گوشت هستيم. وي در تذكري به رضا رحماني، وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفت: شما كه از جنس مجلس بوده و چندين دور نماينده مردم 
بوده ايد، انتظار مي رفت كه نابساماني در حوزه توليد و تبعيض در توزيع 
كااهاي اساسي در بازار و اقام مورد نياز مردم را از بين ببريد و موجب 

كاهش تقاضا در بازار شويد. 
وی خاطرنشان كرد: سازمان حمايت از مصرف كنندگان و چندين هزار 
بازرس وزارت صنعت و معدن در كجاي اين ب��ازار حضور دارند؟ ضمن 
اينكه در حوزه توليد خودرو و قيمت گذاري ها هم به نظر مي رس��د كه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دنباله رو داان و واس��طه گران ش��ده و 
هر روز يك قيمت به بازار اعام مي ش��ود كه گويي ايران خودرو و سايپا 
جزو شركت هاي امريكايي شده و قوانين تحريم را نسبت به ملت ايران 
اجرا مي كنند،  اما در حالي كه 90 درصد قطعات خودرو در داخل توليد 
مي ش��ود،  چرا بايد قيمت خودرو بيش از صددرص��د افزايش پيدا كند 
و كارگري كه ماه��ي 1/5 ميليون تومان حق��وق مي گيرد، چگونه توان 
خريد پرايد 40 ميليوني را دارد؟ و به نظر مي رسد كه اين جمله يكي از 

طنزپردازان كشورمان كه پرايد كيلويي چند را بايد تكرار كنيم.
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ايحه بودجه س�ال 9۸ در حالي توسط دولت 
به مجلس تقديم ش�د كه اين ايح�ه به رغم 
اصاحاتي كه ق�رار بود روي آن انجام ش�ود، 
همچنان داراي ايراداتي اس�ت ك�ه نه فقط با 
شرايط تحريمي سال آينده كشور و اهداف كلي 
نظام در خصوص مقابله با تحريم ها همخواني 
ندارد، بلكه در تضاد با شعارهاي دولت دوازدهم 
در خصوص كوچك كردن بدنه دولت اس�ت. 
يكي از اين مش��كات كه بازتاب فراواني نيز در 
رس��انه ها داش��ته، موضوع بودجه شركت هاي 
دولتي است كه نسبت به بودجه امسال، 40درصد 
افزايش داش��ته و ب��ه رقم 1274 ه��زار ميليارد 
تومان رسيده اس��ت. بر اين اساس، منابع بودجه 
عموم��ي دولت ه��م در ايحه س��ال 98 بالغ بر 
8درصد نسبت به س��ال 97 بيشتر شده است. با 
اين حساب هم اكنون 72 درصد بودجه كل كشور 
را بودجه ش��ركت هاي دولتي تشكيل مي دهد. 
بودجه پيش��نهادي س��ال آينده به خصوص در 
ح��وزه ش��ركت هاي دولتي نش��ان مي دهد كه 
دولت دوازدهم نه تنها تمايلي به كوچك س��ازي 
بدنه خود ندارد، بلكه حاضر ش��ده با رشد سهم 
ش��ركت هاي دولتي، س��قف بودج��ه را نيز به 

1703هزار ميليارد تومان برساند. 
نكته مهم در اين خصوص آن است كه بر اساس 
يك روند كه از گذش��ته مرس��وم بوده، مجلس 

معمواً به بررسي اين بودجه نمي پردازد و صرفاً 
تبصره هاي مربوط ب��ه بودجه عمومي در صحن 
مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد و همين مسئله 
باعث ش��ده تا ابعاد بودجه ش��ركت هاي دولتي 

هيچ گاه شفاف نشود. 
   بررسي دقيق بودجه شركت هاي دولتي 

در مجلس
اما اين روند در حالي ش��كل گرفت��ه كه به نظر 
مي رسد با فشار رس��انه ها، حاا مجلس تصميم 
گرفته امسال بودجه شركت هاي دولتي را با دقت 
بيشتري مورد بررسي قرار دهند. اين موضوع را 
محمد حسيني، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس به خبرنگار »جوان« گف��ت و ادامه داد: 
»دلي��ل افزايش بودجه ش��ركت هاي دولتي در 
ايحه بودجه امس��ال مربوط به نرخ تسعير ارز 
اس��ت و اين موضوع ربطي به تعداد شركت هاي 
دولتي و افزايش بودجه آنها ندارد. به طور مثال 
بودجه شركت ملي نفت كه از محل درآمدهاي 
اين شركت تأمين مي شود، در س��ال گذشته با 
َ شد و امسال با  دار 4 هزار توماني محاس��به مي 
دار 8 هزار توماني محاسبه مي شود. بنابراين اين 
افزايش ميزان بودجه طبيعي است و قرار نيست 

كه مجلس اين بودجه را كم كند.« 
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس سپس 
ادامه داد: »البته ما در كميسيون برنامه و بودجه 

و مجلس، بودجه شركت هاي دولتي را به صورت 
دقيق بررسي خواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد 

اين بودجه بر خاف قوانين افزايش پيدا كند.« 
   نماينده اي كه از جزئيات خبر ندارد

در اين بين شايد يكي از اين دايلي كه باعث شده 
ابعاد بودجه ش��ركت هاي دولتي هيچ گاه شفاف 
نشود، ناآگاهي نمايندگان از جزئيات بودجه است. 
بر اين اساس در جريان تماس هاي تلفني خبرنگار 
جوان با نمايندگان براي پرسش از آنان در خصوص 
علت افزايش بودجه شركت هاي دولتي، محسن 
بيگلري كه هم اكنون دبير كميس��يون برنامه و 
بودجه مجلس اس��ت، گفت: »من هنوز جزئيات 
ايحه بودجه را مطالعه نكرده ام و بهتر است در اين 

خصوص از ساير نمايندگان سؤال كنيد!« 
   عدم شفافيت ريز درآمد و هزينه شركت هاي 

دولتي اشكال اساسي بودجه است
در همين حال، محمدرضا پورابراهيمي، رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي نيز 
درباره ساختار بودجه گفت: »در بررسي بودجه 
يكي از اشكاات اساس��ي اين است كه عملكرد 
بنگاه ها و ش��ركت هاي دولت��ي در حوزه اجزاي 

بودجه عمومي بررسي نمي شود.« 
وي ادام��ه داد: »حدود يك س��وم از كل بودجه 
در قال��ب بودج��ه عموم��ي مي آي��د و بقيه در 
حوزه عملك��رد بانك ها، ش��ركت هاي دولتي و 

مجموعه هاي ديگر هستند كه نتيجه عملكرد آنها 
در سرفصل درآمدي مي آيد و هيچ وقت اجراي آن 

در ساختار بودجه بررسي نمي شود.« 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��امي با بيان اينكه باي��د بتوانيم بر مجموعه 
بانك ها و ش��ركت هاي دولتي نظ��ارت دقيق تر 
كنيم، گفت: »اكنون يكي از اش��كاات اساسي 
بررسي بودجه هاي س��نواتي، وارد نشدن جدي 
مجلس به ريز اقام درآم��دي و هزينه مجموعه 

شركت ها و بانك هاي بخش دولتي است.« 
   خطر شركت های دولتی زياد است

در سوي ديگر وحيد شقاقي شهري، كارشناس 
اقتصادي نيز ب��ه افزايش بودجه ش��ركت هاي 
دولتي واكنش نشان داد و به »مهر« گفت: »يكي 
از اهداف سياست هاي اصل 44 اين بود كه اندازه 
دولت كوچك تر شود و دخالت دولت در اقتصاد 
كاهش يابد، همچنين هدف از ساير سياست هاي 
كلي نظام نيز منطقي سازي اندازه دولت، افزايش 

شفافيت و كاهش هزينه هاي غيرضرور بود.« 
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر لزوم شفاف 
شدن دخل و خرج شركت هاي دولتي در ايحه 
بودجه ادامه داد: »قرار بود به تدريج شركت هاي 
دولتي كوچك شوند و عملكردشان شفاف شود؛ 
قرار بود اين شركت ها سودآور باشند و از سود اين 
شركت ها به بودجه عمومي اضافه شود و مبتني 
بر سود و فروش و عملكردش��ان از بودجه دولت 
منتفع ش��وند، اما متأسفانه اين ش��ركت ها، هم 
عملكردشان و هم رويه استخدام و فرآيندهايشان 

غيرشفاف است.« 
وي با بيان اينكه ش��ركت هاي دولتي در اقتصاد 
دخالت مي كنند و جل��وي ورود بخش خصوصي 
و غيردولتي ب��ه اقتصاد را مي گيرن��د، گفت: »با 
اين وضعي��ت درگير يك اقتصاد س��ايه، پنهان و 
پشت پرده دولت هستيم. افزايش بودجه شركت ها 
به معناي افزايش ان��دازه و هزينه بري دولت و بر 

خاف سياست هاي كلي نظام است.« 
شقاقي با بيان اينكه شركت هاي دولتي به منزله 
بده بستان هاي پشت پرده هستند، اظهار داشت: 
»شركت هاي دولتي عملكرد ش��فافي ندارند و 
نظارت بر اين شركت ها پايين است. مفسده در 
اين شركت ها بسيار گسترده بوده و اين شركت ها 

تبديل به محل هزينه براي دولت ها شده اند.« 
اين كارشناس اقتصادي گفت: »وضعيت بدهي 
اين ش��ركت ها در آينده خطر بزرگي به مراتب 
بزرگ تر از خطر مؤسسات مالي و اعتباري براي 
اقتصاد ايران خواهد شد. طبق آخرين آمار بانك 
مركزي تا پايان مهر امسال بخش دولتي حدود 
230 هزار ميليارد تومان به شبكه بانكي بدهكار 
بوده كه ح��دود 30 هزار ميلي��ارد آن متعلق به 
شركت ها و مؤسسات دولتي و مابقي خاص خود 

دولت بوده است.«

در گفت و گوي »جوان« با عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان شد 

ورود مجلس به تاريكخانه بودجه شركت هاي دولتي
جعفر  تكبيري

  گزارش   یک

2 قدرت نفتي و افول قدرت هاي ديگر
امريكا و روسيه حاا اولين و دومين كشورهاي توليد كننده نفت جهان 
 در ميان 50 توليد كننده نفت جهان هس��تند. اين دو كشور به ترتيب 
11/7 و 11/4 ميليون بشكه در روز توليد مي كنند كه بخش اعظمي از 

اين افزايش توليد طي يك دهه اخير رخ داده است. 
افزايش آرام و پله به پله توليد اين دو كشور در شرايطي رخ داده است 
كه بيشتر كشورهاي بزرگ نفتي جهان با مشكات داخلي و خارجي 
مواجه شده و نتوانس��تند در جذب س��رمايه گذاري و افزايش توليد 
عملكردي مانند اين دو كشور داشته باشند. زماني كه جرج دبليو بوش 
به رياست جمهوري امريكا رسيد، اين كشور با معضل تأمين سوخت 
دس��ت به گريبان بود. بيش از 56 درصد نيازه��اي مصرفي امريكا از 
طريق واردات از كشورهاي ونزوئا، مكزيك، كانادا، اكوادور، عربستان، 

عراق و. . . تأمين مي شد. 
در اواخر دوران رياست جمهوري بيل كلينتون، اياات متحده با بحران 
انرژي مواجه شد و بي ثباتي در برخي كشورهاي تأمين كننده نفت اين 
كشور، شرايط س��ختي را براي دولتمردان به وجود آورد به طوري كه 
حضور نظامي و كودتا در برخي كشورهاي نفتي، تبديل به راهكاري 
جدي براي كاخ سفيد شد. جرج بوش كه به رياست جمهوري رسيد، 
اولويت نخست خود را به تأمين پايدار نفت مورد نياز امريكا اختصاص 
داد و در اين ميان سياس��ت ملي انرژي امريكا توسط ديگ چني و با 
همراهي خاموش شركت هاي امريكايي مانند شورون، اگزون موبيل و 
مونوكو تدوين شد كه 35 راهكار براي تثبيت جريان تأمين نفت مورد 

نياز را معرفي مي كرد. 
بر اساس گزارشي كه توسط چني منتشر شد، توليد نفت امريكا تا سال 
2020 به زير 7 ميليون بشكه و مصرف نفت اين كشور به 20 ميليون 
بشكه افزايش پيدا مي كرد كه لزوم تأمين به موقع كسري 13 ميليون 
بشكه اي، مهم ترين برنامه اين كشور براي پايان دادن به نگراني ها بود. 
ورود سياسي – نفتي به مناطق قفقاز، شمال آفريقا و عراق برنامه هاي 
اصلي امريكارا تش��كيل دادند و به همين دليل، چهره هاي سياسي و 
تأثيرگذار جمهوري خواهان شركت هاي نفتي را با حمايت هاي سياسي 
خود صاحب قراردادهاي جذابي كردند كه در نهايت نفت توليد شده را 
به امريكا برسانند. در اواخر دوره جرج بوش، آغاز توليد از نفت ماسه اي 
يا همان شيل نفت رقم خورد و سرمايه گذاري سنگيني در اين حوزه 
صورت گرفت كه موجب ش��د توليد نفت اين كش��ور، طي سال هاي 
آينده اش با افزايش توليد همراه ش��ود و اين روزها رقم 12/5ميليون 

بشكه را پشت سر بگذارد. 
برخي نهادهاي بين المللي مانند آژانس بين المللي انرژي نيز چش��م انداز 
تولي��د نفت امريكا را 20 ميليون بش��كه تا ش��ش س��ال ديگ��ر تخمين 
زده اند، هرچند ك��ه تعداد پيش بيني ه��اي غلط و غلو آمي��ز اين نهاد كم 
نيست. اين آژانس حتي پيش بيني كرده بود ميزان توليد نفت ايران در سال 
2020 به 8 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه با واقعيت هيچ همخواني 
ندارد. خاصه آنكه احساس نياز امريكا براي تأمين دراز مدت نفت خود، روي 
دو محور بنا نهاده شد؛ نخست افزايش توليد از حوزه هاي نفتي اين كشور و 
دوم تأمين نفت مورد نياز خود از كشورهايي كه از ثبات بيشتري برخوردار 

بوده و شركت هاي امريكايي در آن كشورها، توليد كننده نفت باشند. 
در سايه برنامه ريزي امريكايي ها، اين كشور به توليد كننده نفت جهان 
تبديل شد كه به طور سنتي اين جايگاه، در اختيار عربستان سعودي 
بود. در روس��يه نيز، مي توان دوره اوج توليد نفت را به دوراني مربوط 
دانست كه واديمير پوتين قدرت را در دست گرفت. تا پيش از پوتين 
ميزان توليد نفت روسيه كمتر از 7 ميليون بش��كه در روز بود كه اين 
ظرفيت از س��ال 2000 تا به امروز به بيش از 11/5 ميليون بشكه در 
روز افزايش داشته است. هم امريكا و هم عربستان طي دو دهه اخير با 
تدوين راهبردهاي نفتي و سرمايه گذاري در اين بخش، توانستند توليد 

نفت خود را بين 4 تا 5 ميليون بشكه در روز افزايش دهند. 
اين در حالي است كه ساير كشورهاي نفتي جهان مانند ايران، ونزوئا، 
مكزيك، نيجريه و آنگوا يا در افزايش توليد خود ناتوان بوده يا به ميزان 
بسيار كمتري نسبت به روسيه و امريكا ظرفيت توليد خود را افزايش 
داده اند. به عنوان نمونه ايران و ليبي با تحريم هاي سخت مواجه شدند، 
عربستان با نا آرامي هاي داخلي و افزايش هزينه ها، ونزوئا با دخالت هاي 
امريكا، نيجري��ه با اعتراض��ات كارگري چالش هاي فراواني داش��تند 
كه بهترين فرصت براي افزايش توليد روس��يه و امري��كا و در نهايت 

نقش آفريني بيشتر اين دو قدرت نفتي در بازار نفت بود. 
موفقيت امروز اين دو كش��ور، به دليل برنامه ريزي دقيق اين كشورها 
و بهره گيري از ابزاري است كه توانسته قاعده قدرت در جهان نفت را 
تغيير دهد؛ موضوعي كه هيچگاه در كشورهاي جهان سوم نفتي و به 

ويژه ايران جدي گرفته نشده است.

وحيد حاجی پور

 واريز سود سهام عدالت روستاييان
و عشاير تا چند روز ديگر

مع�اون برنامه ري�زي، توس�عه و مناب�ع انس�اني س�ازمان 
خصوصي س�ازي از واري�ز س�ود س�هام عدال�ت روس�تاييان 
و عش�اير سراس�ر كش�ور در چن�د روز آين�ده خب�ر داد. 
به گزارش سازمان خصوصي س��ازي، داوود خاني با اش��اره به واريز سود 
عملكرد مالي سال 96 شركت هاي س��رمايه پذير به حساب روستاييان و 
عشاير سراسر كشور از روز سه شنبه، 18 دي به صورت تدريجي گفت: در 
اين مرحله حدود 13 ميليون نفر از مش��موان سود سهام عدالت خود را 
دريافت خواهند كرد كه اين ميزان سود در مجموع به مبلغ 1100 ميليارد 
تومان بالغ خواهد شد. معاون برنامه ريزي، توسعه و منابع انساني سازمان 
خصوصي سازي افزود: در مرحله نخست توزيع سود سهام عدالت مشموان 
در سالجاري نيز حدود 5/ 5 ميليون نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد 
و سازمان بهزيستي به تدريج سود سهام عدالت خود را دريافت كرده اند كه 

ارزش اين ميزان سود حدود 850 ميليارد تومان برآورد مي شود. 
وي اضافه كرد: نكته مهم ديگر اين است كه روستاييان و عشاير سراسر 
كشور كه مشمول سهام عدالت هستند، در صورتي كه سود عملكرد سال 
مالي 95 شركت هاي س��رمايه پذير را دريافت نكرده باشند، اين سود را 
به همراه سود عملكرد سال مالي 96 و به صورت يكجا دريافت خواهند 
كرد. معاون سازمان خصوصي سازي ادامه داد: واريز سود سهام عدالت 
روستاييان و عشاير در حالي از روز سه شنبه اين هفته به صورت تدريجي 
آغاز خواهد شد كه پرداخت اين س��ود با اولويت بانك هايي مانند ملي، 
صادرات، كشاورزي و پست بانك كه در روستا ها شعبه گسترده تري دارند، 
انجام خواهد شد. وي گفت: واريز سود سهام عدالت اين دسته از مشموان 
به صورت تدريجي و مطابق با سود دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير 
انجام مي شود. خاني افزود: سود سهام عدالت اقشار ديگر مشموان سهام 
عدالت از جمله كارگران فصلي و س��اختماني و س��اير مشموان نيز به 

صورت تدريجي و تا پايان سال به حساب آنها واريز خواهد شد.
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   تهدید علیه سازندگان یک مستند

طاها باقری در توئیتی نوش��ته: فاطمه هاش��می 
سازندگان مستند هاشمی زنده است را تهدید کرده 
که اگر پخشش کنید ما تمام رس��انه هایی که در 
اختیار داریم را علیه شما به خط می کنیم. به نظرم 

این حرف بزرگ ترین سند است برای اثبات اینکه هاشمی زنده است.
........................................................................................................................

    کسی شما را نام برد؟!
 کاربری به نام آدم  بن حوا نوشته: رهبری بدون حتی اشاره به شخص 
یا جناحی از احتمال وقوع فتنه98 خب��ر داده، محمود صادقی و علی 
مطهری افتادن به دست  و پا زدن، میگن اونی که دم از فتنه زده خودش 
میخواد فتنه به پا کنه! قشنگ »فحش رو بنداز صاحبش میاد برمیداره« 

رو معنا کردن.
........................................................................................................................

    عدالت به وقت یارانه
کاربری به نام سعید نوش��ته: عدالت یعنی به  گفته رئیس کمیسیون 
تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه ه��ا: 6 میلیون ایرانی مقیم خارِج 
کشور هنوز یارانه می گیرند! اون وقت پسر معلول همسایمون با دو سر 

عائله و مستأجر یارانشو قطع می کنند. زیبا نیست؟
........................................................................................................................

   نام اشغالگران و دیكتاتورها بر خیابان هاي تهران
وحید یامین پور در توئیتر خود نوشت: بي ریشگي فرهنگي پهلوي نام 

اشغالگران و دیکتاتورها بر خیابان هاي تهران: 
آیزنهاور: آزادي

الیزابت: بلوار کشاورز
چرچیل: نوفل لوشاتو
 روزولت: شهید مفتح
 لس آنجلس: حجاب 

میدان کندي: میدان توحید
 بزرگراه آتاتورك: بزرگراه کاشاني

 آناتول فرانس: قدس
 استالین: میرزا کوچك خان

مارشال دوگل: صدر
........................................................................................................................

   نورچشمي وزیر مستعفي هم به او وفا نكرد!
یك فعال رس��انه اي در توئیتر به نام علیرضا وه��اب زاده درباره رفتار 
تعجب برانگیز مدیر روابط عمومي وزیر مس��تعفي وزارت بهداش��ت، 
نوشت: عباس زارع نژاد مسئول روابط عمومي وزارت بهداشت که همراه 
با قاضي زاده استعفا کرده بود حاضر به ترك میز خود نشده و همچنان بر 

ریسمان قدرت چنگ مي زند.
آقاي دکتر نمکي از تاریخ عبرت بگیرید و تکرار فضاي تقابل رسانه اي و 

همراه نداشتن خبرنگاران با حضور این شخص تکرار خواهد شد.

حامیان میرحس�ین موس�وي در روزهاي اخیر 
مدعي ش�د ه اند او خواستار انتش�ار فیلم کامل 
مذاکرات خود و رهبر انقاب پس از انتخابات 22 
خرداد 88 شده اس�ت. حامیان فتنه سبز تاش 
کردند در فض�اي مجازي با کلی�دواژه مذاکرات 
88 موجي ایج�اد و با اعمال فش�ار، نظ�ام را به 
زعم خود وادار به انتش�ار فیلم دلخواه کنند اما 
روند اتفاقات نشان داد این ظاهر ماجراست و در 
پشت پرده، آنان به دلیل خالي بودن دست شان 
بعد از انتش�ار فیل�م دو دقیقه اي هفت�ه قبل از 
رهبر انقاب تاش مي کنن�د فضایي غیرواقعي 
علی�ه نظام ایج�اد کنن�د و در اصط�اح توپ را 
به زمین نظ�ام بیندازند، حتي یک عضو س�تاد 
میرحس�ین با انتش�ار آنچه خود آن را محتواي 
دیدار رهبري و موس�وي مي نامید، می خواهد به 
این موج سازي ضریب بدهد، اما در عمل به دلیل 
همان خالي بودن دست شان شكست خوردند و 
از قضا آن مكالمات ادعایي رهبري و موسوي هم 
با کمي توجه کامًا به سود نظام تحلیل مي شود. 
همه آنچه در 9 سال گذش��ته از مدعیان تقلب در 
انتخابات 88 خواسته شد، اسناد تقلب بود، هزاران 
کلمه حرف و ادعا و پست مجازي وقتي حتي یك 
دلیل ب��راي تقلب ارائه نمي ده��د، چیزي جز یك 

»هیچ« بزرگ نیست. 
  حرف هاي تكراري، ادعاهاي بي سند

بعد از تاش حامیان فتنه براي راه اندازي موج مجازي 
مذاکرات 88 در مورد انتشار گفت وگوي رهبرانقاب 
با میرحسین موسوي، سعید شریعتي یك عضو ستاد 
موسوي و از اعضاي حزب منحله جبهه مشارکت در 
توئیت هاي متوالي دیالوگ هایي را نوشت که معتقد 
بود میان حضرت آیت اه خامنه اي و موس��وي رد و 
بدل ش��ده اس��ت. او البته هیچ منبع و دلیلي بر این 
ادعا نداش��ت و خود در آخرین توئیتش اذعان کرد 
که دیالوگ ها برداش��ت او از مذاکرات 88 است که 
در مجموعه دیداره��اي او با موس��وي در فروردین 
و اردیبهش��ت 89 بیان شده اس��ت. آنچه او نوشته 
اعتراض موسوي به بازداش��ت اعضاي ستادهایش 
بوده که رهبري از طریق مسئوان دفترشان پیگیري 
مي کنند و قبل از خروج موس��وي از بیت رهبري و 
در همان جلس��ه و با پیگیري رهبري و تماس دفتر 
با دادس��تاني، موضوع حل و دس��تور بر آزادي آنان 
با احترام و بدون لحاظ س��ابقه داده مي ش��ود. باقي 
دیالوگ ها همان ادعاهاي همیشه و بي سند موسوي 
اس��ت؛ »کودتا ش��ده اس��ت... انتخابات باید ابطال 
ش��ود...مردم جلوتر از من خواهان ابطال انتخابات 

هستند...شوراي نگهبان در انتخابات بي طرف نبوده 
است...دش��مني را آقایان در مناظره آغ��از کردند...
صداوسیما بي طرف نبوده اس��ت...« و سخناني هم 
که سعید شریعتي مدعي شده مواضع رهبرانقاب 
در آن جلسه بوده، همان چیزي اس��ت که در همه 
این س��ال ها در مورد انتخابات موضع علني و صریح 
رهبري بوده اس��ت: »انتخابات با صحت پایان یافته 
و ابطال انتخابات تودهني به رأي 40 میلیون نفري 
مردم است...با این حال شما هر چه مستند مبني بر 
تقلب دارید، بیاورید...قانون فصل الخطاب انتخابات را 
روشن کرده است...جنس شما با ضدانقاب فرق دارد 
و تحریك کننده براي نافرماني نباشید...نگذارید دعوا 
و اختاف باا بگیرد که شروعش با شماست و نهایتش 
معلوم نیست چه شود...تعرض به دیگران در مناظرات 

اشتباه بوده است...«
روش��ن اس��ت که اگر بخواهیم دیالوگ هایي را که 
سعید شریعتي به آن جلس��ه دو نفره نسبت داده، 
درست هم در نظر بگیریم، اتفاق جدیدي نمي افتد. 

همه چیز هم��ان مواض��ع علني اس��ت. فقط یك 
نکته مي ماند؛ پیگیري رهب��ري براي آزادي برخي 

دستگیرشدگان...
  موجي علیه نظام که به سود نظام شد!

سعید شریعتي در مطالبي که منتشر کرده، مدعي 
مي شود میرحسین موسوي در این دیدار به رهبر 
انقاب گایه مي کند که چر اعضاي ستادهایش را 
دستگیر کرده اند و رهبري في الفور از اعضاي دفتر 
خود مي خواهند که با دادس��تاني تماس گرفته و 
پیگیر موضوع شوند. مطابق ادعاهاي شریعتي هنوز 
موسوي در جلس��ه دیدار با رهبر است که اعضاي 
دفتر رهبري خبر مي آورند که س��خنان موسوي 
درست اس��ت و دادس��تاني تأیید کرده و رهبري 
همان جا دستور مي دهند این افراد با احترام آزاد 
ش��وند و براي آنان سابقه بازداش��ت و محکومیت 
لحاظ نشود و خود سعید شریعتي مي گوید همه ما 
که در اوین بودیم حین همین مذاکرات با سام و 
صلوات و بدون نوشتن حتي برگه اي و بدون گرفتن 

یك عکس ب��ه نزدیك ترین آژانس برده ش��دیم و 
تقریباً حوالي ظهر در منزل بودیم. 

این روایتي که عضو س��تاد موسوي تعریف مي کند 
نشان مي دهد که اگر موسوي گایه اي بر حق بیان 
مي کرد، حتي در همان زماني که اردوکشي خیاباني 
داشت و حامیانش کف خیابان مشغول آشوب بودند، 
الساعه به آن اعتراض او رسیدگي شده و دستورات 
ازم هم داده مي شد، بنابراین اینگونه نبود که نظام 
نسبت به اعتراضات او بي اعتنا باشد و اگر سندي ارائه 
دهد، توجهي نکند. اگر درخواس��ت اصلي او یعني 
ابطال انتخابات عملي نشد، براي آن بود که او حتي 
یك خط سند ارائه نداد که بش��ود روي آن تصمیم 

گرفت که آیا تقلب شده است یا خیر. 
  اسناد تقلب کجاست؟

جریان حامي فتنه تاش کرد با ایجاد موجي مجازي 
نظام را تحت فش��ار قرار دهد که مذاکرات موسوي 
و رهبر انقاب را منتش��ر کند. این تاش پس از آن 
صورت گرفت که فیلمي دو دقیقه اي از س��ال 88 و 

یکي از دیدارهاي خصوصي رهبري منتشر شد که در 
جمعي کم تعداد از فضاي حوزه مي فرمایند: »آقاي 
موس��وي اعام کرد که در این انتخابات تقلب شده 
اس��ت و دعوت مردم به نافرماني، به شورش...سؤال 
این است: ش��ما از کجا فهمیدید در انتخابات تقلب 
شده؟ چه دلیلي اقامه ش��د؟...من یك نفر را پیش 
ایشان فرستادم. گفتم یك تنبه به ایشان بدهیم تا 
ایشان عقب بنشیند. ایشان )نماینده رهبري( رفت 
و برگشت و حرف هایي زد که من را خیلي متعجب 
کرد. ایشان )موس��وي( گفته بود نه! باید انتخابات 
ابطال شود! ما امروز جلس��ه داشتیم با فان کس و 
فان کس و فان کس و همه در آن جلس��ه اتفاق 
نظر داشتند که باید انتخابات ابطال شود. من واقعاً 
متحیر شدم. از آن چهار نفر که در آن جلسه بودند، 
دو نفرشان که آقاي خاتمي و آقاي هاشمي هستند، 
منکر شدند. دو نفر دیگر باقي ماندند که یك نفر خود 
آقاي موس��وي بود.« در پاسخ به انتش��ار این فیلم، 
جریان حامي فتنه خواست بگوید حرف هایي منتشر 
نشده است که نظام از انتش��ار آن هراس دارد و اگر 
منتشر بشود خیلي اتفاقات خاصي مي افتد اما آنچه 
سعید شریعتي منتشر کرد، نش��ان داد هیچ حرف 
جدیدي باقي نمانده است و دست جریان مقابل در 
زمینه اسنادي که تقلب را ثابت کند، خالي است. در 

واقع موجي که ایجاد کردند، علیه خودشان شد. 
   بازي علیه نظام علیه موسوي شد

حال این سؤال ایجاد شده است که چرا خود موسوي 
در همه این س��ال ها مضامین آن دی��دار ادعایي را 
منتش��ر نکرده اس��ت؟! اگر از داخل حصر مي شود 
پیغام براي درخواس��ت انتش��ار فیلم فرستاده، چرا 
نشود مضامین دیدار را خود منتشر کند؟ حاا بماند 
که تا بی��ش از 1/5 س��ال پس از این دی��دار ادعایي 
و مذاکرات 88 موس��وي در حصر هم نبود و همان 
طور که توانسته براي ش��ریعتي و اعضاي ستادش 
از جلسه بگوید، مي توانس��ته علني هم منتشر کند 
اما واقعیت آن است خود هم مي دانند که آن جلسه 
از استدال و استناد و حرف منطقي در مورد ادعاي 
تقلب و درخواست ابطال انتخابات تهي است و صرفاً 
با موج سازي دروغین خواستند بگویند یك خبرهایي 
در آن جلسه بوده که نمي دانید چه خبر است و نظام 
نمي خواهد منتشر کند! س��عید شریعتي هم همان 
طور که پیش تر گفته بود به عنوان عضو ستاد موسوي 
از نشست اعام پیروزي او بي خبر بوده، اینجا هم گویا 
در جریان نبوده و نا هماهنگي با مهره هاي اصلي متن 
مذاکرات را طبق حافظه خود و شنیده ها از موسوي 

منتشر کرده و نقشه را برهم زده است.

بررسي ادعاهاي عضو ستاد میرحسین موسوي در مورد دیدار او و رهبري

بعد از 9 سال اسناد تقلب 88 رو شد: هيچ!

نگاهي به شرایط فعلي مجلس نشان مي دهد به دلیل در پیش 
بودن انتخابات مجلس در سال آینده نمایندگان مجلس با وجود 
محدودیت هاي شدید مالي براي کشور به دنبال اختصاص هر 
چه بیش�تر بودجه ب�ه حوزه ه�اي انتخاباتي خود هس�تند. 
همه ما به نوعي تجربه محاسبه هزینه دخل و خرج روزانه و ماهانه 
خود را به عنوان جزئي از برنامه ثابت زندگي در فعالیت هاي خود 
گنجانده ایم؛ محاس��به اي که گاه خنده و گاه غ��م را بر چهره ما 
مي نشاند. کشور نیز ساانه برنامه دخل و خرج خاص خود را دارد 
که هر ساله در قالب برنامه بودجه به تصویب مي رسد، اما این روزها 
فضاي تصویب بودجه کمي با س��ال هاي گذشته تفاوت مي کند. 
نمایندگان مجلس در راهروهاي مجلس در حالي مشغول رایزني 
براي تصویب ردیف هاي مختلف در کمیسیون هاي تخصصي خود 
هستند که محدودیت هاي بودجه اي امسال سبب شده تا برخاف 
سال هاي گذشته دیگر جایي براي ولخرجي وجود نداشته باشد. 

   مرکز پژوهش ها در مورد بودجه چه مي گوید
نگاهي به گ��زارش مرکز پژوهش هاي مجلس نش��ان مي دهد تا 
چه اندازه شرایط حساس اس��ت و نمایندگان دیگر نمي توانند به 

ردیف هاي بادآورده براي حوزه هاي انتخابي خود دلگرم باشند. 
ایحه بودجه س��ال آینده، درآمدهاي حاصل از ف��روش نفت را 
14۲هزار میلی��ارد تومان در نظر گرفته  و ب��ا اینکه میزان فروش 
نفت به دلیل تحریم هاي شدید نفتي به بیش از یك دوم کاهش 
یافته، بودجه از لحاظ ریالي ۳۲درصد بیشتر از سال جاري است. 
همچنین در ایحه بودجه دقیقاً میزان ص��ادرات نفت، نرخ ارز و 
قیمت نفت مش��خص نش��ده و راه را براي جبران کسري بودجه 
ناشي از افت صادرات نفت با افزایش نرخ ارز باز گذاشته  است. در 
این گزارش آمده است: »بر اساس محاس��به ما، در ایحه بودجه 
98 قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازي 54 دار و متوسط نرخ 
برابري دار حدود 6ه��زار تومان )براي کااهاي اساس��ي حدود 
4هزارو۲00 تومان و براي س��ایر کااها 8هزار تومان( اس��ت«. 

این گ��زارش مي افزاید، میزان صادرات نف��ت حدود یك میلیون 
و 6۳5هزار بش��که فرض ش��ده که 1/5میلیون بشکه آن مربوط 
به صادرات نفت و میعانات گازي و 1۳5هزار بشکه آن مربوط به 

تحویل میعانات گازي به پتروشیمي هاست. 
این در حالي است که بر اساس برآوردهاي بانك جهاني و آژانس 
بین المللي انرژي، انتظار نمي رود میزان صادرات نفت و میعانات 
گازي ایران در سال آینده بااي یك میلیون بشکه باشد، این رقم 

در سال گذشته ۲5میلیون بشکه بود. 
   ابي هاي پنهان و پیشنهادات وسوسه  برانگیز 

به این ترتیب مشکات مالي کشور براي همه مثل روز روشن است 
و تمام مقامات سازمان برنامه و بودجه در جلسات خود بر این نکته 
تأکید مي کنند که اضافه کردن بودجه و ردیف هاي جدي فقط کار 
را براي کشور ساخت مي کند. با این حال نمایندگان نگران موضوع 
دیگري هستند که به شدت آنها را آزار مي دهد. سال آینده سال 
انتخابات مجلس اس��ت و باید دس��ت نمایندگان براي حضور در 

حوزه هاي انتخابیه و حضور مجدد پر باشد. 
کس��ي ش��ك ندارد که اگر نماینده اي نتواند براي حوزه انتخابیه 
خود بودجه را دست و پا نکند، فاتحه حضور در انتخابات مجلس 
را بای��د بخواند. اگر چ��ه نمایندگان برخي از ش��هرهاي بزرگ از 
جمله تهران کمتر با این نگراني روبه رو هس��تند اما بخش اعظم 
نمایندگان که شامل نمایندگان شهرستان ها و شهرهاي کوچك 
مي ش��وند نمي توانند با این مس��ئله کنار بیایند. در طرف مقابل 
دس��تگاه هاي دولتي نیز به دنبال افزایش س��هم خود در بودجه 
ساانه هستند. طبیعي است که سازمان برنامه و بودجه بر اساس 
نیازمندي هاي هر دستگاه ردیف بودجه خاص آن دستگاه را تعیین 
کرده اما دستگاه هاي دولتي امسال بسیار بیشتر از سال هاي قبل 
از تخصیص بودجه نگران هس��تند. برخي از معاون��ان پارلماني 
دس��تگاه هاي دولتي به صورت تلویحي به نمایندگان گوش��زد 
کرده اند که با مبالغ تخصیص داده شده عمًا هیچ کاري از دست 

آنان براي خدمات رساني برنخواهد آمد. همین مسئله سبب شده 
تا آنها براي دور زدن سازمان برنامه و بودجه سراغ نمایندگان بروند 

تا شاید از این طریق فرجي حاصل شود. 
فضاي موجود سبب شده برخي از دستگاه ها به صورت شخصي 
با نمایندگان وارد تعامل ش��ده و ارائه خدمات بیش��تر به حوزه 
انتخابیه آنان در صورت پیشنهاد افزایش بودجه را مطرح کنند. 
در این میان برخي از وزارتخانه ها به دنبال برپا کردن سفرهاي 
سیاحتي براي نمایندگان جهت به دست آوردن دل آنان براي 
افزایش بودجه هستند. شاید مطرح شدن پیشنهاد سفر خارج 
از کشور براي خانواده هاي برخي از نمایندگان که شایعه آن در 
راهروهاي پارلمان پیچیده است ناشي از همین نیاز دستگاه ها 
به بودجه باشد، البته دولت نیز از چنین اقداماتي غافل نیست و 
معاون پارلماني رئیس جمهور طي تذکراتي از تمام معاونت هاي 
پارلماني دستگاه هاي دیگر درخواست کرده تا از چنین اقداماتي 
بپرهیزند تا با واکنش نهاد ریاس��ت جمهوري روبه رو نشوند. با 
این حال به نظر مي رس��د نیازمندي هاي دس��تگاه هاي دولتي 
آنچنان در ش��رایط فعلي ش��دت گرفته اس��ت که حتي تأکید 
معاونت پارلماني رئیس جمهور نتوانس��ته جلوي آنان را بگیرد؛ 
فرآیندي که به احتمال زیاد س��ردرگمي را در تصویب بودجه 

بیشتر خواهد کرد. 
   از رایزني با رئیس مجلس تا تحصن 

صرف نظر از دستگاه هاي دولتي در مجلس نیز اتحادهاي جدیدي 
براي تغیی��ر در بودجه در حال پدید آمدن اس��ت، به عنوان مثال 
نمایندگان استان هایي همچون اصفهان، خوزستان و همچنین 
مناطق زاگرس نش��ین که با بحران آب روبه رو هس��تند به دلیل 
مشکات موجود به دنبال فش��ار یکپارچه به دولت براي افزایش 
بودجه بخش آب و توسعه سدها هس��تند. از سوي دیگر به دلیل 
محدودیت ه��اي بودجه اي نمایندگان این اس��تان ها خواس��تار 
برداشت از صندوق توسعه ملي براي اختصاص به این امر هستند 

که این کار نیاز به مجوز از مقامات عالي رتبه کشور دارد، از این رو 
این نمایندگان رایزني هایي را با رئیس مجلس براي مطرح کردن 
این موضوع در شوراي عالي ستاد هماهنگي اقتصادي آغاز کرده اند 
که البته معلوم نیس��ت به کجا ختم شود. دلیل این مسئله هم آن 
است که در حوزه هاي مهمي همچون دفاع قرار است با برداشت از 
صندوق توسعه بودجه بیش��تري براي توسعه آنها اختصاص داده 
شود و روشن نیست که آیا نقدینگي موجود در این صندوق به آن 
اندازه اس��ت که براي طرح هاي اینچنیني مجوزي براي برداشت 

چنین مبالغي صادر شود یا خیر. 
در نهایت اگر تمام این راه حل ها با شکست روبه رو شود موضوع 
به قدري حیاتي است تا نمایندگان خود با تحصن به دنبال اجراي 
خواسته هاي خود بروند، به عنوان مثال فردین فرمند در نشست 
علني مجلس درخواست تشکیل نشست غیرعلني براي بررسي 
بودجه س��ال 98 را مطرح کرد و به دلیل مخالف��ت نایب رئیس 
مجلس با این درخواس��ت به گریه افتاد و در مقابل جایگاه هیئت 
رئیسه تحصن کرد و گفت که بنده در مراسم پدرم گریه نکردم اما 

براي این بودجه و وضع مردم گریه مي کنم. 
   اقدامي که در راستاي منافع ملي نیست 

روشن است که نمایندگان مجلس به دنبال احقاق حقوق منطقه 
خود در بودجه باشند، همانگونه که مردم خوزستان یا سایر مناطق 
نفتي انتظار دارند که سهم خوبي از بودجه نفت براي آنان دیده 
شود اما در شرایط فعلي که کش��ور درگیر یك جنگ تمام عیار 
اقتصادي اس��ت آیا چنین رویکردي صحیح است. طبیعي است 
که مجلس مي تواند هر گونه که مي خواهد بودجه را به تصویب 
برس��اند اما خروجي این کار تنها یك اقدام ضدملي خواهد بود 
که منجر به کسري بودجه و نابس��اماني اقتصادي خواهد شد، 
همان گونه بودجه امسال با ۳0هزار میلیارد تومان کسري بودجه 
روبه رو شده و در صورت ادامه این اوضاع سال بعد وضعیت بسیار 

بدتر از سال جاري خواهد بود.

در خانه ملت این روزها چه خبر است
نمايندگان مجلس به دنبال رويكرد انتخاباتي در تصويب بودجه

گزارش  2  |  مهدی    پورصفا

توافقنامه يا استعمار نو 
»براي انجام وظیفه خطیرم در حفاظت از ایاات متحده و شهروندانش، 
خروج امریکا از توافقنامه اقلیمي پاریس رو اعام مي کنم« این عبارت 
بخشي از سخنان رئیس جمهور امریکا در س��ال گذشته است؛ درست 
همانند خروج ب��وش از توافق اقلیمي کیوتو که توس��ط کلینتون امضا 
ش��ده بود. توافقنامه پاریس بدون تصویب مجلس شوراي اسامي در 
حال اجراست که باعث کاهش نرخ 4۲درصدي نیروگاه هاي کشور شده 
است. این نیروگاه ها براي تأمین انرژي خود، 85درصد از سوخت هاي 
فسیلي استفاده مي کنند و همچنین باعث شده صنایع ایران 7/۲درصد 
کوچك شود که قطعي برق برنامه ریزي شده در تابستان گذشته به خوبي 
این مسئله را نشان داد. استعمار در عصر کنوني به شکل حضور نظامي 
و حمایت از دیکتاتورها نیست و در استعمار نو، کار به وسیله رژیم هاي 

بین المللي نظیر »توافقنامه پاریس« به راحتي انجام مي شود. 
 اوایل دهه 80 میادي کارشناسان متوجه افزایش غلظت گاز دي اکسید 
کربن به عنوان یکي از گازهاي گلخانه اي سطح زمین شدند که یکي از 
عوامل افزایش دماي سطح زمین بود، از همان زمان تا کنون سه توافقنامه 
ریودوژانیرو )199۲(، کیوتو )1997( و پاریس )۲015( امضا شد. این 
درحالي اس��ت که در س��ال 1998، ۳1هزارو487 دانشمند و محقق 
گزارشي را امضا کردند که نظریه نقش انسان در تغییر اقلیمي را غیرعلمي 
مي دانستند و یکي از علت هاي درست بودن گفته این دانشمندان کاهش 

دما در سال 1999 بود که این گزارش را مخفي کردند. 
کشورهایي که خود استفاده کننده سوخت هاي فسیلي در ۳00 سال 
اخیر بودند حال سد راه کش��ورهاي دیگر براي استفاده از این سوخت 
جهت توسعه شدند، به طوري که هزینه کاهش گاز دي اکسید کربن 
چیزي بالغ بر ۲هزارمیلیارد دار تخمین زده شد. قابل توجه است که 
براي تمامي کشورهاي متعهد، 100میلیارد دار کمك باعوض درنظر 
گرفته شده و فقط کشور پاکس��تان براي این برنامه 40میلیارد دار را 

درخواست کرده است. 
در سال 1۳84 سهم کشورمان در کاهش گازهاي گلخانه اي به تصویب 
رسید که در آن ایران متعهد به کاهش 1۲درصدي گاز دي اکسید کربن 
شد، به این صورت که 4درصد آن بدون پیش شرط و 8درصد آن پس از 
رفع کامل تحریم ها انجام شود که این توافق نقض صریح اصول 45 و 15۲ 
و15۳ قانون اساسي مي باشد و به علت ایراداتي، توسط شوراي نگهبان به 
مجلس بازگشت. قابل توجه است که این توافقنامه در روزهاي آلوده سال 
به تصویب مجلس رسید که آن را به آلودگي هوا، جهت متاثر کردن اذهان 
عمومي ارتباط بدهند. توافق ایران با توافق دیگر کشورهاي تعهددهنده 
بسیار متفاوت مي باشد، به عنوان مثال عربستان کاهش میزان گازهاي 
گلخانه اي را منوط به ع��دم تغییر درآمد حاصل از ف��روش نفت و عدم 
آس��یب پذیري اقتصادش کرده و حتي امریکا نیز از آن خارج ش��د که 
ترامپ هم صراحتاً اعام کرد این توافقنامه دروغ اس��ت و گروهي براي 
کسب درآمد، سند توسعه پایدار را که یکي از مواردش توافقنامه پاریس 
مي باشد برنامه ریزي کرده اند. باید این را هم در نظر داشت که کشورهاي 
دیگر محدودیت هاي ما را ندارند، مثًا چین تا سال ۲0۳0، 80 نیروگاه 
هسته اي با مجموع توان 80هزار مگاوات افتتاح مي کند اما ایران براساس 
برجام حتي اجازه تأمین سوخت به اندازه نیروگاه 1000مگاواتي بوشهر 
را هم ندارد و با وجود منابع عظیم نفت و گاز براي تأمین این س��وخت 
باید به کشورهاي توسعه یافته متوسل ش��ود که با این کار کشور از یك 
صادر کننده به وارد کننده تبدیل خواهد شد که این جلوه اي از استعمار 
نو قلمداد مي شود، به طوري که در گذشته به ایران اعام مي کردند که با 
وجود سوخت هاي فسیلي نیازي به هسته اي ندارید اما حال مي پرسند 

که چطور گاز دي اکسید کربن را کاهش مي دهید. 
در توافقنامه پاریس همانند NPT حرفي از تنبیه به میان نیامده است 
اما در NPT نتیجه بدین صورت بود که کشور مورد بازرسي قرار گرفت و 
زمینه تحریم هاي ۲0 ساله اخیر از NPT نشئت گرفته است، همچنین 
در پیمان NPT فقط اطاعات مربوط به فعالیت هاي هسته اي به سازمان 
مربوطه ارجاع داده مي شد اما در توافقنامه پاریس باید تمامي اطاعات 
نهادهاي صنعتي، تجاري، نظامي و حتي خانگي که تولید کننده گازهاي 
گلخانه اي هستند منتشر شود. باید دید منتخبان مردم در مجلس شوراي 
اس��امي چه تصمیمي براي این توافقنام��ه خودتحریمي که با حمایت 

جاسوس فراري مثل کاوه مدني صورت گرفته مي گیرند. 
*دانشجوي ارشد رشته روابط بین الملل
 دانشگاه شهید بهشتي

2 نماینده اصاح طلب و اصولگرای مجلس:
پیوستن به FATF حل مشكات بانكی را تضمین نمی کند

كبري    آسوپار
   گزارش  یک

عضو فراکس�یون امید گفت:  هی�چ تضمین�ي ب�راي ح�ل    مجلس
مشكات بانكي با پیوستن به FATF نیست اما پیوستن به 
آن بهانه ها را از طرف مقابل مي گیرد، این در حالي است که 
نماین�ده دیگر مجلس تأکی�د کرد هیچ مقام�ي نمي تواند 
تضمین دهد در صورت تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن 
ش�ود.  ح�ل  ای�ران  بانك�ي  مش�كات   FATF ب�ه 
به گزارش خبرگزاري صداوس��یما، مصطفي کواکبیان نماینده 
مردم تهران در مجلس شوراي اسامي در برنامه گفت وگوي ویژه 
خبري شبکه ۲ س��یما گفت: هیچ تضمیني براي حل مشکات 
بانکي با پیوستن به FATF نیست اما پیوستن به آن بهانه ها را 

از طرف مقابل مي گیرد. نپیوس��تن 
به این کنوانسیون بین المللي باعث 
مي شود که هیچ کش��وري با ایران 

تعامات بانکي نداشته باشد. 
وي گفت: FATF هی��چ ارتباطي 
با برج��ام و تحریم ها ن��دارد، ضمن 
اینکه نپیوستن به FATF به معناي 

خودتحریمي است. مسئوان تمامي بانك هاي کشور معتقدند در 
صورتي که به FATF نپیوندیم مشکاتش��ان حل نخواهد شد. 
ذات تقابلي امریکا با انقاب اسامي از بین نمي رود اما در صورت 

تصویب FATF برگ برنده در دست ما خواهد بود. 

کواکبیان افزود: بر اس��اس شروطي 
که در مجلس مش��خص کرده ایم در 
صورتي که با اج��راي FATF قانون 
اساس��ي و منافع ملي مان زیر سؤال 
برود از آن خارج خواهیم شد و تأکید 
کرده ایم که اگر ش��روط ما را نپذیرند 
به هیچ وج��ه ب��ه FATF نخواهیم 
پیوست. حسینعلي حاجي دلیگاني دیگر نماینده مجلس هم در 
این برنامه گفت: در خرداد 95 قول داده شد که تحریم هاي ایران 
تعلیق شود اما در عمل چنین نش��د. این گفته را که در صورت 
نپیوستن به FATF مشکات بانکي مان برطرف نمي شود، قبول 

ندارم. مشکل اصلي در CFT اس��ت که در آن تعریف تروریسم 
محل مناقشه است. 

وي افزود: منش��أ مش��کات بانکي ایران به تحریم هاي ثانویه و 
تحریم دار از س��وي امریکا برمي گردد و هیچ مقامي نمي تواند 
تضمین دهد در صورت تصویب لوایح چهارگانه و پیوس��تن به 
FATF مشکات بانکي ایران حل شود. طرف مقابل هیچ گاه در 

بهانه گرفتن از جمهوري اسامي ایران کم نمي آورد و بدون شك 
درباره حقوق بشر، برنامه هسته اي و اصول و ارزش هاي انقاب 
اسامي بهانه خواهند گرفت. براي پیوستن به FATF باید در 
نظر داش��ت که هزار و 140 نفر از ایراني ها در فهرست تحریمي 

وزارت خزانه داري امریکا هستند.

محسن  جهانشاه لو *



  سيداحمد هاشمي اشكا
سال هاس�ت سيس�تان و بلوچس�تان به عنوان 
یكی از استان های محروم کشور در بحث فضای 
آموزشی شناخته می شود. مسئوان مربوطه نيز 
به این مسئله اعتراف دارند و دقيقاً یک سال پيش 
در چنين روزهایي بود ک�ه محمدمهدی زاهدی 
رئيس کميس�يون آموزش و تحقيق�ات مجلس 
ش�ورای اس�امی گفته بود در کل کشور حدود 
120 هزار کاس درس نياز به تعمير، بازس�ازی و 
تخریب دارد و بيشترین مدارس کپری در جنوب 
استان کرمان و سيستان  و بلوچستان قرار دارد، 
به گونه ای که از حدود 18 هزار کاس درس�ي که 
در این اس�تان وجود دارد 6 هزار کاس تخریبی 
اس�ت. اما حاا و بعد از حادثه زاهدان،  استاندار 
سيس�تان و بلوچس�تان مدعي اس�ت موضوع 
سيستم های گرمایشی و سرمایشی و مقاوم سازی 
مدارس از جمله کارهای مهم در حوزه آموزش و 
پرورش اس�ت که به جد در حال پيگيری است  و 
مدیرکل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان 
نيز مي گوید: با توجه به همتی که در زمينه تأمين 
وسایل و تجهيزات گرمایش�ی برای مدارس این 
استان انجام شده دیگر هيچ مدرسه ای از سيستم 
گرمایشی غيراستاندارد اس�تفاده نخواهد کرد.

    
اگر چه محرومیت های آموزشی در استان سیستان 
و بلوچستان، باعث شد شورای رسیدگی به مناطق 
محروم در وزارت آموزش  و پرورش تش��کیل ش��ود 
تا با همراهی معاونت توس��عه روس��تایی برای رفع 
محرومیت از چهار استان کش��ور از جمله سیستان 
 و بلوچس��تان گام بردارد اما با تمام تاش های انجام  
شده این ش��ورا راه به جایی نبرد و طبق گفته های 
حبیب اه دهمرده نماینده م��ردم زابل در مجلس 
شورای اس��امی این ش��ورا به دلیل عدم تخصیص 

بودجه کافی بدون نتیجه، تعطیل شد.
  تلنگر به مسئوان

هر چند وضعیت نامناسب مدارس عاوه بر مناطق 
محروم کشور در کانشهرها هم به عنوان یک معضل 
وجود دارد و طب��ق گفته های مدی��رکل آموزش و 
پرورش تهران، 700 مدرسه در پایتخت وجود دارد 
که با یک توف��ان دچار ریزش می ش��وند و تحصیل 
دانش آموزان زیر سقف این مدارس می تواند تهدیدی 

جدی باشد. با این حال هر از گاهي، حوادثي که در 
مدارس استان ها به وقوع مي پیوندد و فجایعي که دل 
ش��هروندان را به درد مي آورد، تلنگري به مسئوان 
وارد مي کند تا براي تأمین حداقل ها در کاس هاي 

درس اقدام کنن��د. در همین راس��تا و بعد از حادثه 
تلخ آتش سوزي در یکي از مدارس زاهدان که منجر 
به فوت چند دانش آموز دختر ش��د حاا اس��تاندار 
سیستان و بلوچستان با حضور در شورای آموزش و 
پرورش استان عنوان کرده که موضوع سیستم های 
گرمایشی و سرمایشی و مقاوم سازی مدارس از جمله 
کارهای مهم در حوزه آموزش و پرورش است که به 
جد در حال پیگیری است .  احمدعلی موهبتی به جاي 
ارائه گزارش از اقدامات قبلي در زمینه رفع مشکات 
و نیازهاي مدارس، به کلي گویي ها بسنده کرده و با 
بیان اینکه نقش آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت 
در جامعه بسیار مهم است، گفته: »هزینه کردن در 
آموزش و پرورش یک نوع سرمایه گذاری بلندمدت 
است و باید از تمام ظرفیت ها در این حوزه استفاده 
کرد !« وی تصریح کرد: »اگر هر ارگان بتواند متولی 
یک مدرسه در سراسر استان سیستان و بلوچستان 
 شود، دیگر مشکلی در زمینه آموزش و پرورش در این 

استان نخواهیم داشت .«
  نوشدارو بعد از مرگ سهراب

»با توجه به همتی ک��ه در زمینه تأمین وس��ایل و 
تجهیزات گرمایش��ی برای مدارس این استان انجام 
ش��ده دیگر هیچ مدرسه ای از سیس��تم گرمایشی 
غیراستاندارد استفاده نخواهد کرد.« اینها بخشي از 
حرف هاي علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش 
سیستان و بلوچستان است که با بیان اینکه یکی از 
موضوعاتی که در استان باید به آن توجه داشت، بحث 
س��رویس و جابه جایی دانش آموزان است و بیشتر 
خانواده ها نیز خواستار رفع مشکات در این زمینه 
هس��تند، مي گوید: »28 هزار و 523 دانش آموز در 
این استان از سرویس های استاندارد و برابر با همین 
تعداد نیز از سرویس غیرمجاز استفاده می کنند.« وي 
ادامه مي دهد: »فقط س��رویس هایی که مورد تأیید 
آموزش و پرورش هس��تند می توانند کار جابه جایی 
دانش آموزان را انجام دهند و از آنها حمایت می شود.« 

این مسئول در خصوص استانداردسازی مدارس به 
لحاظ وسایل گرمایشی معتقد است: »4 هزار و 500 
دستگاه بخاری استاندارد ظرف یک هفته گذشته در 
مدارس سراسر این استان توزیع شده و هزار دستگاه 
بخاری اس��تاندارد دیگر تا چن��د روز آینده تحویل 
مدارس خواهد ش��د.« البته معلوم نیس��ت چرا این 
همه بخاري استاندارد تاکنون توزیع نشده و حاا که 
تعدادي از دانش آموزان از بین رفته اند باید این آقایان 

به فکر تأمین و تجهیز امکانات مدارس باشند.
با اینکه در دي ماه سال گذشته محمدنعیم امینی فرد، 
نماینده مردم ایرانش��هر در مجلس شورای اسامی 
بع��د از بازدید از مدارس محروم جنوب سیس��تان و 
بلوچستان، نسبت به وضعیت فضاهای آموزشی در 
مرکز و جنوب استان گایه های بسیاری کرده و گفته 
بود: »ده ها بار به وزرای مختل��ف آموزش و پرورش 
تذکر دادیم اما سازمان برنامه و بودجه توجهی ندارد و 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز عدالت را 
در توزیع اعتبارات رعایت نمی کند. مدارس در جنوب 
استان سیستان و بلوچستان وضعیت غیراستانداردی 
دارند و پایین ترین ش��اخص های آموزشی را شاهد 
هستیم که با رویه فعلی اصاح نمی شود و امیدی هم 
به اصاح این رویه نداریم. تاش کردیم از س��ازمان 
برنامه و بودج��ه ردیفی را برای عدالت آموزش��ی در 
بودجه دریافت کنیم اما تخصیص اعتبار به آن بسیار 
اندک بود و همین میزان اندک هم براس��اس سلیقه 
مدیران تخصیص می یابد.« اما حاا مدیرکل آموزش 
و پرورش سیستان و بلوچستان در خصوص فعالیت 
مدارس استان مدعي شده در حال حاضر در سیستان 
و بلوچستان ۱800 مدرسه بیشتر از نرم کشوری دایر 
شده است . نخعی مي گوید: »در مدارس شبانه روزی 
ظرفیت های خوبی برای جذب ک��ودکان بازمانده از 
تحصیل وجود دارد که از این ظرفیت استفاده خواهیم 
کرد.« در ش��رایطی که طبق گفته های مس��ئوان 
آموزش و پرورش 30 درصد مدارس کش��ور امنیت 
کافی ندارند، بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور هنوز هم به مقداري نیست که بتواند 
پاسخگوي نیازها باشد و در چنین شرایطی مشخص 
نیس��ت که وضعیت یک هزار کاس خشت  و گلی و 
حدود 2هزار کاس درس کانکس��ی که ق��رار بود تا 
پایان سال 97 حذف شوند و هنوز روي دست آموزش 

و پرورش مانده اند، چه خواهد شد؟

  هانيه زینالی
آذربایجان غربي با ذخيره یک ميليارد و 21۳ ميليون 
و 6۷8 ه�زار تن انواع مواد معدن�ي که ۳2 ميليون 
و ۷00 هزار تن آن به طور قطع�ي طاي ناب عنوان 
مي شود، قطب نخست اس�تخراج طاي کشور نام 
گرفته است. استاني که ظرفيت هاي اقتصادي بالقوه 
بسياري دارد اما به دليل تداوم خام فروشي بخش 
کمي از آنها بالفعل درآمده و همين موضوع منجربه 
این شده است که مردم آذربایجان غربي سهم کمي 
از این ثروت ملي را در اختيار داشته باشند؛ موضوعي 
که با توجه ویژه متولي�ان و باز ش�دن پاي صنایع 
فرآوري به این استان، مي تواند آذربایجان غربي را 
به قطب نخست معدني کشور تبدیل کند و اشتغال 
و رونق اقتص�ادي را براي مردم به ارمغ�ان بياورد. 

    
به رغم اینکه آذربایجان غرب��ي از وجود معادن ویژه اي 
در کشور برخوردار اس��ت اما به دلیل ظرفیت محدود 
در تولید و صادرات و مهم تر از همه خام فروشي کمتر 
به��ره اي از این ثروت ملي مي برد. گفته مي ش��ود این 
استان با داش��تن بیش از 50 درصد کل ذخیره طاي 
شناسایي شده کش��ور به عنوان قطب نخست ذخایر 

طاي کشور شناخته مي ش��ود. همچنین با توجه به 
اینکه از 68 ماده معدني شناخته شده، این استان 5۱ 
نوع از آن را به خود اختصاص مي ده��د نیز در جدول 
مندلیف رتبه قابل توجه و مهم��ي دارد. معادن طاي 
زره شوران تکاب، طاي آقدره تکاب و تیتان قره آغاج 
ارومیه از جمله معادن داراي ارزش ملي آذربایجان غربي 
هستند. در این راستا رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان غربي با بیان اینکه تا پایان آبان امسال 
467 فقره پروانه بهره برداري صادر شده است، مي گوید: 
»ذخیره قطعي این معادن یک میلیارد و 2۱3میلیون 
و 678 هزار تن است.« جعفرصادق اسکندري با بیان 
اینکه براي بهره برداري از این مع��ادن بیش از 2 هزار 
میلیون ریال سرمایه گذاري شده است، مي افزاید: »با 
بهره برداري از این معادن براي 5 هزار و ۱77 نفر فرصت 

زمینه اشتغال ایجاد شده است.«
  شناسایي 51 ماده معدني در آذربایجان غربي

بر اس��اس گفته کارشناس��ان از 68 نوع ماده معدني 
شناس��ایي ش��ده در کش��ور 5۱ نوع آن در اس��تان 
آذربایجان غربي است و در این خصوص رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربي مي گوید: »از 
این تعداد 20 نوع آن در مرحله اکتشاف و 3۱ نوع آن 

در مرحله بهره برداري است.« اسکندري بیان مي کند: 
»متأسفانه با وجود اینکه اس��تان در زمینه تنوع مواد 
معدني رتبه سوم کشوري را دارد اما خام فروشي معادن 
و نبود واحدهاي فرآوري موجب شده آذربایجان غربي 
از این مزیت اقتصادي بهره چنداني نداش��ته باشد.« 
وي با تأکید بر ضرورت ایجاد واحدهاي فرآوري ادامه 
مي دهد: »ظرفیت اس��تخراج مواد معدني در استان 
آذربایجان غرب��ي نزدیک به ۱2 میلیون تن در س��ال 
است که باید براي این مقدار واحد فرآوري ایجاد شود.« 
اسکندري با اشاره به وجود سه واحد فرآوري در استان 

مي افزاید: »امس��ال هفت واحد فرآوري در استان در 
حال احیا، تجهیز و نوسازي است که با اتمام این واحدها 
خام فروشي مواد معدني تا حد زیادي کنترل مي شود.« 
ازم به ذکر اس��ت خرید پهپاد جهت نقش��ه برداري، 
تصویب 33 معدن براي خرید ماش��ین آات و احداث 
واحد فرآوري در نزدیکي آنها و اتمام پروژه راه دسترسي 
معادن منطقه پیرکندي خ��وي از مهم ترین اقدامات 

استان در سال جاري عنوان مي شود. 
  سنگ اندازي ها مانع شكوفایي تكاب

ازم به ذکر است عمده مش��کات بخش معدن، عدم 

انجام مطالعات اکتشافي عمقي جهت پتانسیل یابي مواد 
معدني، عدم وجود زیرساخت هاي مناسب و متناسب از 
قبیل راه دسترسي اتصال به شبکه برق رساني، عدم وجود 
واحد هاي فرآوري، مخالفت و ممانعت هاي ایجاد شده از 
جانب برخي ارگان هاي دولتي و ممانعت و محدودیت هاي 
محلي از سوي قائم مقام رئیس معادن و صنایع معدني 
سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربي عنوان 
مي  ش��ود. عاوه بر این پریس��ا عابدپور تأکید مي کند: 
»متأسفانه به دلیل برخي مش��کات و محدودیت ها از 
قبیل مخالفت ها و محدودیت ه��اي ارگان هاي دولتي 
و محدودیت ه��اي محلي و وضعیت اقتص��ادي امکان 
بهره مندي کامل محقق نش��ده است.« البته مشکات 
به همین جا ختم نمي ش��ود و امام جمع��ه تکاب هم با 
بیان اینکه طب��ق قانون باید ۱5 درص��د حقوق دولتي 
معادن به خود تکاب تعلق گیرد، مي گوید: »محرومیت 
تکاب با وجود داشتن معادن با مواد معدني ناب در سایه 
کم توجهي و بي توجهي مسئوان به خصوص مسئوان 
استاني قرار گرفته اس��ت.« حجت ااسام والمسلمین 
عیس��ي برادري با اش��اره به اینکه به دلیل وجود منابع 
طا در تکاب ساانه میلیاردها تومان از این شهرستان 
خارج مي شود و ریالي خرج مردم شهرستان نمي شود، 
مي افزاید: »متأسفانه تا امروز ۱5 درصد حقوق دولتي و 
9 درصد ارزش افزوده معادن به مردم تکاب تعلق نگرفته 
است.« به گفته وي در صورت پرداخت این ۱5 درصد به 
تکاب، این شهرستان حتي نیازي به بودجه دولتي نیز 
نداشته و تمام هزینه ها از همین مبلغ پرداخت مي شود و 

در نهایت شاهد شکوفایي شهرستان خواهیم بود. 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب رسيد!

توزیع 5500 بخاری استاندارد در مدارس سيستان و بلوچستان

 طاي معادن آذربايجان غربي 
در صنايع فرآوري می درخشد

 بعد از حادث�ه تلخ آتش س�وزي در یكي 
از مدارس زاهدان،  اس�تاندار سيستان و 
بلوچستان با حضور در ش�ورای آموزش 
و پرورش اس�تان عنوان کرده که موضوع 
سيس�تم های گرمایش�ی و سرمایشی و 
مقاوم س�ازی م�دارس از جمل�ه کارهای 
مه�م در حوزه آم�وزش و پرورش اس�ت 
ک�ه ب�ه ج�د در ح�ال پيگيری هس�تيم

آبياری کم فشار روش نسبتًا جدیدی است  که در آن آب با استفاده از 
فشار موجود یا با ایجاد فشار کم به محل مورد نظر می ریزد. در این روش 
هيچ نيازی به پمپاژ، استخر و قطره چكان نمی باشد و انرژی اوليه با توجه 
به اختاف ارتفاع سطح آب از مبدأ تا مزرعه قابل تأمين است. در آبياری 
کم فشار از مصرف انرژی های اضافه جهت پمپاژ، تعویض قطره چكان ها 
به دليل گرفتگی و تبخير آب درون استخر جلوگيری به عمل  می آید.

    
چندي پیش یکي از کارشناسان پژوهشکده مردم شناسی درباره وضعیت 
آب کش��ور تا 20 س��ال آینده، نکاتي را عنوان کرده بود که مي توانست 
هر ش��نونده اي را به فکر فروببرد، وقتي که گفت: »بدون در نظر گرفتن 
میزان بارش ها، بس��یاری از مناطق جهان از جمله ایران تا سال 2040، 
حدود 80درصد از منابع آبی خود را از دس��ت می دهن��د مگر این که در 
سیاست های خود تجدیدنظر جدی داشته باشند.« با اینکه تا همین امسال 
اعام وضعیت قرمز کم آبي براي تک تک شهروندان دلهره آور بوده و حتي 
با بارش هاي اخیر هم هنوز هش��دارهاي زیادي در مورد کم آبي به گوش 
مي رسد اما این کارشناس هم تأکید کرده که تجدید نظر در سیاست هاي 
نحوه استفاده از آب مي تواند از وقوع بس��یاري از فجایع جلوگیري کند. 
کاري که هم اکنون در مازندران آغاز ش��ده و بر اساس آن رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی این استان از اجرای طرح س��امانه آبیاری کم فشار برای 

نخستین بار در مازندران خبر مي دهد.
  آبياري نوین بهترین صرفه جویي

استفاده از سیستم نوین آبیاري کم فش��ار در مازندران در شرایطي آغاز 
مي شود که بر اس��اس گزارش هاي موجود، در کش��ورهای با درآمد باا 
معمواً ۱۱ درصد آب براي ش��رب، 59 درصد براي صنعت و 30 درصد 
براي کشاورزی استفاده می شود اما در کش��ورهایی با درآمد پایین  این 
رقم 8 درصد شرب، ۱0درصد صنعت و 82درصد کشاورزی است؛ این در 
حالی است که در ایران 92 درصد آب در بخش کشاورزی، یک درصد در 
بخش صنعت و 7 درصد در بخش شرب استفاده می شود.  رئیس سازمان 
جهاد کش��اورزی مازندران با بیان این که اجرای سامانه آبیاری کم فشار 
برای نخستین در مازندران ش��روع به کار کرده اس��ت، در مورد میزان 
سطحي که براي استفاده از این سیستم آماده ش��ده مي گوید: »2هزار 
هکتار از اراضی استان در دست مطالعه و 500 هکتار در ساری و بابلسر در 
حال اجراست.« داور حیدرپور ادامه مي دهد: »آبیاری کم فشار یک نوع 
از آبیاری های نوین سامانه آبیاری بوده که با هدف توسعه مکانیزاسیون، 
کاهش مص��رف آب و کاهش خطر آفات در حال اجراس��ت.« وی اظهار 
مي کند: »در اراضی که استفاده از آبیاری تحت فشار امکان پذیر نیست و 
اماح آب بااست و باعث گرفتگی لوله می شود یا زراعت برنج که امکان 
آبیاری تحت فشار وجود ندارد، می توان با اس��تفاده از انتقال آب  لوله  و 
شبکه داخل مزرعه از این سامانه اس��تفاده کرد که بهره بیشتر آب و هم 
کارآیی آبیاری را افزایش می دهد.« حیدرپور در مورد تس��هیات دولت 
در طرح آبیاری کم فش��ار نیز مي گوید: »در این طرح به ازای هر هکتار 
4 میلیون تومان کمک باع��وض و مازاد هزینه در قالب تس��هیات به 

متقاضیان پرداخت می شود.«
البته این مسئول به کشاورزان هم تأکید کرد با توجه به مزیت های این روش 
از فرصت به وجود آمده استفاده کنند و در آبیاری محصوات با روش های 
جدید حداکثر صرفه جویی را در مصرف آب داشته باشند. بنا بر پیش بینی ها 
در سال 2025 حدود 8 میلیارد نفر از جمعیت جهان در مناطقی با کمبود 
مطل��ق آب زندگی خواهند کرد و در این س��ال دو س��وم جمعیت جهان 
در کش��ورهای دارای تنش آبی خواهند بود. هم اکنون یکی از مهم ترین 
مشکات کشاورزی ایران در توسعه کش��اورزی از طریق گسترش سطح 
کشت آبی به جای افزایش تولید در واحد سطح است. بازده پایین آبیاری در 
بخش کشاورزی به دلیل مشکاتی از جمله نبود آگاهی، ضعف دانش فنی 
مناسب، شیوه های سنتی کشت و زرع و نبود شبکه های مناسب آبرسانی و 
نبود مدیریت مصرف آب منجر به اتاف آب می شود. این در حالي است که 
بازده آب در بخش کشاورزی کمتر از 30درصد است و اصاح الگوی مصرف 

تنها راه گذر از بحران کم آبی به شمار مي آید.
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 عليرضا محمدي
وقتي وهانج رش�يدپور بابرودي براي آخرين بار به جبهه 
مي رفت، چند روز به اتمام جنگ باقي مانده بود. بعد از دو 
سال خدمت س�ربازي و گذراندن چهار ماه دوره احتياط، 
وهانج به منطقه باز مي گشت تا جنگ و خدمتش را با هم 
تمام كند. اما فكه مش�هد او بود. آنجا در آخرين روزهاي 
تيرماه س�ال 1367 زماني كه بعثي ها تك سنگينش�ان 
را اج�را كردن�د، وهانج و همقط�اران مس�لمانش آنقدر 
جنگيدند تا خونش�ان در هم آميخ�ت و رمل هاي فكه را 
رنگين ك�رد. گزارش م�ا از حضور در خانه ش�هيد وهانج 
رشيدپور در اولين روز از سال نو ميادي را پيش رو داريد. 

 يكم ژانويه
تقويم گوشي ام يكم ژانويه س��ال 2019 را نشان مي دهد. به 
اولين روز از سال نو ميادي ورود كرده ايم و قرار است به ديدار 
يك خانواده شهيد مسيحي برويم. هماهنگي ها از طريق روابط 
عمومي ناحيه سلمان فارس��ي صورت گرفته است و حاا در 
اين عصر س��رد دي ماهي با جمعي از خبرن��گاران به خيابان 
اسكندري جنوبي مي رسيم. خانه شهيد در بر همين خيابان 
قرار دارد. ساختماني قديمي با چند واحد آپارتمان كه دو سال 
پيش نيز ميزبان مقام معظم رهبري بود و آقا با اين خانواده در 

همين خانه ديدار كردند. 
دِر ساختمان باز مي ش��ود و به طبقه بااي همكف مي رويم. 
پله ها استاندارد نيس��ت و آنكه زانو درد دارد، اذيت مي شود. 
طبقه فوقاني، درِ آپارتماني باز است و ناگفته پيداست كه خانه 
شهيد است. عكاس ها و فيلمبردارهاي گروه از همان ابتدا به 
دنبال درختچه كاج معروفي مي گردند كه نماد عيد مسيحيان 
به شمار مي رود. اين درخت سوژه خوبي براي تصويربرداري 
است اما در اين خانه كوچك و نقلي اولين چيزي كه به چشم 
مي آيد، مادري پير و نحيف است كه به زحمت از جايش بلند 

مي شود و به ما خوشامد مي گويد. 
 اشك هاي بي پايان

مادر ش��هيد را قبًا در تصاوير ديدار با مق��ام معظم رهبري 
ديده ام. كنارش روي مبل س��ه نفره مي نشينم تا قبل از آنكه 
فيلمبردارهاي دو برنام��ه تلويزيوني چترش��ان را باز كنند، 
گفت وگويم را با ايشان انجام دهم. با گذشت 30 سال از شهادت 
وهانج، اين مادر هنوز داغدار است. انگار كه تازه فرزند از دست 

داده باشد نام وهانج كه مي آيد گريه مي كند. 
اس��مش را مي پرس��م و مي خواه��م از ش��هيدش بگوي��د. 
مي گويد:»من وارس��نيك داووديان هس��تم. 86 سال دارم. 
اصالتاً اهل اروميه هس��تيم. از وهانج همين قدر مي گويم كه 
وقتي او ُمرد من هم با او ُمردم. پس��رم باابلند چون كوه هاي 

آرارات بود.« 

 واليباليست ماهر
شهيد رشيدپور از پاسورهاي توانمند تيم واليبال آرارات بود. 
اين را مادر شهيد مي گويد و لورنس برادر بزرگ تر شهيد هم 
تأييد مي كند. مادر شهيد خيلي جزئيات را به ياد نمي آورد اما 
كافي است نگاهي به عكس پسرش بيندازد تا چشم هايش پر 
از اشك شود. عكس وهانج در دو طرف هال نصب شده است و 
سرت را به هر طرف بگرداني صورت زيباي او را مي بيني. مادر 
مي گويد:»دو دختر دارم و دو پسر. اان يكي از دخترهايم خارج 
از كشور است و من با پس��ر بزرگم زندگي مي كنم. وهانج ته 
تغاري ام بود. آرزو داشتم برايش زن بگيرم و ازدواجش را ببينم 

اما قسمتش چيز ديگري بود.« 
 سرو بلند

سخن از قد و بااي وهانج از دهان مادر نمي افتد.»آنقدر قد بلند 
بود كه دستم به سرش نمي رسيد.«كنجكاو مي شوم و از برادر 

شهيد مي پرسم: مگر چه قدي داشت؟ مي گويد:»معمواً يك 
واليباليست قدي بااي 190 سانت دارد. همين قدر يادم است 
كه وهانج بااي 190 سانت قد داشت.« مادر تأييد مي كند و 
مي گويد:»پسرم توي ماشين هاي معمولي جا نمي شد. برادرش 
يك اتومبيل داشت كه وهانج مي گفت وقتي داخلش مي نشينم 
بايد پاهايم را جمع كنم. مي خواهم يك اتومبيل بزرگ بخرم و با 
آن شما را همه جا ببرم. آنقدر به تو خوبي كنم كه خودت بگويي 
ديگر بس اس��ت.«  مادر ش��هيد اين حرف ها را به زبان تركي 
مي گويد و چون من هم آذري زبان هستم از اين جهت نسبت 
به ديگر همكاران حاضر برتري دارم. خانواده رشيدپور اصالتي 
اروميه اي دارند. در روس��تايي به نام بابرود در 18 كيلومتري 

اروميه به مهاباد زندگي مي كردند و بعدها به تهران مي آيند. 
مادر همچنان ب��ه زبان تركي حرف هاي��ش را ادامه مي دهد: 
»پسرم دو س��ال جبهه بود. خدمتش تمام شد و گفتند بايد 
چهار ماه هم دوره احتياط را تمام كند. )برادر ش��هيد اصاح 
مي كند( وهانج دوره احتياطش را هم تمام كرده بود. در واقع 
فقط 20 روز به پايان خدمتش مانده بود كه به منطقه برگشت. 
خودمان را براي اتمام خدمتش آماده مي كرديم كه خبر رسيد 

ناپديد شده است.« 
 روزهاي بي خبري

تك هاي سنگين دش��من در اواخر جنگ، منطقه فكه را هم 
در بر گرفته بود. روزهاي عجيب تيرماه 1367، عراق دس��ت 
پيش را داشت و در جبهه هاي مختلف اقدام به حمله مي كرد. 
مناطق دست به دست مي شد و پيكر ش��هدا گاه مدت ها در 
منطقه مي ماند. اشاره برادر ش��هيد به همين مقطع از جنگ 
اس��ت. مي گويد:» بار آخر كه وهانج مي رفت، فقط 20 روز به 
پايان خدمتش مانده بود. زمزمه پايان جنگ هم همان موقع ها 

شنيده مي شد، بنابراين منتظر بوديم هر آن از راه برسد و بعد از 
28 ماه خدمت، رخت سربازي را از تنش خارج كند. اما مدتي 
كه گذشت و خبري از او نشد، نگراني به جانمان افتاد. مرحوم 
پدرم  و مادرم خيلي نگران شده بودند. من ناچار شدم به منطقه 
جنگي بروم و دنبال برادرم بگردم. يك��ي از همرزمان وهانج 
همراهم بود. گويا به او گفته بودند كه شهيد شده است و چون 
خبر موثق نيست، نمي خواهند فعاً به خانواده چيزي بگويند. 
دوستش وقتي اين موضوع را شنيد به من گفت فكر نمي كنم 
اينجا خبري از وهانج بگيريم. بهتر است به تهران برگرديم تا 
ببينيم چه پيش مي آيد. همان موقع فهميدم خبرهايي است 
و نمي خواهند به من بگويند. به تهران كه برگشتيم، كمي بعد 
رسماً خبر دادند كه وهانج شهيد شده است و پيكرش به زودي 

به خانه برمي گردد.« 
پيكر شهيد وهانج رشيدپور حدود دو ماه بعد از شهادتش به 
خانه مي آيد. خانواده رشيدپور كه از سال 64 ساكن تهران شده 
بودند، در يك خانه اس��تيجاري در محله ستارخان تهران به 
استقبال پيكر فرزند شهيدشان مي روند. برادر شهيد آن روز 
را به خوبي به ياد دارد. مي گويد:»پيكرش كه آمد به من اجازه 
ندادند آن را ببينم اما مرحوم پدرم با پس��رخاله هايم وهانج را 
ديدند. مي گفتند تركشي در س��ر و در پا، بهانه پرواز وهانج را 
فراهم كرده بود. ما خانواده ش��هيد ش��ده بوديم و هموطنان 
مسلمانمان چون مي ديدند ما ارمني ها هم مثل آنها در جنگ 
شركت كرده و ش��هيد داده ايم، احترام مضاعفي براي ما قائل 
شدند. در واقع شهدايي چون وهانج بهترين گواه بر همبستگي 

اقليت هاي ديني با هموطنان ايراني شان هستند.«
 زمزمه هاي مادرانه

هنگام گفت وگويم با برادر شهيد، مادر همچنان زير لب حرف 
مي زند. گوش هايم را تيز مي كنم و مي شنوم كه مي گويد:»كجا 
پيدايت كنم پسرم! چش��مم هنوز در كوه هاي آرارات دنبال 
توست وهانج جان. نمي دانم چرا بايد تو زودتر از من مي رفتي. 
30 س��ال از رفتنت مي گذرد و من هنوز زنده ام. مرگ دست 
خداست، وگرنه كه دوس��ت دارم هرچه زودتر پيش تو بيايم. 

آرزو مي كنم هيچ مادري غم فرزندش را نبيند.«
برادر شهيد از جا بلند مي شود و با گز و شيريني از جمع حاضر 
پذيرايي مي كند. در فرصت پيش آم��ده كمي فضاي خانه را 
نگاه مي كنم. روي ديوارها جز تصاوير شهيد وهانج رشيدپور 
بابرودي، تصوير امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري نيز روي 
يكي از دكورهاي خانه ديده مي شود. كاج معروف كريسمس هم 
در گوشه اي از هال همچنان مورد توجه همكاران تصويربردار 
است. نزديك كاج مي روم و عكسي به يادگار مي اندازم. رويش 
را با عروسك بابانوئل، پاپيوني قرمزرنگ و گوي هاي سرخ تزئين 
كرده اند. هرچند قرابتي با كريسمس نداريم، اما بوي عيد از اين 

درخت و در اين خانه به خوبي احساس مي شود. 
 ايراني غيور

از برادر شهيد در خصوص دفاع مقدس و نظر وهانج در مورد 
آن مي پرسم. مي گويد:»شهيد يك وطن دوست به تمام معنا 
بود. ِعرق زيادي به ايران داش��ت. سال 65 وقتي مي خواست 
جبهه برود، اوج جنگ بود. گفتم نرو. صبر كن جنگ تمام شود. 
در پاسخ گفت اگر من نروم آن يكي نرود، پس چه كسي بايد 
با دشمن بجنگد؟ وهانج يك ايراني غيور بود. نمي توانست در 
مورد جنگ بي تفاوت باشد. از لشكر77 خراسان عازم منطقه 
عملياتي فكه شد. دو س��ال تمام خدمتش در خط مقدم بود. 
چهار ماه هم بايد دوره احتياطش را طي مي كرد كه آن را هم در 
جبهه گذراند. آخرين بار وقتي به خانه آمد، بايد چند روزي به 
منطقه مي رفت تا مرخصي پايان دوره اش را بدهند. شايد 15 يا 

20 روز به اتمام خدمتش مانده بود كه شهيد شد.« 
وهانج رشيدپور در كنار تحصيل كار مي كرد. برادرش مي گويد 
تراشكار ماهري بود و خوب كار مي كرد. درس را تا ديپلم ادامه 
داد و بعد جبهه اي شد. نقش��ه اش براي آينده ازدواج با يكي 
از دخترهاي هم كيش��ش بود كه بعد از شهادت وهانج مدتي 
ارتباطش را با خانواده رش��يدپور حفظ كرد و به مادر شهيد 
س��ر مي زد. وهانج متولد س��ال 43 بود و اگ��ر اان زنده بود، 
54 سال داشت. ش��ايد هم آنطور كه مادرش مي گويد عضو 
تيم ملي واليبال بود، چراكه قصد داش��ت ورزش را به صورت 
حرفه اي در تيم هاي مطرح ديگ��ري ادامه دهد اما او هم مثل 
خيلي از جوان هاي دوران جنگ، از آرزوهايش گذشت تا ما به 

آرزوهايمان برسيم. 

گزارش »جوان« از حضور در خانه شهيد وهانج رشيدپور از شهداي ارمني دفاع مقدس در اولين روز از سال نو ميادي

باابلند بود همچون كوه هاي آرارات

تا لحظه آخر خبر نداش�تيم قرار است رهبري 
به خان�ه م�ا بياين�د. گفتن�د يك ش�خصيت 
مهم�ي مهمانت�ان هس�تند و خودم�ان را 
آماده پذيراي�ي از هر كس�ي ك�رده بوديم جز 
رهبر انقاب. وقتي آق�ا از در وارد ش�دند تازه 
متوجه ش�ديم مهمانمان چه شخصيتي است. 
آمدن�د و مثل يك ش�خص عادي كام�ًا بي ريا 
نيم ساعتي نشس�تند و با هم حرف زديم. انگار 
نه ان�گار ك�ه ش�خص اول مملكت هس�تند...
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 خاطره نامه ها
از برادر ش��هيد مي خواهم خاطره ماندگاري از 
ش��هيد برايم تعريف كند. مي گوي��د خاطرات 
بسيارند و بايد يكي را گلچين كند. در فاصله اي 
كه چاي مي نوشيم، او هم فكرهايش را مي كند و 
خاطره نامه ها را اينط��ور تعريف مي كند:»اواخر 
خدمت وهانج بود كه يك بار با كل��ي نامه از راه 
رسيد. وقتي حجم نامه ها را ديدم تعجب كردم. 
پرس��يدم اينها ديگر چيس��ت؟ گف��ت اينها را 
بچه هايي كه در خط مقدم هستند به من دادند 
تا به خانواده هايشان برس��انم. آن زمان ماشين 
داشتم و وهانج خواست همراهش بروم و نامه ها را 
به خانواده رزمندگان برسانيم. گفتم آخر اين همه 
نامه را چطور ببريم. خيلي طول مي كشد. به وهانج 
برخورد. گفت اگر نمي آيي خودم مي برم. خاصه 
رفت و تك تك نامه ه��ا را به خانواده همرزمانش 
رساند. وقتي برگشت حرفي زد كه شرمنده شدم. 

گفت تو كه نمي داني در خط مقدم چه خبر است 
و براي يك سرباز چقدر اهميت دارد كه خانواده 
را از وضعيت خودش با خبر كن��د. ما نه فقط در 
مورد رزمنده ها ك��ه در مورد خانواده ش��ان هم 

مسئوليت داريم.«
 عموي قهرمان

برادرزاده شهيد دختري 24 س��اله است كه به 
تازگي درس��ش را تمام كرده و ب��ه كاس زبان 
مي رود. از او مي خواهم خ��ودش را معرفي كند. 
ترجيح مي دهد به جاي اسم خودش نام عموي 
شهيدش را بياورد. مي گويد: »شش سال بعد از 
ش��هادت عمو وهانج به دنيا آمدم اما تأثير او در 
زندگي ام آنقدر پررنگ است كه نمي توانم چيزي 
را جايگزين اين نام كنم. ب��ه لحاظ معنوي من 
هرچه دارم به بركت عموي ش��هيدم است. اگر 
احترامي دارم يا توجهي به ما مي شود، از سايه نام 

شهيد وهانج رشيدپور است.«
برادرزاده شهيد از نسل دوم بعد از جنگ است و 
چيز زيادي از دفاع مقدس نمي داند. از نظر او همه 
شهدا در عمويش خاصه مي شوند. همگي يك راه 
را دنبال و همگي براي وطنشان فداكاري كرده اند. 
او عمو وهانج را ورزشكاري توانمند معرفي مي كند 
كه جوانمردي اش باعث شد صداي غرش توپخانه 
و انفجار خمپاره را به تش��ويق در ميدان واليبال 
ترجيح بدهد و به جبهه برود. وهانج رفت تا اين 

خانواده ارمني نيز مثل ديگر خانواده هاي ايراني 
سهم خود را در دفاع مقدس ادا كرده باشند. 

 ديدار با آقا
ش��يريني خاطره حضور مقام معظم رهبري در 
كام خانواده رشيدپور همچنان احساس مي شود. 
مادر ش��هيد مي گويد كه آقا هم مثل شما با من 
تركي حرف مي زد و اين براي��م جالب بود. برادر 
شهيد از بي ريايي و خاكي بودن آقا حرف ها دارد. 
مي گويد:»تا لحظه آخر خبر نداشتيم قرار است 
رهبري به خانه ما بيايند. گفتند يك شخصيت 
مهمي مهمانتان هس��تند و خودم��ان را آماده 
پذيرايي از هر كسي كرده بوديم جز رهبر انقاب. 
وقتي آقا از در وارد ش��دند تازه متوجه ش��ديم 
مهمانمان چه شخصيتي است. آمدند و مثل يك 
شخص عادي كامًا بي ريا نيم ساعتي نشستند 
و با هم حرف زدي��م. انگار نه انگار كه ش��خص 
اول مملكت هستند. طوري رفتار مي كردند كه 
ما راحت باشيم و معذب نش��ويم. نشستند و از 
خاطرات دوران زندانش��ان تعريف كردند. كمي 
ش��يريني و چاي خوردند و موقع رفتن به زبان 
آذري از مادرم اجازه گرفتند. رفتار ايش��ان واقعاً 

بايد درسي براي ساير مسئوان باشد.« 
برادرزاده ش��هيد هم كه كم حرف اس��ت وقتي 
به خاطره حض��رت آقا مي رس��د لبخند مي زند 
و آن روز را ي��ك روز خاطره انگيز در زندگي اش 
معرفي مي كند. مي گويد: »خيل��ي روز خاصي 
بود. اينكه ش��خص اول كش��ور بيايد و مهمانت 
باش��د اتفاق جالب و ماندگاري اس��ت. ايشان از 
من رش��ته تحصيلي ام را پرسيدند و كمي با من 
حرف زدند. خوش��حالم كه توانس��تم از نزديك 

ايشان را ببينم.« 
  چشم هاي باراني

كمي بعد سردار سيروس صابري جانشين سپاه 
تهران بزرگ با هيئت��ي همراه از راه مي رس��د. 

سردار صابري كه خود از يادگاران دفاع مقدس 
اس��ت، گفت وگوي جالبي با مادر ش��هيد دارد. 
مي گويد برادر من هم از ش��هداي دفاع مقدس 
است و با مادر و برادر شهيد ابراز همدردي مي كند. 
مادر گوش هاي س��نگيني دارد و از ديسك كمر 
رنج مي برد. برايش بالش��ي مي آورند و هر كس 
مي خواهد با ايش��ان گفت وگو كند مجبور است 
با تن صداي باايي حرف هايش را بزند. از طرف 
ناحيه سلمان فارسي سرهنگ روح اه قسام باشي 
تابلوي طراحي شده عكس شهيد را به مادر هديه 
مي دهند. تابلو را مي گيرد و آنقدر مي بوس��د كه 
همه را تحت تأثير قرار مي دهد. مهر مادري چيز 
عجيبي است. 30 سال از شهادت فرزند گذشته و 

هنوز هم داغدار است. 
رفته رفته پايان ديدار فرا مي رس��د. برادر شهيد 
همچنان در تكاپوي پذيرايي از مهمانان اس��ت. 
خونگرمي و مهمان نوازي اين خان��واده ارمني 
هيچ فرقي با ديگ��ر خانواده ه��اي ايراني ندارد. 
همانط��ور ك��ه در عرصه هاي س��خت تاريخي 
نيز اقليت ه��اي ديني هيچ تفاوت��ي بين خود و 
هموطنان مسلمانشان قائل نشدند و دوشادوش 
هم از گردنه هاي س��ختي چون انقاب و جنگ 
عبور كردند. در پايان لوح تقديري از سوي سردار 
صابري به مادر شهيد اهدا مي شود. ما مي رويم و با 

چشم هاي باراني بدرقه مان مي كند. 
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اواخر خدم�ت وهانج بود ك�ه يك بار 
با كلي نامه از راه رس�يد. وقتي حجم 
نامه ها را ديدم تعجب كردم. پرسيدم 
اينه�ا ديگر چيس�ت؟ گف�ت اينها را 
بچه هايي ك�ه در خط مقدم هس�تند 
به م�ن دادند تا ب�ه خانواده هايش�ان 
برس�انم. گف�ت ت�و ك�ه نمي داني در 
خط مقدم چه خبر اس�ت و براي يك 
سرباز چقدر اهميت دارد كه خانواده 
را از وضعي�ت خودش با خب�ر كند. ما 
نه فقط در مورد رزمنده ها كه در مورد 
خانواده ش�ان ه�م مس�ئوليت داريم
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   نگين خلج سرشكي 
هيچ عبادت�ي بهتر از خدم�ت به مردم 
نيست و اين خدمت كردن فقط در كاري 
انجام دادن خاصه نمي ش�ود. مي توان 
ص�ادق ب�ود و خدم�ت ك�رد. مي توان 
مس�ئوليت پذير ب�ود و خدم�ت ك�رد. 
مي توان رو راس�ت بود و خدمت كرد و 
حتي بهتر از اينها مي توان مؤدب بود و به 
دل آدم ها خدمت كرد. انسان ها بيشتر 
از اينكه براي آنها كاري انجام دهيم، به 
كام صادق و شخصيت مسئوليت پذير 

و ادب ما نياز دارند. 
      

انگار هر چ��ه زمان بيش��تر مي گذرد، حس 
مسئوليت پذيري در برابر حرف زده شده نيز 
كمتر و كمرنگ تر از ديروز مي ش��ود. خيلي 
از حرف ها اعتب��ار، صداقت و قي��د و بندي 
ندارند. ان��گار صاحب كام مس��ئوليتي در 
برابر حرف خود احس��اس نمي كند. به قول 
سهراب سپهري »دهان، گلخانه فكر است« 
و خيلي از ما ديگر حتي در برابر گل و گلخانه 
خود هم مسئوليت پذير نيس��تيم. اينكه هر 
چيز به فكرمان مي رس��د را به سرعت بيان 
مي كنيم يعني ما براي شخصيت خود ارزش 
قائل نيس��تيم و مسئوليت ش��خصيت خود 
را به عه��ده نمي گيريم و اي��ن بدترين نوع 

بي مسئوليتي است. 
اكثر انسان ها فكر مي كنند مسئوليت پذيري 
يعن��ي كار خ��ودت را خوب انج��ام بدهي و 
تمام، اما زندگي م��ا فق��ط در كار و تكليف 
خاصه نشده، بلكه مس��ئوليت زبان بيشتر 
از اين حرف هاس��ت. اين عضو بي استخوان 
مي تواند چنان س��نگين و س��خت باشد كه 
تمام اس��تخوان هاي بدن و فكر يك انس��ان 
ديگر را خرد كند ي��ا برعكس مي تواند آنقدر 
س��اده و بدون باا و پايين باشد كه دل يك 
بنده خدا را س��بك كند. اگر همه آدم ها حد 
و حدود زبان خود را بدانند ديگر هيچ مرز و 
حرمتي شكسته نمي شود. اگر آدم ها به جاي 
اهميت دادن به اندازه پ��ول ، رفاه و امكانات 
ديگران كمي اندازه ده��ان و كلمات خود را 
بدانند ديگر هيچ ارزشي بي ارزش نمي شود 
و هيچ دلي نمي لرزد. آنقدر س��بك س��رانه 
حرف مي زنيم و از حرف خود مي گذريم كه 
انگار نه انگار بند دلي را پاره كرده ايم و بعضي 
اوقات آنقدر راح��ت و بي فكر قول مي دهيم 
كه انگار نه انگار دلي به حرف ما اميد بس��ته 
است. مسئوليت پذيري فقط در تأمين مالي و 
امكانات زندگي معني نمي دهد، بلكه بايد اول 

مسئول حساب و كتاب زبان خود باشيم. 
شب تا صبح برنامه هاي بزرگ و كوچكي در 
ذهن خود مي سازيم كه فردا براي ما چگونه 
بگذرد و به اصط��اح در برابر ف��رداي خود 
مسئول هستيم، اما حواسمان نيست با چند 
كلمه به راحتي روز يك نفر را خراب مي كنيم 
و چيزي به عنوان مس��ئوليت كام براي ما 
معني ندارد. ش��ايد تمام اين سبك فكري ها 
و بي باكي هاي زبان ما تقصير خودمان نباشد 
و كار از جايي ديگر ايراد دارد. ش��ايد هرگز 
به ما چگونه حرف زدن و چه زماني س��كوت 
كردن را كس��ي ياد نداده اس��ت. هرگز به ما 

نگفته اند اگر نمي توان��ي كاري را انجام دهي 
پس قول نده. قول دادن و انجام ندادن يعني 
بي مسئوليتي. هرگز به ما نگفته اند اگر خودت 
راه را بلد نيستي پس كسي را هم راهنمايي 
نكن. راهنمايي اشتباه يعني بي مسئوليتي. 
هرگز به ما ياد نداده اند چگونه انتقاد و چگونه 
تعريف كنيم كه نه سيخ بسوزد و نه كباب. اي 
كاش به ما ياد مي دادن��د چگونه حرف را به 

اندازه دهان خود لقمه بگيريم. 
قبل از اينكه بار حرف خود را بر دوش ديگران 
بگذاريم، بهتر اس��ت كمي سبك و سنگين 
كنيم و ببينيم چه اميدي نااميد مي ش��ود و 
چه رش��ته افكاري گره مي خورد. كام ما با 
خود بار س��نگيني را جابه جا مي كند و حتي 
مي تواند باري را از روي دوش كسي بردارد. 
مسئوليت پذيري فقط به دوش كشيدن بار 
كار و تكليف روزانه نيس��ت، بلكه بهتر است 
كوله بار زبان خ��ود را جمع و جور كنيم و آن 
را خودمان به دوش بكشيم. همين زبان نيم 
وجبي مي تواند كيلومترها بار به دوش بكشد 
و مسئوليت پذير باشد يا اينكه برعكس سوار 
افكار اين و آن شود و سنگيني خود را بر كمر 
احساس��ات ديگران جابه جا كند. اگر ادعاي 
خداپرستي داريم بهتر است هواي زبان خود 
را داشته باشيم و خلق خدا را سبك نكنيم كه 
اين بهترين نوع عبادت است. بايد حواسمان 
باشد كه اگر با زبان خود دلي را بلرزانيم قطعاً 

سقف خانه دل خودمان خواهد ريخت. 
خيلي ها سرش��ان براي س��رك كشيدن در 
هس��ت و نيس��ت ديگران درد مي كند و نقد 
كردن زندگي شخصي آدم ها براي آنها حكم 
مس��كن دارد. هر وقت هر جا بيكار مي شوند 
خود را مس��ئول نظ��ارت بر امور ش��خصي 
ديگ��ران مي دانند. مس��ئوليت پذيري براي 
آنه��ا در زدن حرف ه��اي عاقل اندر س��فيه 
درباره زندگي مردم خاصه شده است. چنان 
عينك ريزبيني مي زنند و دست بر زير چانه 
مي گذارند كه انگار همه چيزدان هس��تند و 
بايد چاله و چوله هاي زندگ��ي ديگران را پر 
كنند. حرف زدن درباره كمبودهاي ديگران 
چنان حس رضاي��ت به آنها مي بخش��د كه 
مسئوليت كار و بار خود را فراموش مي كنند. 
انسان ها عادت كرده اند براي فراموش كردن 
و پوش��ش نقص هاي خود ش��روع كنند به 
شفاف سازي زندگي ديگران. بهتر است همه 

ما كمي مسئول كمبودهاي خود باشيم. 
زبان ما آنق��در بي بند و بار و بي مس��ئوليت 
ش��ده اس��ت كه به راحتي آب ناپاكي روي 
آبروي ديگران مي ريزد و آن را مي ش��ويد و 
در گوشه پهن مي كند تا خشك شود. غافل 
شده ايم كه يك روز بايد پاسخگوي تك تك 
كلمات خود باشيم. غافل ش��ده ايم آبي كه 
ريخته ش��د ديگر جمع نمي ش��ود. زبان ما 
مي تواند مرهم زخم و آب روي آتش باش��د 
يا اينكه زهر به جان ديگ��ران بريزد. زبان ما 
مي تواند آتش را گلس��تان كن��د يا برعكس 
آتش به خانه ديگران اندازد. اگر از اين عضو 
پر مس��ئوليت خوب اس��تفاده كنيم تا عمر 
داريم هم��ه مي گويند خدا ب��ه او خير دهد. 
چرا زبان��ي كه مي تواند زيباترين ش��عرها را 
بگويد، جالب ترين داس��تان ها را نقل كند و 
حكيمانه ترين حرف ها را بزند بايد براي خراب 

كردن ديگران استفاده شود؟
زيباترين نوع مس��ئوليت پذيري را مي توان 
در حف��ظ ك��ردن كام دانس��ت. بهتري��ن 
مس��ئوليت پذيري اين است كه كمي بيشتر 
مطالعه كنيم و كام خ��ود را پرورش دهيم. 
كام ما مي توان��د گلخانه باش��د و اله زار يا 
راكد بماند. زبان ما مي تواند شيرين و شكرين 
باشد يا نمك روي زخم. ما مسئول حرف هاي 
خود هستيم و بايد تا ابد پاي حرف زده شده 
خود بمانيم، چ��ه خوب و خير باش��د و چه 
ش��ر و ش��وم. اين دنيا برابر ب��ا قانون محض 
عمل و عكس العمل اس��ت. حرف هاي ما به 
كائنات نيرو مي دهد و اي��ن نيرو به خودمان 
بازمي گردد. پس چه بهتر كه مسئول شادي 
خود باشيم و شادي به رگ هاي جهان تزريق 
كنيم. كام ما مانند يك گياه است و ما باغبان 
آن هستيم. ما مي توانيم زيباترين گل را به بار 
آوريم يا علفي هرز كه هي��چ جلوه اي ندارد. 
زبان ما ه��م مي تواند گل ب��ه ديگران هديه 
كند، هم گلوله اي بر جان ديگران باش��د، تا 

چه بگوييم؟

آيا مسئوليت حرف هاي خود را قبول مي كنيم؟
كام ما گل است و گلوله، تا چه بگوييم

سبك سخن گفتن سبك رفتار

چرا فكر مي كنيم مسئوليتي متوجه ما نيست و فقط ديگران مقصرند؟

پوست موز را از جلوي پاي ديگران برداريم
  مريم ترابي

احس�اس مس�ئوليت مال ديگران اس�ت و ربطي به 
من ندارد! وظيفه م�ال ديگران اس�ت و ربطي به من 
ندارد! »شهر من خانه من« شعاري بيش نيست و خانه 
من خانه من اس�ت و شهر من ش�هر من نيست! همه 
مش�كات تقصير ديگران اس�ت و من از همه شاكي 
هستم چون جز من هيچ كس كارش را درست انجام 
نمي دهد!خاصه اينكه همه بد هس�تند و من خوبم! 
اگر باور نمي كنيد به مثال هايي كه در اين نوشته آمده 

است توجه كنيد. 
      

    من مسئوليتي در قبال زباله ديگران ندارم!
تا به حال براي ش��ما پيش آمده اس��ت در خيابان ش��اهد 
اين باشيد كه شهروندي آش��غال خود را از پنجره ماشين 
بيرون مي ان��دازد و پايش را روي پدال گاز فش��ار مي دهد 
و مي رود؟عكس العمل ش��ما در اين مواقع چه بوده است؟ 
تقريباً اكثر ما در چنين مواقعي شروع مي كنيم پشت سر 
اين شهروند حرف زدن و ناسزاگفتن! عجب آدم بي فرهنگي! 
اين آدم تو خونه خودش هم آش��غال رو زمين مي انداخت! 
همين آدم ها هستند كه محيط زيست را خراب مي كنند! 
حرف هايي از اين دس��ت گفته مي ش��ود ولي هيچ يك از 
ما پوس��ت موزي كه يكي ديگر بر زمين انداخته اس��ت را 
برنمي داريم درون سطل آشغال بيندازيم. چرا؟ چون خود 
را مسئول انجام آن نمي دانيم! چون فكر مي كنيم همين كه 
جلوي پاي كسي پوس��ت موز نيندازيم كافي است و ديگر 
وظيفه اي براي جمع كردن پوست موز از جلوي پاي ديگران 

متوجه ما نيست! 
     وظيفه همكار من چه ربطي به من دارد؟

خدا نكند كار كس��ي به اداره اي بيفتد! زماني كه به اداره اي 
مراجعه مي كنيد و كارمند مورد نظر شما نباشد و مرخصي 
رفته باشد همكار اين كارمند فقط در جواب سؤال شما كه 
مي پرسيد پس كار من را چه كسي انجام مي دهد؟مي گويد: 
فقط خود ايش��ان بايد انج��ام دهند فعًا ه��م كه مرخصي 
هس��تند! خب كار ارباب رجوع در زمان غيبت ايشان را چه 
كسي بايد انجام دهد؟ هيچ كس پاسخگو نيست، چرا؟ چون 

ش��خص نمي خواهد غير از وظايف تعريف شده خودش كار 
ديگري را انج��ام دهد و البته چنين ش��خصي به طور حتم 
وظايف خ��ودش را نيز درس��ت انجام نمي ده��د. همكاران 
كارمند غايب نيز اصًا احساس همكاري و مسئوليت پذيري 
نمي كنند تا چهره همكار هميشه غايب مخدوش نشود. به 
آنها چه كار يك��ي ديگر را انجام دهن��د؟ كارش را كه انجام 
نمي دهند و ارباب رجوع بيچاره هم س��رگردان و باتكليف 
است هيچ، كلي هم پشت سر همكار غايبشان حرف مي زنند. 
آنها حتي براي لحظه اي فكر نمي كنند كه روزي هم خودشان 
مجبور مي شوند مرخصي رفته و ش��ايد كارشان به ديگري 

بيفتد. 
     يلداي امسال يك دانه ياقوت نصيب فقرا نشد!

در همين ايام عيد كريس��مس مطلبي را خواندم كه بسيار 
تعجب ك��ردم! در بخش��ي از اين مطلب آم��ده بود قيمت 
بوقلمون در روزهاي عادي 25 دار اس��ت ولي در ايام عيد 
كريس��مس چون يكي از غذاهاي س��نتي اين روزهاست 
با عرض��ه انبوه قيمت آن مي ش��ود 5 دار كه همه اقش��ار 
جامعه حتي فقيرترين خانواده ها هم بتوانند در اين شب ها 
بوقلمون، اين غذاي س��نتي را بخورند. واقعاً خيلي عجيب 
اس��ت آخر چرا اين كس��به فرنگي ذهن اقتصادي ندارند؟ 
چه دليلي دارد قيمت بوقلمون را بكنند 5 دار درحالي كه 
مي توانند دو برابرش كنند و سود هنگفتي به جيبشان بزنند. 
اصًا اين خارجي ها بلد نيستند چطوري پول دربياورند! بله 
آنها بلد نيستند ولي ما خيلي خوب بلديم. ايام شب يلداست 
و سور و سات اين شب هم انار ، آجيل و ميوه است. مغازه دار 
وطني آجيلي را كه چند ماه پيش با قيمت همان چند ماه 
پيش خريداري كرده است در ش��ب يلدا دو برابر مي كند، 
چرا؟ چون بايد از بازار داغ شب يلدا بيشترين سود را ببرد. 
اناري كه در روزهاي عادي قيمتش پنج، شش هزار تومان 
است در شب يلدا سير سعودي مي گيرد و چند برابر مي شود. 
خيلي از مردم نتوانستند حتي چند انار خريداري كنند و به 
خانه ببرند. چرا؟ چون برخي كسبه بايد سود كافي را از اين 
آشفته بازار مي بردند و خاصه اينكه در شب يلداي امسال 
يك دانه ياقوت از آن »صددانه ياقوت دسته به دسته« استاد 

رحماندوست نصيب فقرا نشد!

     همه چيز را به گردن مسئوان انداختن، بي انصافي 
است

همه افراد جامعه به درست يا غلط عادت كرده اند هر مشكلي 
كه در جامعه وجود دارد را به گردن مس��ئوان بيندازند. نه 
آنكه ما بخواهيم مس��ئوليت مس��ئوان را ناديده بگيريم و 
آنها را مبرا از انجام وظايفش��ان بدانيم، نه، ولي هر كدام از ما 
شهروندان نيز در قبال يكديگر و  موضوعات مختلف جامعه 
مسئول هستيم. كاسبي كه جنس خود را كه از قبل با همان 
قيمت قبل خريداري كرده است ولي در ايام شب عيد چند 
برابر مي كند آيا رفتار او گردن مسئوان جامعه است؟ البته 
در ضرورت اعمال نظارت و كنترل كسبه از سوي مسئوان 
ترديدي نيست اما آيا مي توان دوربين به دست همه را كنترل 
كرد؟ آيا فردي كه آشغال روي زمين مي ريزد مسئوليتش به 
گردن مسئوان جامعه است؟ كسي كه با سرعت از چراغ قرمز 
رد مي شود و حادثه مي آفريند مسئوليتش به گردن مسئوان 
جامعه اس��ت؟ و هزاران م��وارد ديگر كه هيچك��دام به طور 
مستقيم مسئوليتش به گردن مس��ئوان كشور نيست ولي 
ما همه را به گردن آنها مي اندازيم تا مبادا وجدان خفته مان 
بيدار و خدشه اي به آن وارد شود. در واقع حتي مسئوليت هاي 
خود را ناديده مي گيريم و با انداختن تمام تقصيرها به گردن 
مسئوان، رفتار خود را توجيه مي كنيم. بدون شك اين رفتار 

غيرمنصفانه است و به نفع هيچ كس نيست. 
     فق�ط انتقادگ�ر نباش�يم، خودمان هم مس�ئول 

هستيم
چرا م��ا وقتي نمونه ه��اي رفتار غيرمس��ئوانه را مي بينيم 

فقط انتقاد مي كنيم و حتي درصدد جبران آن برنمي آييم؟ 
دائماً از رفتارهاي غيرمس��ئوانه ديگران حرف مي زنيم اما 
خودمان كاري نمي كني��م، در حالي كه اگ��ر در خانواده ها 
فرهنگ مسئوليت پذيري نهادينه  شود در بيرون از خانواده 
و در اجتماع ه��م همانگونه كه بايد خود را نش��ان مي دهد. 
اخيراً فيلم كوتاه تلگرامي از يكي از مقامات بلندپايه يكي از 
كشورها ديدم كه وقتي از جلس��ه بيرون مي آمد ناگاه ليوان 
قهوه اش از دس��تش به روي افتاد و تمام قهوه او روي زمين 
پخش شد. خيلي راحت مي توانس��ت سري به نشانه تأسف 
تكان دهد و برود، ولي در نهايت تعجب رفت و تي نظافت را 
برداشت و زمين را پاك كرد. چون او خودش را مسئول آن 
كثيفي مي دانست. در واقع اين آموزه بايد از كودكي برايمان 
جا بيفتد كه تو خودت مسئول انجام تمام كارهايت هستي. 
اگر بر اثر بي احتياطي تو اتفاقي رخ دهد خود تو مسئول آن 
اتفاق هستي نه فرد ديگري. خب مس��لماً وقتي در خانواده 
اين رفتارها هميشه انجام  شود آن كودك وقتي حتي وزير 
هم شود خودش زميني را كه كثيف كرده تميز مي كند. بايد 
مس��ئوليت پذيري افراد از خانواده ها صورت گيرد. والدين 
خود مسئول هس��تند تا فرزنداني با حس مسئوليت پذيري 
تربيت كنند. اگر هر كدام از والدين خود انسان هاي مسئولي 
باشند قطعاً فرزنداني با همين حس تربيت مي كنند. جامعه 
ما شديداً نياز به افرادي با حس مس��ئوليت پذيري دارد. از 
سويي تمام اتفاقات جامعه به گردن مقامات كشوري نيست 
و خيلي از آنها ب��ه فرهنگ و رفتار اجتماعي ه��ر كدام از ما 
شهروندان بر مي گردد. وقتي دل ما به حال هموطن خودمان 
نسوزد مقامات كش��وري چه كاري از دستش��ان برمي آيد؟ 
وقتي ما فقط به فكر س��ود و منفعت خود هس��تيم و براي 
لحظه اي ديگ��ران را در نظر نمي گيريم مقامات كش��وري 
چه كاري از دستشان بر مي آيد؟ البته آنها هم وظايفي در اين 
نوع رفتارهاي اجتماعي بر عهده دارند مثل نظارت بيش��تر 
بر قيمت هاي اجناس در ش��ب هاي عيد، برنامه ريزي براي 
فرهنگ سازي حس مسئوليت پذيري در افراد جامعه، پخش 
فيلم ها و سريال هايي در اين زمينه از رسانه هاي مختلف و... 
تا با تكرار مصاديق مسئوليت پذيري، اين موضوع مهم كم كم 

در جامعه نهادينه شود. 

تا به حال براي ش�ما پيش آمده است در 
خيابان ش�اهد اين باشيد كه شهروندي 
آش�غال خود را از پنجره ماشين بيرون 
مي اندازد و پايش را روي پدال گاز فشار 
مي دهد و مي رود؟عكس العمل ش�ما در 
اين مواقع چه بوده است؟ تقريبًا اكثر ما 
در چنين مواقعي شروع مي كنيم پشت 
سر اين شهروند حرف زدن و ناسزاگفتن! 
ولي هيچ ي�ك از ما پوس�ت م�وزي كه 
يكي ديگ�ر بر زمي�ن انداخته اس�ت را 
برنمي داريم درون سطل آشغال بيندازيم

اكث�ر انس�ان ها فك�ر مي كنن�د 
مسئوليت پذيري يعني كار خودت 
را خوب انج�ام بدهي و تم�ام، اما 
زندگ�ي م�ا فق�ط در كار و تكليف 
خاصه نش�ده، بلكه مس�ئوليت 
زبان بيش�تر از اين حرف هاس�ت. 
اين عض�و بي اس�تخوان مي تواند 
چنان س�نگين و س�خت باشد كه 
تمام استخوان هاي بدن و فكر يك 
انسان ديگر را خرد كند يا برعكس 
مي تواند آنقدر س�اده و بدون باا و 
پايين باش�د كه دل يك بنده خدا 
را سبك كند. اگر همه آدم ها حد و 
حدود زبان خود را بدانند ديگر هيچ 
مرز و حرمتي شكس�ته نمي شود

خيل�ي وقت ها مس�ئوليت هاي خ�ود را 
نادي�ده مي گيري�م و ب�ا انداخت�ن تمام 
تقصيرها به گردن مس�ئوان، رفتار خود 
را توجيه مي كنيم. بدون ش�ك اين رفتار 
غيرمنصفانه است و به نفع هيچ كس نيست

مسئول فقط يك عنوان نيست وقتي مسئوليت ها به دست 
فراموشي سپرده مي شود

  كسري محمديان
بارها درباره مس��ئوليت پذير بودن صحبت ها ش��ده و 
مطالب بسياري گفته شده است اما سؤال اينجاست كه 
تا چه ميزان اين صحبت ها و راهكارهاي مسئوليت پذير 
بودن در ذهن افراد تأثير گذاشته است. مشخص نيست 
در ذهن افراد مختلف جامعه چه تأثيري داشته است ولي 
گويا هيچ تأثيري روي بسياري مسئوان جامعه نداشته 
است و هر روز ش��اهد وقايعي در جامعه هستيم كه به 
بي مسئوليتي مسئوان در حوزه كاري شان برمي گردد. 
وقتي مس��ئوان جامعه ك��ه در رأس امور ق��رار دارند 
مسئوليت پذيري در زندگي و رفتار و كار آنان كمرنگ 
است شايد توقع زيادي است كه مردم آن جامعه افرادي 
دلسوز و مسئوليت پذير باشند. هميشه تكرار يك رفتار 
تأثيري كه در روزهاي اول داش��ته را به مرور از دس��ت 
مي دهد و فرد نسبت به آن بي تفاوت مي گردد تا جايي كه 
به شكل يك امر عادي تبديل مي شود و هيچ واكنشي 
نسبت به آن نشان داده نمي شود. درباره اتفاق هاي ناگوار 
هم همين گونه است. هر اتفاقي هر چقدر وحشتناك و 
دلخراش هم كه باش��د به دليل تكرار آن چشم و ذهن 
انسان به آن عادت كرده اس��ت و ديگر واكنش اوليه را 
ندارد. درباره خبر يك حادثه دلخ��راش هم همينطور 
است. خبر خيلي زودتر در ذهن مردم به عادت تبديل 
مي شود و ديگر از حساسيت هاي اوليه خبري نيست تا 
جايي كه ذهن جامعه نسبت به آن خنثي مي شود. مثًا 
درباره حوادث جاده اي هنگام شنيدنش سري به نشانه 
تأسف تكان مي دهيم و رد مي شويم. با شنيدن سوختن 
دانش آموزان به دلي��ل بي احتياطي و بي مس��ئوليتي 
مس��ئوان مدرس��ه، فقط براي لحظه اي دلمان به درد 
مي آيد و دوباره مشغول و س��رگرم روزمرگي هاي خود 
مي شويم. اتوبوس دانش آموزان چپ مي كند يك تعداد 

نخبه يا فوت مي كنند يا قطع نخاع مي شوند فقط تا چند 
روز رس��انه ها در بوق و كرنا مي كنند و بعد از چند روز 
همه چيز به فراموشي سپرده مي ش��ود. همه فراموش 
مي كنيم با اي��ن حادثه دلخراش چند خان��واده داغدار 
شده اند و در سوگ فرزندانش نشس��ته اند. همه چيز را 
فراموش مي كنيم تا اتفاق بعدي بيفت��د و دوباره همه 
براي چند روز درباره بي مس��ئوليتي مسئوان مربوط 

مدام حرف بزنيم. 
اتوبوس دانشگاه در مسير داخلي دانشگاه چپ مي كند 
و 10 نفر كش��ته و 25 نف��ر مجروح مي ش��وند كه حال 
برخي از آنها وخيم اعام مي ش��ود. در ساعت هاي اوليه 
همه مردم از ش��نيدنش شوكه مي ش��وند يعني چه در 
مسير داخلي دانش��گاه اتوبوس چپ مي كند و تعدادي 
از دانش��جوها مي ميرند؟ مگر دانش��گاه در كجا ساخته 
شده است كه جاده اي پيچ در پيچ دارد كه در عكس ها 

تداعي گر جاده چالوس پر حادثه اس��ت؟ بله دانشگاهي 
در فضايي غيراس��تاندارد بدون توجه به شيب بسيار و 

كوهستاني بودن محيط مي س��ازند. از اين بگذريم چرا 
با اين همه شهريه هاي سنگيني كه از خانواده ها گرفته 
مي شود حداقل وسيله حمل و نقل مناسب و سالم براي 
جابه جايي دانشجويان در نظر گرفته نمي شود؟همانطور 
كه گفته شد خبر در س��اعت هاي اوليه بازتاب بسياري 
داشت و بس��يار تأثربرانگيز بود ولي بعد از گذشت يكي 
دو روز بازهم خيلي ها فراموش كردند كه اين اتفاق چه 
بايي سر خانواده هاي قربانيان حادثه آورده است. جامعه 
ما هيچ وقت رنگ مسئوليت پذيري به خود نمي گيرد تا 
مادامي كه اينگونه وقايع بعد از مدتي به دست فراموشي 
سپرده مي شود. شما با اخراج كردن يك يا چند نفر كه 
شايد چندان هم ربطي مستقيم به حادثه نداشته باشند 
آيا مي توانيد جاني كه از دست رفته است را حياتي دوباره 
ببخش��يد؟مي توانيد مرهمي بر دل داغدار خانواده هاي 

داغدار بگذاريد؟ 
نكته تك��راري اين جريانات اينجاس��ت ك��ه در چنين 
مواقعي همه شروع مي كنند از مسئوان كشورهاي ديگر 
مي گويند كه چقدر مسئوليت پذيرند و مطالب،فيلم ها 
و اخباري در اين زمينه در ش��بكه هاي اجتماعي دست 
به دست مي شود. بر فرض در يك كش��ور اروپايي براي 
موضوعي كه فقط به دليل كوچك ترين تأخير يا اشتباه 
س��هوي صورت گرفته، مثًا هواپيم��ا 20 دقيقه تأخير 
داشته، فرد مسئول عذرخواهي مي كند يا در جا استعفا 
مي كند! متأسفانه دركشور ما اين رويه عادي شده است 
كه هميشه ابتدا بايد اتفاقي بيفتد و جاني از دست برود تا 
مسئوان مربوط بعد از آن به فكر برطرف كردن اشكال 
و ايراد ماجرا باشند. انگار كه »مسئول« فقط يك عنوان 
است و تنها گاهي بر حسب اجبار عملياتي مي شود! اما 
تا كجا قرار است اين روال ادامه پيدا كند. آيا نبايد فكري 

براي آن كرد؟ 

نگاه

هر روز شاهد وقايعي در جامعه هستيم كه به 
بي مسئوليتي مسئوان در حوزه كاري شان 
برمي گردد. وقتي مسئوان جامعه كه در 
رأس امور قرار دارند مسئوليت پذيري در 
زندگي و رفت�ار و كار آنان كمرنگ اس�ت 
شايد توقع زيادي است كه مردم آن جامعه 
افرادي دلس�وز و مس�ئوليت پذير باشند
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»اليزابت وارن« سناتور دموكرات امريكا در آخرين روز از سال 2018 
از نامزدي خود براي شركت در انتخابات رياست جمهوري سال 2020 

امريكا خبر داد. 
 به نوشته روزنامه »واشنگتن پست« س��ناتور وارن اعام كرده است 
براي ش��ركت در انتخابات س��ال 2020 كميته اي  انتخاباتي تشكيل 

مي دهد. 
اينزنكيست؟

سناتور وارن كه از س��ال 2012 نماينده ايالت »ماساچوست« است، 
در رايانامه اي خطاب به اعضاي حزب دموكرات از نامزدي خود براي 

شركت در انتخابات آينده رياست جمهوري امريكا خبر داد. 
اليزابت وارن در پيام ويدئويي چهار دقيقه و س��ي ثانيه اي خطاب به 
هوادارانش گفت:»طبقه متوسط امريكا مورد حمله قرار گرفته است. 

چگونه به اينجا رس��يديم؟ ميلياردرها و شركت هاي بزرگ در بيشتر 
موارد تصميم مي گيرند و سهم بيش��تري را خواستارند. آنها با كمك 

سياستمداران سهم بيشتري را مي خواهند.«
به نوشته واش��نگتن پس��ت، قرار اس��ت 13 ماه ديگر انتخاباتي بين 
نامزدهاي ح��زب دموكرات برگ��زار ش��ود و برنده آن نام��زد نهايي 
دموكرات ها در رقابت با »دونالد ترامپ« رئيس جمهور كنوني امريكا 

خواهد بود. 
ديگر رقباي هم حزبي خانم وارن »كوري بوك��ر«، »كاما هريس«، 
»شراد براون«، »ايمي كلوبوچار« ، »كريس��تين گيليبرند« و »برني 
سندرز« به عنوان نامزد مس��تقل خواهند بود. گفته مي شود سناتور 

وارن عقايدي نزديك به برني سندرز دارد. 
وبگاه ش��بكه خبري »دويچه وله« نيز در مطلبي با اشاره به اين خبر 

نوشت:»اليزابت وارن با حضور در انتخابات 2020، دونالد ترمپ را به 
چالش مي كشد.« 

شانسوروديكزندموكراتبهكاخسفيد
هر چند تاكنون هيچ زني نتوانس��ته اس��ت به عن��وان رئيس جمهور 
امريكا وارد كاخ سفيد شود، اما جنبش MeToo و اتهامات جنسي 
گسترده در ميان مقامات امريكايي به خصوص جمهوريخواهان شرايط 
اجتماعي و فرهنگي جامعه امريكا را به نفع دموكرات ها تغيير داده و 
اين تغيير خود را در انتخابات ميان دوره ای مجلس امريكا با پيروزي 

دموكرات ها نشان داده است. 
جنبش »MeToo« بيشتر از آنكه يك جنبش اجتماعي اصاح گر 
باشد به جنبشي سياسي براي بهره برداري انتخاباتي تبديل شده كه 

حاا با سپري شدن يك سال همچنان ادامه دارد. 

در جنبش MeToo در امريكا مردان جمهوريخواه به طور چشمگيري 
مورد اتهام قرار گرفتند. از شخص دونالد ترامپ گرفته كه با سريالي از 
اتهامات جنسي مواجه است تا عالي ترين مقامات دولت وي همچون 
برت كاوانا قاضي دادگاه دي��وان عالي اياات متحده امريكا  كه دونالد 

ترامپ وي را براي تصدي اين پست به مجلس سنا معرفي كرد. 
دونالد ترامپ اتهام تعرض جنس��ي عليه قاضي كاوانا را س��اختگي و 
شرم آور خواند و گفت: ش��نيده ام كه آنها در فكر استيضاح اين قاضي 
برجسته هس��تند؛ مردي كه مرتكب هيچ كار اشتباهي نشده است، 
مردي كه در ترفندي گير افتاده كه دموكرات ها با وكاي خود براي او 

تدارك ديده اند و حاا مي خواهند او را استيضاح كنند. 
 در تحلي��ل مجله اكونوميس��ت از اي��ن جنبش در س��الگرد جنبش

 MeToo و در آستانه انتخابات ميان دوره اي مجلس امريكا آمده بود: 
براي تغيير رفتار الگو هاي رفتاري يك دهه يا بيش��تر طول مي كشد، 
MeToo فقط يكساله است. اين مس��ئله در رابطه با مسائل جنسي 

خيلي مهم نيس��ت، بلكه اهميت MeToo در اين اس��ت كه قدرت 
چگونه توزيع مي ش��ود و چگونگي پاس��خ زنان در مورد آزار و اذيت، 
بنابراي��ن MeToo به بحث در مورد عدم ق��درت زنان در مقام هاي 
دولتي ارش��د و ش��كاف در درآمد متوس��ط بين كارگران زن و مرد 
مي پردازد و قصد دارد محافظتي در برابر سوءاستفاده براي زنان جوان 
در محيطي كه كار مي كنند فراه��م آورد. از نگاه اين گزارش جنبش 
MeToo ممكن اس��ت تبديل ب��ه نيرومندترين ق��درت براي حل 

مسالمت آميز بين زنان و مردان از زمان حق رأي زنان شود. 
پيش از انتخابات 201۶، ۹20 نف��ر از زنان دموكرات تصور مي كردند 
حمايت از فهرس��ت زنان دموكرات مي تواند دموكراسي زنان را ارتقا 
دهد، اما زماني كه ترامپ در انتخابات پيروز شد متوجه شدند اينگونه 
نيست ولي با جنبش سياس��ي- اجتماعي MeToo به نظر مي رسد 
اين بار ماجرا فرق مي كند. MeToo توانست نتايج انتخابات 2018 
مجلس امريكا را به نفع زنان دموكرات تغيير دهد. بي ترديد انتخابات 
رياس��ت جمهوري تفاوت هاي عمده اي با مجل��س دارد اما بايد ديد 
MeToo آيا خواهد توانست بر انتخابات رياست جمهوري هم اثرگذار 

باشد و يك زن را براي نخستين بار راهي كاخ سفيد كند؟ 

سياست هاي جمعيتي كشور در ارديبهشت ۹3 از طرف مقام معظم 
رهبري در راس��تاي »اهميت مقوله جمعيت در  اقتدار ملي و با توجه 
به پويندگي، بالندگي و جواني جمعيت كنوني كش��ور به عنوان يك 
فرصت و امتي��از و در جهت جبران كاهش نرخ  رش��د جمعيت و نرخ 
باروري در سال هاي گذشته« اباغ شد. اين سياست ها در 14 بند به 
همه دستگاه ها اباغ ش��د و در آن بر ضرورت  هماهنگي و تقسيم كار 
بين اركان نظام و دستگاه هاي ذيربط براي اجراي دقيق، سريع و قوي 
اين سياست ها و گزارش نتايج رصد مس��تمر  اجراي آنها تأكيد شده 
است.   حاا چهار سالي از اباغ اين سياست ها مي گذرد اما آنطور كه 
سيدحامد بركاتي، مديركل دفتر سامت جمعيت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت مي گويد اوضاع جمعيت كش��ور بهتر كه نشده هيچ 
بدتر هم شده است:»در شرايط فعلي هم ميزان ازدواج ها و هم ميزان 
فرزندآوري در كشور كاهش يافته است. س��اانه بين 5 تا 7 درصد از 
ميزان ازدواج ها كم شده، به طوري كه در سال 8۹ حدود8۹0 هزار و 

در سال ۹۶ حدود ۶70 هزار ازدواج انجام شده است.«
كاهشميزانازدواجوتولد

زنان بازيگر اصلي نقشه جمعيتي هستند. تغيير نقش زنان از مادري و 
همسري به كارمندي و نان آوري باعث شده است تا آنها ناگزير شوند به 
تناسب شرايطشان براي فرزندآوري تصميم بگيرند. شرايط اقتصادي، 
تنگناهاي مالي و عدم حمايت قوانين از زنان شاغل هم موجب شده است 
آنها ميان ادامه كار و مادر شدن مجبور باشند تن به ادامه كار دهند به 
همين دليل هم است كه اغلب زوج ها تا چندين سال بعد از ازدواج هم به 
فرزند داشتن فكر نمی كنند. بگذريم از اينكه طبق آمارها ميزان ازدواج 

هم همانند فرزندآوري با روند كاهشي مواجه بوده است. 
به گفته مديركل دفتر س��امت جمعيت، خان��واده و مدارس وزارت 
بهداش��ت در حوزه جمعيت يكي از مهم ترين ش��اخص ها عدد رشد 
جمعيت است كه در حال حاضر اين رقم 1/3 است. آنچه بيش از همه 

چيز اهميت دارد، عدد TFR يا نشان باروري كلي است. 
بركات��ي مي افزايد:»ب��ر اس��اس سرش��ماري س��ال ۹5 و نظ��ر 
جمعيت شناسان كشور، ش��اخص TFR يا باروري زنان در پنج سال 
منتهي به س��ال ۹5 به ميزان 2/01 بود. برخي نيز مي گويند در سه 
سال منتهي به اين سال، نش��ان باروري كلي 2/08 و حدود سال ۹5 
ميزان اين نش��ان  2/1 بود و البته اين ميزان خيلي خوشحال كننده 
نيس��ت،زيرا س��طح جايگزيني جمعيت بايد2/1باش��د. به نسبت 
خانم هاي 15 تا 45 سال كشور بايد بررسي كرد كه چه تعداد كودك 
در سال به دنيا مي آيند. تعدادي از اين كودكان در دوران نوزادي و 
نوجواني يا قبل از رسيدن به سن بازدهي براي كشور، ممكن است 
دچار حادثه اي شوند. درباره عدد TFR يا همان نشان باروري كلي 

همه جهان بر عدد2/1،  توافق دارند.«
وي ادامه مي دهد:»متولدان سال ۹5 حدود يك ميليون و 40 هزار نفر 
بودند و علت اين ميزان تولد به دليل وجود شكم نمودار جمعيتي دهه 
۶0 بود، زيرا در اين دهه در برخي سال ها حدود 2 ميليون تولد اتفاق 
افتاد و در نتيجه به مرور ميزان ازدواج ها و به همان نسبت تولدها هم 
بيشتر شد. اصواً بيشتر زوج هايي كه ازدواج مي كنند، اولين فرزندشان 

حدود چهار،پنج سال بعد از ازدواج متولد مي شود.«
تسهياتيكهنيست!

فرهنگ »فرزند كمتر زندگي بهتر« هنوز هم در زندگي مردم جاري 
اس��ت، اما دليل پايداري اين فرهنگ را بايد در ش��رايط ديگري هم 
جست وجوكرد. در اغلب كش��ورهاي دنيا به تناسب رويكردي كه به 
افزايش جمعيت دارند تسهيات متناسب با آن را هم فراهم مي آورند. 
در كشور ما اما سياست هاي افزايش جمعيت با هيچ رويكرد تشويقي 
همراه نبوده اس��ت. در اين ميان با تغيير هنجارهاي اجتماعي و لزوم 
اشتغال زنان در كنار مردان براي تأمين اقتصاد خانواده، امنيت شغلي 
مادران در زمينه فرزندآوري بس��يار اهميت دارد. مرخصي زايمان ۹ 
ماهه يكي از تسهياتي است كه براي زنان شاغل مطرح شد، اما  جز 
برخي وزارتخانه هاي دولتي از جمله وزارت بهداش��ت زير بار چنين 
امري نرفته اند. به همين دليل زناني كه در بخش خصوصي ش��اغلند 
اگر اطمينان داشته باشند بارداري شان منتج به از دست دادن كارشان 
نخواهد شد به دليل شرايط خاص كاري و تعداد كم كارمند بايد بعد از 

زايمان سر كار خود حاضر شوند. 
مديركل دفتر س��امت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
درباره وضعي��ت اجراي قان��ون مرخصي پ��در نيز اينگون��ه توضيح 
مي دهد:»موضوع 15 روز مرخصي ب��راي پدر نيز به اين دليل بود كه 
امنيت رواني براي مادري كه تازه زايمان كرده فراهم شود. در گذشته 
خانواده هاي گسترده با وجود پدربزرگ، مادربزرگ، خاله و عمو وجود 
داشت، اما در حال حاضر خانواده ها كوچك شده و بسياري از زوج ها با 

فاصله هاي بسيار دور از والدين خود زندگي مي كنند.«
از نگاه وي وقتي سياستي براي جمعيت در سطح كان كشور تعيين 
مي شود بايد به تمام ابعاد آن توجه كرد و نه اينكه فقط بخشي از آن را 

بزرگنمايي نمود. به طور مثال سياست هاي كان جمعيت در كشور 
شامل 14 بند است كه به مواردي مانند سالمند، تغذيه و... نيز اشاره 
مي كند و اگر به تمام اين موارد توجه شود، مي توان چالش جمعيت را 
برطرف كرد. بركاتي مي گويد:»راهبردهاي وزارت بهداشت در زمينه 
جمعيت، بر اساس سياست هاي جمعيتي كشور تغيير كرده و در مسير 
فرزندآوري قرار گرفته اس��ت. وزارت بهداشت در زمينه ازدواج سالم 
نيز كارهايي انجام داده و بيش از 30 هزار كارگاه و جلسه آموزشي در 
دانشگاه ها براي جوانان برگزار كرده است. بيش از 2 ميليون دانشجو 

در اين كارگاه ها مشاركت داشته و آموزش ديده اند. 
در زمينه فرزندآوري نيز كاس هاي آموزشي براي همه زوج ها برگزار 
شده است. با راهبرد اتخاذ شده توسط شوراي عالي انقاب فرهنگي 
و سازمان اجتماعي كش��ور، اين آموزش ها به عنوان يكي از سدها در 
برابر طاق انتخاب ش��ده اس��ت. اين آموزش ها از دو ساعت به شش  
ساعت رس��يده و در دو اس��تان البرز و تهران به صورت پايلوت اجرا 

شده است.«
روياروييباواقعيت

با صداي زنگ پيام كوتاه به خود مي آي��د. روزنامه را كنار مي گذارد و 
سراغ پيامك مي رود. پيامك هشدار بانك براي پرداخت قسط وامي 
است كه براي برگزاري مراسم ازدواج گرفته بودند. گالري گوشي اش را 
با تمام عكس هايي كه از بچه ها ، اشك ها و لبخندهايشان دارد مي بندد 
و با موبايل بانك ته مانده حسابش را چك مي كند تا ببيند از پس قسط 

وامشان بر مي آيد يا نه؟

 »بانوي عمارت« تصوير كم رمقي 
از نقش آفريني تاريخي زنان ايراني

دنياي قصه، رمان،  فيلم و سينما قهرمانان زن كم به خود نديده است؛ 
قهرماناني كه برخي شان از جنس قهرمانان واقعي هستند و به همين 
دليل مخاطب مي تواند با آنها همذات پنداري كند و برخي ديگر آنچنان 
دور از ذهن هستند كه هيچ گاه راهي به ذهن و درون مخاطبان نمي يابند 
و به خيل عظيم آث��ار فرهنگي كمتر مورد توج��ه مي پيوندند.» بانوي 
عمارت« اما سريالي است كه نقش زنان در آن بسيار پر رنگ تر از مردان 
نشان داده شده است. سريالي كه مي خواهد مخاطب را به حال و هواي 
دوران مظفرالدين ش��اه قاجار ببرد و عروس��ي بانوي عمارت همزمان 
مي شود با ترور ناصرالدين شاه. سريال يك قهرمان ندارد بلكه عناصر 
داستان به گونه اي در كنار هم بافته ش��ده اند كه در هر رسته و طبقه 
اجتماعي در ساز و كار عمارت قجري دست كم يك قهرمان زن به چشم 
مي خورد؛ از فخرالزمان شخصيت محوري فيلم گرفته تا مهرالنسا و آهو 

هر كدام در جايگاه خود قهرمان اين داستانند. 
در سوي ديگر داستان اما ضد قهرمانان و شخصيت هاي منفي » زنان« 
نقشي قابل توجه دارند.» جواهر«  نديمه افسرالملوك و دسيسه هايش 
يا خود افسرالملوك خواهر شازده ارسان و شخصيتي خاكستري كه 
خيلي وقت ها وجه سياه شخصيتش بيشتر غلبه دارد. در قالب داستان 
كه فرو مي روي اما نويسنده به خوبي نتوانس��ته است فضاي حاكم بر 
دوران قاجار را به تصوير بكشد. روابط ميان افراد و برخورد آنان با يكديگر 
چندان همخواني با روابط دنياي قديم ندارد. هر چند شايد اگر به تاريخ 
بازگرديم و نقش زنان را در دوران هاي مختلف به خصوص دوران قاجار 
مورد بازبيني قرار دهيم متوجه می شويم كه زنان در طول تاريخ ايران 
زمين تا چه اندازه توانس��ته اند تأثيرگذار باشند و در بزنگاه هاي خاص 

چگونه مسير تاريخ را تغيير داده اند. 
اين در حالي اس��ت كه تصور عامه بر اين اس��ت كه زن��ان در اندروني 
از دنياي پيرامونش��ان غافل بوده اند و هيچ تصوي��ري از دنياي مردانه 
روزگار قجري به زنان حاضر در اندروني نمي رس��يده است، اما تاريخ 
گواهي مي دهد زنان به خصوص در دوران قاجار نقشي مهم و تأثيرگذار 
داش��ته اند. يكي از مش��هور ترين نقش آفريني هاي زنان در اين دوران 

جنبش تحريم توتون و تنباكو به فرمان ميرزاي شيرازي بود. 
شاه از مخالفت آيت اه  ميرزاحسن آشتياني با قرارداد توتون و تنباكو 
بر آشفت و دستور داد او را به عراق تبعيد كنند. زنان مصمم شدند مانع 
از تبعيد مجتهدش��ان شوند و لذا دسته دس��ته به سوي محله سنگلج 
حركت  و در دارالشرع اجتماع كردند. آنها سپس به طرف بازار آمدند و 
هر مغازه اي را كه گشوده مي  ديدند، بستند. آنگاه با فرياد و فغان روي 
به ارگ سلطنتي آوردند. مرداني كه قبل از زنان در سنگلج و دارالشرع 
گرد آمده بودند، به دنبال زنان راه افتادند. برخي از مردان براي مراقبت 
از آنان، در اطراف زنان راه مي رفتند. زنان در ميدان ارگ به داد و فرياد 
پرداختند، به گونه اي كه ش��اه را وحش��ت فرا گرفت. اي��ن جنبش اما 
حرمسراي شاهي را هم فرا گرفت. اوج مخالفت زنان حرمسرا با قرارداد 
را مي توان در اقدام انيس الدوله، سوگلي شاه مشاهده كرد. شاه قليان 
درخواس��ت نمود اما او كه رياست حرمس��را را بر عهده داشت،گفت: 
كشيدن قليان حرام است. شاه گفت: چه كسي آن را حرام كرده است. 

وي جواب داد: همان كسي كه مرا بر تو حال كرده است. 
س��ريال بانوي عمارت و نقش پررنگ زنان در داس��تان را شايد بتوان 
تصويري كمرنگ از واقعيت نقش آفريني زنان مسلمان ايراني در مقاطع 
تأثيرگذار تاريخ اين سرزمين دانس��ت؛ جريان هايي كه در كشورهاي 

اروپايي نمونه هايش را نمي توان مشاهده كرد. 

زنان آفريننده همه تحوات و انقاب ها
حضرت خديجه )س( كه به س��ن 40 سالگي مي رس��د، دارای ثروت 
فراوانی است و عده اي هم با ثروت او كار مي كنند و حق العمل مي گيرند. 
از جمله كسانی كه حاضر ش��د با كاروان تجارتی حضرت خديجه به 
شام برود،رسول خدا )ص( بود كه در آن زمان حدود 24 سال داشت. 
كاروان تجارتی خديجه از بركت قدم پيغمبر)ص( تنها با رفتن به يك 
سفر شام، سود فراوانی كرد. با برگشتن اين كاروان، خديجه به غامش 
ميس��ره گفت:»از ماجرای رفتن و برگش��تن كاروان چه خبر؟« او به 
خديجه كبری )س( گزارش داد برخاف هر بار، اين بار كسی در كاروان 
بود كه مع��دن ادب، فضيلت، پاكی، امانت، كرام��ت، صداقت، اصالت 
خرد و معرفت، درس��تی، وقار و آرامش بود. اين مجموعه را ميس��ره 
 برای خديجه)س( گفت. اين فضايل، كرامات، درس��تي ها، واس��طه
  حضرت خديجه )س( برای ازدواج با اين شخصيت دوست داشتني شد. 

اين بخشي از كتاب ئافرت است. 
كتاب ئافرت: زنان آفريننده همه تحوات و انقاب ها نوش��ته  س��يده 
نرگس ميرعال��ي، نقش زن��ان را در عرصه هاي مختل��ف و زمان هاي 

گوناگون تاريخ حيات بشريت مورد بررسي قرار مي دهد. 
آفرت )ئافره ت( يك واژه اصيل زبان كردي است كه به زنان و دختران 

جوان نسبت مي دهند و در زبان فارسي به معني )آفريننده( است. 
آري زن آفريننده است؛ آفريننده  همه  تحوات و انقاب ها. توان خلق 
انسان، مربيگري و تربيت انسان براي رسيدن به كمال انساني و غايتي 
كه براي آن خلق  ش��ده، از ويژگي هايي است كه خداوند زن ها را به آن 
مخصوص گردانده و از همين رو بزرگان، زنان را سازندگان تمدن هاي 

بشري و به عبارت ديگر زن را مظهر تحقق آمال بشر مي دانند. 
زنان، نيمي از انسان هاي اين كره خاكي هستند كه نقش بسيار مهمي 
در جنبش ها، نهضت ها و انقاب ها داش��ته اند. حساس��يت نقش زنان 
برخاسته از عمق تأثيرگذاري زنان در تمامي عرصه هاي زندگي است. 
نقش تأثيرگذار زنان در حركت ها و جنبش هاي انس��اني و اجتماعي 
و نيز گرايش هاي فكري آنان منش��أ ظهور تحوات مثبت يا منفي در 

جوامع بوده است. 
قرآن كريم در آياتي از سوره  تحريم زنان مؤمن و زنان كافر را ضرب المثل 
براي اهل ايمان ذكر مي كند؛ چراكه زن مؤمن و متقي، خاستگاه و منشأ 
ظهور جامعه  ايماني و زن كافر و مشرك، منش��أ جامعه  كفر است. در 
قرآن كريم خداي متعال به عنوان نمونه  كامل ايمان و كفر زنان را مثال 
مي زند. يعني براي نمونه هم در باب كفر، ه��م در باب ايمان، به جاي 

مردان از زنان مثال مي آورد. 
از منظر ابن عربي، خداوند، زن را آفريد تا آدم عشق را بياموزد و حسن 
و عشق را همزاد يكديگر بيافريد. زن خالق عشق است و عشق در نهاد 
مرد، معنويت مي آفريند. همان گونه كه خداوند خود را در آينه  مخلوق 
مي نگرد، مرد هم خ��ود را در آينه  زن مي شناس��د و مي بيند و به عين 
ثابته  خود، معرفت حاصل مي كند و اين معرف��ت خود به معرفت رب 

مي انجامد. رب هركس عين ثابته  اوست. 
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اگ�ر از بافت هاي ش�هري و مرک�زي پايتخت دور ش�ويد 
در جنوبي تري�ن نقطه ش�هر و در حاش�يه منطق�ه 19 به 
محدوده اي خواهيد رسيد که در گذشته کوره هاي آجرپزي 
رون�ق خاصي به اي�ن اراض�ي داده بود.اين منطق�ه که به 
ُخازيل معروف اس�ت، بخش زيادي از اين منطقه توسط 
ضايعات فروش ها به اش�غال درآمده است. در اين بخش از 
حاشيه منطقه 19 انواع و اقسام فلزات و ضايعات آن وجود 
دارد. کارگاه هاي آهنگري و توليد مواد از دورريختني ها به 
دليل رعايت نکردن مسائل زيست محيطي حاا به مکاني 
تبديل ش�ده اس�ت که عاوه بر آس�يب زايي ، آلودگي و 
آايندگي محيط زيست در آن مشهود است. از ديرباز براي 
اين محدوده و س�اماندهي آن طرح اح�داث پارك بزرگ 
ايرانيان در نظر گرفته شده اس�ت اما سرعت کم تملک و 
س�اماندهي ضايعات فروش ها  اين منطقه را به حاشيه اي 
پررنگ تر از متن تبديل کرده اس�ت. در برخي بخش هاي 
اين محدوده ساخت وس�از و تعاوني هاي مس�کن احداث 
شده است اما اين بخش از حاشيه منطقه 19 همچنان فضاي 
بي دفاع شهر باقي مانده اس�ت. در بازديد معاون شهردار  
و اعضاي کميس�يون شهري از ش�ورا اعام شده است که 
بازآفريني محدوده ُخازيل مي تواند به فرصت مناس�بي 
براي رش�د و بالندگي محدوده جنوب تهران تبديل شود. 

  
  ُخازيل فضاي بي دفاع شهري در حاشيه تهران 

محدوده ُخازيل در جنوب پايتخت و در حاش��يه منطقه 19 
در گذر از توس��عه جا مانده اس��ت و هنوز دودکش هاي بلند 
کوره هاي آجرپزي بر اين اراضي حاصلخيز سايه انداخته است. 
اين حاشيه حاا تبديل به محل جمع آوري و تبديل غيرمجاز 
پسماند هاي شهري شده است. مي گويند در اين مکان حدود 
10 هزار نفر مشغول کار هستند. وجود بافت هاي فرسوده در 
کنار ساخت وساز هاي جديد شهري لزوم توجه به محدوده را 
بيشتر کرده اس��ت. اينجا عاوه بر توليد آسيب هاي اجتماعي 

آلودگي زيست محيطي نيز بسيار مشهود است. روزي نيست 
که در گوشه و کنار آن آتش افروخته نشود و.... 

به گفته عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهرداري، 
در بخش بزرگي از منطقه 19 به دليل وجود زمين هاي باير و گسترده، 

جريان کار و زندگي به صورت هدايت شده وجود ندارد؛ زمين هايي که 
به دليل گسترش محدوده شهر از کوره هاي آجرپزي تغيير کاربري 
داده اس��ت و اکنون به جاي بهره مندي از فرصت ايجاد شده، اين 

زمين ها تبديل به يک تهديد براي سامت و امنيت شده اند. 

وي معتق��د اس��ت بازآفرين��ي مح��دوده و ارتق��اي قابليت 
زيست پذيري نياز به شناخت، برنامه ريزي و اقدام در مقياس 
مناس��ب دارد. اي��ن مح��دوده مي تواند به فرصت مناس��بي 
براي رش��د و بالندگي منطقه 19 و مح��دوده جنوب تهران و 
مکاني براي رونق کس��ب و کار تبديل ش��ود، مشروط بر آنکه 
تصميم گيري هاي شجاعانه اي پس از انجام کار کارشناسي در 
نهاد هاي مسئول اتخاذ شود. گلپايگانی با ابراز اميدواري بيان 
کرد: حتماً در اين دوره و با راهنمايي شهردار تهران و حمايت 
شوراي اسامي شهر، نسبت به پيگيري، تکميل، عملياتي شدن 
برنامه هاي متناسب شهرسازي و تبيين و طراحي برنامه هايي 
که به صورت خودبسنده و خودگردان بتوانند چرخ زندگي و کار 
مردم و منفعت ذينفعان را تضمين کند، اقدام خواهد شد و از 
ظرفيت همکاران در منطقه 19 بيشترين بهره را خواهيم برد. 

  کلکسيوني از مشاغل نامتجانس شهري
 همچنين ب��ه گفته رئيس کميس��يون شهرس��ازي اين 
محدوده کلکسيوني از مشاغل نامتجانس شهري و مملو 
از ضايعات فروشان است که بايد هرچه سريع تر ساماندهي 
شود. سااري با اشاره به اينکه در دوره هاي گذشته مديريت 
شهري با پيگيري کميسيون شهرسازي و معماري براي اين 
محدوده طرح پارک ايرانيان و دانش طبيعت در نظر گرفته 
بود، گفت: اي��ن بازديد به منظور پيگي��ري روند اقدامات 
شهرداري در اين محدوده انجام ش��د. وي ابراز اميدواري 
کرد تا با تعامل و هم افزايي بين بخشي دستگاه هاي مختلف 
و به کارگي��ري توان موجود، س��اماندهي اي��ن محدوده 
هر چه س��ريع تر به سرانجام برسد تا مش��کات موجود و 

آسيب زايي ها به حداقل برسد. 
همچنين شهردار منطقه 19 با اشاره به وجود مشکات خاص 
در اين منطقه بر حمايت ويژه ش��وراي اسامي شهر تهران و 
شهرداري تهران و ساير نهادهاي ذيربط براي رفع مشکات و 
آسيب هاي اجتماعي که به واسطه ضايعات فروشان در محدوده 

ُخازيل در منطقه ايجاد شده است، تأکيد کرد.

 کانشهر تهران در گذش�ته   دور مکان خوش آب و هوا و 
سبزي بود که باغ ها و درختان چنار و ميوه هاي آن زبانزد 
عام و خاص بود، به گونه اي که از سوي شاهان در دوره هاي 
مختلف به عنوان پايتخت انتخاب شده است. حدود 250 
س�ال قدمت دارد و در حال حاضر با افزايش شهرنشيني 
و توس�عه ش�هري از باغ�ات و جوي ه�اي آب آن خبري 
نيست. ساخت وس�ازهاي ناهمگن در همه جاي اين شهر 
700 کيلومترمربع�ي ديده مي ش�ود. از کوهپايه گرفته تا 
دشت هاي جنوبي ساخت و س�از و کارخانجات و کارگاه ها 
آن را در برگرفته اند. احداث جاده ها، خودروهاي زيادي را 
به شهر کشانده است. به گونه اي که اين شهر به جاي شهري 
انسان محور حاا به شهري خودرو محور تبديل شده است. 
زيرساخت ها در اين کانشهر به کندي احداث مي شود و به 
جاي آن تخريب باغات و قنات ها سرعت بيشتري به خود 
گرفته اس�ت. ديگر به زور مي توان در طول سال کوه هاي 
سر به فلک کش�يده ش�مال و حتي قله دماوند را ديد. به 
دليل نبود برنامه اي جامع براي کانشهر رشد آن بي قاعده 
صورت گرفته است و در تمامي جهات جغرافيايي اين شهر 
توسعه يافته و به استان هاي همجوار نزديک تر شده است.

  
در کنار افزايش ساخت وساز و س��اکن شدن جمعيت جديد، 
آلودگي هاي زيست محيطي شهري حرف اول را مي زند. آلودگي 
هوا با ورود بي ضابطه خودروهاي غيراس��تاندارد و فرسوده در 
حال افزايش است، به گونه اي که تقويم شهر را سياه کرده است. 
روزهاي سالم و بدون آلودگي در طول سال به کمتر از انگشتان 
يک دست رسيده است. سايه سنگين آلودگي هوا سامتي و 
جان شهروندان را در معرض خطر جدي قرار داده است. آلودگي 
هوا روي فضاهاي س��بز و س��اختمان ها تأثير مخربي بر جاي 
گذاشته است. نبود شبکه هاي فاضاب شهري و تصفيه خانه، 
آب زال جاري و آب هاي زيرزميني را نيز آلوده کرده است. بعضاً 
آلودگي به فلزات سنگين و ساير عوامل بيماري زا در آب هاي 
حاشيه پايتخت از سوي مسئوان گزارش مي شود. اراضي باير 

و ذخيره ش��هري همچنان در حال تبديل شدن به خانه هاي 
چندين طبقه است که شهر را شلوغ تر از گذشته مي کند. وجود 
بافت هاي فرسوده شهري و ناپايدار و ساخت وساز روي گسل ها، 
اين شهر را آبستن حوادث کرده اس��ت که اگر خداي ناکرده 

زمين بلرزد فاجعه به بار مي آيد.
نابودي باغ هاي باقيمانده همچنان ادام��ه دارد. ارزش افزوده 
ساخت وساز سبب شده است تا نه دولت و نه نهادهاي نظامي 
و حتي مالکان باغ ها تمايلي به حفظ ان��دک باغات باقيمانده 
نداشته باشند. بعضاً برخي مصوبات شوراي شهر و شوراي عالي 
شهرسازي هم بر سرعت نابودي باغات افزوده است. باغات شهر 
تهران بي هويت باقي مانده اند و هر روز شاهد نابودي يک فضاي 
باغي در اين شهر هستيم و دس��تگاه هاي مسئول و اشخاص 
مسئول هم فقط برد رسانه اي آن انجام مي دهند و باغات نابود 

مي شود بي آنکه اقدامي براي حفظ آن صورت بگيرد.

ساخت و س��از هاي بي قاعده،  آلودگي ش��هري و صوتي را نيز 
افزايش داده است. در جاي جاي شهر تهران اين آلودگي قابل 
مشاهده و احساس است. س��کوت در پايتخت معناي خود را 
از دست داده است. در بس��ياري از مکان هاي شهري به دليل 
نبود برنامه جامع، شب مردگي فضاهاي شهري را احاطه کرده 
است هر چند تاش شده  تا در برخي مناطق شب مردگي ها با 
اجراي برنامه هاي اجتماعي، فرهنگي و تفريحي زنده شود اما 
در اين شهر آرامش و آسايش گم ش��ده است. ديگر نمي توان 
صداي آواز پرندگان را  روي شاخه درختان سر به فلک کشيده 
شنيد،  چراکه شهرسازي و شهرنش��يني ما پرندگان را فراري 

داده است.
حاا آلودگي جديدي ش��هر و سامت ش��هروندان را تهديد 
مي کند. آلودگي بوي��ي و بوهاي نامطب��وع در برخي مناطق 
به دليل توس��عه نامتوازن شهري ش��هروندان را آزار مي دهد. 

پوشاندن جوي هاي آب براي تردد خودروها در برخي مناطق  
و نبود تصفيه خانه در مراکز توليدي و حتي راسته هاي مشاغل 

خوراکي اين آلودگي بويی را افزايش داده است.
به دليل موقعيت جغرافيايي ش��هر ته��ران و کوه هاي اطراف 
آن جابه جايي هوا در اين ش��هر به کندي ص��ورت مي گيرد و 

آلودگي ها به سامت و آسايش شهروندان صدمه مي زند.
اين کانشهر در کنار زيبايي هاي آن در برخي موارد به منبعي 
براي توليد و حت��ي صادرات آلودگي تبديل ش��ده و از دور در 

هاله اي از سياهي قرار گرفته است.
در همين چند روز اخير بويي نامطبوع برخي مناطق شهري را 
در بر گرفت که بسيج امکانات دستگاه هاي متولي از شناسايي 
کانون اصلي و علت آن به دليل گسترده بودن شهر تهران عاجز 
ماند. عامت س��ؤال در ذهن ش��هروندان و مسئوان شهري 
همچنان بي پاسخ مانده است. اين آلودگي بويي نشان از آن دارد 
که شهر نيازمند مراقبت بيشتري نسبت به گذشته است که بايد 
با مديريت يکپارچه شهري آن را حفظ کرد. هر چند منشأ اوليه 

بوی نامطبوع را چاه فاضاب پاسکو تشخيص دادند
متأسفانه حساسيت نس��بت به آلودگي هاي شهري و زيست 
محيطي کاهش يافته است، به گونه اي که تا وضعيت قرمز نشود 
کسي و دستگاهي کاري انجام نمي دهد؛ بايد بحران ايجاد شود 

تا مديريت بحران براي پيشگيري  و رفع معضل تشکيل شود.

توسعه شهری در زير سايه آلودگي هوا، آب، نور، صدا و بو

آلودگی شهری به آلودگی بویی رسید!

88498471ايرانشهر
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آلودگ�ي جدي�دي ش�هر و س�امت 
شهروندان را تهديد  کرده است؛آلودگي 
بويي و بوهاي نامطبوع در برخي مناطق 
به دلي�ل توس�عه نامت�وازن ش�هري 

شهروندان را آزار مي دهد

مح�دوده ُخازيل در جن�وب پايتخت و 
در حاش�يه منطقه 19 در گذر از توس�عه 
جا مان�ده اس�ت و هن�وز دودکش هاي 
بلند کوره ه�اي آجرپزي بر اي�ن اراضي 
حاصلخيز سايه انداخته است. اين حاشيه 
حاا تبديل به محل جمع آوري و تبديل 

غيرمجاز پسماند هاي شهري شده است

  زیست شهر

ُخازيل، کلکسيوني از مشاغل نامتجانس شهري در حاشيه پايتخت 

بیژن یانچشمه
   حاشیه شهر

عمران شهر

تاريخ شهر

31هزار مترمربع از فضاي کارگاه هاي عمراني
 به فضاي سبز تبدیل مي شود 

با کاهش فعاليت ه�اي عمراني، فضاي کارگاه هاي عمراني چهره ش�هر را مخدوش 
کرده اس�ت به طوري که معاون هماهنگي و امور مناطق ش�هردار تهران با اش�اره 
به دس�تور پيروز حناچ�ي ش�هردار پايتخت مبن�ي ب�ر جم�ع آوري کارگاه هاي 
عمراني غيرازم گف�ت: 31 ه�زار و 429 مترمرب�ع از فضاي کارگاه ه�اي عمراني 
سطح شهر آزادس�ازی شد که پس از س�اماندهي به فضاي س�بز تبديل مي شود. 
 از 254 فضاي کارگاه هاي عمراني در شهر تهران تعدادي عاوه بر موانع ترافيکي به فضاهاي 

بي دفاع شهري نيز تبديل شده اند. 
 در حقيقت با کاهش فعاليت هاي عمراني جديد و وجود کارگاه هاي قديمي، شاپور رستمي 
معاون هماهنگي و امور مناطق ش��هرداري تهران گفت: در مرحله نخست ساماندهي و 
آزادسازي کارگاه هاي عمراني در شهر تهران 78 هزار و 571 مترمربع آزادسازی  خواهد 
شد. به گفته وي، به زودي اين کارگاه ها به فضاي سبز و عمومي تبديل می شود و در اختيار 
شهر و شهروندان تهراني قرار مي گيرد.  معاون هماهنگي و امور مناطق شهرداري تهران 
اظهارداش��ت: 22 هزار و 205 مترمربع از اين کارگاه هاي عمراني مربوط به سازمان ها و 
شرکت هاي شهرداري پايتخت، 8 هزار و 54 مترمربع مربوط به کارگاه هاي مترو و يکهزار 
و 170 مترمربع مربوط به کارگاه هاي مناطق بيس��ت ودوگانه ش��هر تهران است.  وي با 
اشاره به بازديد و بررسي 254 کارگاه عمراني در شهر تهران گفت: از اين تعداد 45 کارگاه 
قابل کوچک س��ازي و جمع آوري بود که ضمن هماهنگي با شهرداران مناطق و مديران 
سازمان ها و شرکت هاي شهرداري اين کار به نتيجه رسيد و بيش از 31 هزار و 429 متر 
مربع از کارگاه ها آزادسازی و با تغيير وضعيت به فضاي سبز و فضاي عمومي تبديل خواهد 
شد.  رستمي کارگاه عمراني ميدان شهداي هفت تير را يکي از اين کارگاه ها برشمرد که 
سال ها هويت بصري اين ميدان و خيابان هاي منتهي به آن را در وضعيت نامطلوبي قرار داده 
بود.  پيروز حناچي شهردار تهران در روزهاي ابتدايي مسئوليت به عنوان شهردار پايتخت 
در توييتر خود نوشت: اقتضاي مديريت شهري، ارجحيت منافع عمومي بر ساير امور است و 

دستور دادم کارگاه هاي عمراني غيرازم از سطح شهر جمع آوري شود. 

باززنده سازي 37 سقاخانه تاریخي تهران
مدي�ر باف�ت و بناه�اي تاريخ�ي ش�هر ته�ران از مرم�ت و ب�از زنده س�ازي 
داد.  خب�ر  ناص�ري  حص�ار  مح�دوده  در  تاريخ�ي  س�قاخانه   37
مهندس ابوالفتح شادمهري در جلس��ه مرمت و باز زنده سازي س��قاخانه هاي تاريخي 
شهرتهران گفت: در شهر تهران از گذشته سقاخانه هاي زيادي در نقاط مختلف جمعيتي 
ساخته مي شود و مورد استفاده قرار مي گيرد که در حال حاضر در محدوده حصار ناصري 
که بخشي از مناطق 11 و 12 ش��هرداري را در بر مي گيرد تعداد 37 سقاخانه شناسايي 
شده است که مشاوران و کارشناسان طرح هاي مربوطه را تهيه کرده اند.  وي افزود: از اين 
تعداد 30 سقاخانه در منطقه 12 و مابقي آن در منطقه 11 شهرداري قرار دارد که بسياري 
از اين سقاخانه ها به مرور زمان دست خوش تغييرات شده اند که نيازمند به بازسازي و باز 
زنده سازي هستند. بر اين اساس با انعقاد قرارداد مشاور مربوطه، طرح، نقشه، جزئيات و 
ميزان آسيب هاي اين سقاخانه ها، در همه بخش ها تهيه شده است.  مدير بافت و بناهاي 
تاريخي شهر تهران گفت: با توجه به جايگاه و هويت اين سازه ها در شهر تهران و استفاده 
شهروندان از اين سقاخانه ها به دنبال آن هستيم با بازسازي و باز زنده سازي اين بناها با 
توجه به شرايط و بافت اين محدوده تاريخي امکان استفاده هرچه بيشتر از اين سقاخانه ها 

را براي شهروندان فراهم آوريم.  

نماي نزديك 

در جنوب غربي ترين بخش بزرگراه آزادگان، جايي هست 
که سال هاست آخر قصه تکه آهن هاي کهنه شده؛ منطقه اي 
پر از غرفه هاي کوچک و بزرگي  که فقط صداي خرد شدن، 
صاف شدن و تکه تکه شدن آهن از آن مي آيد. بو، فقط بويي 
است که از ضربه هاي چکش هاي آهني به آهن آات کهنه  
در راهروهاي تنگ و تاري��ک کارگاه مي پيچد. به خيابان 
سهيل قباً »ُخازيل« مي گفتند. »ُخازيل« يا »ُخازير« 
يعني )محل جمع شدن آب هاي کثيف(. تا همين 30 سال 
پيش، قبل از اينکه آدم هايي که کارشان آهن است کم کم 
بساط غرفه هايشان را اينجا پهن کنند، اين 180 هکتار تا 
چشم مي ديد، زمين هاي کش��اورزي بود؛ زمين هايي که 
قسمت بزرگي از آنها سبزي کاري مي شد و با آب کثيفي 
که تهراني ها به جنوب غرب مي فرستادند، آبياري. بعدها 
اما هم آب کم ش��د هم سود کش��اورزي. براي همين هم 
بود که سازمان اوقاف شروع کرد کم کم اين زمين ها را به 
افرادي اجاره داد که در شمال اين منطقه، در حوالي پاسگاه 

نعمت آباد زندگي مي کردند. 
حاا اين منطقه براي خودش يک بازار درست و حسابي 
ش��ده؛ بازار آهن هاي دس��ت دومي که مشتري خودش 

را دارد. تهراني ها براي رفتن به آنج��ا بايد خيابان نواب را 
بگذرانند، بعد وارد بزرگراه آزادگان شوند و چند کيلومتر 
جلوتر، راه فرعي اي هس��ت که ورودي اش را حاا دو سه 
سالي است شهرداري مسدود کرده است. راه باريکه اي کنار 
پمپ بنزين، اول خيابان سهيل، تنها ورودي بازار ضايعات 
آهن اس��ت و بعد غرفه ها ش��روع مي ش��وند. زمين هايي 
چند هزارمتري که مرزشان با زمين بغل، ايرانيت هاي فلزي 
است و داخل هر کدام، چند کارگاه که کارگرها روزشان 
را با بازيافت آهن هاي کهنه مي گذرانند و شبش��ان را در 

اتاق هاي کوچک اطراف آنها روز مي کنند. 
تعدادي از مهاجران افغاني با زن و بچه در خانه هاي خشتي 
و آجري زندگي مي کنند. اينجا از کشاورزي ديگر خبري 
نيست. هنوز دودکش هاي سر به فلک کشيده آدرس اين 
منطقه را مي دهد. هرچند ديگري خشتي در اينجا به آجر 
تبديل نمي شود. اين محدوده نيازمند بازآفريني شهري 
است که بايد در اولويت مديريت شهري قرار گيرد تا شايد 
سامان يابد و زندگي در آنجا جاري و ساري شود و ساکنان 
اطراف بتوانند از فضاهاي خدماتي که احداث خواهند شد 

استفاده کنند. 

بازار آهن قراضه ها

تصوير شهر 

روش جديد برای نشان دادن اهميت حفظ درختان / بازار تهران



  چهارمحال وبختياري: سرپرس��ت نمايندگي آستان قدس رضوي 
چهارمحال و بختياري گفت: 3 هزار نفر در استان براي خادمياري رضوي 
ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد تاكنون يك هزار و 800 نفر پذيرش و موفق 
به دريافت كد خادمياري شده اند.  بهروز مرداني نژاد افزود: خادمياران ضمن 
اينكه مي توانند در طول سال براي چند روز در حرم امام رضا)ع( كشيك 
دهند، مي توانند در شهر و روستاي خود در زمينه هاي مختلف فرهنگي، 
عمراني، س��امت و س��اير زمينه هاي مرتبط با تخصص خود به صورت 
افتخاري خدمت كنند.  وي تصريح كرد: از خادمياران استان تاكنون 400 
نفر موفق به برتن كردن لباس خادمي امام رضا)ع( در حرم رضوي شده اند.  
مرداني نژاد به تشكيل 23 كانون تخصصي موضوعي در استان اشاره كرد و 
گفت: اين كانون ها در زمينه هاي تخصصي سامت، فني و مهندسي، علمي، 

فرهنگي، ديني و ساير موضوعات مرتبط با خادمياري فعاليت مي كنند. 
  خراسان جنوبي: معاون صنايع دستي ميراث فرهنگي خراسان جنوبي 
گفت: ۱00 ميليون تومان براي مرمت كاروانسراي اميني بيرجند هزينه شده 
تا به عنوان بازارچه دائمي صنايع دستي مورد استفاده قرار گيرد.  حسين 
عباس زاده افزود: يكي از برنامه هاي ميراث فرهنگي براي رونق صنايع دستي 
بحث ايجاد بازارچه هاي دائمي صنايع دستي در خراسان جنوبي است.  وي 
ادامه داد: براي شهرستان خضري بازارچه صنايع دستي را احداث كرده ايم 
و بخش ديگر آن نيز در دست احداث است كه توسط شهرداري مديريت 
ش��ده ولي هنوز به بهره برداري نرسيده اس��ت.  عبادس زاده ادامه داد: در 
شهرستان هاي فردوس )منطقه نمونه گردشگري( و در شهرستان طبس نيز 
با همكاري بخش خصوصي احداث بازارچه دائمي صنايع دستي را در دست 

احداث داريم كه آن نيز هنوز به بهره برداري كامل نرسيده است. 
  اسامشهر: مدير امور آبفاي شهر واوان گفت:  هشت دستگاه شير خط با 
تجهيزات جانبي در شهرك واوان اسامشهر تعويض شد و مورد بهره برداري 
قرار گرفت.  پرويزعبدي افزود: در راستاي ارتقا كمي و كيفي آب شرب و 
تأمين آب آشاميدني شهروندان و مشتركان محترم مطابق با استانداردهاي 
ازم و با عنايت به ضرورت ايزوله نمودن شبكه و ساماندهي خطوط آبرساني، 
موضوع به روزرساني و خارج سازي خطوط و شبكه هاي قديمي و فرسوده از 
مدار توزيع و همچنين بازسازي يا تعويض شيرهاي خطوط معيوب و از كار 

افتاده در دستور كار قرار گرفته و در حال انجام مي باشد.

از آنجا كه بيشتر كارگران كانشهر تهران را افرادي 
تشكيل مي دهند كه از شهرهاي اطراف هر روز به 
اين شهر سفر مي كنند، لذا همواره سرويس هاي 
حمل و نقل يكي از مهم ترين دغدغه هاي آنها به 
شمار مي رود.  در ميان وسايل نقليه كه كارگران 
و دانشجويان را به تهران مي رساند، مترو يكي از 
بهترين وسايل است؛ چراكه مهم ترين ويژگي آن 
حمل و نقل سريع و ارزان و ايمن است. همين امر 
سبب شده تا در برخي از شهرهاي اقماري ازجمله 
كرج و اسامشهر اين مهم مورد توجه قرار بگيرد.  
سرانجام روز گذشته بود كه حسين طا شهردار 
اسامش��هر اعام كرد پس از سه س��ال تاش و 
فراز و نشيب هايي كه اجراي مترو داشت بااخره 
همزمان با فرارسيدن سالروز وادت حضرت زينب 
كبري)س( كلنگ متروي اسامش��هر در امتداد 

خط 3 متروي تهران به زمين زده مي شود. 
   بااخره متروي اسامشهر قطعي شد

از آنجا ك��ه مترو يكي از امن تري��ن و ارزان ترين 
وسيله هاي حمل و نقل عمومي به شمار مي رود 

لذا احداث آن در مناطق مختلف به شدت مورد 
توجه م��ردم آن منطقه به ش��مار م��ي رود كه 

اسامشهر نيز از اين قاعده مستثني نيست. 
ش��هردار اسامش��هر با اعام اينك��ه همزمان با 
فرارس��يدن س��الروز وادت حض��رت زين��ب 
كبري)س( كلنگ متروي اسامش��هر در امتداد 
خط 3 مترو تهران به زمين زده مي ش��ود، گفت: 
»فاز نخس��ت از ايس��تگاه آزادگان آغاز مي شود، 
ايستگاه بعدي در شهر چهاردانگه با تأمين اعتبار 
ش��هرداري چهاردانگه احداث مي شود و تأمين 
اعتبار ايستگاه ميدان نماز نيز برعهده شهرداري 
اسامشهر است. هر ايس��تگاه 80 ميليارد تومان 
هزينه دارد.« حسين طا افزود: »براساس قرارداد 
منعقد شده با قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا)ص( 
تونل متروي اسامشهر به طول ۱5/5 كيلومتر در 
فاز نخست طی سه س��ال احداث مي شود كه در 
مراحل اوليه تجهيزات و امكانات مورد نياز تهيه 
مي ش��ود و واگن هاي مربوطه هم توس��ط دولت 
تأمين مي ش��ود.« اين در حالي است كه احداث 

مترو به عنوان پروژه محرك براي سرمايه گذاري 
است و با راه اندازي مترو و كوتاه شدن مسافت تا 
شهر تهران، شهرستان اسامشهر به يكي از مناطق 

تهران براي جذب سرمايه گذار تبديل مي شود. 
   رفع موانع احداث متروي اسامشهر

در اين ميان يكي از دايلي كه موجب تأخير در 
اجراي اين پروژه شد اين بود كه در ابتدا ساخت 
آن به شهرداري تهران واگذار شده بود اما از آنجا 
كه طبق قان��ون درآمدهاي ش��هرداري تنها در 
محدوده خدماتي تحت مديريت هزينه مي شود 
و ش��هرداري تهران نيز نمي توانست يك ريال از 
درآمدهاي شهرداري تهران را خارج از مجموعه 
در اسامش��هر هزينه كند به همين دليل طرح 
احداث مترو در همان مراحل ابتدايي مس��كوت 
ماند؛ سرانجام اين پروژه به شهرداري اسامشهر 
واگذار شد.  شهردار اسامشهر با تأييد اين موضوع 
و سرانجام اين طرح گفت: »455 ميليارد تومان 
اعتبار مورد نياز براي دو فاز احداث مترو تصويب 
شد كه قرار است فاز نخست از ايستگاه آزادگان 

آغاز شود، ايستگاه بعدي در شهر چهاردانگه است 
با تأمين اعتبار شهرداري و تأمين اعتبار ايستگاه 
ميدان نماز نيز برعهده ش��هرداري اسامش��هر 
بوده كه هر ايس��تگاه 80 ميلي��ارد تومان هزينه 
دارد.« طا افزود: همزمان ب��ا آغاز پروژه متروي 
اسامش��هر از طريق مدل هاي علم��ي و قانوني 
احداث س��اختمان ايس��تگاه ميدان نماز نيز به 
بخش خصوصي واگذار مي شود.  يكي از موانعي 
كه احتمال مي رفت اين پروژه را با مشكل مواجه 
كند اين بود كه از 20 ميلي��ارد اعتبار تخصيص 
يافته احداث مت��روي اسامش��هر ۱8 ميليارد 
به دليل مس��كوت ماندن طرح به حساب دولت 
بازگشت كه اگر وضع به همين منوال ادامه پيدا 
مي كرد ممكن بود از رديف بودجه حذف و در اين 
صورت براي برگش��ت و تخصيص دوباره اعتبار 
فرآيند بسيارسختي بايد دنبال مي شد.  مديرعامل 
سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري اسامشهر 
نيز در اين خصوص گفت: »اسامشهر كه از سال 
89 احداث متروي آن كليد خورده، جزو ۱۱ شهر 
كشور اس��ت كه داراي رديف بودجه ملي است و 
از س��ال 9۱ در قانون بودجه كشور ساانه ۱0 تا 
۱5 ميليارد تومان اعتب��ار براي آن درنظر گرفته 
شده بود كه از 20 ميليارد تومان تخصيص يافته 
آن مبلغ 2 ميليارد توم��ان صرف مطالعات طرح 
ش��ده و بقيه اعتبارات به خزانه كشور بازگشت 
داده شد.« اين درحالي است كه همزمان با آغاز 
پروژه متروي اسامشهر از طريق مدل هاي علمي 
و قانوني احداث س��اختمان ايستگاه ميدان نماز 
نيز ب��ه بخش خصوص��ي واگذار مي ش��ود.  رضا 
قاس��مي افزود: »براس��اس مطالعات برآورده در 
سال 9۱ مبلغ 400 ميليارد تومان براي احداث 
متروي اسامشهر در نظر گرفته شده بود كه در 
شرايط فعلي و افزايش قيمت ها اين ميزان به بالغ 
بر ۱200 ميليارد تومان پيش بيني مي ش��ود كه 
براس��اس توافقات به عمل آمده و قرارداد منعقد 
شده با قرارگاه س��ازندگي خاتم اانبيا)ص( روز 
22 دي ماه سال جاري همزمان با وادت حضرت 
زينب)س( كلنگ احداث متروي اسامش��هر به 
زمين زده مي شود.« همچنين براساس قرارداد 
منعقد شده با قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا)ص( 
تونل متروي اسامش��هر به طول ۱5/5 كيلومتر 
طی 3 سال احداث مي ش��ود كه در مراحل اوليه 
تجهي��زات و امكان��ات مورد نياز تهيه مي ش��ود 
و واگن هاي مربوط��ه هم توس��ط دولت تأمين 
مي شود.  به گفته دس��ت اندركاران ساخت اين 
پروژه براساس توافقات انجام شده قريب به 900 
متر از تونل مت��رو به صورت دس��تي و مابقي در 
مسيري به طول ۱4 كيلومتر با اعتبار اوليه بالغ 
بر 500 ميليارد تومان در دو مرحله و در مدت سه 

سال احداث مي شود.

حمل و نقل سريع، ارزان و ايمن در كنار رهايي از ترافيك مسيرهاي منتهي 
به پايتخت ازجمله مزايايي به ش�مار مي رود كه موجب شده تا شهرهاي 
اطراف تهران خواستار ايجاد خط مترو و اتصال آن به متروي تهران باشند.  
حاا خبرها از آن حكايت دارد كه براساس قرارداد منعقد شده با قرارگاه 
سازندگي خاتم اانبيا)ص( تونل متروي اسامشهر به طول 15/5 كيلومتر در 

فاز نخست در سه سال احداث و در مراحل اوليه تجهيزات و امكانات مورد 
نياز ازجمله واگن هاي مربوطه نيز توسط دولت تأمين مي شود.  موضوعي 
كه موجب شد تا شهردار اسامشهر با تأييد آن اعام كند: »پس از سال ها 
انتظار هفته آينده همزمان با فرارس�يدن س�الروز وادت حضرت زينب 
كبري)س( كلنگ احداث متروي اسامش�هر به زمين زده خواهد شد.«

چند دهه است كه 
محمدرضا هاديلو

   گزارش 2
ايران با خشكسالي 
دست و پنجه نرم 
مي كند و همين مسئله 12 استان را با خشكسالي 
شديد و نزديك به 95 درصد مساحت ايران را با 
اين مشكل مواجه كرده است. معضلي كه مي تواند 
حت�ي در ص�ورت بارش هاي م�داوم ه�م براي 
بلندمدت بس�ياري از صنايع و مش�اغل را دچار 
چالش كند.  با اين تفاسير طي سال هاي اخير بر 
ميزان بارش ها افزوده شده اس�ت و با استناد به 
ميزان بارش ها و پيش بيني كارشناسان، ايران در 
حال ورود به ترسالي است و حاا بايد اين مسئوان 
باشند كه پاي كار بيايند و بگويند چه برنامه هايي 
براي جلوگيري از ه�در رفت آب ها و حفظ منابع 
موجود و افزاي�ش آب ه�اي زيرزمين�ي دارند. 

    
با اينكه قبًا هم اعام شده بود كه طي سال هاي 
آتي و حداقل تا سال ۱400 بارش هاي خوبي در 
راه است و حتي برخي كارشناسان از ورود ايران 
به يك دوره 20 ساله ترس��الي خبر داده بودند، 
بارش هاي صورت گرفته نشان مي دهند روزهاي 
خوبي در راه اس��ت ولي با اين اوصاف مش��خص 
نيست چرا مسئوان امر هيچ صحبتي در رابطه 
با برنامه هايش��ان براي مديريت آب نمي كنند و 
گويي همه چيز را به اميد خدا سپرده اند و در سايه 
اين حرف ها به خواب خوشش��ان ادامه مي دهند 
و منتظرن��د تا ابر و ب��اد و مه و خورش��يد و فلك 
خودشان وارد عمل شوند و با تأمين آب مورد نياز 

كشور سفره هاي آب زير زميني را هم پر كنند. 
   وضعيت بارش ها عالي است

بر اساس شاخص خشكسالي كوتاه مدت حدود 89 
درصد مساحت كشور با درجات مختلف خشكسالي 
مواجه است كه 25 درصد خشكسالي خفيف، 35 
درصد خشكسالي متوسط، 22 درصد خشكسالي 

شديد، 8 درصد خشكسالي بس��يار شديد و تنها 
حدود ۱0 درصد مساحت كشور در شرايط طبيعي 
قرار دارد.   در مقياس بلندمدت پهنه هاي بس��يار 
وسيعي از كش��ور درگير خشكس��الي هستند و 
خشكسالي شديد و بسيار ش��ديد در استان هاي 
تهران، البرز، قزوي��ن، فارس، خراس��ان رضوي، 
شمال و جنوب كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، 
بوش��هر، كرمان، كرمانشاه، يزد و س��منان ديده 
مي شود.  به گفته كارشناسان سازمان هواشناسي، 
س��ال آبي از اول مهر هر سال ش��روع مي شود و تا 
پايان ش��هريورماه س��ال بعد ادامه دارد. بنابر اين 
بارندگي هايي كه در شهريور در ايران اتفاق افتاده 
ربطي به سال آبي كنوني يعني 98- 97 ندارد. اما 
رخدادهاي بارندگي امس��ال آبي از اول مهرماه تا 
كنون بسيار خوب بوده و در تمام شش حوضه اصلي 
كشور ميزان بارندگي طي اين 3 ماهي كه از سال 
آبي گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر 

بوده است.  در همين رابطه يكي از اعضاي هيئت 
علمي مرك��ز تحقيقات جنگل ها و مراتع كش��ور 
مي گويد: »نسبت به ميانگين درازمدت 50 ساله به 
جز حوضه مرزي شرقي كه هنوز نسبت به ميانگين 
درازمدت ريزش آس��ماني اش كمتر است در بقيه 
حوضه ها وضعيت بارندگي حتي از ميانگين هاي 
دراز مدت هم بهتر بوده است. ما بهترين وضعيت 
را اان در حوضه خليج فارس و درياي عمان داريم 
كه ۱97/5 ميلي متر بارندگي داش��ته است و اين 
ميزان از متوس��ط 50 ساله كش��ور 63/6 درصد 
بيشتر است و از سال آبي گذشته هم 355 درصد 
بيشتر است.« محمد درويش ادامه مي دهد: »اين ها 
نش��ان دهنده اين است كه در اين س��ه چهار ماه 
اوضاع خوب بوده و شواهد نشان دهنده اين است 
كه واقعاً وارد ترسالي شده ايم اما اينكه بخواهيم بر 
اساس اين قضاوت كنيم كه خشكسالي كشور ديگر 
كًا تمام شده اس��ت يا آن گونه كه برخي مديران 

و مس��ئوان مي گويند كه تا س��ال ۱400 ديگر 
خشكسالي نخواهيم داشت يا حتي مي گويند وارد 
دوره 20ساله ترسالي شده ايم اين ها قضاوت هاي 
نادرست و غيرعلمي است و نشان دهنده اين است 

كه اقليم اين كشور را نمي شناسند.«
   جلوگيری از هدررفت آب در اولويت مسئوان

متأس��فانه ب��ا نگاهي ب��ه وضعي��ت آب مصرفي، 
حرف هاي مس��ئوان و برنامه ها و اقداماتشان در 
زمينه مديريت آب نش��ان مي دهد كه در رابطه با 
جلوگيري از ميزان هدر رف��ت و حفظ منابع آبي 
در كش��وراقدام ازم انجام نگرفته است. به عنوان 
مثال همين چن��د روز پيش بحث انتق��ال آب از 
درياي خزر به استان س��منان مطرح شد. طرحي 
كه عنوان شده با ۱0 هزار ميليارد تومان به نتيجه 
خواهد رسيد. اين موضوع در شرايطي در رسانه ها 
مورد تحليل و بررسي قرار گرفت كه استاندار قبلي 
س��منان گفته بود: »ما 500 ميلي��ون متر مكعب 
آب را فقط در كشاورزي هدر مي دهيم كه اگر آن 
500ميليون را زنده كنيم ديگر ازم نيست با انتقال 
آب به اكوسيس��تم شمال و خزر خس��ارت بزنيم. 
اگر همه راه ها را رفتيم و ب��ازده آبياري مان به حد 
معقولي رسيد و باز كمبود آب داشتيم آن وقت هم 
مي توانيم از درياي عمان آب را شيرين و استفاده 
كنيم. يعني در آن حالت هم شيرين سازي بر انتقال 
آب اولويت دارد.« جدا از اينكه انتقال آب به شدت 
به ضرر اكوسيستم است و عامل اختافات خواهد 
بود، سؤال اينجاست كه بعد از حرف هاي استاندار 
سمنان چه سازمان و نهادي به ارائه برنامه اي جامع 

براي مديريت و حفظ منابع آبي ارائه كرد؟
اين مشت نش��انه اي از خروار است و حاا هم كه 
وارد ترسالي مي شويم هنوز هيچ مسئول و نهاد 
و س��ازماني برنامه اي در جهت مديريت آبها ارائه 
نكرده  است. آيا با اين اوضاع مي توان فرداي خوبي 

را پيش بيني كرد؟

ايران وارد ترسالي شده، برنامه مسئوان براي مديريت آب چيست؟

براساس قرارداد منعقد شده با قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا)ص( تونل متروي اسامشهر به طول 15/5 كيلومتر طی 3 سال احداث مي شود
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قرارگاهخاتممترویتهرانرابهاسامشهرمیبرد

مسئول روابط عمومي سپاه البرز خبرداد
مسابقاتمنطقهايقرآنسپاه

بهميزبانيالبرزبرگزارميشود
مسئول روابط عمومي سپاه البرز گفت:     البرز
مسابقات منطقه اي قرآن  كريم سپاه با 
حضور چهار اس�تان و به ميزباني اس�تان البرز برگزار مي ش�ود. 
مجتبي عبدالملكي، اظهار كرد: آزمون منطقه اي مس��ابقات كشوري 
قرآن  كريم سپاه به ميزباني استان البرز و با حضور متسابقان چهار استان 
برگزار مي شود.  وي افزود: داوري اين مسابقات برعهده يك تيم داوري 
ثابت متشكل از داوران ممتاز سپاه پاسداران خواهد بود.  اين مسئول 
با تأكيد بر اهميت مسابقات قرآن  كريم سپاه، گفت: اين مسابقات در 
۱0 رشته از قبيل حفظ 5، ۱0، ۱5، 20 جز و كل قرآن، قرائت تحقيق، 
ترتيل، اذان، مفاهيم س��طح يك و مفاهيم س��طح دو برگزار مي شود.  
عبدالملكي اظهار كرد: اين مسابقات با حضور بيش از ۱00 نفر از پايوران 
و سربازان سپاه استان البرز، زنجان، قم و قزوين برگزار مي شود و نفرات 
برتر به سي و هفتمين مس��ابقات قرآن كريم س��پاه پاسداران انقاب 

اسامي كه در اسفندماه برگزار مي شود، اعزام خواهند شد.

مركزدرمانسرطانبندرتركمن
دردههفجربهبهرهبرداریمیرسد

  گلستان مركز طب تس�كيني، پيش�گيري و 
درمان س�رطان در بندرتركمن، دهه 

فجر امسال به بهره برداري مي رسد. 
مدير عامل جمعيت هال احمر گلستان با اعام اين خبر گفت: اين مركز 
80 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و امسال هم 20 ميليارد ريال اعتبار براي 
تكميل و تجهيز اين مركز اختصاص يافته است.  محمدعلي هروي افزود: 
خيران براي احداث س��اختمان اين مركز، يك ميليارد و ۱00 ميليون 
تومان كمك كردند و تجهيز آن از سوي هال احمر استان انجام مي شود.  
وي با اشاره به وضعيت ساختمان نيمه كاره اين جمعيت ادامه داد: براي 
احداث اين ساختمان ۱3 ميليارد تومان هزينه ش��ده و قرارداد قبلي با 
پيمانكار به اتمام رسيده و در حال عقد قرارداد با پيمانكار جديد هستيم و 
زمان بهره برداري از اين پروژه بستگي به ميزان و شرايط اختصاص دارد. 
با اين حال تاش مي كنيم در فاز نخست داروخانه هال احمر را به اتمام 
برسانيم.  مديرعامل جمعيت هال احمر اس��تان به ايجاد بانك امانات 
پزشكي در ش��ش استان كشور از س��وي خير گنبدي خاطرنشان كرد: 
در اين بانك امانات تجهيزات پزشكي 44 قلم از تجهيزات پزشكي مورد 
نياز بيماران تهيه و تأمين شده و تاكنون اين بانك امانات در استان هاي 
سيستان و بلوچستان، كرمانشاه و گلستان فعال شده و در قدم بعدي در 
استان هاي خراس��ان رضوي، مازندران و گيان ايجاد مي شود.  هروي 
ادامه داد: با كمك اين خير و با هدف امداد رساني به بيماران آسيب ديده با 
درمان طواني اين بانك امانات در 22 استان ديگر نيز ايجاد خواهد شد. 

واگذاري7416انشعابرايگانگاز
درخراسانرضويبهمددجويانكميتهامداد
طي 9 ماهه نخست امس�ال، 7 هزار و    خراسان رضوي
416 انش�عاب رايگان ب�ه مددجويان 
كميته امداد و بهزيستي، اماكن مذهبي، جانبازان بااي 25 درصد 

و خانواده هاي معزز شهدا واگذار شده است. 
مدير بهره برداري ش��ركت گاز استان خراس��ان رضوي با اعام اين خبر 
گفت: مطابق قانون اماكن مذهبي، جانبازان بااي 25 درصد )تا س��قف 
كنتور ۱0 متر مكعب(، خانواده هاي معزز شهدا، مددجويان كميته امداد 
و بهزيستي براي يك بار از پرداخت حق انشعاب گاز معاف هستند.  حسن 
افتخاري افزود: از اين تعداد، 284 مورد سهم اماكن مذهبي، 653 مورد 
توسط جانبازان بااي 25درصد و خانواده هاي معزز شهدا، 4 هزار و 934 
مورد س��هم مددجويان كميته امداد و يك هزار و 545 مورد نيز تحويل 
خانواده هاي تحت تكفل بهزيستي شده است.  وي با بيان اين مطلب كه 
شركت گاز خراسان رضوي آمادگي خدمت رساني به جامعه هدف مطابق 
با مقررات كشوري را دارد ادامه داد: خدمات حمايتي شركت گاز در راستاي 
محروميت زدايي، توس��عه متوازن انرژي و تكريم ارباب رجوع در سطح 
شهرها و روستاهاي استان انجام مي شود.  مدير بهره برداري شركت گاز 
خراسان رضوي گفت: خانواده هاي معزز شهدا، جانبازان بااي 25درصد، 
مددجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي كه تاكنون از اين امتياز 
استفاده ننموده اند مي توانند پس از دريافت معرفي نامه از دستگاه تحت 

پوشش و ارائه آن در زمان اشتراك پذيري از اين امتياز بهره مند شوند. 

135ميلياردتومانتسهياتاشتغالروستايي
درزنجانپرداختشد

تاكنون 135 ميليارد تومان تسهيات     زنجان
اشتغال پايدار روستايي در اين استان 

به متقاضيان پرداخت شده است. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان زنجان با اعام اين خبر گفت: 
سهم استان زنجان از محل تس��هيات ارزي صندوق توسعه ملي براي 
توسعه اش��تغال روس��تايي در مجموع 200 ميليارد تومان است كه در 
مرحله نخس��ت عاوه بر تخصيص 50 درصدي اين مبلغ، 35 ميليارد 
تومان ديگر نيز مازاد بر سهم استان از منابع بانكي براي متقاضيان اشتغال 
روستايي پرداخت شده است.  محمدرضا يوسفي افزود: از محل طرح هاي 
تسهيات پرداخت  شده اشتغال روستايي در زنجان براي نزديك 3 هزار 
نفر در اين اس��تان شغل ايجاد ش��ده اس��ت.  وي ادامه داد: با تخصيص 
بخش ديگري از اعتبار 200 ميليارد توماني س��هم استان براي اشتغال 
روستايي، پرداخت تسهيات به متقاضيان در اين بخش همچنان ادامه 
خواهد داشت.  اين مسئول خاطرنشان كرد: تسهيات اشتغال روستايي 
به تناسب پيش��رفت پروژه ها و به صورت مرحله به مرحله به متقاضيان 
پرداخت مي ش��ود.  به گفته مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 
زنجان قرار اس��ت تا پايان امس��ال از طريق اجراي برنامه هاي تكليفي، 
۱2 هزار و 864 فرصت ش��غلي در اين استان ايجاد شود.  يوسفي اظهار 
داشت: زنجان در حوزه اشتغال فراگير و اشتغال پايدار روستايي، اعطاي 
تسهيات موضوع تبصره ۱8 قانون بودجه، بر اساس شاخص هاي مختلف 
جايگاه قابل قبولي در بين اس��تان هاي كش��ور دارد.  به گ��زارش ايرنا، 
پرداخت تسهيات اشتغال روستايي با كارمزد 6 درصد به روستاييان از 

اواخر سال گذشته از طريق سامانه كارا آغاز شده است. 

دوسكويفاز13پارسجنوبي
آمادهتوليد

   بوشهر با ثبت يك ركورد بي سابقه در صنعت 
فراس�احل، دو س�كوي ف�از 13 پارس 
جنوبي به طور همزمان در كمت�ر از چهار روز كاري در دريا، پس از 
ش�روع عمليات ه�وك آپ و راه ان�دازي، آم�اده توليد ش�دند. 
مجري طرح توسعه فاز ۱3 پارس جنوبي با اعام اين خبر گفت: با همت 
مثال زدني تيم كارفرما و پيمانكاران اين طرح، توسعه هر دو سكوي اصلي 
B و اقماري D، پس از اتمام عمليات ساخت و نصب، با راه اندازي تمامي 
سيستم هاي ايمني F&G و كنترلي و باز كردن اولين چاه هاي آماده توليد، 
مشعل اين دو سكو در آب هاي خليج فارس روشن شدند.  پيام معتمد افزود: 
به زودي و با آماده ش��دن خط لوله دريا، ارسال گاز به پاايشگاه خشكي 
آغاز مي شود.  وي با اشاره به روشن شدن همزمان مشعل اين عرشه ها در 
سومين روز كاري سكوي ۱3D  و چهارمين روز كاري سكوي ۱3B گفت: 
با راه اندازي كامل اين دو سكوي دريايي فاز۱3 پارس جنوبي، توليد يك 
ميليارد فوت مكعب گاز ترش غني معادل 28ميليون متر مكعب )يك فاز 
استاندارد( - نيمي از ظرفيت كامل اين طرح توسعه اي محقق مي شود.  
معتمد از تاش متخصصان ايراني در راه اندازي همزمان دو سكوي بزرگ 
گازي اين طرح قدرداني كرد و گفت: بي شك اين رويداد بي سابقه، ركوردي 

ماندگار در صنعت فراساحل برجا مي گذارد. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

30 درصد اشتغال زنجاني ها در نساجي  است
حركتنساجيهايزنجان
رويغلتكتوسعه

صنعت نساجي كشور كه طي چندسال گذشته زمين گير شده بود، 
اين روزها حال خوبي دارد و با تمام توان در حال توليد پارچه است، 
اتفاقي كه به دنبال افزايش قيمت دار رخ داد و دست داان بسياري 
را از بازار مواد اوليه پوش�اك كوتاه كرد. حاا فرصتي ش�ده است تا 
اين صنعت ملي دوباره احيا ش�ود و نيروي كار و دانش ايراني دست 
به توليد بهترين منس�وجات بزنند و در آينده اي نه چن�دان دور با 
افزايش صادرات ارز آور شوند. در حال حاضر گفته مي شود كه بيش از 
30درصد از اشتغال زنجاني ها در واحدهاي نساجي محقق شده است. 

    
زنجان به عنوان قطب نخس��ت صنعت نساجي كشور شناخته مي شود. 
صنعتي كه مواد اوليه مورد نياز آن در كشور توليد مي شود و فقط پنبه هاي 
برداشت شده از مزارع استان هاي شمالي براي فرآوري به كشورهاي اطراف 
فرستاده مي ش��وند. با اين حال نبود صنايع فرآوري پنبه طي سال هاي 
گذشته مشكلي در خصوص تأمين مواد اوليه به وجود نياورده بود و تنها 
معضل حضور داان واردكننده پارچه بود كه همچون كابوس��ي براي 
توليدكنندگان داخلي بودند و هرسال منجر به بيكار شدن تعداد زيادي از 
كارگران نساجي هاي كشور مي شدند. نساجي هايي كه هر روز خبر تعطيلي 
يا فعاليت نصفه و نيمه آنها به گوش مي رسيد چراكه بازاري براي عرضه 
منسوجات نساجي وجود نداشت و تمام ظرفيت بازار از قبل با كااهاي 
وارداتي تكميل شده بود. اما حاا با افزايش قيمت دار، چرخ اين واحدها 
دوباره به حركت درآمده و قرار است اين واحدها به مرحله توسعه برسند. 
اتفاقي كه شايد در راستاي تأمين مواد اوليه و تجهيزات خوشايند نبوده 
است، اما منجر به اين شده كه تمام توجه ها براي تأمين نيازهاي داخلي به 
همين ظرفيت  هاي داخلي باشد. به حركت در آمدن چرخ فعاليت توسعه 
اين نساجي ها هم از اين همين موضوع نشئت مي گيرد. اكنون 30 درصد از 
مردم زنجان در واحدهاي نساجي فعاليت مي كنند و كارشناسان از توسعه 

اين واحدها در آينده نزديك خبر مي دهند. 
   نساجي ها در مسير شكوفايي

در حال حاضر فعاليت نساجي هاي كشور به خصوص در استان زنجان قابل 
قبول است. اين را رئيس سازمان صنعت و معدن استان زنجان بيان مي كند 
و مي گويد: »صنايع نساجي اس��تان در حال حاضر توليد خوبي دارند و 
بخش خصوصي ۱00 درصد فعاليت آنها را بر عهده گرفته است.« به رغم 
اينكه در گذشته رغبتي براي مدرن سازي تجهيزات و دستگاه هاي صنايع 
نساجي وجود نداشت، اما اكنون ناصر فغفوري تأكيد مي كند كه امروزه 
نساجي هاي زنجان از صنايع مدرن استفاده مي كنند چرا كه اكنون تجهيز 
و مدرن سازي نساجي ها و افزايش توليد مقرون به صرفه شده است. وي با 
تأكيد بر اين موضوع كه كارخانه هاي نساجي زنجان سرانه اشتغال باايي 
در سطح استان دارند، ادامه مي دهد: »افزايش قيمت دار براي واحد هاي 
نساجي يك فرصت بود و به هيچ وجه توجيه اقتصادي واردات پوشاك با 
اين دارها ديگر نيست كه همين عامل باعث شده كه در دو ماه اخير تمام 
كارخانه های نساجي طرح توسعه بگيرند.« فغفوري با اشاره به اينكه تنها 
مشكل نساجي ها تأمين به موقع مواد اوليه است و اگر پنبه اكرليك پشم 
به استان وارد شود تا مرحله ريس��ندگي، بافندگي، رنگرزي و تكميل و 
همچنين توليد پوشاك را در استان داريم، بيان مي كند: »كارنجات نساجي 
به جز تأمين مواد اوليه هيچ مشكل ديگري ندارند.« ازم به ذكر است كه 
در حال حاضر نرخ جهاني هر كيلو پنبه 2 دار و ۱8 سنت است كه براي 
خريدار ايراني با دار 8 هزار تومان صرفه اقتصادي ندارند. بنابر اين راهي 
هم جز فعال شدن صنايع و تكيه بر توانمندي هاي داخلي وجود ندارد. اتفاق 
خوبي كه خيلي زود مي تواند صنايع نساجي كشور به خصوص در استان 
زنجان را به يكي از صنعت هاي بزرگ و پرسود تبديل كند. صنعتي كه در 
آينده ای نه چندان دور نه تنها نياز داخلي را تأمين مي كند، بلكه مي تواند به 

يكي از صادركننده هاي بزرگ و ارزآور كشور نيز تبديل شود. 

ميترا شهبازي

بهرهمنديسمنانازمركزكنترلترافيكدر40سالگيانقاب
سرپرست فناوري و اطاعات شهرداري سمنان از افتتاح فاز اول      سمنان
مركز كنترل ترافيك شهري سمنان تا دهه فجر امسال خبر داد. 
صادق كاشيان گفت: در همين راستا تا كنون 25كيلومتر فيبرنوري در سطح شهر سمنان انجام شده است.  
وي در خصوص هزينه انجام شده در اين پروژه خاطرنشان كرد: تاكنون اعتباري بالغ بر ۱0 ميليارد ريال 
براي اجرايي شدن اين پروژه شهري انجام شده است.  سرپرست فناوري و اطاعات شهرداري سمنان با 
بيان اينكه اخيراً اين مركز به صورت موقت و آزمايشي راه اندازي شده افزود: افتتاح رسمي فاز نخست بعد 

از تكميل آن همزمان با جشن هاي 40 سالگي انقاب در دهه مباركه فجر انجام خواهد شد.

ساختمانهايتاريخياروميهنيازمندشناسنامهاند
شهردار اروميه از مطالعه جامع بافت هاي تاريخي شهرجهت احيا     آذربايجان غربي

و ساماندهي آنها خبر داد. 
محمد حضرت پور گفت: از 4۱7 هكتار بافت فرسوده شهر 300 هكتار آن را بافت تاريخي تشكيل داده كه 
براي احيا و ساماندهي بافت تاريخي يك مطالعه جامع از بافت تاريخي به صورت نكته اي و نه كلي صورت 
گيرد و اينكه لحاظ شود كدام بناها ارزش ميراثي دارند و شناسنامه اي از ساختمان هاي تاريخي تهيه شود.  
وي با بيان اينكه در خصوص نگهداري بافت هاي تاريخي كوتاهي شده است، اظهار كرد: علت اين قصور 

فقدان مطالعه جامع از بناهاي تاريخي شهر به صورت نكته اي است.

مجتبی محمدلو |  ايرنا



 روز گذشته رسانه ها 
جعفر تكبيري
خبري را در خصوص    گزارش 2

برنام�ه  ارس�ال 
عمليات�ي ايمني راه ها ب�راي تصويب به هيئت 
دولت خب�ر دادن�د. اتفاقي كه نش�ان مي دهد 
سرانجام دولتي ها حاضر به پذيرش سهم راه ها 
در آمار بااي تصادفات كشور ش�ده اند. اما آيا 
خودروس�ازان هم حاضر به پذيرش نقش خود 

مي شوند؟! 
بر اين اساس، عوامل مؤثري در بروز حوادث رانندگي 
دخيل هستند كه كارشناسان اين عوامل را در چهار 
عنوان كلي به انسان، وسيله نقليه، عوامل طبيعي و 
عامل راه تقسيم كرده اند. در اين ميان طي سال هاي 
گذش��ته همزمان با باا رفتن تعداد تصادفات در 
كشور و متعاقب آن افزايش آمار جانباختگان اين 
حوادث، نهادهاي ذيربط همواره نقش عامل انساني 
را در باا بودن ميزان تصادفات در كشور برجسته 
كرده اند تا از اين مسير امكان طرح سؤال در خصوص 
كيفيت خودروها و راه ها را از بين ببرند.  نگاهي به 
آمار نش��ان مي دهد كه طي هش��ت ماهه ابتدايي 
امسال، در جاده هاي برون شهري 7 هزار و 838 نفر، 
راه هاي درون شهري 2 هزار و 932 نفر، جاده هاي 
روستايي 838 نفر، راه هاي اختصاصي 152 نفر و 
در ساير راه ها 501 نفر جان خود را از دست داده اند. 
تنها مرور اين آمار نش��ان مي دهد كه در س��وانح 
رانندگي تنها رفتار ترافيكي رانندگان سهيم نيست 
و وجود آمار ب��ااي كشته ش��دگان در جاده هاي 
برون شهري، بيان كننده وجود ايرادات بزرگي در 
وضعيت راه ها و كيفيت خودروهاي توليدي است. 
ايراداتي كه س��اانه هزينه هاي گزافي را به دولت، 
شركت هاي بيمه و خانواده ها تحميل مي كند.  اما 
حاا به نظر مي رسد كه دولت به صورت تلويحي در 

حال عقب نشيني از اين تفكر است و عماً با تصويب 
يك برنامه عملياتي در خص��وص ايمني  راه ها، به 
دنبال كاهش دادن سهم واقعي عوامل جاده اي در 

ميزان مرگ و مير شهروندان است. 
 نقشه ايمني جاده ها  براي تصويب به هيئت 

دولت ارسال شد
در همين ارتباط روز گذشته وزارت راه و شهرسازي 
اعام كرد كه برنامه عملياتي ايمني راه هاي كشور 
و نقشه راه ايمني جاده هاي كشور توسط وزارت راه 
و شهرسازي تدوين و براي تصويب به هيئت دولت 
ارسال شد.   براساس قانون احكام دائمي برنامه هاي 
توسعه اي كش��ور ماده 30 بند »ج« جز 3، دولت 
مؤظف است، سازوكارهاي قانوني ازم را به منظور 
كاهش ساانه 10 درصد از ميزان تلفات جاني ناشي 
از تصادفات رانندگي در جاده هاي كش��ور فراهم 

كند.  براساس اطاعات س��ازمان برنامه و بودجه، 
برنامه عملياتي ايمن��ي راه هاي كش��ور و تدوين 
نقشه راه ايمني جاده هاي كشور توسط وزارت راه 
و شهرسازي تدوين و براي تصويب به هيئت دولت 

ارسال شده است. 
  تلفات تصادفات برون شهري از 11 هزار و 532 نفر 
در سال 95 با 7/2 درصد افزايش به 11 هزار و 8۴7 

نفر در سال 9۶ رسيده است. 
همچنين سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
در سال گذشته ۴17 نقطه پرحادثه در جاده هاي 
كش��ور را حذف كرد؛ س��اماندهي و برخط سازي 
150مركز معاينه فني، ايمن سازي يكهزار مدرسه 
حاشيه راه و احداث يكصد دستگاه پل عابر پياده نيز 
از ديگر فعاليت هاي سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي و در راس��تاي تحقق اين سند باادستي 

بوده است.  البته اين ش��اخص فراسازماني است، 
بنابراين ميزان تحقق در دس��تيابي به اهداف بايد 
عملكرد ساير دستگاه هاي متولي در بخش ايمني 
را ني��ز لحاظ ك��رد.  از دايل ع��دم تحقق كاهش 
10درصدي سوانح رانندگي مي توان به همكاري 
نكردن دستگاه هاي ديگر، عدم همكاري مقامات 
و اش��خاص مرتبط، محدوديت اعتبارات مصوب 
و تخصيص آن و عدم توس��عه س��اير ش��يوه هاي 

حمل ونقل اشاره كرد. 
 آيا نوبت خودرو سازان است؟

اما به نظر مي رس��د كه با پذي��رش نقش دولت در 
بهسازي و اصاح راه هاي كشور براي كاهش ميزان 
تصادفات، حاا نوبت به خودروسازان كشور است 
كه نقش خود را در كاهش ميزان تلفات رانندگي 
بپذيرند. متأس��فانه اگرچه آماره��ا از پايين بودن 
ايمني خودروهاي توليد شده توسط خودروسازان 
داخلي حكايت دارد، ام��ا آنان نه حاضر به پذيرش 
اين موضوع هستند و نه مي پذيرند كه محصوات 
توليدي آنان نقش مؤثري در افزايش آمار حوادث 

رانندگي دارد. 
اين موضوع مورد تأييد صديف بدري، س��خنگوي 
كميس��يون عمران مجلس نيز هست. وي چندي 
پيش يك آمار قابل تأمل در حوزه ايمني خودروهاي 
توليدي داخل ارائه كرد و گفت: بر اساس گزارش ها 
در ايران، خ��ودروي ايمن و اس��تاندارد زير 100 
ميليون تومان وجود ن��دارد، از اين رو خودروهايي 
مانند پرايد استاندارد ايمني ندارند كه اين موضوع 

يك تهديد جدي محسوب مي شود. 
بنابراين به نظر مي رسد كه دولت همزمان با جهش 
قيمت خودروهاي توليد داخل، باي��د يك برنامه 
جدي براي افزايش سطح كيفي و ايمني خودروهاي 

توليد داخل به مرحله اجرا برساند. 

رئي�س كل بانك مرك�زي با اش�اره به كاهش 
ارزش پ�ول مل�ي ب�ه دلي�ل ت�ورم، از حذف 
چه�ار صف�ر از پ�ول مل�ي خب�ر داد، اين در 
حاليست كه كارشناس�ان اين اقدام را بي اثر 
دانس�ته و معتقدند اين طرح بايد در ش�رايط 
با  ثب�ات و بدون تن�ش اقتصادي اجرا ش�ود. 
در س��ال 8۶ )دولت نهم( در قال��ب طرح تحول 
اقتصادي، حذف چهار صفر از پول ملي در دستور 
كار قرار گرفت و اجراي آن تا جايي پيش رفت كه 
مديريت وقت بانك مركزي با راه اندازي سامانه اي 
مخصوص از مردم درباره نام پول جديد نظرخواهي 
كرد، ولي با توجه به گستردگي موضوع و ابعاد آن، 
بانك مركزي دولت وقت نتوانست حذف صفرها 
را از پول ملي اجرايي كند و اين طرح مس��كوت 
ماند. اما 17 آذر سال 95 خبري منتشر شد مبني 
بر اينكه هيئت دولت در جلس��ه خود به رياست 
رئيس جمهور ايح��ه اي به تصويب رس��اند كه 
براس��اس آن واحد پول اي��ران، توم��ان و برابر با 
10 ريال  تعيين ش��د.  اعام اين خبر در روزهاي 
نخست س��روصداي زيادي به پا كرد، ولي بنا به 
دايلي  ايحه به مجلس شوراي اسامي ارسال 
نشد و طرح تا امروز به بايگاني سپرده شد.  اكنون 
اقتصاد كشور در ش��رايطي اس��ت كه نرخ تورم 

افزايش يافته و اعضاي ش��وراي پ��ول و اعتبار و 
رئيس كل بانك مركزي معتقدند كه  حذف چهار 
صفر از پول ملي ضروري است. طي روز هاي اخير 
نيز در مراسمي با حضور رئيس كل بانك مركزي 
و وزير اقتص��اد از اس��كناس هاي جديد 50 هزار 
توماني رونمايي ش��د. نكته مهم اين است كه در 
طرح جديد اين اسكناس ها تغيير واحد پول ملي 
به تومان عمًا اجرايي شده اس��ت. همانطور كه 
در ظاهر ايران چك هاي جدي��د 50 هزار توماني 
پيداس��ت، بانك مركزي چهار صف��ر را كمرنگ 
كرده و با برجسته كردن 50 عمًا تومان را در اين 
اسكناس ها زنده كرده است.  در اين خصوص روز 
گذشته عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
رسماً خبر حذف صفر از پول ملي را تأييد كرد و 
گفت: نقدينگي 1700 هزار ميلياردي 30 درصد 
قدرت خود را به دليل تورم از دست داده است، به 
همين دليل ايحه حذف چهار صفر از پول ملي 
روز ش��نبه از س��وي بانك مركزي تقديم دولت 
شده است و اميدوارم هرچه سريع تر اين مهم به 

نتيجه برسد.
 بغضيان: حذف چهار صفر بايد در شرايط 

با ثبات اجرا شود 
اظهارات همتي در حاليس��ت كه كارشناس��ان 

اقتصادي اجراي اين ط��رح را بي تأثير مي دانند 
و معتقدند به صورت واقع��ي هيچ تأثيري بر نرخ 
تورم، ثروت و دارايي مردم نخواهد داشت. دكتر 
آلبرت بغضيان، كارش��ناس مسائل اقتصادي در 
گفت و گو با »جوان« گفت: كش��ورهاي بسياري 
اين طرح را اج��را كرده اند، تركي��ه و آرژانتين از 
كشورهايي هستند كه به دليل شرايط ويژه شان 
و داشتن ابر تورم )تورم هزار درصدي ( صفر هاي 
واحد پولي ش��ان را ح��ذف كردند، ام��ا همزمان 
برنامه هاي ساختاري پياده كردند و با حمايت از 
توليدشان و تقويت نرخ ارز توانستند طرحشان را 

به خوبي اجرا كنند. 
وي تصريح كرد: كشورهايي كه اقتصاد آنها از تورم 
باا رنج مي برد و ارزش پول ملي آنها در سراشيبي 
سقوط قرار گرفته بود، براي ساده تر شدن مبادات 
اقتصادي و بازرگان��ي و همچنين كاهش هزينه 
چاپ اس��كناس اقدام به حذف صفر يا صفرهايي 
از اس��كناس ها كردند. عمده اقتصاددانان بر اين 
عقيده اند كه حذف صفر از اس��كناس هيچگونه 
تأثيري بر ش��اخص هاي اقتصادي و طرف عرضه 
و طرف تقاضا ندارد و بيش��تر اثر رواني بر جامعه 

مي گذارد. 
اين استاد دانشگاه افزود: افزايش ظاهري قدرت 

پول ملي، آسان س��ازي مبادات، محاس��بات و 
خريد و فروش ه��اي مردم از اث��رات قابل تحقق 
حذف صفرهاست، اما براي حذف صفرها ارتقاي 
ش��اخص هاي اقتصادي همچون افزايش توليد، 
نرخ سرمايه گذاري، آزادسازي هاي اقتصادي، رفع 
انحصارات، حضور بانك هاي خارجي در كش��ور، 
حضور بي قيد و شرط سرمايه گذاران خارجي و... 

نيز بايد انجام شود. 
وي اف��زود: در ايران اج��راي اين ط��رح در ابتدا 
اثر روان��ي مثبتي دارد؛ به عن��وان مثال هر واحد 
آپارتمان كه متري 20 ميليون تومان اس��ت، با 
حذف چهار صفر مي شود متري 20 هزار تومان، 
عاوه بر اين ذخيره س��ازي اطاع��ات و آمار نيز 
آس��ان تر مي ش��ود، اما اين طرح بايد در شرايط 
با ثبات و بدون تنش اجرا ش��ود. در حال حاضر با 
برقراري تحريم ها، مشكات تبادات بانكي با ساير 
كشور ها و نوسانات نرخ ارز و كاهش نيافتن قيمت 
كاا ها مواجه هس��تيم و با حذف اين چهار صفر 
نمي توانيم انتظار معجزه داشته باشيم. بغضيان 
گف��ت: از هزينه هاي جمع آوري، چ��اپ و توزيع 
اسكناس كه بگذريم، اجراي اين طرح به آموزش 
نياز دارد و در شرايط حساس فعلي انرژي زيادي از 
بانك مركزي مي گيرد. از اين رو ضروري است كه 
تأمل بيشتري بر اجراي اين طرح در كوتاه مدت 
ش��ود. حذف صفر از پول ملي باي��د همراه ديگر 
اقدامات انقباضي در عرصه سياست هاي پولي و 
انضباط مالي دولت ها باشد تا كنار كنترل تورم، 
حذف صفرهاي اسكناس كاركرد خود را داشته 
باش��د، در غير اين ص��ورت خداحافظي صفرها 
به زودي اثر رواني خود را از دس��ت داده و صفرها 

قدرتمندتر از گذشته بازمي گردند. 
 موسايي: حذف ۴ صفر ممكن است با توهم 

پولي همراه شود
دكتر ميثم موسايي، رئيس انجمن اقتصاد اسامي 
نيز با تأييد اظهارات دكتر بغضيان معتقد است كه 
هيچ تأثيري بر نرخ تورم و ث��روت مردم نخواهد 
داش��ت، اما ممكن اس��ت با توهم پول��ي همراه 
ش��ود؛ به اين صورت كه مردم تصور كنند قدرت 
خريدشان افزايش يافته است. وي با اشاره به گرد 
كردن اعداد و حذف اع��داد خرد گفت: اگر عاوه 
بر تومان، واحد پ��ول ديگري ب��راي اعداد خرد 
انتخاب نشود، اعداد به سمت بيشتر گرد شده و 
به زيان مصرف كننده خواهد بود. به عنوان مثال 
10 هزار ريال كه با حذف چهار صفرش مي شود 
يك ريال باي��د با واحد پول ديگري مانند س��اير 
كشورها تعريف شود تا مصرف  كننده ضرر نكند. 
وي افزود: اجراي اين طرح هيچ تأثيري بر رش��د 
واقعي اقتصاد، افزايش بهره وري و ش��اخص هاي 

كان اقتصادي نخواهد داشت. 
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حذف ۴ صفر از پول ملي قطعي شد 
كارشناسان: حذف ۴ صفر بايد در شرايط با ثبات و بدون تنش اقتصادي اجرا شود 

دولت نقش خود را در كاهش تلفات جاده اي پذيرفت

خودروسازان درباره تصادفات نقش پذير نيستند!

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

5978533موتوژن
5775440داروسازيابوريحان

3738178آبسال
203797بيمهما

8089385درخشانتهران
3972189تكنوتار

17742844كارتنايران
3903185فنرسازيخاور

159375ماشينسازينيرومحركه
3798177ايرانتاير

4510207تامينماسهريختهگري
3322151مارگارين

3571161صنعتيبهشهر
218598داروييلقمان

4995224كشتوصنعتپياذر
185081پستبانكايران

2704116بانكملت
8307354صنايعجوشكابيزد

2758117سرماآفرين
2819117ايرانياساتايرورابر

7475310مليكشتوصنعتودامپروريپارس
2962121كارخانجاتتوليديشهيدقندي

5049202پشمشيشهايران
166666بانكتجارت

3137122كارتاعتباريايرانكيش
10731412داروسازيزاگرسفارمدپارس

11169426كشتوصنعتچينچين
141750بانكصادراتايران

8374287پارسسرام
21859732معدنياماحايران

155552سرمايهگذاريپرديس
3936130قندثابتخراسان

3404104فوادكاوهجنوبكيش
290885توليدمحورخودرو

11101319كنترلخوردگيتكينكو
5007143امپپارسشهاب

12949367حملونقلبينالملليخليجفارس
289381كارخانجاتتوليديشيشهرازي

138038گروهپتروشيميس.ايرانيان
332187صنايعاستيكيسهند

27163701نفتسپاهان
4711121س.صنايعشيمياييايران

117430واسپاريملت
6860168كارخانجاتقندقزوين

4424108تايدواترخاورميانه
6953160داروسازيفارابي

140032بيمهپارسيان
325574ايرانارقام

326271مهندسينصيرماشين
14625305صنايعشيمياييسينا

242848مهركامپارس
109521بانكسينا

496995پتروشيميشازند
115721بانكپارسيان
15773277پارسخزر
275848پارسمينو

15670266آسانپرداختپرشين
8689146باما

180030مهندسينصيرماشين
6575102سيمانبجنورد

117217سرمايهگذارينيرو
598782صنايعپتروشيميكرمانشاه

13353177قنداصفهان
280836حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

141018بانكپاسارگاد
315039دادهپردازيايران

106713سرمايهگذاريخوارزمي
437353آلومراد

178421حملونقلتوكا
12496143كربنايران

226325پگاهآذربايجانغربي
564062نيروكلر

35888391پتروشيميخارك
361639سبحاندارو

149115گروهصنايعبهشهرايران
762173كالسيمين

173216سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
181816لبنياتكالبر

809867گروهصنعتيبوتان
22042181گروهصنعتيپاكشو

589648سرمايهگذاريداروييتامين
458337گروهصنعتيسپاهان
597445معادنمنگنزايران

174713ايراندارو
464333البرزدارو

676548دادهگسترعصرنوين-هايوب
11808سرمايهگذاريبهمن

549437پتروشيميشيراز
526134سيمانفارسنو
257015بانكخاورميانه

1152764خدماتانفورماتيك
289116ايرانخودرو

199911رينگسازيمشهد
227012مخابراتايران

35905189سپنتا
1259262پتروشيميپرديس

327215شيشههمدان
230210بانكاقتصادنوين

18818سرمايهگذاريآتيهدماوند
458419صنايعپتروشيميخليجفارس

412817كشتيرانيجمهورياساميايران
1535557پرداختالكترونيكسامانكيش

663924معدنيوصنعتيگلگهر
348412گروهصنعتيبارز
298510آلومينيومايران

15365سيمانفارسوخوزستان
436313توسعهمعادنرويايران

1080131سيمانقائن
24066بيمهملت

16314سيمانداراب
18244سرمايهگذاريتوسعهملي

644914داروسازياسوه
14183گروهداروييبركت

44389گروهمديريتسرمايهگذارياميد
15913لبنياتپاك

28474شكرشاهرود
8771سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

8901ليزينگايران
24462نوردآلومينيوم
12581سيمانشمال

56914سيماناصفهان
141219نفتبهران

66454داروسازيابوريحان
16821چرخشگر

50042بيسكويتگرجي
25891پمپسازيايران
132785بهپرداختملت

27951سراميكهايصنعتياردكان
30011گروهستوسعهصنعتيايران

36891تراكتورسازيايران
41881مليسربورويايران
47051فوادمباركهاصفهان
48691پاايشنفتتهران
442435پتروشيميفناوران

71010فرآوردههايتزريقيايران
80550ايرانمرينوس

107350پارسدارو
21010داروسازيروزدارو
15630سامانگستراصفهان
136030سيمانسفيدنيريز

54420توليدمواداوليهداروپخش
68160ايرانترانسفو

1-8722اميران
1-7078سيمانآرتااردبيل

2-10193داروييرازك
1-4500توسعهمعادنوفلزات

2-8694فوادخراسان
1-2604صنايعسيماندشتستان

8-17956داروسازيسينا
3-4567قندنيشابور

2-2906سرمايهگذاريپارستوشه
2-2760سرمايهگذارياعتبارايران

وزارت جهاد كشاورزي 
در تنظيم بازار برنج موفق عمل نكرد

عض�و كميس�يون كش�اورزي مجل�س ش�وراي اس�امي ب�ا 
بيان اينكه ني�ازي ب�ه واردات برنج تا يك س�ال آين�ده نداريم، 
واردات  ب�راي  جهاد كش�اورزي  وزارت  بخش�نامه  گف�ت: 
برنج در واق�ع ضد تولي�د داخل�ي و ضد اقتص�اد مقاومت�ي بود. 
علي محمد شاعري در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر نياز 
مصرفي ساانه برنج ايران حدود 3ميليون تن است كه 2 ميليون و 200 
هزار تن در داخل كشور توليد مي شود و 800 هزار تن باقي مانده نياز 

مصرفي را بايد وارد كنيم. 
وي با اشاره به اينكه در شش ماهه نخست سال 97 حدود يك ميليون 
تن برنج وارد كشور شد، با اين احتساب بيش از 3 ميليون تن برنج در 
بازار داخلي و انبارهاي كشور وجود دارد، تصريح كرد: نياز مصرفي برنج 
ايران تا يك سال آينده تأمين شده است و ضرورتي نداشت كه وزارت 
جهاد كشاورزي بخش��نامه واردات برنج را صادر كند تا مجدداً واردات 

برنج آزاد شود. 
شاعري با بيان اينكه اقدام وزارت جهاد كش��اورزي براي صدور مجوز 
واردات برنج تحت تأثير جوس��ازي هاي برخي داان بوده، افزود: بايد 
ش��بكه هاي توزيع مناس��ب را در داخل كش��ور با همكاري تشكل ها، 
تعاوني ها، بخش خصوصي و سازمان تعاون روس��تايي ايجاد كنيم تا 
توليد داخل با يك ميليون تن برنج وارداتي به صورت مناسب و به ميزان 

كافي در اختيار مردم قرار بگيرد. 
وي افزود: با نظارت وزارت جهاد كشاورزي، تعزيرات، سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و ساير بخش هاي نظارتي دولت بايد قيمت برنج كنترل 
و به ميزان كافي عرضه ش��ود. وي با بيان اينكه دولت نبايد اجازه دهد 
برنج هاي خارجي؛ بازار ايران را اشباع كند، خاطر نشان كرد: از آنجايي 
كه نظارت دقيقي بر كيفيت برنج هاي وارداتي صورت نمي گيرد، ممكن 
است اين محصوات س��امت و بهداش��ت جامعه را به خطر بيندازد؛ 
چراكه نمي دانيم تغيير ژنتيك يافته و دستكاري شده هستند يا نه و با 
چه سموم و كودي توليد و در چه خاك و اراضي زراعت و توليد شدند. 

شاعري با بيان اينكه براي حمايت از توليد ملي مكلف هستيم بازار ايران 
را به نفع توليد داخلي سوق دهيم، افزود: در حال حاضر سرانه مصرف 
برنج هر ايراني ساانه 38 كيلوگرم اس��ت كه به مراتب بيشتر از سرانه 
مصرف در كشورهاي مختلف جهان است، در كشورهاي اروپايي سرانه 
مصرف هر فرد ساانه 10 تا 12 كيلوگرم است و سرانه مصرف غات در 

ايران بسيار بااست و بايد سبد مصرف غذايي ايراني ها اصاح شود. 
وي با اش��اره به اينكه در حال حاض��ر حدود 25 تا 30 درصد س��طح 
زيركشت شاليزارهاي شمال كشور به برنج هاي پرمحصول و 70 درصد 
مساحت شاليزارها به ارقام محلي اختصاص داده شده است كه نسبت 
خوبي نيس��ت، اظهار كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر 75 درصد 
نياز مصرفي برنج ايران در داخل توليد مي شود به راحتي مي توانيم به 

خودكفايي برنج دست يابيم. 
---------------------------------------------------
چرا وزارت صنعت بر عملكرد كارخانه ها نظارت ندارد؟

كم فروشي عاوه بر خوراكي ها 
در بنزين و صنايع بتن سازي هم ديده  شد

كم فروش�ي محص�وات خوراك�ي بس�ته بندي مانن�د لبنيات، 
ان�واع كنس�روها و  چاي ب�ه بنزي�ن و حت�ي صنايع بتن س�ازي 
رس�يد. توليد كنندگان متخلف با سو ءاس�تفاده از نب�ود نظارت 
س�ازمان هاي نظارتي ب�راي كاهش هزين�ه توليد به كم فروش�ي 
روي آورده اند و س�ازمان اس�تاندارد و تعزي�رات و وزارت صنعت 
و تج�ارت همچن�ان س�كوت اختي�ار و ب�ازار را ره�ا كرده ان�د. 
اين روزها، با رصد بازار به راحتي مي توان به معضل كم فروشي به ويژه 
در بخش محص��وات لبني پي برد. همانطور ك��ه از توليد داخلي بايد 
حمايت ش��ود، انتظار مي رود در مواجهه با مواردي چون كم فروش��ي 
طوري برخورد شود كه حق مصرف كنندگان هم ضايع نشود؛ موضوعي 
كه از يك سو نظارت بيش��تر و مستمر و از س��وي ديگر اصاح بعضي 

قوانين را مي طلبد. 
در اين خصوص، محمدرضا همتي بازرس اس��بق اصن��اف تهران در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، گفت: سال هاس��ت برخي از 
كارخانه هاي توليد مواد خوراكي با كاهش محتواي بسته هاي محصوات 

خود، راه كم فروشي را باز كرده اند. 
بازرس اس��بق اصناف تهران افزود: كم فروش��ي ع��اوه بر محصوات 
خوراكي از قبي��ل انواع چيپس، آجي��ل و... در بنزي��ن و حتي صنايع 
بتن سازي هم ديده مي ش��ود و بايد سازمان حمايت از توليدكنندگان 
و مصرف كنن��دگان نظارت بيش��تري بر اين موضوع داش��ته باش��د. 
كم فروشي ها در اثر سهل انگاري سازمان هاي نظارتي صورت مي گيرد و 
برخي سودجويان از فرصت استفاده كرده و با كم فروشي و گرانفروشي 

سودهاي كان به دست مي آورند. 
همتي با اش��اره ب��ه حق��وق مصرف كنن��دگان گف��ت: در حالي كه 
توليدكنندگان از مش��كات خود و ضرورت حماي��ت از توليد داخل 
صحبت مي كنند، اين موضوع مي تواند دو طرفه باش��د و همانطور كه 
آنها پيگير حقوق خود هستند، به حقوق مصرف كنندگان هم احترام 
بگذارند. زماني مي توانيم به توسعه پايدار برسيم كه روند توليد و مصرف 
در كش��ورمان را به بهترين ش��كل ممكن هدايت، نظارت و مديريت 
كنيم. توس��عه توليد ملي و حماي��ت از آن زماني تحق��ق مي يابد كه 
مصرف كننده اي هم براي آن وجود داشته باشد و خواسته هاي به حق 
وي برآورده شود.  وي گفت: توليد كنندگان بايد وزن واقعي محصول 
خود را روي آن درج كنند و خاف اين موضوع تخلفي بزرگ است و به 
هيچ وجه نبايد كيفيت محصول كاهش يابد يا درج وزن آن بدون اطاع 

به مشتري حذف شود. 
 كيفيت نا مطلوب كاا هم كم فروشي به حساب مي آيد

عبداه رضيان، عضو كميس��يون صنايع مجلس با انتقاد از كم فروشي 
برخي كارخانه ها در ماه هاي اخير افزود: وزارت صنعت بايد بر عملكرد 
كارخانه ها نظارت كند. اين كم فروشي ها در اثر سهل انگاري سازمان هاي 
تعزيراتي اس��ت؛ چراكه در نبود نظارت و دقت، برخي س��ودجويان از 

فرصت سوء استفاده مي كنند. 
رضيان گف��ت: زماني كه كم فروش��ي در چرخه ب��ازار و زنجيره توليد 
نهادينه مي ش��ود، برخورد و س��اماندهي وضع موجود بسيار سخت و 
در برخي موارد غيرممكن اس��ت. توليدكنندگان بايد بدانند س��امانه 
نظارتي قوي وجود دارد كه در صورت بروز هرگونه تخلف به ش��دت با 

آن  برخورد مي كند. 
عضو كميسيون صنايع مجلس ادامه داد: وزارت صنعت بخش ويژه اي 
براي رسيدگي به قيمت كاا ها و ساماندهي بازار ندارد. اين در حاليست 
كه در وهله نخست بايد كارگروه ويژه اي براي رصد بازار در اين وزارتخانه 
ايجاد شود سپس با دسته بندي كاا به صورت هفتگي، كّميت، كيفيت و 

قيمت محصوات در بازار تحليل و مورد ارزيابي قرار گيرد. 

بهناز قاسمي
  گزارش  یک

آيا مردم ايران مي دانند در ايحه بودجه سال 
۹۸ كل كش�ور، دول�ت براي يك پاايش�گاه 
دولتي به اندازه كل يارانه پرداختي يك سال 
به همه م�ردم ايران يعن�ي بي�ش از ۴۰ هزار 
ميليارد توم�ان بودجه در نظر گرفته اس�ت؟

به گزارش تسنيم، شفافيت بودجه اين روزها سوژه 
داغ رسانه ها و ش��بكه هاي اجتماعي شده است، 
موضوعي كه به نظر يكي از مهمترين چالش هاي 

اصلي اقتصاد ايران طي سال هاي متمادي گذشته 
است.  بودجه هاي ساانه دولت حتي براي نخبگان 
و اقتصادداناني كه با اعداد و ارقام س��ركار دارند 
ابهامات گس��ترده دارد و نمايندگان مجلس هم 
معمواً به بخش عم��ده بودجه اش��راف ندارند، 
چه برس��د به عموم مردم كه معم��واً از بودجه 
س��ردرنمي آورند، بنابراين بودجه هميش��ه يك 

حياط خلوت براي دولت بوده است. 

 به رقم اين بودجه ها دقت كنيد!
در ايحه بودجه سال 98 كل كشور، كل منابع 
عمومي بودجه دولت كه 290 نماينده مجلس 
و تمامي دستگاه هاي كارشناسي دولت چندين 
ماه بر س��ر آن چانه زني مي كنن��د، ۴07 هزار 
ميليارد تومان اس��ت، اين در حالي اس��ت كه 
ش��ركت هاي دولتي بي س��رو صدا و بدون هيچ 
گونه بحث��ي در مجلس بي��ش از 273/1 هزار 

ميليارد تومان بودجه مي گيرند.  جالب اس��ت 
بدانيد در ايح��ه بودجه 98 كل كش��ور، فقط 
يك ش��ركت دولتي به نام شركت پاايش نفت 
اراك بيش از ۴0 هزار ميليارد تومان بودجه دارد 
كه يك دهم كل بودجه عمومي دولت اس��ت. 
جالب تر اينكه بودجه اين پاايشگاه دولتي برابر 
كل يارانه نقدي است كه 75 ميليون ايراني در 

يك سال از دولت مي گيرند. 

يك پاايشگاه دولت به اندازه يارانه چند ايراني بودجه مي گيرد؟    بودجه

طرح: سعید صادقي | فارس



تيم مل�ي فوتبال 
 سعيد احمديان

    گزارش
کشورمان امشب 
در آغاز مأموريتش 
براي شکستن طلسم 43 س�اله قهرماني در 
آس�يا ب�ه مص�اف تي�م يم�ن م�ي رود. 
جام ملت ها از ام��روز براي ايران آغاز مي ش��ود. 
جامي با حسرتي 43 ساله براي کشورمان که قرار 
است شاگردان کي روش از امشب ساعت 19:30 
مأموريت ش��ان را براي شکستن اين طلسم آغاز 
کنند، طلس��مي که با باا بردن ج��ام قهرماني 
توسط کاپيتان ايران در روز 12 بهمن در ورزشگاه 

شهر زايد شهر ابوظبي خواهد شکست. 
   آماده شکست طلسم قهرماني

تيم کشورمان که در گروه  D با تيم هاي عراق، يمن 
و ويتنام همگروه است در اولين بازي مرحله نهايي 
جام ملت هاي آسيا امشب به مصاف يمن مي رود. 
شاگردان کي روش در حالي راهي امارات شده اند 
که خيلي ها مي گويند همه چيز براي قهرماني ايران 
مهياست. پس از درخشش در جام جهاني روسيه، 
حاا تمام نگاه ها به نمايش شاگردان کي روش در 

جام ملت هاست. 
تيمي که با شعار »80 ميليون نفر، يک تيم، يک 
ضربان قلب« راهي اين مس��ابقات ش��ده است. با 
وجود برخي موانع بر سر راه آماده سازي تيم ملي 
براي جام ملت ها و از دست رفتن بازي تدارکاتي در 

برخي از روزهاي فيفا، شاگردان کي روش با حمايت 
کامل آماده جام ملت ها ش��ده اند تا براي قهرماني 

دورخيز کنند. 
 تنها نگراني کي روش مصدوميت چند مهره اصلي 
تيم ملي است، بحراني که سبب شد تا علي قلي زاده 
که در بازي ه��اي تدارکاتي قب��ل از جام ملت ها 
درخشش فوق العاده اي داشت، يکي از غايبان اصلي 
ايران در جام ملت ها باشد. عليرضا جهانبخش ستاره 
ايراني برايتون هم به رغم قرار گرفتن در ليس��ت 

نهايي ايران در بازي امشب با يمن غايب است. 
   کي روش به دنبال جبران 

جام ملت ه��اي امارات دومين دوره اي اس��ت که 
کارلوس ک��ي روش روي نيمکت اي��ران در اين 
رقابت ها مي نشيند. چهار سال پيش در شانزدهمين 
دوره جام ملت ها که به ميزباني استراليا برگزار شد، 
اولين حضور ک��ي روش با اي��ران در اين جام بود. 
در دوره پيش تيم کش��ورمان پس از سه پيروزي 
مقابل قطر، بحرين و ام��ارات در مرحله گروهي 
به يک چهارم نهايي صعود کرد، اما در يک چهارم 
نهايي پس از تساوي 3 - 3  با عراق در 90 دقيقه و 
وقت هاي اضافه، در ضربات پنالتي شکست خورد 
تا براي سومين دوره متوالي در اين مرحله از دور 

اين رقابت ها کنار برود. 
پس از ناکامي در اس��تراليا، اين بار ک��ي روش در 
حالي براي دومين دوره تيم کش��ورمان را در جام 

ملت ها هدايت مي کند که قراردادش تا پايان اين 
رقابت هاست و همان طور که خودش نيز اشاره کرده، 
نتيجه تيم ملي در جام ملت ها، آينده کاري اش را 
مشخص خواهد کرد. به طور قطع هر نتيجه اي غير 
از قهرماني مي تواند راه اي��ران و کي روش را پس از 
هشت سال از هم جدا کند، هرچند شايد برگشتن 

ايران با جام قهرماني معادله ها را تغيير دهد. 
   مصاف با ناشناخته هاي جنگ زده

 اولين حريف کشورمان در جام ملت ها يک تيم 
ناشناخته در فوتبال آسياست. تيم ملي يمن در 
حالي پا به اين رقابت ها گذاش��ته که اين کشور 
چند سالي اس��ت زير حمات و تجاوز وحشيانه 
دولت سعودي قرار دارد. در چنين شرايطي آنها 
براي نخس��تين بار و با پيروزي 2 بر يک مقابل 
نپال به مرحله گروهي جام ملت هاي آسيا 2019 
امارات صع��ود کردن��د. البته آخري��ن بار يمن 
جنوبي در سال 19۷۶ در اين تورنمنت شرکت 
کرده بود که به موفقيت خاصي هم نرسيد و اين 
اولين بار است که با نام يمن در جام ملت حضور 

پيدا مي کند. 
 اين تيم در رده صد و سي و پنجم جهان و بيست 
و ششم آس��يا قرار دارد و امشب مقابل تيم ملي 
کش��ورمان قرار مي گيرد که در رده اول آسيا و 
بيست و نهم جهان ايستاده است. همين تفاوت 
جايگاه دو تي��م در رنکينگ نش��ان مي دهد که 

يمني ها نمي توانند چن��دان حريف جدي  براي 
کشورمان باش��ند. با اين حال شکس��ت ديروز 
اس��ترالياي مدافع عنوان قهرماني مقابل اردن 
نشان داد که در اين رقابت ها هيچ تيمي را نبايد 
دس��ت کم گرفت. بازي امشب دومين رويارويي 
ايران و يمن است و اين تيم در سال 2012 يک بار 
با تيم ملي ايران بازي کرد که با پيروزي 2 بر يک 

تيم کشورمان خاتمه يافت. 
از س��تاره هاي اي��ن تي��م مي توان به الساس��ي 
)السيليسه قطر(، محمد ابراهيم آياش )الهال 
يمن(، محمد بوش��غال )الش��مال قطر( و احمد 
الحيفي )الخريطيات قطر( اشاره کرد. در ليست 
بازيکنان اين تيم هش��ت بازيک��ن در قطر بازي 
مي کنند. يان کوتسيان، سرمربي اهل اسلواکي 
در حالي هدايت اين تيم را برعهده دارد که تنها 
دو ماه پيش به عنوان سرمربي تيم ملي فوتبال 
اين کشور انتخاب شده اس��ت. کوتسيان ديروز 
در نشس��ت خبري پيش از بازي امروز از هدف 
تيمش براي شگفتي سازي خبر داد و گفت: »به 
بازيکنانم گفتم که ما به عنوان يک کشور کوچک 
در آسيا به دنبال شگفتي سازي هستيم و با کمال 
احترام به تيم هاي ايران، ويتنام و عراق، از هيچ 
تيمي نمي ترسيم. بازي با ايران براي ما چالشي 
بزرگ است تا خودمان را مقابل تيم قدرتمندي 

محک بزنيم.«

اولويتبندي
اصلگمشدههزينهباشگاهها

اعتصاب آبي ها صداي بي پولي استقال را به همه رساند، به جز مديران 
باشگاه! بازيکنان اس��تقال در حالي ديروز حاضر به تمرين نشدند که 
باش��گاه مطالبات بازيکنان را پرداخت نکرده، اما همچنان بر برگزاري 

اردوي خارج از کشور مصر است و حاضربه لغو اين اردو نيست. 
اين اولين باري نيست که تيم هاي فوتبال کشورمان از فرصت تعطيلي 
نيم فصل براي سفر به کش��ورهاي منطقه استفاده مي کنند و به بهانه 
آماده شدن براي نيم فصل دوم چند هفته اي را آن طرف آب ها سپري 
خواهند کرد، اما وضعيت فعلي با گذشته متفاوت است؛ بحران ارزي، 
باا رفتن قيمت دار و مشکات اقتصادي ورزش و جامعه به گونه اي  
است که انتظار مي رفت تيم هاي پرطرفدار حداقل امسال خيال اردوي 
خارجي به سرش��ان نزند. اين بار ام��ا خبري از تصميمات درس��ت و 
منطقي مديريتي نيست و آقايان بدون در نظر گرفتن شرايط موجود و 
حتي بدهي هاي سنگين به بازيکنان خود برنامه سفر به قطر را ترتيب 
داده اند. استقال کمپ السد را در نظر گرفته و پرسپوليس هم به کمپ 
اسپاير مي رود. در اين بين هم فعًا هيچ کدام از دو باشگاه توضيحي در 

خصوص تأمين بودجه اردوي قطر نداده اند. 
اصرار عجيب بر برگزاري اردوي خارجي از آن دست چالش هايي است 
که فوتبال ما با آن روبه رو اس��ت و به رغم اينکه رس��انه ها بارها به اين 
موضوع پرداخته اند، عمًا هيچ عزمي براي پاس��خگويي و جلوگيري 
از اس��راف بودجه باش��گاه ها وجود ندارد. برنامه و بليت قرمزها اوکي 
شده و پرسپوليس از بابت رفتن به کمپ اسپاير مشکلي ندارد. رقيب 
سنتي ش��ان اما نه تنها با بي پولي دس��ت و پنجه ن��رم مي کند، بلکه 
بازيکنانش به دليل نگرفتن حق و حقوق خود حاضر به تمرين کردن 
هم نيستند. ساير تيم ها چند روزي است تمريناتشان را شروع کرده اند، 
اما آبي ها با بحران اعتصاب روبه رو هستند و حتي يک جلسه تمرين نيز 
نداشته اند. با وجود اين، مديران باشگاه کماکان تاش مي کنند تا اين 
تيم خيلي زود خود را به قطر برساند. جدا از بحث مالي، هيچ جاي دنيا 
تيمي که بازيکنانش اعتصاب کرده و در داخل کشور نيز حاضر به تمرين 
نيستند را به خارج اعزام نمي کنند به اين بهانه که از حاشيه دور باشند 

و با جديت بيشتر آماده مسابقات شوند؟! 
فوتباليستي که پولش را به موقع نگرفته، نه در ايران و نه در هيچ کشور 
ديگري دل به کار نخواهد داد و اين وسط تنها دارهاي دولتي است که 
به جيب قطر مي رود.  درست است که نمي توان عيب و ايرادي به امکانات 
فوتبالي کش��ورهاي حوزه خليج فارس گرفت، اما بهتر است کمپ هاي 
گرانقيمت قطر و همس��ايگانش بماند براي تيم هاي سرشناس فوتبال 
جهان که از قبل حضور چند روزه شان درآمدي نجومي به جيب مي زنند، 
مطالبات بازيکنانشان را پرداخت مي کنند و براي لحظه به لحظه بازيکنان 
برنامه دارند. ورزش ما با مشکل بودجه مواجه است و سرخابي ها هم که 
همچنان خصوصي نشده اند. حاا بماند که وزارت ورزش مدعي است فقط 
10 درصد از بدهي هاي پرسپوليس و اس��تقال باقي مانده، با اين حال 
مديران دو باشگاه موظف به مديريت بودجه هستند. ضمن اينکه فصل نقل 
و انتقاات زمستاني آغاز شده و هر دو تيم هم براي گرفتن بازيکنان جديد 
خيز برداشته اند. اين وسط فراموش نشود که محروميت پرسپوليس تازه به 
پايان رسيده و هواداران مدت ها چشم انتظار باز شدن پنجره نقل و انتقاات 
بوده اند. واقعاً در کشور ما با داشتن تنوع آب و هوايي هيچ امکاناتي براي 

گذراندن تعطيات نيم فصل وجود ندارد؟ 
در اين  اوضاع بي پولي حتي اگر سرخابي ها نيز بر سفر خارجي اصرار داشته 
باشند، وزارت ورزش به عنوان متولي اصلي دو تيم بايد مانع از برگزاري 
اردوي برون مرزي آنها شود، اما اين بار هم واکنش منفعانه به اين ماجرا با 
فرصت طلبي سرخابي ها مواجه شده و در شرايطي که بايد در جهت حمايت 
از اقتصاد داخلي قدم برداشت، متأسفانه دو باشگاه پرسپوليس و استقال به 

خروج ارز از کشور اصرار دارند. 

شيوا نوروزي

قدماولدرراهقهرماني
ايران- يمن، مرحله گروهي جام ملت هاي آسيا، ساعت 19:30

قهرمانباشکستآغازکرد
تاپیشبینیکیروشبعیدشود!

جام هفدهم بدون ش��ک جامي متف��اوت خواهد بود، ن��ه فقط چون 
اماراتي ها به عنوان ميزبان اين دوره از رقابت ها با سياس��ي کاري هاي 
کودکانه به کارشکني برابر برخي تيم ها نظير ايران و قطر دست زدند، 
بلکه از آن جهت که بازي ها با نتايج جالب توجهي آغاز شد، نتايجي که 

مي تواند نشان از جامي هيجان انگيز و متفاوت داشته باشد. 
 نخستين ش��گفتي جام يک روز بعد از افتتاحيه رقم خورد، جايي که 
ضربه کرنر اناس بني ياسين اردني در دقيقه 2۶ نسخه مدافع عنوان 
قهرماني را پيچيد تا خالق نخستين شگفتي جام هفدهم باشد. سوت 
بازي استراليا – اردن که به صدا درآمد، در بدبينانه ترين حالت مي شد 
تصور يک تساوي را داشت، چراکه استراليا قهرمان دوره قبل مسابقات 
آمده بود براي جبران ناکامي در جام جهان��ي. با توپ پر هم آمده بود 
تا با کس��ب نتيجه اي مقتدرانه براي مدعيان جام خط و نشان بکشد، 
اما اردن اجازه قدرت نمايي به کانگورو ها را نداد تا پيش بينی  کی روش 
که به نوعی با تحقير امکان حضور ايران در فينال، قهرمانی را شانس 

استراليا، ژاپن و کره جنوبی می دانست، با تشکيک روبه رو شود.  
   استارت جام با پنالتي مشکوک

ش��گفتي نخس��ت را اما بحرين مي توانس��ت رقم بزند. افتتاحيه جام 
ملت هاي 2019 آس��يا با تس��اوي ميزبان برابر بحرين خاتمه يافت، 
آن هم در ش��رايطي که اماراتي ها تا دقايق پاياني ي��ک بر صفر بازي 
را واگذار کرده بودند، اما پنالتي مش��کوکي که داور در اعام آن مردد 
بود، توانست ميزبان رقابت ها را از شکست در گام نخست نجات دهد. 
محمد الرميحي با گلي که در دقيقه ۷8 به ثمر رس��اند، نام خود را به 
عنوان نخس��تين گلزن جام هفدهم ثبت کرد. گل او مي توانست گل 
پيروزي بحرين در ديدار افتتاحيه باشد، اما 10 دقيقه بعد از نخستين 
گل بازي بود که داور با گرفتن يک پنالتي مش��کوک که توسط احمد 
خليل به تور دروازه بحرين چسبيد، فرار اماراتي ها از باخت را ترتيب 
داد تا بازي با تس��اوي يک- يک و البته با ابهامات فراوان در خصوص 
داوري و پنالتي مشکوکي که باعث گريختن شاگردان زاکروني از باخت 

شد به پايان برسد. 
C جدال در گروه   

جام ملت هاي آسيا امروز با برگزاري ديدارهاي گروه C دنبال مي شود. 
در اين گروه عاوه بر ايران و يمن، دو ديدار ديگر هم انجام مي شود که 

طي آن کره جنوبي با فيليپين و چين با قرقيزستان ديدار مي کنند. 
کره جنوبي بدون ش��ک يکي از مدعيان قهرماني جام هفدهم است. 
تيمي که در اولين گام بايد با فيليپين ت��ازه وارد ديدار کند. تيمي که 
براي نخستين بار اس��ت که حضور در جام ملت هاي آس��يا را تجربه 
مي کند. کره اي ها البته در سال هاي 195۶ تا 1980 هفت برد پياپي 
مقابل فيليپين به دس��ت آوردند و 3۶ گل نيز به اي��ن تيم زدند، اما با 
گذشت 39 سال، بدون ش��ک فيليپين تيمي متفاوت خواهد بود، آن 
هم با گوران اريکس��ون. پائولو بنتو، س��رمربي کره جنوبي با اشاره به 
شرايط تيمش پيش از اولين ديدار مقابل فيليپين از انگيزه شاگردانش 
براي دستيابي به موفقيت بعد از پنج دهه ناکامي در جام ملت ها خبر 
مي دهد و تأکيد مي کند که نبايد مقابل حريف تازه شوکه شد. فيليپين 
تيم يکصد و شانزدهم رده بندي فيفاست و کره جنوبي هم در رده پنجاه 
و سوم اين رنکينگ قرار دارد. با وجود اين، شاگردان بنتو 55 سال است 

که موفق به کسب عنوان قهرماني آسيا نشده اند. 
چيني ها اگرچه چهره يک تيم مدعي را ندارند، اما طي سال هاي اخير 
سرمايه گذاري هنگفتي روي فوتبال کرده اند تا بتوانند به نتيجه دلخواه 
خود دست يابند. اين تيم هنوز به هيچ موفقيتي در فوتبال آسيا دست 
نيافته، اما طي اين سال ها تاش زيادي کرده تا خود را از لحاظ فني و 
امکانات به پاي تيم هاي مطرح آسيا برساند و اين رقابت ها فرصت خوبي 
است تا بتواند خود را نشان دهد. چين در نخستين ديدار اين دوره از 
رقابت هاي جام ملت هاي آس��يا به مصاف قرقيزستان مي رود. تيمي 
که به عنوان يک مدعي در گروه C به آن نگاه نمي شود، اما الکساندر 
کريستينين، سرمربي روسي آن معتقد است همه چيز در زمين بازي 
مشخص خواهد شد: »کامًا مشخص است که قدرتمندترين تيم در 
اين گروه کدام است. با اين حال، بازي در ورزشگاه با نتيجه صفر بر صفر 
شروع مي شود و سرنوشت در زمين مشخص خواهد شد. ما مي خواهيم 

خودمان سرنوشت مان را رقم بزنيم.«

ورزشنیازمندتختيهاست
 تختي يک انسان بود، مانند همه انسان هايي 
که در اين مملکت زندگي مي کنند، اما آنچه 
باعث شده ياد و خاطره او بعد از سال ها در 
دل مردم باش��د و نامش بر زبان ها، منش 
و رفتار او بود. تختي به واس��طه مدال ها و 
افتخاراتش تختي نشد. مردمي بودنش او 
را تختي کرد. چيزي که ام��روز در ورزش 
کمتر ديده مي شود و بايد روي آن کار کرد. 
تختي با مردم و در کنار مردم بود. تختي يک 
پهلوان واقعي بود که مدال هايش را با دل و 
جان براي مردم خرج مي کرد. او پسر تمام پيرزن ها و برادر همه دختران 
و زنان بود و مقابل قلدرها و زورگوها مي ايستاد و تکيه گاه محکمي براي 
مردم بود. به همين دليل هم بود که مردم دوستش داشتند و او را به عنوان 
پهلوان خود انتخاب کردند. تختي هميشه مي گفت بايد اجازه بدهيد مردم 
خودشان پهلوانشان را انتخاب کنند. در واقع او مي دانست که مردم چه 
مي خواهند؛ مردم مرام و معرفت مي خواهند. امروز اما الگوهاي مردم تغيير 
کرده، ما هم البته در تغيير اين رويه بي تقصير نيستيم. وقتي صداوسيما 
يک کار ناهي را مدام نش��ان مي دهد، اما در به تصوير کشيدن يا نوشتن 
کارهاي خوب کوتاهي مي کنيم بايد هم شاهد اين تغييرها باشيم. ما امروز 
هم ورزشکاران بسياري داريم که راه تختي را مي روند و مرام و معرفت او را 
دارند و دستگير مردم هستند، آيا اين را مي دانيم؟ آيا رفتارها و کارهاي آنها 
را به تصوير مي کشيم؟ مرام پهلواني در ورزش مي تواند راه را براي موفقيت 
باز کند و الگويي مناسب براي مردم جامعه باشد، اما در اين زمينه چقدر کار 
کرده ايم. ما زمان زيادي از دست داديم و خيلي دير کرديم. با اين حال هنوز 
هم مي توانيم اگر بخواهيم. ما در اين سال ها فقط شعار داديم، شعارهاي 
قشنگ، اما شعار فايده اي ندارد، بايد کار کرد. بايد ريشه اي هم کار کرد. 
مردم هنوز خواهان پهلواناني چون تختي هستند و ما بايد اين پهلوانان را به 

خاطر ورزش و به خاطر جامعه تربيت کنيم. 

پهلوانکشورجمعهمشخصميشود
رقابت هاي کشتي پهلواني بزرگساان کش��ور و انتخاب پهلوان سال 
جمعه در کرج برگزار مي ش��ود. اين مس��ابقات به نام زنده ياد پهلوان 
عليرضا سليماني، دارنده ش��ش عنوان پهلواني کشور )پهلوان باشي و 
رکورددار بازوبند پهلواني(، دارنده مدال طاي کش��تي س��نگين وزن 
جهان، طاي بازي هاي آسيايي و پنج مدال طا و يک مدال برنز آسيا 
برگزار مي شود. در اين رقابت ها بازوبند پهلوان کشور با حضور مسئوان 
ورزش، توس��ط خانواده معظم يکي از شهداي اس��تان البرز بر بازوي 

پهلوان سال 9۷ کشور بسته خواهد شد. 

تاشوزارتبراينجاتکشتي
محمدرضا داورزني، معاون ورزش حرفه اي و قهرماني وزارت ورزش و 
جوانان از تاش اين وزارتخانه براي برگزاري انتخابات فدراسيون کشتي 
خبر داد: »در حال  حاضر با توجه به وضعيتي که فدراسيون کشتي دارد، 
برنامه اي را که کادر فني و سرپرست تعيين کرده  اند، انجام مي دهيم تا 
در اين مدت زماني که به المپيک باقي  مانده به اين رشته نه در آزاد و نه 
در فرنگي آسيبي وارد نشود. سعي مي کنيم ظرف مدت قانوني فرايند 
برگزاري انتخاب را فراهم کنيم تا اين رش��ته هرچه  زودتر از ش��رايط 
موجود نجات پي��دا کند تا به لحاظ اجراي برنامه ها و اعزام مس��ابقات 

مشکلي وجود نداشته باشد و کارهايش انجام شود.«

حرفه اي شدن و 
مطرح شدن در 
يک رشته، آن هم 
در سطح اول دنيا به صورت طبيعي رقابت هاي 
باشگاهي و داخلي را نيز تحت تأثير قرار مي دهد،  
چراکه هر چقدر در سطح ملي پيشرفت حاصل 
شود، انتظار مي رود که رقابت هاي باشگاهي نيز به 

تناسب آن حرفه اي و پيشرفته تر دنبال شود.
واليبال ايران قريب به يک دهه است که در سطح 
اول واليبال جهان مي درخش��د. با اين حال بروز 
برخي اتفاقات در جريان ليگ برتر و رقابت هاي 
باشگاهي نش��ان از عقب افتادگي اين مسابقات 

نسبت به سطح پيشرفت تيم ملي دارد. 
اش��تباهات تأثيرگذار داوري، عدم اس��تفاده از 
تکنولوژي روز و از همه بدتر بروز برخي رفتارهاي 

غيراخاقي از س��وي ه��واداران تيم ه��ا و حتي 
بازيکنان و کادر فني آنها شرايط واليبال کشور را 

وخيم کرده و باعث نگراني شده است. 
البته اين مشکل مربوط به امروز يا ديروز نيست. 
طي فصل هاي پيش ه��م در رقابت هاي واليبال 
باشگاهي شاهد اين اتفاقات و نابساماني ها بوديم 
که با اغماض مس��ئوان تمام آنها ناديده گرفته 

شد. جالب اينکه اگر در سال هاي قبل اين اتفاقات 
در برخي بازي هاي حساس رخ مي داد، اما در اين 
فصل از همان ابتدا مسابقات با چنين تنش هايي 
روبه رو بود. ش��ايد دس��ت اندرکاران رقابت هاي 
ليگ برتر واليبال به اين خي��ال که در نيم فصل 
دوم همه چيز روبه راه مي ش��ود، مسئله را مثل 
هميش��ه چندان جدي نگرفتند، اما خيلي زود 

دوباره س��روصداها بلند ش��د. البته اين بار بدتر 
و بيشتر از قبل، وقتي تماش��اگران تيم مهمان 
مجبور باشند با اسکورت وارد سالن تيم ميزبان 
شوند و وقتي در طول يک مسابقه انواع و اقسام 
توهين ها و حرف هاي ناشايس��ت شنيده شود، 
آن وقت اس��ت که بايد نگران ش��د. اين اتفاقات 
را بايد کنار مش��کات فني و ضعف هاي داوري 
گذاشت تا پازل اين وضعيت بغرنج تکميل شود. 
بايد نگران واليبال بود، نگران واليبالي که امروز 
در سطح جهان است. آنچه مس��لم است اينکه 
واليبال باشگاهي کشور امروز عاوه بر اينکه نياز 
مبرمي به استفاده از جديدترين تجهيزات نظير 
ويدئوچک و پيشرفت به لحاظ فني،  تکنيکي و 
تاکتيکي دارد بايد در بخ��ش فرهنگي خود نيز 
تغييرات عمده اي ايجاد کند و اگر اين فاکتورهاي 
مهم رعايت و اصاح نشود، آن وقت شايد خيلي 
زودتر از آنچه تصورش را مي کرديم با افت و افول 

واليبال اوج گرفته مان روبه رو شويم.

لطفًانگرانوالیبالباشید
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تختيهنوززندهاست...
51 س��ال از رفتن جهان پهلوان تختي مي گذرد، اما او همچنان براي 
مردم ايران زنده اس��ت. غامرضا تختي، سرش��ناس ترين کشتي گير 
ايران است که اين شهرت بيشتر از مدال ها و افتخارات قهرماني اش، به 
روحيه انسان دوستي، دستگيري از نيازمندان و کمک به هم نوع مربوط 
مي شود. خيلي ها نه تختي را ديده اند و نه در زمان او زندگي کرده اند، 
اما تا بوده همه ما از بزرگي و اخاق پهلواني اش شنيده ايم. در روزگاري 
که ورزشمان با حواشي ريز و درشت مواجه است و اخاق کمرنگ شده، 
اهالي ورزش و دوستداران ورزش بيش از پيش خأ نبود تختي را حس 
مي کنند. پهلواني که اگر بود به جوانان و ورزشکارانمان راه و رسم توأمان 
قهرماني و پهلواني را مي آموخت. حاا امروز که جهان پهلوان را نداريم، 
ورزشي ها تختي را الگوي زندگي حرفه اي ش��ان قرار دهند و از منش 

اخاقي او پيروي کنند. 

طالقاني

پيشکسوت کشتی

هدفبزرگتريازپاداشوعنوانداشتم
خيلي ها که همه چيز را سطحي مي نگرند بر اين باورند که دفاع ورزش 
و ورزشکاران ايران اس��امي از آرمان مبارزه با رژيم اشغالگر قدس و 

حمايت از مردم مظلوم و ستمديده فلسطين 
در حد حرف و ش��عار است. برخي هم که سروگوش ش��ان جاهاي ديگري 
مي چرخد با سروصدا انجام چنين عملي را اجباري و مخالف نظر ورزشکاران 
ايران عنوان مي کنند، اما...  آرين غامي، شطرنج باز 1۶ ساله کشورمان با 
چشم پوشي از عنوان قهرماني جهان و حتي پاداش داري خوبي که بابت 

آن نصيبش مي شد، کاري کرد کارستان. غامي در مسابقات سوئد 
ش��ش پيروزي به دس��ت آورده بود و فقط يک گام با قهرماني 

فاصله داشت. او به طور حتم حريف رژيم اش��غالگر را در دور 
هفتم مي برد، اما خودش مي گويد هدف بزرگ تري در س��ر 
داشته، هدفي که از هر عنوان و پاداشي برايش مهم تر بوده 
و آن هدفي نبوده جز حمايت از مردم مظلوم فلسطين و به 
رسميت نشناختن رژيم اشغالگر و کودک کش صهيونيستي. 
نوجوان 1۶ ساله شطرنج ايران حاا نايب قهرمان جهان است، 
اما به طور حتم در نگاه مردم ورزش دوست و قدردان ايران 
اسامي، غامي قهرماني دست نيافتني است. قهرماني که 
حتماً در سال هاي پيش رو بيشتر و بهتر از او خواهيم شنيد،  

درس��ت مثل قهرمانان ديگري که پهلواني را به سکو و مدال 
ترجيح دادند و ثمره آن را هم ديدند. آرين غامي با 1۶ سال سن 

پاسخ محکمي به تمام کساني داد که اين اقدام ورزشکاران ايران 
را اقدامي شعاري و اجباري قلمداد مي کنند.

خطقرمزروينامعاشورزاده!
با اعام اس��امي         بازتاب
32 تکواندوکار 
دعوت شده به اردوي تيم ملي و خط خوردن 
چهره ه��اي شناخته ش��ده اي چ��ون فرزان 
عاشورزاده حاا تمام نگاه ها به چهره هاي جوان 
حاضر در اردو است. شکست فرزان عاشورزاده 
در رقابت هاي آزاد کش��وري در ادامه سلس��له 
شکست هاي او طي سال هاي گذشته، سرانجام 
فريبرز عسگري، سرمربي تيم ملي تکواندو را وادار 
کرد تا قلم قرمز روي نام او بکش��د. البته در اين 
ميان بايد به مهدي خدابخشي نيز اشاره کرد که 

به دليل آس��يب ديدگي نتوانست مسابقات را به 
پايان برسد. شنيده ها حاکي از آن است که پس از 
نظ��ر پزش��کان در خص��وص مصدومي��ت او 
تصميم گيري نهايي در مورد حضور يا عدم حضور 

خدابخشي در اردوي تيم ملي اتخاذ مي شود.
تمرينات آماده سازي تيم ملي تکواندو از روز 29 
دي ماه زير نظر کادر فني آغاز مي ش��ود. ضمن 
اينکه دعوت ش��دگان به اردو تا ظهر ديروز بايد 
خود را به سازمان تيم هاي ملي معرفي مي کردند. 
اردوي تيم ملي تکواندو بدون حضور عاشورزاده و 

خدابخشي حتماً شرايط خاصي خواهد داشت.

 فريدون حسن 
  چهره 

حامد قهرماني
   حاشيه 
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بس�ياري از پرونده هاي جنايي كه عليه اتباع 
افغان تشكيل مي شود به دليل فرار مرتكبان 
آن به كشورشان با بن بس�ت مواجه مي شود. 
تحقيقات پليس براي شناس�ايي اين افراد به 
دليل پنهان كردن ادله جرم معمواً با دشواري 
زي�ادي هم�راه اس�ت. يك�ي از پرونده هايي 
كه پس از 11س�ال با تماس يك زن ناش�ناس 
رمزگشايي شده اس�ت مربوط به قتل مردي 
افغان است كه عامان آن بعد از پنهان كردن 
جسد به كشور افغانس�تان گريخته اند. تنها 
متهم بازداشت شده پرونده كه به زودي پاي 
ميز محاكمه حاضر مي شود اما همه چيز را انكار 
كرده  و به گردن متهمان فراري انداخته است. 
به گزارش خبرنگار ما، سال گذشته زن ناشناسي 
مأموران پليس ورامين را از ماجراي قتل مردي 
به نام فؤاد كه 11سال قبل اتفاق افتاده بود باخبر 
كرد و گفت: سال 85 برادران فؤاد با همدستي 
دامادش��ان او را به قتل رس��اندند و جسد را در 

خانه شان دفن كردند.
 هنوز جس��د در آن خانه است و كس��ي از اين 
ماجرا خبر ندارد.  بعد از اعام اين خبر، تيمي از 
كارآگاهان پليس به آدرس خانه اي كه جسد در 
آن دفن شده بود، رفتند و متوجه شدند آن خانه 
به يك كارگاه تبديل شده است. در بررسي هاي 
بيشتر كارآگاهان با كشف چاه عميق و كندن آن 
با بقاياي جسد روبه رو ش��دند كه تنها چند تكه 
استخوان از آن باقي مانده بود. با انتقال بقاياي 

جس��د به پزش��كي قانوني و تش��خيص هويت 
مشخص ش��د متعلق به همان مردي است كه 

11سال قبل ناپديد شده است.
  به اي��ن ترتيب پرون��ده با موض��وع قتل عمد 
تشكيل شد و در اولين گام از تحقيقات يكي از 
برادران مقتول به نام احمد دستگير  شد. متهم 
به پليس آگاهي منتقل ش��د اما در بازجويي ها 
جرمش را انكار ك��رد. او در توضيح به مأموران 
گفت: »فؤاد برادر ناتني ام بود و تازه نامزده كرده 

بود، اما جدا از خانه ما زندگي مي كرد.
 روز حادثه همراه يك��ي از برادرانم به نام كريم 
برايش صبحانه برديم اما هر چه در زديم كسي 

در را باز نكرد. نگران شديم و به اجبار قفل در را 
شكستيم. وقتي وارد خانه ش��ديم ديديم فؤاد 
خوابيده و يك پتو روي س��رش كش��يده است. 
جلوتر رفتيم كه با صحنه وحش��تناكي روبه رو 
شديم. فؤاد سرش خونين بود و نفس نمي كشيد. 
گويا عامل قتل با كلنگ به پيش��اني برادرم زده 

بود و فرار كرده بود. «
 مته��م ادام��ه داد: »در خان��ه بودي��م ك��ه 
شوهرخواهرم به نام اكبر رسيد و گفت اگر جسد 
را دفن نكنيم قتل گردن ما مي افتد. با حرف هاي 
او وسوسه ش��ديم به همين خاطر از ترس چاه 
عميقي كنديم و جس��د برادرمان را در آن دفن 

كرديم. دو ماه بعد از حادثه ش��وهر خواهرم به 
افغانس��تان رفت و بعد از چند سال كريم هم به 

افغانستان سفر كرد.
 اين شد كه من دس��تگير ش��دم اما باور كنيد 
قتل كار من نبوده و نمي دانم چه كس��ي برادرم 
را به قتل رس��انده اس��ت.« متهم در خصوص 
اخت��اف خانوادگي با ش��وهر خواهرش گفت: 
»مشكل مالي زيادي داش��تيم به همين خاطر 
اكبر مدام مي گفت اگر پدر ش��ما زمين هايش 
را بفروشد همه مش��كات هم حل خواهد شد. 
ما از دخالت هاي او ناراحت بوديم و س��ر همين 
موضوع با هم اختاف داش��تيم اما دليلي براي 

قتل نبود.«
 او در آخر گفت: »س��ه فرزند دارم و بعد از فوت 
پدرم مخارج زندگي مادر و خواهرم نيز بر عهده 
من افتاد. حاا كه در زندانم آنها شرايط سختي 
دارند. نمي دانم قاتل برادرم چه كس��ي است و 
چرا آن زن خودش را به مأموران معرفي نكرده 
است.« با انكارهاي متهم وي بنا به شواهد و قرائن 
موجود روانه زندان شد، اما مادر و خواهر وي با 
مراجعه به دادسرا اعام رضايت كردند. پرونده 
با طرح شكايت از سوي دادستان به شعبه هفتم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و 
صبح ديروز روي ميزهيئت قضايي همان شعبه 
به رياست قاضي كيخواه قرار گرفت اما به دليل 
عدم نش��ر آگهي براي پيدا كردن داماد خانواده 

جلسه رسيدگي به تاريخ ديگري موكول شد. 

بسياري از جرائم ريشه در مصرف يا خريد 
و فروش مواد مخ�در دارد. اف�رادي كه در 
معرض مصرف يا خريد و فروش مواد مخدر 
قرار دارند بيش از ديگران زندگي هاي خود 
را در پرتگاه نابودي قرار مي دهند. دو قاتل 
فراري كه در جري�ان پرونده هاي جداگانه 
مرتكب قتل شده و در شهرستان گرمسار 
همخانه ش�ده بودند جزئيات بيش�تري از 
دو حادثه را براي خبرنگار ما ش�رح دادند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، صبح دي��روز دو قاتل 
فراري كه در دو حادثه جداگانه در سال گذشته 
مرتكب قتل شده و مأموران پليس هر دوي آنها 
را در يك مخفيگاه در شهرستان گرمسار به دام 

انداخته بودند در دادسراي امور جنايي تهران 
ماجرا را شرح دادند.  

قاتل اول كه مرد 30 س��اله اي به نام ش��اهرخ 
و متهم اس��ت در 16 آبان  س��ال گذشته يكي 
از بس��تگانش را در حوالي بزرگراه آزادگان با 
شليك گلوله به قتل رس��انده و پس از آن در 
شهرستان گرمسار زندگي مخفيانه اي شروع 
كرده است تا اينكه ش��امگاه جمعه چهاردهم 
دي م��اه مأم��وران وي را همراه قات��ل فراري 
ديگري در مخفيگاهش دس��تگير مي كنند. 
تحقيقات تي��م جنايي به سرپرس��تي قاضي 
منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران نشان داد متهم كه سابقه خريد و 

فروش مواد مخدر در پرونده اش ثبت شده است 
به خاطر اختاف مالي دست به قتل زده است. 
وي صبح دي��روز در بازجويي ها مقابل قاضي 
منافي آذر، بازپرس شعبه سوم قتل را انكار كرد 
و مدعي شد كه پسر دايي مقتول كه در صحنه 
حادثه حضور داشته به جاي او اشتباهي پسر 

عمه اش را به قتل رسانده است. 
قاتل دوم مرد 30 ساله  اي به نام ابراهيم است. 
وي ششم اسفند سال گذشته پسر عمويش را به 
خاطر اختاف در خريد و فروش مواد مخدر به 
قتل رسانده بود تا اينكه در مخفيگاه قاتل اول 
به دام مأموران گرفتار شد . متهم در بازجويي ها 
با اظهار پشيماني به قتل پسر عمويش اعتراف 

كرد و گفت: من و پس��ر عمويم با هم چشم و 
هم چشمي داشتيم و احساس مي كرديم رقيب 
هم هس��تيم. چند روز قبل از حادثه برادرم از 
مقتول 500 هزار تومان مواد مخدر خريده بود 
و مقتول اصرار داش��ت من 500 هزار تومان را 
به او بدهم. روز حادثه به قهوه خانه اي كه او در 
آنجا بود، رفتم تا با هم حرف بزنيم كه بيرون از 
قهوه خانه به من فحاشي كرد و من هم با چاقو 
ضربه اي به دس��تش زدم اما فك��ر نمي كردم 
به قتل برس��د.  متهمان پس از بازجويي براي 
تحقيقات بيشتر و روشن شدن زواياي پنهان 
حادثه در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گرفتند.

گفت وگو با يكی از 2 متهم
خودت را معرفی كن.

شاهرخ هستم 30ساله.
سابقه داري ؟ 

بله، يك بار به خاطر 15 گرم كراك به مدت دو سال به زندان افتادم. 
پ�س در كار خريد و ف�روش مواد مخ�در فعاليت 

مي كردي ؟ 
تا قبل از دستگيري بله اما وقتي از زندان آزاد شدم همسرم از من 
قول گرفت كه خاف نكنم و من قبول كردم و از آن روز به بعد در 

كار خريد و فروش موبايل فعاليت داشتم تا اينكه فراري شدم. 
مقتول فاميل شما بود ؟ 

بله، پسر دايي مادرم و شوهر دختر خاله ام بود. 
چه اختافي با مقتول داشتي ؟ 

مقتول از داي��ي ام 100 ميليون توم��ان قرض گرفت��ه بود اما 
بدهي اش را پرداخت نمي كرد تا اينكه من عهده دار ش��دم و با 
دايي ام تس��ويه كردم و قرار بود مقتول بعد از مدتي بدهي اش 
را به من بدهد، ام��ا او امروز و فردا مي كرد ت��ا اينكه 25 ميليون 
تومان پرداخت كرد و 75 ميليون تومان ديگرش ماند. پس از اين 
برادرش قول داد 40 ميليون تومان به من پرداخت كند و خودش 
هم 35 ميليون تومان اما فقط حرف مي زدند و به قولشان عمل 

نمي كردند. همين موضوع باعث اختاف ما شد. 

شما به خاطر 75 ميليون تومان پسر دايي مادرت 
را كشتيد ؟ 

نه من قاتل نيستم. در آن درگيري پسر دايي مقتول به اشتباهي 
مرتكب قتل شد. 

روز حادثه را توضيح بده ؟ 
من هميشه با دختر خاله ام تماس مي گرفتم و از او مي خواستم 
به شوهرش بگويد پول مرا پس دهد تا اينكه آن روز وقتي تماس 
گرفتم گفت شوهرش 9 ميليون تومان براي من آماده كرده است. 
پس از آن با او تماس گرفتم و در بزرگراه آزادگان خروجي اتوبان 
خليج فارس قرار گذاش��تيم. با خودروي پژو 207 سر قرار رفتم 
كه او هم همراه پس��ر عمه اش و مرد غريبه ديگري با خودروي 
پژو 206 سر قرار آمد. وقتي ازخودروام پياده شدم آنها هم پياده 
شدند و با سنگ شيشه جلو و عقب خودروام را شكستند كه پشت 
خودرو مخفي شدم تا اينكه ديدم مقتول مسلح به كلت كمري 
است. من با چاقو به او حمله كردم اما وقتي درگير شديم چاقو از 
دستم افتاد و اسلحه او هم از دستش افتاد. به طرف اسلحه رفتم 
و او هم به طرف چاقو رفت كه پسر عمه اش از من زودتر اسلحه 
را از روي زمين برداشت و قصد داشت به من شليك كند كه لوله 
اس��لحه را گرفتم و تير به پس��ر دايي  اش اصابت كرد. او غرق در 
خون روي زمين افتاد كه همه شوكه شده بوديم و من از فرصت 

اس��تفاده كردم و با خودروام فرار كردم اما او دوباره شليك كرد 
كه به من نخورد. 

چطور با قاتل فراري ديگر آشنا شدي ؟ 
او دوستم بود كه آن روز حادثه  از او خواستم به خانه مان برود و 
200 دستگاه گوشي آيفون كه خريده بودم به بازار ببرد و بفروشد 
و او هم گوشي ها را فروخت و پولش را به من داد كه از تهران فرار 
كردم. پس از مدتي ابراهيم با من تماس گرفت و گفت مرتكب 
قتل شده و به خاطر خوبي كه به من كرده بود او را به خانه ام بردم 
و مدتي با من بود و بعد خودش خانه كوچكي در گرمسار اجاره 

كرد تا اينكه آن شب مهمان من بود و گرفتار شد. 
پدر و مادرت خبر دارند كه دستگير شده اي ؟ 

من از سن دو سالگي از پدر و مادرم خبري ندارم. دو ساله بودم كه 
مادرم از پدرم كه معتاد بود جدا شد و هر دو از زندگي من بيرون 
رفتند. پس از آن مادر بزرگم مرا بزرگ كرد تا اينكه در نوجواني 

براي كار به تهران آمدم و مستقل شدم. 
فرزند داري ؟ 

بله، سه فرزند دارم و اان هم همسرم باردار است و به زودي فرزند 
چهارم بدنيا مي آيد. 

حرف آخر ؟ 
پشيمان هستم اما عاقبت كار خاف نتيجه اي جز اين ندارد. 

انكار قتل برادر ناتني پس از 11 سال

رئي�س پاي�گاه چه�ارم پلي�س امني�ت عموم�ي 
پايتخ�ت از بازداش�ت ش�رور محله نارمك خب�ر داد. 
سرهنگ نجم الدين رشيدي گفت: در تحقيقات انجام 
ش�ده توس�ط مأموران پايگاه چهارم پليس امنيت 
عمومي پايتخت مشخص شد يكي از اوباش اين محله، 
پس از شرب خمر، اقدام به تخريب چندين دستگاه 
خودروي سواري پارك شده در خيابان كرده است.  
وي با اشاره به بازداشت اين شرور در مخفيگاهش در 
نظام آباد گفت: متهم در تحقيقات به جرائم خود مبني 
بر شرارت و ايجاد اخال در نظم عمومي اعتراف كرد و 
پس از تكميل پرونده براي تحقيقات بيشتر در اختيار 

مقام قضايي قرار گرفت.

بازداشت شرور نارمك

پرستار خانگي كه به اتهام سرقت طاهاي پيرزن بازداشت شده مدعي 
است براي تأمين هزينه درماني اش ناگزير به سرقت شده است. 

سرهنگ احمد ناصري، رئيس كانتري 125 يوسف آباد در توضيح حادثه به خبرنگار 
ما گفت: چند روز قبل اعضاي خانواده اي به مركز فوريت هاي پليس 110 خبر دادند 
كه طاهاي مادرشان در خيابان سيدجمال الدين اسدآبادی سرقت شده است. بعد از 
اعام سرقت بود كه تيمي از مأموران كانتري 125 يوسف آباد در محل حاضر شدند. 
مردي كه پليس را از ماجرا با خبر كرده بود، گفت: مادرمان زني 85 ساله است كه 
به تنهايي در خانه اش زندگي مي كند. از آنجا كه قادر به مراقبت از خودش نيست 
بعد از مشورت با خواهر و برادرهايم برايش يك پرستار خانگي گرفتيم. فردي هم كه 
پرستار جوان را به ما معرفي كرد يكي از آشنايانمان بود. پرستار مادرمان زني 37 ساله 
و صاحب شوهر و دو فرزند بود. شوهرش سرايدار ساختماني در شهرك غرب بود و 
محل زندگي شان هم يك اتاق سرايداري بود. مطابق قراردادي كه داشتيم زن جوان 
شنبه تا پنج شنبه را در خانه ما از مادرمان مراقبت مي كرد و آخر هفته كه ما به خانه 
مادرمان مي آمديم او به خانه خودش مي رفت. شاكي ادامه داد: امروز وقتي به خانه 
مادرم آمديم متوجه شديم كه طاهايش شامل انگشتري، زنجير، پاك، گوشواره و 
دو سكه بود سرقت شده است و ما به پرستار مادرم مظنون هستيم.  رئيس كانتري 
125 يوسف آباد ادامه داد: بعد از مطرح شدن شكايت مأموران كانتري در بررسي 
سوابق پرستار خانگي متوجه شدند كه او يكسال قبل به اتهام سرقت گوشي تلفن 
همراه از يك آرايشگاه زنانه بازداشت شده بود. در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران 
كانتري با در دست داشتن حكم قضايي راهي خانه زن جوان شده و در بازرسي از 
محل، طاهاي پيرزن را كشف كردند. او در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: 
من مدتي قبل در جريان يك سانحه رانندگي دچار جراحت شدم و براي درمان خودم 
به پول نياز داشتم. شوهرم سرايدار ساختمان بود و پول كافي براي درمان نداشت براي 
همين به ناچار دست به سرقت زدم. قصد داشتم طاها را به مالخر بفروشم و او قيمت 
پاييني را پيشنهاد داد. در جست وجوي يك مالخر ديگر بودم كه بازداشت شدم. 

سرهنگ احمد ناصري گفت: تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

 سرقت از پيرزن
 براي تأمين هزينه درمان

پسربچه خردسال هنگام بازي با چاقوي ميوه خوري دچار جراحت شد و 
جانش را از دست داد. 

به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 22:28  ش��امگاه ش��نبه 15 دي م��اه مأموران 
كانتري 117 جواديه با تماس تلفني كاركنان بيمارستاني از مرگ مشكوك پسر 
خردسالي با خبر و راهي محل شدند.  مأموران در بيمارستان با جسد خونين پسر 
شش ساله اي روبه رو شدند كه با اصابت چاقو به گلويش فوت كرده بود.  يكي از 
اعضاي خانواده پسر فوت شده در حالي كه گريه مي كرد، گفت: داخل خانه بوديم 
كه پسرم بدور از چشم ما چاقويي ميوه خوري برداشته بود و با آن بازي مي كرد. 
او داخل خانه در حالي كه چاقو در دست داشت مي دويد كه ناگهان تعادلش را 
از دست داد و به زمين خورد كه صداي دلخراش پسرم به گوشم رسيد. وقتي بر 
بالينش رسيدم ديدم چاقو گلويش را بريده است. بافاصله او را به بيمارستان 
رساندم اما دير شده بود و پسرم فوت كرد.  همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين 
حادثه جسد پسر خردسال براي انجام آزمايش هاي ازم به دستور بازپرس ويژه 

قتل دادسراي امور جنايي تهران به پزشكي قانوني فرستاده شد.

 مرگ دلخراش پسر خردسال
 با چاقوي ميوه خوري

دو برادر كه با همدستي دو زن جوان با ادعاي كمك به بيماران 
ام اس دس�ت ب�ه كاهب�رداري مي زدند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل زن جواني وارد پليس فتای تهران 
بزرگ شد و پليس را از ماجراي كاهبرداري با خبر كرد. او توضيح داد: 
مدتي قبل عضو يك كانال تلگرامي به نام انجمن حمايت از بيماران 
ام اس شدم. مدتي كه گذشت با دو نفر از مديران كانال كه خودشان 
را سميه و مرجان معرفي كردند دوست شدم. آنها مدعي شدند كه 
بيماران ام اس با حمايت انجمني كه راه اندازي كرده اند به كشور آلمان 
منتقل و در آنجا به صورت رايگان درمان مي شوند. آنها همچنين دو 
برادر جوان كه مقيم كشور آلمان بودند را به من معرفي كردند و من 
از طريق ش��ماره تلفن همراه آنها كه متعلق به كشور آلمان بود در 
شبكه واتس آپ با هر دو نفر ارتباط داشتم. بعد از آن به درخواست 
مرجان و سميه براي حمايت از بيماران ام اس500 ميليون تومان به 
حساب دو برادر واريز كردم. پس از آن بود كه آنها ديگر به تماس هايم 
جواب ندادند. آنجا بود كه فهميدم همگي كاهبردار هستند.  بعد 
از مطرح شدن شكايت كارآگاهان پليس فتا با بررسي اطاعاتي كه 
شاكي در اختيارشان گذاشت متوجه شدند شماره حساب دو برادر 
متعلق به كشور آلمان است. همچنين مشخص شد كه دو برادر مقيم 
كشور آلمان هستند و از مدتي قبل به ايران برگشته اند كه هر دو نفر 
را بازداشت كردند. دو متهم در بازجويي ها به كاهبرداري با ادعاي 
كمك به بيماران ام اس اعتراف كردند. سرهنگ تورج كاظمي، رئيس 
پليس فتای تهران گفت: متهمان بعد از كامل شدن تحقيقات اوليه 

در اختيار مقام قضايي قرار گرفتند.

 كاهبرداري به بهانه
 كمك  به بيماران ام اس

فرمان�ده انتظام�ي گنب�دكاووس از م�رگ خام�وش 
دو نگهب�ان س�اختمان در اي�ن ش�هر خب�ر داد. 
سرهنگ محمود علي فر گفت: در جريان اين حادثه دو مرد 
ميانسال كه نگهبان س��اختماني در حال احداث بودند به 
علت سهل انگاري در استفاده از وسايل گرمايشي در چادر 
مسافرتي، دچار گازگرفتگي شدند و جان باختند. وي گفت: 

بعد از تأييد فوت اجساد به پزشكي قانوني منتقل شد.

 مرگ خاموش
 2 نگهبان ساختمان

مرد سالخورده كه در كوير شهرستان نطنز گم شده بود با 
تاش مأموران پليس اين شهر به آغوش خانواده اش بازگشت. 
س��رهنگ مرتضي هاديان، فرمانده انتظامي شهرستان 
نطنز گفت: مأموران پليس اين شهر بعد از اطاع از ناپديد 
شدن مرد 70 س��اله در كوير دس��ت به تحقيق زدند.  در 
بررسي هاي مأموران مش��خص شد خودروي اين پيرمرد 
در گل واي بيابان گير مي كند كه با فرزندان خود تماس 
مي گيرد و درخواس��ت كمك مي كند ول��ي هنگامي كه 
فرزندان به محل مي رسند متوجه مي شوند پدر آنها در آن 
مكان نيست. مرد 70 ساله به صورت پياده و قدم زنان به 
سمت كوير مي رود كه متأسفانه در كوير گم مي شود و راه 
بازگشت را پيدا نمي كند.  سرهنگ هاديان گفت: يك گروه 
مجرب از مأموران تشكيل  شد و مأموران موفق شدند اين 
پيرمرد 70 ساله را پس از 7 ساعت تاش در كوير پيدا كنند 

و سالم به خانواده اش تحويل دهند.

نجات پيرمرد از كوير نطنز

كودك 20 ماهه هنگام بازي كنار كانال آب در شهرس�تان 
پارس آب�اد ب�ه داخ�ل آب س�قوط ك�رد و ج�ان باخ�ت. 
سرهنگ حسين بهمني، فرمانده انتظامي شهرستان پارس آباد 
گفت: اين حادثه روز گذشته در روستاي گونش لو اتفاق افتاد 
و بررس��ي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد كه طفل 
خردسال پس از سقوط در آب غرق شده است كه جسد از آب 

خارج و به سردخانه منتقل شد.

 مرگ  غم انگيز كودك
 در كانال آب

 گرفتن 2 جان
 بر سر مواد مخد ر

چندمصرفي مواد مخدر سبب مي ش��ود مغز دچار مشكات عملكردي و 
فيزيولوژيكي شود، در واقع كاركرد نادرس��ت مغز بيشتر در قسمت هاي 
جلويي آن كه در تصميم گي��ري و قضاوت اهمي��ت دارد، اتفاق مي افتد. 
معمواً كساني كه چندمصرفي مواد دارند، يكي از مواد بر بقيه غالب است. 
ممكن است فردي هروئين مصرف كند اما در موقعيتي قرار گيرد و شيشه 
يا حشيش را هم مصرف كند. بهترين روش براي فهميدن اينكه كسي چند 
مصرفي دارد مصاحبه باليني از او است، هميشه يكي از سؤاات مهم ما از 
كساني كه براي ترك اعتياد مراجعه مي كنند اين است كه آيا همزمان با 
مصرف مخدر مصرف ماده ديگري هم دارند يا خير. زيرا اگر فرد همزمان 
چند ماده را مصرف  كند قطعاً درمان س��خت تري را در پيش دارد.  چه به 
لحاظ فردي و چه اجتماعي اين معضل پيامده��اي خود را دارد؛ زيرا اين 
بيماران با مسائل و مشكات جسمي و رواني بس��ياري دست به گريبان 

مي شوند و كاركردن برايشان به مرور سخت مي شود. 
به لحاظ شناختي و عواطف و هيجانات مشكات اينگونه افراد جدي تر است. 
در برخي از آنها رفتارهاي خش��ونت آميز و پرخاشگرانه و مجرمانه بيشتر 
ديده مي شود و برخي ديگر گوشه گير، افسرده و منزوي مي شوند و احساس 
طردشدگي پيدا و تصور مي كنند بايد وارد يك طبقه اجتماعي مثل خودشان 
شوند. همين عوامل دست به دست هم مي دهند تا عده اي از اين بيماران 
اصطاحاً كارتن خواب شوند.  بايد بدانيم تعريف از درمان قطعي چيست و 
به ياد داشته باشيم درمان اعتياد ساده نيست. اگر مي گوييم شخصي معتاد 
است بايد ابتدا تشخيص اعتياد را در فرد داشته باشيم.  ما اصطاحاً به كسي 
مي گوييم ترك كرده كه حداقل يكسال از آخرين مصرف وي گذشته باشد. 
در اين حالت مي گوييم »دوره فروكش بيماري« نه درمان. براي اينكه ممكن 
است برگشت به اعتياد داشته باش��د. وقتي فردي »دوره فروكش« را طي 
كرد مي توانيم بگوييم در مرحله درمان قرار دارد.  درمان در اين افراد از اين 
نظر سخت مي شود كه اين مواد مي توانند آثار همسو و ناهمسو با يكديگر 
داشته باشند. مثًا مصرف موادي مثل شيشه و ترياك كه يكي ماده محرك 
و ديگري مخدر است و آثار ضد هم دارند، سبب مي شود مغز دچار مشكات 
عملكردي و فيزيولوژيكي بيشتري شود و كاركرد نادرست مغز بيشتر در 
قسمت هاي جلويي آن كه در تصميم گيري و قضاوت اهميت دارد، اتفاق 
بيفتد و در نتيجه درمان را سخت تر مي كند.  درمان اين افراد به صورت تيم 
ورك است و يك گروه درماني متشكل از روانپزشك و پزشكان دوره ديده 
در سم زدايي و روانشناسان و مددكاران با فرد كار مي كنند تا كمكش كنند 
از اين معضل رها شود، در اين صورت مي توانيم بگوييم درمان ايده آل براي 
فرد به كار برده شده است. اين نوع درمان اگر با اراده قوي بيمار براي رهايي 

باشد حتماً نتيجه مثبتي خواهد داشت.

پيامد ناگوار چند مصرفي مواد مخدر
دكتر فرهاد طارميان– روانشناس

    یادداشت

قاتان هم اتاقي ناگفته هاي قتل را شرح دادند



تعطیل�ی دول�ت ف�درال ادام�ه دارد. در این 
میان رس�انه های امریکایی گ�زارش کرده اند 
که دونال�د ترام�پ، رئیس جمه�ور امریکا در 
نشس�ت با رهبران کنگره، لفاظی های همراه 
با ناسزا س�ر داده و در یک جا نیز گفته ترحیج 
می دهد مس�ئله تعطیلی اخیری که در دولت 
امریکا به وجوده آم�ده را » اعتصاب « توصیف 
کند ت�ا دورنم�ای تعطیلی بر اخت�اف درباره 
بودجه درخواس�تی دولت برای ساخت دیوار 
مرزی در جنوب امریکا همچن�ان تیره بماند.

به گزارش ایس��نا، به نقل از پای��گاه هیل روزنامه 
وال اس��تریت ژورنال درگزارشی نوش��ت: دونالد 
ترامپ روز جمعه مذاکراتی در پشت درهای بسته و 
جنجالی با چارلز شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا 
و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا 
داشته و در ابتدای این جلسه یک لفاظی همراه با 
ناسزا و یاوه گویی به مدت ۱۵ دقیقه داشته است.  
منابع آگاه دیگری نیز این روایات را نزد رسانه های 

سی ان ان و دیلی بیست تأیید کرده اند. 
محوریت این نشس��ت مس��ئله اختاف نظر در 
دریاف��ت بودجه م��ورد درخواس��ت ترامپ برای 
دیوار در مرز با مکزیک به مبلغ ۵/6 میلیارد دار 

بوده است. 
براساس گزارش س��ی ان ان ترامپ ظاهرا در این 

جلس��ه گفته که نمی خواهد برای کمت��ر از این 
مبلغ مذاکره کنند.  دیلی بیست نیز گزارش کرد 
که در این جلسه ترامپ، نانسی پلوسی را از بابت 
صبحت توهین  آمیز اخیر رشیده طلیب، نماینده 
فلس��طینی ااصل دموکرات کنگره امریکا که در 
آن به مادر ترامپ توهین کرده بود مقصر دانسته 
است.  براس��اس گزارش    ها ترامپ به قانونگذاران 

امریکایی گفته که نمی توانند استیضاحش کنند 
چون بیش از حد محبوب است. این در حالی است 
که ترامپ در یک توئی��ت روز جمعه نیز صبحت 
مشابهی را مطرح کرده بود.  نانسی پلوسی نیز در 
پاسخ به رئیس جمهور امریکا گفته است که آنها 
این جلسه را به منظور بحث درباره مسئله تعطیلی 
دولت امریکا که روز جمعه چهاردهمین روز آن بود 

تشکیل دادند و بحث جلسه به استیضاح مربوط 
نمی ش��ود. چند منبع گفتند ک��ه رئیس جمهور 
امریکا در این جلس��ه از الفاظ رکیکی اس��تفاده 
کرده است.  ترامپ همچنین در این جلسه گفته 
که ترجیح می دهد از لغت اعتصاب برای مس��ئله 
تعطیلی دولت امریکا استفاده کند. این تعطیلی 
دولت از تاریخ ۲۲ دس��امبر در اثر اختاف نظر بر 
سر بودجه مربوط به ساخت دیوار در مرز با مکزیک 
آغاز شد و تاکنون موجب شده صد   ها هزار کارمند 
دولت به مرخصی اجباری بروند یا مجبور به انجام 

کار بدون حقوق شوند. 
خود ترامپ در صفحه توئیتر خود درباره رایزنی های 
عصر    شنبه دولتش با رهبران دموکرات های کنگره 
گفت: »مایک پنس معاون رئیس جمهور و تیمش 
کاخ س��فید را ترک کردند. آنها پیش از ترک کاخ 
س��فید مرا در جریان دیدارش��ان ب��ا نمایندگان 
)چاک( شومر و )نانسی( پلوسی قرار دادند. آنچنان 
پیش��رفتی در این دیدار حاصل نش��د و برای روز 

یک   شنبه دیدار دومی تعیین شد.«
تعطیلی دولت در امریکا در ش��رایطی ادامه دارد 
که بودجه ارتش و برخی از نهاد   ها تأمین شده اما 
800هزار کارمند و کارگر در دیگر نهادهای دولت 
یا بدون حق��وق کار می کنند یا به مرخصی بدون 

حقوق فرستاده شده اند. 
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جلسه رئیس جمهور امریکا با نمایندگان کنگره به الفاظ رکیک کشیده شد
ترامپ: تعطیلی دولت » اعتصاب « است

مخالفان داخلی    گزارش  یک
خ�روج امریکا از 
س�وریه ه�ر روز س�ناریویی جدی�د پی�ش 
می کشند. جان بولتون، مش�اور امنیت ملی 
امریکا که ب�رای اطمینان بخش�ی ب�ه رژیم 
صهیونیستی به تل آویو رفته، دیروز گفت که 
نیروهای امریکایی هیچ ج�دول زمانی برای 
خروج از سوریه ندارند، ضمن آنکه در پایگاه 
تنف در مثلث مرزی عراق با س�وریه و اردن 

باقی خواهند ماند. 
»خ��روج امریکا از س��وریه قطعی اس��ت«؛ این 
را مایک پمپئ��و، وزیر خارجه امری��کا دیروز در 
کشاکش بحث    ها بر س��ر خروج امریکا از سوریه 
به زبان آورد. در حالی ک��ه تصمیم ترامپ برای 
خارج کردن امریکا از سوریه، نگرانی    هایی جدی 
در تل آویو به وج��ود آورده، کاخ س��فید دیروز 
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی امریکا را برای 
اطمینان بخش��ی به تل آویو فرستاد.  ، جایی که 
بولتون ب��ا بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی ماقات کرد تا به او درباره خروج 
امریکا از س��وریه اطمینان بدهد. بولتون گفت: 
 »راه های تقویت همکاری سازمان های اطاعات 
و عملیات میان اسرائیل و امریکا بررسی می شود 
و موضع ما روشن است و با هرگونه تاش برای 
آسیب رساندن به امنیت اسرائیل مقابله خواهیم 
کرد. « رسانه های اس��رائیلی گزارش کردند که 
بولتون در ماقات ب��ا رهبران اس��رائیلی، پیام 
ترامپ را به آنه��ا تحویل خواه��د داد که در آن 

بر»حمایت کامل واشنگتن از حمات اسرائیل به 
اهداف ایران در سوریه « تأکید شده است. بولتون 
که پ��س از تل آویو ب��ه آنکار ا خواه��د رفت، در 
تل آویو گفت که هیچ جدول زمانی برای خروج 
نیروهای امریکایی از شمال شرق سوریه تعیین 
نشده و البته این را هم تأکید کرد که ما هیچ تعهد 
نامحدودی هم نداده ایم و جدول زمانی بر اساس 
تصمیمات سیاس��ی تعیین خواهد شد. بولتون 
همچنین از تصمیم امریکا برای حفظ نیروهای 
امریکایی در مثلث مرزی س��وریه-عراق-اردن 
به رغم تعهد ترامپ برای خروج از س��وریه خبر 
داد و گفت ک��ه نیروهای امریکای��ی در منطقه 
حس��اس التنف در جنوب س��وریه برای مقابله 
با فعالیت های رو به رش��د ایران در منطقه باقی 
خواهند ماند. همزمان با بولتون، قرار است جیمز 
جفری، نماین��ده ویژه امریکا در امور س��وریه با 
کرد    ها هم ماقات کند. جیمز جفری هم مانند 
اعام تعهدی ک��ه بولتون به اس��رائیلی    ها داد، 
قرار اس��ت به کرد    ها اعام کند که آنها را مقابل 
ترکیه تنها نخواهد گذاشت. بولتون درباره سفر 
جیمز جفری گفته که این سفر در راستای دادن 
اطمینان خاطر به متح��دان کرد امریکا صورت 
می گیرد مبنی بر اینکه فراموش نشده اند . بولتون 
گفته است: » واشنگتن می خواهد عملیات نظامی 
ترکیه در سوریه تنها پس از هماهنگی کامل با 
دولت امریکا باش��د. امریکا از متحدان کرد خود 
خواسته محکم بایس��تند و به دنبال حفاظت از 
طریق روسیه یا دولت بشار اسد نباشند. «بولتون 

تأکید کرد: »خروج نظامی امریکا از سوریه تنها 
بعد از شکس��ت کامل نظامی داعش و تضمین 
ترکیه به امنیت کردهای متحد امریکا در منطقه 

صورت می گیرد.«
 حضور متفاوت و هوشمند

به رغم اطمینان بخش��ی نماین��دگان امریکا به 
متحدین این کش��ور درمنطق��ه، واقعیت    ها در 
واشنگتن به شکلی متفاوت جریان دارد. ظاهراً 
امربکا قصد دارد حضور مستقیم خود را در منطقه 
تبدیل به شبکه گس��ترده ای از متحدین امریکا 
کند که به نیابت از واشنگتن، عمل خواهند کرد. 
پمپئو، وزیر خارجه امریکا این تغییر ش��کل را 
»هوش��مند « تعبیر کرده و گفته که در راستای 
مهار ایران، ائتاف های منطق��ه ای با همکاری 
رژیم صهیونیس��تی و اعراب تش��کیل شده که 
ضامن امنیت امریکا باشد. پمپئو گسترش روابط 
میان اعراب و اسرائیل را هم در همین چارچوب 
ارزیابی کرده و به نیوزمکس گفته که واشنگتن 
در راستای مقابله با تهدید ایران، زمینه گسترش 
رابطه میان اعراب و رژیم صهیونیستی را فراهم 
کرده است. :»ما در راس��تای ایجاد ائتافی که 
ضام��ن امنیت امری��کا باش��د، ارتباطاتی میان 
اس��رائیل و کش��ورهای عرب ایج��اد کردیم.«  
وزیر خارجه امری��کا می گوید:»ما ائتاف     هایی 
در خاورمیان��ه ایجاد کردیم تا این کش��ور    ها در 
بس��یاری از جبهه     ها با یکدیگر مشارکت کنند. 
درحالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، 
فرمان خ��روج از س��وریه را صادر کرده اس��ت، 

همچنان در همکاری با شرکای مان قادر به دفع 
تهدید داعش در منطقه هستیم. امریکا سیاست 
خود را تغییر نداده اما آن را به ش��یوه ای بهتر و 
هوش��مندانه تر اجرا خواهد کرد و ما می توانیم 
این سیاس��ت را به لطف ائتاف     هایی که ترامپ 
ساخته، پیش ببریم. «پمپئو گفته است: »دولت 
قبلی واش��نگتن تصمیم گرف��ت  اولین حامی 
تروریسم در منطقه –ایران- را به عنوان شریک 
منطقه ای خود انتخ��اب کند. اما م��ا می دانیم 
که این می تواند تهدیدی واقع��ی علیه امریکا و 
همه جهان باش��د.« تحت چنین شرایطی است 
که مع��اون وزیر امور خارجه روس��یه ب��ا تکرار 
ش��ک روس    ها درباره قطعی بودن خروج امریکا 
از س��وریه گفته که مس��کو درخصوص خروج 
نظامیان امریکایی از سوریه درگیر توهم نبوده و 
از نظر مسکو این خروج مدت زیادی طول خواهد 
کشید. به  گزارش ایتارتاس، سرگئی ریابکوف، 
معاون وزیر امور خارجه روس��یه در مصاحبه ای 
اظهار کرد که مس��ئله خروج امریکا از س��وریه 
یکی از مهم  ترین مسائل روز است. او تأکید کرد: 
»سیگنال     هایی پرمناقشه در حال ارسال است و 
این مربوط به چارچوب زمان��ی و کلیت تبعات 
اقدامات مربوطه در این زمینه می شود. «معاون 
وزیر امور خارجه روسیه می گوید: » وزارت امور 
خارجه روسیه این پروسه را زیر نظر دارد و فرض 
می کند که حض��ور نیروهای امریکایی در خاک 

سوریه به هر نحو غیر قانونی است.«
 انگلیس و عربستان هم بر می گردند

چهار کارمند س��فارت انگلیس در بیروت برای 
پیگیری بازسازی و بازگشایی مجدد سفارت این 
کشور در س��وریه، وارد دمشق شدند. به گزارش 
ایرنا به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، کارمندان 
س��فارت انگلیس در حال رایزنی با شرکت های 
تعمیرات و بازسازی هس��تند تا هرچه سریع تر 
ساختمان سفارتخانه را آماده بهره برداری دوباره 
کنند. هنوز خبری مبنی بر تاریخ دقیق بازگشایی 
سفارت انگلیس در دمشق مشخص نشده است. 
درخواست های انگلیسی     ها اخیراً برای گشودن 
س��فارت این کشور در دمش��ق افزایش یافته به 
طوری که کارولین کاکس، عضو مستقل مجلس 
اعیان انگلیس گفته است، انگلیس باید سفارتش 
در دمشق را بازگشایی کند زیرا فرصت دسترسی 
مستقیم به منابع اطاعات را به آن می دهد. چند 
منبع دیپلماتیک به روزنامه انگلیسی » ساندی 
تلگراف « گفتند: عربستان که بزرگ ترین حکومت 
مخالف بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در منطقه 
اس��ت، احتمااً پس از بحرین و امارات سومین 
کش��وری باش��د که س��فارت خود را در دمشق 
بازگش��ایی می کند. این مناب��ع افزودند: جنگ 
هشت ساله سوریه به کمک نیروهای روسیه به 
پایان خود نزدیک شده است و بازگشایی سفارت 
عربستان در دمشق به معنای آغاز دوره جدیدی 

از مشروعیت بشار اسد است. 

  گزارش  2

   پرونده

رویکرد متفاوت ایران به مذاکره با طالبان
در طول یک سال اخیر و به خصوص در چند هفته گذشته شاهد فعال 
شدن بیش از پیش سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران در قبال 
مسائل افغانستان، این همسایه شرقی هستیم. در طول ۱8سال گذشته 
ایران به این اندازه در حوزه مس��ائل امنیتی، جنگ و صلح افغانستان 
فعاانه برخورد نکرده اس��ت. ضرورت هم ایج��اب می کند جمهوری 
اسامی ایران با توجه به چگونگی تحوات افغانستان، به خصوص پس 
از تغییر رویکرد دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا در مورد جنگ و 
صلح این کش��ور و مذاکرات با طالبان، تحوات افغانستان را دقیق تر و 
نزدیک تر دنبال کند و جدای از همکاری های اقتصادی، حوزه مسائل 

سیاسی و امنیتی را آشکارا و بی پرده دنبال نماید. 
سفر دریابان علی ش��مخانی، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی به کابل 
و آش��کار س��اختن گفت وگو   ها با گروه طالبان، البته ب��ا آگاهی دولت 
افغانستان و در مسیر صلح این کشور، همانند شوکی برای رسانه های 
منطقه ای و جهانی بود و به سرخط خبرهای آنها مبدل شد. این شوک 
حتی دولت امریکا و هم پیمانان منطقه ای آن به شمول دولت افغانستان 
را نیز تکان داده است.  این ش��وک یک هفته بعد و به دنبال اعام سفر 
یک هیئت از گروه طالبان به تهران و مذاکرات گسترده با مقامات وزارت 
خارجه، کامل تر شد. به دنبال این سفر، در یک حرکت سنجیده شده 
دیگر که بیانگر حسن نیت جمهوری اسامی ایران از گفت وگو با طالبان 
برای تأمین صلح در افغانس��تان بود، عباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزارت خارجه که گفت وگوکنن��ده با طالبان در تهران ب��ود، به کابل 
سفر کرد و گزارش��ی از مذاکرات خود با طالبان را به رهبران حکومت 
افغانستان به خصوص رئیس جمهور این کشور ارائه کرد. وی در این سفر 
تأکید نمود که ایران از حکومت افغانستان و مذاکرات صلح به رهبری 
و مالکیت افغان    ها حمایت و پشتیبانی می کند؛ موضوعی که با تقدیر و 

تشکر رهبران حکومت افغانستان همراه شد. 
در نگاهی به این تحوات، چند نکته مهم برجسته است:

۱� به دنبال پیروزی ائتاف جمهوری اس��امی ایران علیه داعش در 
س��وریه و عراق، کش��ور با توجه به تحوات منطقه ای فرصت و مجال 
بیشتری برای پرداختن به موضوع همسایگان در سیاست خارجی خود 
یافته است. در این بین، با توجه به ماهیت تحوات افغانستان، این کشور 
توانسته به خصوص در بعد سیاسی و امنیتی جایگاه خود را در سیاست 

خارجی جمهوری اسامی پیدا کند. 
۲� تاش    هایی در یکی دو س��ال اخیر، چه از طریق امریکا و چه دولت 
افغانستان روی دست بود که جمهوری اسامی ایران از دایره تحوات 
سیاسی و امنیتی افغانستان کنار زده ش��ود و صرف به همکاری های 
اقتصادی منطقه ای اکتفا ش��ود. نش��انه    هایی نیز دیده نمی ش��د که 
جمهوری اسامی با سیاست خویشتندارانه خود در قبال همسایگان 
به خصوص افغانستان، تمایل داش��ته باشد در حوزه مسائل سیاسی و 
امنیتی افغانستان وارد شود. این دو رویکرد در نهایت سبب شد که اسم 
ایران به عنوان یک بازیگر اساسی و تأثیرگذار در حوزه تحوات امنیتی 
و سیاسی افغانستان خط بخورد؛ مسئله ای که در نوع نگاه امریکا، دولت 
افغانستان و کشورهای منطقه به وضوح دیده    می شد. امریکا در مسئله 
گفت وگوهای صلح افغانستان، ابتدا پای کش��ورهای عربی هم پیمان 
خود)عربستان و امارات( را به میدان باز کرد و سپس ناچار شد دوباره به 
پاکستان روی بیاورد، اما کشور   هایی چون ایران و روسیه، به رغم نقش 
تأثیرگذاری که می توانند داشته باشند، حتی در حاشیه این مذاکرات 

نیز حضور نداشتند. 
اما سفر دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی به کابل و افشای گفت وگو   ها با 
طالبان، سفر هیئت گفت وگوکننده طالبان در شرایط بسیار حساس 
پس از مذاکرات صلح ابوظبی به تهران و س��فر عراقچی به کابل، همه 
حساب و کتاب    ها را به هم ریخت و جمهوری اسامی ایران نشان داد 
که کسی نمی تواند این کشور و نقش آن را در عرصه تحوات افغانستان 

به حاشیه براند. 
3� نسبت به سیاس��ت    ها و رویکردهای کش��ورهای مختلف در قبال 
افغانستان و طالبان، جمهوری اسامی ایران، مثبت    ترین و شفاف    ترین 
رویکرد را دنبال کرده و بر این اس��اس می تواند تأثیرگذاری ازم را نیز 
داشته باش��د. به باور آگاهان، جمهوری اس��امی ایران مسیری تازه و 
کامًا متفاوت را در روند صلح افغانستان باز کرده است. در این مسیر، 
ایران برخاف دیگر رژیم های منطقه و فرامنطقه، به دنبال استقرار یک 
صلح واقعی و پایدار در افغانستان است زیرا آن را هم به لحاظ سیاسی و 
امنیتی و هم به جهت اقتصادی و توسعه ای، کامًا به نفع خود می داند. 
در حالی که کش��ورهای دیگر به دنب��ال بهره برداری ه��ای ابزاری در 
گفت وگو با طالبان، همواره پنهانی و با آجندای مبهم با این گروه مذاکره 
کرده  و خواست های غیرشفافی را مطرح نموده اند، ایران آشکارا هدف 
از مذاکرات خود با طالبان را با اطاع دولت افغانس��تان، یافتن راهکار 
و زمینه های تس��هیل کننده گفت وگوی گروه  های افغان، به خصوص 
طالبان و دولت افغانس��تان اعام کرده اس��ت. این در حالی است که 
مذاکرات ابوظبی نشان داد که امریکا و اعراب به دنبال مذاکرات پیرامون 
مواردی با طالبان بوده اند که تصمیم گیری در مورد آن، از صاحیت های 

دولت افغانستان است؛ نه هیچ کشوری دیگر. 
4� نوع نگاه گروه طالبان به ایران نیز جایگاه و تأثیرگذاری این کش��ور 
را به نیابت از دولت افغانس��تان در ادامه مذاکرات با این گروه برجسته 
می کند. ذبیح اه مجاهد، سخنگوی طالبان به دنبال مذاکرات تهران، 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا خاطرنشان کرده که » ایران کشور همسایه 
و برادر ما به حساب می آید. ما ایران را خانه دوم ملت افغانستان می دانیم 
و به ملت و دولت ایران اطمینان می دهیم که هیچ اقدامی از ناحیه ما 
متوجه آنها نخواهد بود.« او در بخش��ی دیگر گفته است: » جمهوری 
اسامی همسایه قدرتمند افغانستان به حساب می آید و از این منظر ما 
باید نظرات خود را در مورد آینده کشورمان با تهران در میان بگذاریم 
تا بتوانیم در راستای تحکیم دوستی و صلح و آرامش هر دو طرف گام 
مثبت برداریم.« بر این اس��اس، ایران با ادام��ه گفت وگو   ها با طالبان، 
می تواند میان این گروه و طرف های افغانی به خصوص دولت افغانستان 
اعتمادسازی کند و زمینه مذاکرات مستقیم آنها را فراهم کند؛ مسئله 

مهمی که دیگر کشور   ها کمتر به دنبال آن بوده اند. 

15 طالبان مذاکره در عربستان را تحریم کرد
اختافات طالبان با عربستان، بیش�تر از آن چیزی است که تصور 
می ش�ود و ظاهراً یک دلیل جدی که باعث ش�ده تهران به سمت 
مذاکره با طالبان برود، همین است. طالبان خواستار این شده که دور 
بعدی مذاکرات صلح افغانستان، به جای عربستان در قطر برگزار 
شود. این موضع طالبان همزمان شده با سفر سید عباس عراقچی، 
معاون وزیر خارجه ایران به افغانس�تان که هفت�ه قبل در وزارت 
امور خارجه مذاک�رات مفصلی با نمایندگان طالب�ان برگزار کرد. 
عربستان سعودی تاش می کند با میزبانی از نمایندگان طالبان و دولت 
افغانستان در روند صلح این کشور نقش مهمی برعهده بگیرد اما طالبان 
حاضر به ادامه از سرگیری مذاکرات در خاک عربستان سعودی نیست. 
طالبان افغانس��تان روز یک    ش��نبه اعام کرد که از رفتن به عربستان 
سعودی برای مذاکرات جدید با فرستادگان امریکا در ماه جاری منصرف 
شده  است. گروه طالبان خواستار آن است که چهارمین دور مذاکرات 
آنها با زلمای خلیل زاد، فرس��تاده ویژه امریکا در مسئله افغانستان در 
قطر برگزار ش��ود. طالبان در دوحه قطر دفتر نمایندگی سیاسی دارد. 
یک مسئول بلندپایه گروه طالبان روز یک    شنبه به خبرگزاری رویترز 
گفت:»قرار بر این بود که ما هفته آینده در ریاض با مسئوان امریکایی 
دیدار کنیم و روند صلح را که ماه گذشته در ابوظبی ناتمام ماند ادامه 
دهیم اما مشکل این است که مقامات عربستان سعودی و امارات بر این 
مسئله اصرار می ورزند که ما با هیئتی از دولت افغانستان دیدار کنیم 
اما ما در حال حاضر نمی توانیم چنین چیزی را قبول کنیم. به همین 
علت سفر خود به عربستان را لغو کردیم«. ذبیح اه مجاهد، سخنگوی 
گروه طالبان خبر لغو سفر مذاکره کنندگان این گروه به ریاض را تأیید 
کرد. سفارت امریکا در کابل هنوز این خبر را تأیید نکرده است. طالبان 
همواره پیش��نهادهای گفت وگو با دولت افغانستان را رد کرده  چرا که 
دولت افغانستان را یک دولت بی کفایت تحمیل شده از خارج می داند. 
یک مس��ئول بلندپایه دیگر طالبان نیز اعام کرد:»همه می دانند که 
دولت افغانستان مایل نیست که امریکا و متحدانش افغانستان را ترک 
کنند. ما برای بیرون راندن نیروهای خارجی از کشورمان بهای سنگینی 
پرداخت کرده ایم. بنابراین چرا باید با دولت افعانستان گفت وگو کنیم؟ « 
ادامه گفت وگوهای طالبان با نمایندگان امریکا پس از آن انجام می شود 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا گفته است که نیمی از نیروهای 
این کشور را از افغانستان خارج می کند، اقدامی که شرط طالبان برای 
آمدن به پای میز مذاکره بود. به نظر می رس��د، اختافاتی جدی بین 
عربس��تان و طالبان به وجود آمده اس��ت که این گروه حاضر نشده در 
عربس��تان حضور پیدا کند و انتخاب قطر به عنوان میزبان مذاکرات از 
سوی طالبان، نوعی دهن کجی به ریاض است که از سال گذشته روابط 
خود با قطر را قطع کرده است. باتوجه به سیاست های اشتباه عربستان 
در منطقه و ایجاد تفرقه بین مسلمانان، کارت بازی عربستان در میدان 
افغانستان دیگر چندان کارساز نیس��ت و باتوجه به اینکه دولت کابل 
هم گفته که برنامه ای برای سفر به عربستان ندارد، مشخص است که 
با وجود تداوم گفت وگو    ها و نشست های صلح، این تنها عربستان بوده 
که نتوانسته جای پایی را برای خود در این فرایند باز کند. این درحالی 
است که هفته گذشته نمایندگان طالبان در س��فر به تهران با معاون 
وزارت خارجه ایران روی روند صلح افغانستان گفت وگو کردند. حتی 
طالبان در دو سال گذشته به روس��یه و چین هم سفر و با مقامات این 
کشور    ها دیدار کرده  است. از طرفی، باتوجه به اینکه عربستان دنباله رو 
سیاست های واشنگتن در منطقه است، ش��اید رهبران طالبان به این 
نتیجه رسیده اند که با وجود مذاکره مستقیم با امریکا دیگر لزومی به 

میانجیگری سعودی    ها نیست. 

شبکه متحدین به جاي حضور مستقیم

پمپئو: حضور امریکا در خاورميانه »هوشمند« مي شود

سيدعباسحسينی

ی�ک نماین�ده عراق�ی ف�اش ک�رد ک�ه 
امری�کا در پ�ی تصمی�م عقب نش�ینی از 
س�وریه، ش�ماری از عناص�ر گروه�ک 
منافقین را ب�ه عراق بازگردان�ده و در حال 
آموزش آنان در ش�مال این کش�ور اس�ت. 
چند سال پس از خروج منافقین از خاک عراق، 
امریکا بار دیگر به دنبال بازگرداندن عناصر این 
گروهک تروریستی به عراق است تا در نزدیکی 
مرزهای ای��ران، تروریس��ت      ها را تجهیز کند. 
محمد البلداوی، نماینده ای از لیست »البناء « 
در پارلمان عراق،        شنبه ش��ب به وبگاه خبری 
المعلومه عراق گفت:»امریکا تاش می کند پس 

از خروج از سوریه، ثبات ایران و ثبات خاورمیانه 
را بر هم بزند. اردوگاه های ارتش امریکا میزبان 
عناصری از س��ازمان مجاهدین خلق است که 
اکنون در حال تس��لیح و آم��وزش آنان برای 
هدایت ی��ک توطئه اس��ت«. البل��داوی همه 
سیاستمداران عراقی را به توجه به این موضوع 
و ممانع��ت از ه��دف قرار گرفتن کش��ورهای 
همس��ایه عراق فراخواند؛ کش��ور      هایی که در 
جنگ با تروریس��م کمک عراق بودند. حافظ 
آل بشاره، کارش��ناس امور سیاسی عراقی هم 
گفت:»نشانه       هایی دیده می شود مبنی بر اینکه 
دونالد ترامپ تصمیم خروج از س��وریه را اجرا 

نمی کند مگر بعد از آنکه نیروهایش وضعیتی 
خاص در عراق پیدا کنند، به طوری که بتوانند 

در امور سوریه و ایران دخالت کنند«. 
به گفته این کارش��ناس عراقی،»امریکا تاش 
می کند ایران و س��وریه را از خاک عراق هدف 
بگیرد. ترامپ سازمان تروریستی ]مجاهدین[ 
خل��ق را آورده که بتواند در خ��اک عراق علیه 
ایران عملی��ات کن��د«. او با اش��اره به حضور 
نیروه��ای امریکایی در پایگاه عین ااس��د در 
اس��تان اانبار در غرب ع��راق و همچنین در 
پایگاه های کردستان، تأکید کرد که امریکا دهها 
عنصر از سازمان تروریستی منافقین را به عراق 

آورده و در حال آماده س��ازی آنان برای اجرای 
حماتی علیه ایران اس��ت. آل بشاره یادآوری 
کرد که »در صورت خروج نیروهای امریکایی 
از سوریه، آنها به خاک عراق منتقل می شوند و 
دولت و پارلمان باید علیه این اقدام ترامپ که 
می خواهد بدون اطاع بغداد آن را انجام دهد، 
موضع بگیرند«. حمای��ت از منافقین به امید 
ایجاد تغییرات در ایران، در دوره دونالد ترامپ 
افزایش یافته است. تاش امریکا برای تقویت 
منافقین به عنوان اپوزیس��یون م��ورد ادعای 
امریکا، درحالی اس��ت که منافقین هیچ گونه 

پایگاهی در ایران ندارند. 

محو اسرائيل روي نقشه کنگره امریکا 
رش�یده طلی�ب، نماین�ده فلس�طینی ااصل جدی�د کنگ�ره 
امری�کا در اولی�ن روز کاری خ�ود ط�ی اقدام�ی جنجال�ی روی 
نقش�ه جهانی که به دی�وار اتاقش نصب ش�ده نام اس�رائیل را با 
برچس�بی که نام فلس�طین روی آن نوش�ته ش�ده بود، پوشاند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه الگ ماین، حنا عام، خبرنگار رسانه 
امریکایی بازفید در پستی در توئیتر نوشت: یک نفر تغییری جزئی در 
نقشه آویزان شده در دفتر رشیده طلیب در کنگره امریکا ایجاد کرده 
است.  مراسم تحلیف رشیده طلیب روز پنج  شنبه برگزار شد و در این 
مراس��م یک فعال ضد اس��رائیلی به نام » لیندا سرسور « رهبر جنبش 

موسوم به راهپیمای زنان، شرکت داشت. 
سرس��ور به خاطر عدم محکوم کردن روابطش با لوی��ز فراخان، رهبر 

جنبش ملت اسام مورد انتقاد قرار گرفته است. 
این در حالی است که رشیده طلیب قبل از نمایندگی کنگره امریکا از 
حامیان جنبش تحریم اسرائیل بوده است. او همچنین از سفر آتی اش 
در قالب هیئت کنگره امریکا به کرانه باختری خبر داده اما جزئیات آن 

منتشر نشده است. 

  کوربین متهم به طرفداری از ایران شد
یک سیاستمدار بریتانیایی جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر - حزب 
اصلی مخالف دولت - را به حمایت از حکومت ایران متهم کرده و هدف 
انتقاد شدید قرار داده اس��ت.  به گزارش بی بی سی، نایجل فاراژ، رهبر 
س��ابق حزب یوکیپ - حزب راس��تگرای مخالف عضویت انگلیس در 
اتحادیه اروپا »سکوت « کوربین در برابر عملکرد و سیاست های داخلی 
و خارجی جمهوری اسامی را نشانه حمایت او از حکومت ایران دانسته 
است. فاراژ در حال حاضر یکی از نمایندگان بریتانیا در پارلمان اروپاست 
و مقاله او با عنوان »این دلیل واقعی است که چرا کوربین در برابر ایران 
سکوت کرده« در شماره روز  یک    شنبه )۱6 دی( هفته نامه اکسپرس 

منتشر شده است. 

   تاش ناموفق امریکا برای لغو خرید اس-400 توسط ترکیه
تاش واشنگتن برای متقاعد کردن آنکارا به لغو خرید سیستم پدافند 
هوایی اس-400 روسیه ناکام مانده است.  به گزارش ینی شفق، ایاات 
متحده به ترکیه ب��ه جای خرید اس-400 روس��ی، پیش��نهاد خرید 
سیستم های ضد موشکی پاتریوت داد که شامل هیچ گونه اطاعاتی در 
مورد فناوری    ها یا تخفیف    ها نبود. ایاات متحده امریکا از ترکیه خواسته 
است تا قرارداد خرید سیستم دفاع موشکی روسیه را لغو کند و در عوض 
ایاات متحده امریکا، سیستم های دفاع هوایی » پاتریوت « را به ترکیه 
ارائه خواهد داد. این در حالی است که مقامات ترکیه به صراحت اعام 
کرده اند، قصد ندارند معامله خرید سیستم راکتی اس-400 روسیه را 
بر هم بزنند. در ماه نوامبر سال ۲0۱6 میادی، گزارش     هایی منتشر شد 
مبنی بر اینکه روس��یه و ترکیه مذاکراتی را برای خرید سیستم راکتی 
اس-400 آغاز کرده اند. روسیه در ماه سپتامبر سال ۲0۱7 میادی تأیید 
کرد که این قرارداد امضا شده و »رجب طیب اردوغان « رئیس جمهور 

ترکیه نیز اعام کرد که پیش پرداخت این قرارداد انجام گرفته است. 
 

   یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا استعفا کرد
 دریابان کوین س��ویینی، رئیس دفتر وزیر دفاع امری��کا در بیانیه ای 
اعام کرد پس از دو س��ال کار در پنتاگون، حال زمان مناس��بی است 
که از مقامش اس��تعفا دهد و به بخش خصوصی برگ��ردد.  به گزارش 
بی بی سی، سویینی سومین نفری است که پس از آن که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور در ماه گذشته اعام کرد که نیروهای این کشور از سوریه 
خارج خواهند شد، از مقامش کناره گیری می کند. پیش از این جیمز 
ماتیس، وزیر دفاع و دانا وایت س��خنگوی این وزارتخانه از مقامش��ان 
کناره  گیری کرده بودند. گفته ش��ده که کناره گیری رئیس دفتر وزیر 
دفاع امریکا به گمانه زنی     ها در مورد وجود جوی حاکی از عدم اطمینان 
در سیاست های دفاعی و خارجی دولت ترامپ پس از اعام غیرمنتظره 

خروج نیروهای امریکایی از سوریه افزوده است. 

   از واشنگتن تا شیکاگو در تیررس موشک های روسیه
برخی مقام��ات امریکای��ی می گویند روس��یه قصد دارد با اس��تقرار 
موشک های »کالیبر« در کش��تی های جنگی و زیردریایی های خود 

مأموریت های گشتزنی در نزدیک سواحل امریکا را به اجرا گذارد. 
به گزارش فارس، مقام های دفاعی امریکا به تازگی گفته اند که روسیه 
قصد دارد با استقرار موشک های دقیق و برد بلند خود در غرب اقیانوس 
اطلس، واشنگتن و دیگر شهرهای س��احل شرقی امریکا را در تیررس 
حمات متعارف یا اتمی خود قرار دهد. وبگاه »فری بیکن« روز جمعه 
با اش��اره به این خبر نوشت که روسیه با اس��تقرار موشک های کروز از 
نوع »کالیبر« در کش��تی های جنگی و زیردریایی های خود قصد دارد 
همانند دوران جنگ سرد مأموریت های گشت زنی در اقیانوس اطلس 
نزدیک امریکا را به اج��را گذارد. به گفته مقام ه��ای اطاعاتی امریکا، 
این موشک های جدید کالیبر قرار اس��ت ماه های آینده در کشتی     ها و 

زیردریایی های روسیه مستقر شود. 

امریکا »منافقین« را در عراق آموزش می دهد 
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    جشنواره

ارائ�ه مجوز به موزي�ك ويدئويي ك�ه در آن 
ب�ه موض�وع مقاوم�ت و دفاع مق�دس ملت 
ايران توهين مي ش�ود همراه با تبليغ برخي 
موسسات آموزشي كه به طور علني موضوع 
حجاب در آنها الزامي ندارد و تكرار اين مسائل 
نشان مي دهد وزارت ارشاد تكاليف حاكميتي 
خ�ود را با غفل�ت يا تغاف�ل دنب�ال مي كند. 
حواش��ي و اتفاقات ناخوش��ايند نق��ض كننده 
قوانین مبنايي كش��ورمان از حجاب وعفاف تا 
محتواي ضد ملي برخي آثار به يك روند و پروسه 
تسلسل وار تبديل شده است. هنوز زمان زيادي 
از صحبت ه��اي برخي نماين��دگان مجلس در 
واكنش به اتفاقات تحت مديريت اين معاونت در 
حوزه تئاتر نگذشته كه غفلت هاي بعدي منجر به 
هنجارشكني هاي متعدد شده است و اخبار تلخ 
ديگري در حوزه هايي چون موسیقي و موسسات 

آموزشي به گوش مي رسد. 
  پاره سنگي براي معاونت هنري

چند روز پیش بود كه س��یدمجتبي حس��یني 
معاون ام��ور هن��ري وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسامي در جلس��ه مديران و مشاوران معاونت 
با تأكید بر صیانت و حمايت از فضاي هنر گفت: 
»با توجه به ش��رايط كش��ور و می��زان اعتبار و 
بودجه كه پاس��خگوي ضرورت ه��ا و نیازهاي 
جامعه هنري نیست، معاونت امور هنري تاش 
مي كند از فضاي هنر صیانت كند، الگوس��ازي 
كند، به اقتصاد هنر توجه كند و از س��وي ديگر 
مورد نقدهايي نیز قرار بگیرد. تعداد برنامه هاي 
هنري در حوزه هاي تئاتر، موسیقي و هنرهاي 
تجسمي بسیار گسترش يافته است، در مواردي 
كه ممكن است تئاتر يا نمايشگاهي اندكي مورد 
انتقاد باشد، فريادها بلند مي شود اما آن حجم 
از فعالیت ها و برنامه ها ديده نمي شود. بسیاري 
از مسائلي كه درباره اجراهاي موسیقي و تئاتر 
مطرح مي شود، به حواش��ي اجراها برمي گردد 
و مربوط به س��احت موس��یقي و وظايف دفتر 
موسیقي نیست اما باز هم وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسامي را مورد نقد قرار مي دهند.«
اما واقعیت تلخ اين است كه يا جناب معاون هنري 
از اتفاقات زيرمجموعه اش بي خبر است كه امري 
برخاف شأن جايگاه معاون وزير است يا اينكه 
مي داند و سعي مي كند با تساهل يا تسامح از آنها 
عبور كند كه امري بعید به نظر مي رسد. محض 
اطاع معاون محترم هنري ارشاد عرض مي شود 

كه به فاصل��ه اندكي پس از حواش��ي تئاترهاي 
اكچري كه منجر به واكنش وزير ارشاد در فضاي 
مجازي گرديد، انتش��ار موزيك ويدئوي »پاره 
سنگ« مهدي يراحي و هجمه و تخريب برخي 
از المان ها و در هم شكستن خطوط قرمز جامعه 
تازه ترين شاهد مثال در مورد اتفاقات مشكوك 

در حوزه معاونت هنري ارشاد است. 
ابتدا مجید فروغي مدير روابط عمومي معاونت 
هنري در واكنش ب��ه اين كلیپ، اظه��ار كرد: 
»كلیپ منتش��ر شده »پاره س��نگ« در فضاي 
مجازي ب��ا كلیپي ك��ه دفتر موس��یقي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��امي مجوز داده، مغايرت 
دارد و تحريف شده اس��ت. همچنین بخشي از 
شعر منتشر شده در اين كلیپ، متفاوت با شعري 
است كه براي درخواست مجوز ارائه شده است، 
بنابراين كلیپ »پاره سنگ« آن چیزي نیست كه 
دفتر موسیقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي به 

آن مجوز داده و غیرمجاز است...«
  مي پذيرم شيطنت كردم 

پس از اقامه اين بهانه كه سابق بر اين در حوزه هاي 
س��ینما و تئاتر هم نمونه هاي مش��ابهي از آن را 
ديده ايم مهدي يراحي در خال اجراي كنسرت 
شنبه شب خود و در پاسخ به اين موضوعات گفت: 
»در يكي دو روز گذشته خیلي از مخاطبان عزيز 
در اين باره از من مي پرسند كه من ترجیح دادم 
س��كوت كنم، البته از آنجا كه اين سكوت شايد 
حمل بر شوآف بشود كه اهلش نبودم و نیستم، 
ترجیح مي دهم توضیح دهم. چهارشنبه از دفتر 
موسیقي وزارت ارش��اد به ما زنگ زدند و تأكید 
كردند من و ش��ركت جام س��بز تا اطاع ثانوي 
ممنوع الكار هستیم و بايد شنبه با حضور در دفتر 
موسیقي توضیح دهیم... البته خودم هم نمي دانم 
ممنوع الكار هستم يا نه؟ هرچند كار بدي نكردم 

كه ممنوعیت شامل حال من شود.«!
يراحي گفت: هم��ه ما درگیر جن��گ بوديم اما 

حال همه ما بعد از جنگ يكس��ان نبود. همه ما 
صدايمان به ي��ك اندازه قدرت ن��دارد. چندي 
پیش يك هنرمند كاري نژادپرستانه و ضدعرب 
را بدون مجوز بیرون داد اما چون مستقل نبود، 
وزارت ارشاد به سادگي از كنارش گذشت! من در 
اين مورد شیطنت كردم و هر تصمیمي كه ارشاد 

بگیرد، كامًا مي پذيرم. 
اشاره يراحي احتمااً به ترانه يكي از آثار محسن 
چاووشي اس��ت كه اتفاقاً درباره آن نیز بايد به 
بخش نظارتي معاونت هنري ارشاد و دفتر شعر 
موس��یقي اين وزارتخانه ايراد وارد كرد كه چرا 
درباره انتشار آن تسامح به خرج داده است. هر 
چند اين غفلت نمي تواند مستمسكي براي آن 
باشد كه خواننده اي ديگر با انگشت گذاردن بر 
قومیت خود در يك مصاحبه ترانه حاشیه سازش 
را توجیه كند. در واقع بي دقتي وزارت ارش��اد 
درباره مسائل قومیتي مي تواند به مسائلي از اين 

دست دامن بزند. 
  سياستگذاري و نظارت

در بین 32 س��رفصل اصلي كه به عنوان شرح 
وظايف معاونت هنري وزارت ارشاد در پورتال 
اين معاونت بارگذاري ش��ده، در سرفصل اول 
و دوم آن آم��ده اس��ت: »اول: سیاس��تگذاري 
در جهت شناس��اندن مباني، مظاهر و اهداف 
جمهوري اس��امي با بهره گیري از وس��ايل و 
امكان��ات هن��ري در داخل و خارج از كش��ور. 
دوم: سیاس��تگذاري به منظور هدايت، رشد و 
توس��عه فعالیت هاي هنري در سطح جامعه.« 
متأسفانه تعدد و تكرر اتفاقات ساختارشكنانه 
و ناقض قانون از سوي برخي بخش ها كه تحت 
نظارت اين معاونت فعالی��ت مي كنند در حال 
زياد شدن است و به نظر مي رسد معاون هنري 
وزير ارشاد بايد در نظارت بر مؤسسات مختلف 
و نیز اعطاي مجوزهاي��ش دقت نظري و عملي 

بیشتري داشته باشد. 
  كاس هاي آموزشي بدون حجاب 

يكي ديگر از اتفاقات عجی��ب ديگر اين روزها 
مربوط به تبلیغ��ات يك آموزش��گاه هنرهاي 
تجس��مي در فضاي مجازي اس��ت ك��ه بدون 
كمتري��ن نگران��ي چن��د عك��س از دختران 
بي حجاب در كنار پس��ران و م��ردان جوان به 
منظور معرفي و تبلیغ قرار داده ش��ده اس��ت. 
نكته قاب��ل توج��ه ماجرا ه��م اين اس��ت كه 
برگزاركنندگان اين كاس ها ن��ه تنها ابايي از 
انجام اين كار ندارند كه حتي ب��ه راحتي با به 
اشتراك گذاشتن تصاوير و عكس هاي مربوط به 
اين دوره ها در فضاي مجازي، روي اين حركت 
غیرقانوني مانور مي دهند و از آن به عنوان يك 
مزيت مثبت در جهت تبلیغ استفاده مي كنند 
تا شما را به اين نتیجه برس��انند كه اگر تا قبل 
از اين، بي قانوني هاي مرسوم شكلي مخفیانه به 
خود داش��ته در حال حاضر به خاطر نبود هیچ 
نظارتي صورت علني به خودش پیدا كرده است! 
اما س��ؤال يا به عبارت ديگر ابهام اين اس��ت كه 
»چگونه اين دست از موسسات مي توانند در شهر 
تهران مجوز فعالیت بگیرند، در حالي كه به وضوح 
فعالیت هاي غیرقانوني دارند؟« آيا اين همه اتفاق 
خاف قانون و ناقض مباحث ش��رعي به صورت 

اتفاقي در حال ازدياد و تكرار شدن هستند؟!

گزارش »جوان« درباره نظارت ضعيف وزارت ارشاد بر محتواي آثار هنري 

 معاونت هنري وزارت ارشاد 
تكليف »پاره سنگ« ها را مشخص كند

    محمدصادق عابديني
مهدي همايونفر، تهيه كننده سريال »مينو«، نمايش حضور 
زنان در جنگ تحميلي را محور ساخت اين سريال عنوان كرد. 
همايونفر در نشست سريال مینو، با اشاره به عاقه اش به سینماي 
دفاع مقدس، گفت: »من از ديرباز به ژانر دفاع مقدس عاقه دارم و 
سابقه نسبتا طواني در اين حوزه دارم. دوس��ت داشتم يك درام 
عاشقانه درباره جنگ بس��ازيم. جنگ فضايي مردانه داشت و زنان 
به ندرت در آن حضور داشتند، تنها اس��تثنای آن به زمان هجوم 
ارتش بعث به خرمش��هر بازمي گردد.« وي ادامه داد: »در آن زمان 
هنوز خانم ها در شهر حضور داشتند. حادثه بزرگي كه در چند ماه 
ابتدايي جنگ رخ داد، اين بود كه بناي مردم بر تخلیه شهر نبود و 
تاش مي كردند با امكانات محدود خود در مقابل هجوم ارتش بعث 
بايستند.« همايونفرتأكید كرد: »يكي از زيبايي هاي آن دوران حضور 
زنان در جنگ است كه دوشادوش مردان اسلحه به دست گرفتند و 
در مقابل ارتش بعث ايستادند. در بیمارستان ها نیز زنان حضور فعال 
و مؤثري داشتند. اين بهانه اي بود كه نقش برجسته زنان در سال هاي 

دفاع مقدس را محور كار قرار دهیم و سريال را بسازيم.«
وی در پاسخ به س��ؤالي درباره بودجه اين سريال تلويزيوني، با رد 
شايعه بودجه 10میلیارد توماني اين سريال، گفت: بودجه سريال 
مینو، بسیار كمتر از اين رقم و در 4 میلیارد و خرده اي بوده است. 
در اين نشست امیر مهدي پوروزيري كارگردان سريال »مینو« در 
مورد شكل گیري داستان اين سريال توضیح داد: »طرح اولیه مینو 
شبیه يك مستند بود و فضاي مستندگونه در آن پررنگ بود. پس 
از جلساتي كه با آقاي همايونفر داشتیم، به اين نتیجه رسیديم كه 

يك داستان عاشقانه با حضور خانواده ها و با محوريت انسان هايي 
كه كمتر به آنها پرداخته شده، باشد.« 

 پور وزيري در سؤالي پیرامون حجاب زنان در اين سريال، گفت: »ما 
در اين باره خط قرمزي نداشتیم. ما در جامعه اي زندگي مي كنیم 
كه چارچوب ها را مي شناسیم و بر همین اساس سريال را ساختیم. 
طبیعتاً تصوير واقعي ت��ر از مردم براي مخاطب باورپذيرتر اس��ت. 
دوست داشتم بازيگران ما با همان حجابي كه پشت صحنه داشتند، 
جلوي دوربین بازي كنند. به شخصه دوست ندارم با خطوط قرمزي 
كه برخي از آنها وجود ندارد خ��ودم را محدود كنم .« عباس غزالي، 
بازيگر سريال »مینو« نیز در اين نشست رسانه اي، درباره ايفاي نقش 
»رضا«، گفت: »از همان ابتدا كه فیلمنامه را خواندم داستان آن برايم 
جذاب آمد، چراكه قصه و عناصر آن بسیار تصويري بود و مي توانستم 
آن را در ذهنم تجسم كنم. من همواره در انتخاب نقش هايم وسواس 
دارم و دلیل گزيده كاري ام اين است كه دوست دارم كارهايي را انجام 

دهم كه مرا يك پله به جلو ببرد، مینو چنین ويژگي ای داشت.«

نگاهي به سريال »بانوي عمارت«
زنانه در درام و شاعرانه در ديالوگ

حكمت 72 
دنيا بدن ها را فرسوده و آرزوها 
را تازه می كن�د، مرگ را نزديك 
را دور و دراز  و خواس�ته ها 
می سازد، كسی كه به آن دست 
يافت خسته می شود و آن كه به 

دنيا نرسيد، رنج می برد.

عضو هيئت انتخاب آثار جشنواره فيلم فجر مطرح كرد
شاهد تعداد بيشتري فيلم خوب در اين دوره خواهيم بود

   نويد پارسا
يكي از اعضاي هيئت انتخاب جش�نواره فيلم فجر گفت: در اين 
دوره شاهد تعداد بيشتري فيلم خوب خواهيم بود و احتمااً شاهد 
گايه هايي كه هميشه منتقدان و كارشناسان سينمايي به جشنواره 
داشتند و مثاً مي گفتند تعداد فيلم هاي خوب در جشنواره كم است 
يا هيئت انتخاب فيلم هاي خوب را كنار گذاشته اند، نخواهيم بود. 
شاهرخ دولكو با بیان اينكه اثري نداش��تیم كه به خاطر موضوع و 
محتوا نتواند به جشنواره وارد شود، عنوان كرد: در عین حال درباره  
كیفیت فیلم ها قطعاً داوران، ش��رايط سختي را براي اهدای جايزه 
خواهند داش��ت. وي كه با ايس��نا گفت وگو مي كرد، ادامه داد: اگر 
هم در تولیدات يك ساله سینماي ايران فیلم هايي بودند كه از خط 
قرمزها عبور كرده باشند، خودشان درايت به خرج داده و اثرشان را به 
جشنواره ارائه ندادند يا احساس كردند شايد حواشي روي اكرانشان 
تاثیر بگذارد و در نهايت فیلم هايي كه به دس��ت ما رسید ممیزي 
عجیب و غريبي نداشتند كه به لحاظ مضمون و موضوع از جريان  

جشنواره كنار گذاشته ش��وند. او در بخش ديگري از اين گفت وگو 
مطرح كرد: هرساله با توجه به انتظار و شناختي كه از سینماي ايران 
داريم تقريبا مشخص است كه سطح آثار چگونه خواهد بود و به اين 
ترتیب هرساله با مقدار تغییر جزئي اي شاهد كم يا زياد شدن تعداد 
فیلم هاي خوب هستیم. به طور كلي در هر دوره اي ممكن است به 

تعداد آثار خوب اضافه شده يا از آن كم شود. 
دولكو گفت: با اين ح��ال در اين دوره ش��اهد تعداد بیش��تري فیلم 
خوب خواهیم بود و احتماا ش��اهد گايه هايي كه همیشه منتقدان 
و كارشناسان سینمايي به جش��نواره داشتند و مثًا مي گفتند تعداد 
فیلم هاي خوب در جشنواره كم است يا هیئت انتخاب فیلم هاي خوب 
را كنار گذاشته اند، نخواهیم بود. به نظر مي رسد در اين دوره فیلم هايي 
كه خوب باشد و بتواند رضايت مخاطبان را جلب كند بیشتر از سال هاي 
قبل خواهد بود، از نظر من اين اتفاق بهتر از اين است كه تنها يك يا دو 
فیلم خوب وجود داشته باشد و بقیه متوسط يا ضعیف باشند زيرا در اين 

حالت رقابت جدي تري مي تواند بین آثار شكل بگیرد. 
اين عضو هیئت انتخاب با تأكید بر اينكه آثار مختلفي با مضامین 
گوناگون در جشنواره امس��ال وجود دارد، بیان كرد: فیلمسازان 
طبق درك و دريافتي كه از جهان اطرافشان دارند و مسائلي كه در 
زندگي روزمره با آن مواجه مي شوند، موضوعاتي را انتخاب كردند 
و به همین دلیل مضامین مختلفي در فیلم ها ديده مي ش��ود. در 
جشنواره امس��ال طبیعتا فیلم هايي با مضامین تكراري داريم اما 
زاويه ديد فیلمسازان متفاوت از هم است و همین، نوع روايت را تازه 
مي كند. قطعاً زاويه ديد، نگاه فیلمساز و همچنین خط داستاني 

مي تواند نگاه جديدي به فیلم ها بدهد.

   احمد سيماي عراقي
بانوي عم��ارت ابعاد گوناگون��ي دارد كه هر ك��دام نیاز به 
واكاوي و واپژوهي جداگانه دارد. داستان اين سريال شیوه 
زندگي يك شاهزاده قاجار است كه در دوره ناصري بدون 
لقب مانده )بهتر بگويیم بدون پس��ت و مقام( كه در دوره 
مظفرالدين شاه هم نمي تواند يا نمي خواهد عنوان و لقب 
دريافت كند و به نوعي مغضوب دربار اس��ت و براي حفظ 
هويت خود از يك بیگانه نزول مي كند )يادآور استقراض 
پادش��اهان قاجار(، در خانه خود جاس��وس دارد و درگیر 
يك فقره قتل مي شود. اينكه چطور صدا  و سیما فیلش ياد 
هندوستان يعني قاجار كرده خود محل بحث است. واقعاً 
كه تاريخ ايران ما عیار و جوانمرد كم ندارد كه حاا مجبور 

شده ايم از قاجار وام بگیريم. 
موضوع بعدي فراماس��ونري يا فراموش خانه است كه در 
اين اثر به آن اش��اره ش��ده اما گنگ اس��ت، چون به نظر 
مي رسد ش��ازده هم عضو تشكیات اس��ت هم مغضوب. 
اصوا تش��كیات فراماس��ونري و تأثیر آن بر سیاست و 
حكومت ه��اي قبلي ك��ه در فیلم به آن اهل س��ايه گفته 
مي شود بر كسي پوشیده نیس��ت اما نوع پرداخت در اين 
فیلم به جهت اينكه رويكرد آن يعني بس��ط و گس��ترش 
كامل يا نگاه اجمالي در نظر گرفته نش��ده، كامل نیست، 
البته بايد پذيرفت كه محدوديت هاي خاص درام در اين 
زمینه بي تأثیر نبوده اس��ت، چون پرداخ��ت بیش از حد 
تبديل به مستند مي شود و خروج موضوعي و گل درشت 

بودن اولین تركش آن است. 
نكته بعدي نگاه جنسیتي بیش از حد و به نوعي زنانگي 
فیلم اس��ت. به نوعي مي توان گفت ك��ه حكومت زنان 
در فیلم به مردان مي چربد. ب��ه واقع اين رويكرد آنقدر 
متبلور است كه پان به پان آن مؤيد اين موضوع است. 
به عنوان نمونه نشان دادن مجلس شادي زنان يا اعام 
فهرس��ت جهاز عروس، حس��ادت زنانه و اقدام به قتل 
خواس��تگار از عاقه مرد به زن، خراف��ات خاص زنان و 
قاجاريه و صد البته پوشش زنان كه سعي كرده واقعي 
باشد، البته نشان دادن اباي خاص زنان قاجار از الزامات 

آثار تاريخي است. 
نوع ادبیات و ديالوگ ها در اين فیلم كه به زبان قاجار نزديك 
است از شاهكارهاي فیلم است منهاي معدودي از پان ها. 
معلوم اس��ت كه به خوبي روي آن پژوهش صورت گرفته 
و گاهي آنقدر آهنگین و مسجع اس��ت كه تبديل به شعر 

مي شود و در اينجاست كه گاهي فرم به محتوا غلبه مي كند 
و موضوع فیلم در حاشیه قرار مي گیرد. 

 از نكات ديگر پرداخت بیش از حد به خرافات است كه در 
اقدام به قتل هوو صادق بود و بعد محقق ش��د واقعاً حمله 
ص��ورت گرفته نمايش دو ن��گاه و قضاوت بس��یار آبكي و 
سطحي قاضي و از آن بدتر ش��كنجه گاه نازيسم كه حتي 
دستور شاه را ناديده مي گیرد و فراماسونري با آن تشكیات 
نمي تواند او را از میان بردارد از ديگر نكاتي است كه ممكن 
است براي مخاطب تا حدی اغراق آمیز به نظر برسد. برخي 
پان هاي خش��ونت آمیز كه در آن شكنجه وجود دارد نیز 
از تیغ سانس��ور و ناظر پخ��ش در امان مانده اس��ت. يك 
كارگردان معروف گفته بود كه ما نمي توانیم چاقو را در يك 
مكان عمومي مثل مترو نشان دهیم، هم به دلیل مخالفت 
مديران مترو و هم تلويزيون اما خبر نداشت كه اين مسئله 

معیار و چارچوب مشخصي ندارد. 
در مجموع بي پروايي س��ريال در موضوع��ات گوناگون و 
در س��اختار دراماتیك آن وجود دارد. اين اث��ر در میانه 
راه موتورش روش��ن ش��د و عاقه مندان زيادي پیدا كرد 
و اين يك موقعیت ب��راي تلويزيون نیس��ت، چون گروه 
الف محسوب مي شود و دقیقه اي چند ده میلیون تومان 
به باا براي آن هزينه پرداخت ش��ده است. بانوي عمارت 
كارگردان قوي ای دارد اما گاهي راه را به اشتباه رفته است. 
در مجموع به نظر مي رسد دوران اين نوع فیلمسازي خیلي 
وقت است كه گذشته و نمي توان كاستي هاي تلويزيون را 
با اين روش جبران كرد. در واقع تلويزيون س��عي دارد با 
ساخت آثار فاخر به غناي محتوا بیفزايد و اگر نگاه منصفانه 
به اثر داشته باشیم مي توان نمره متوسط به آن داد، البته 
برخي آثار سیما حكايت خرج كردن چندصد تن طا براي 

نشان دادن چند گرم طاست.

تهيه كننده سريال دفاع  مقدسي »مينو«: 
نقش برجسته زنان در دفاع مقدس محور سريال مينو بود  كااي فرهنگي

فرصت ارتباط با جهان را برقرار مي كند
وزير ارشاد در جش�نواره جايزه فيروزه با بيان اينكه در آستانه چهلمين 
س�الگرد پيروزي انقاب اس�امي هس�تيم، گف�ت: مقام  معظ�م رهبري 
امس�ال را با عنوان س�ال »حماي�ت از كااي ايراني« معرف�ي كرده اند و 
اس�تفاده از كااي ايراني يكي از موارد ازم براي تحقق اين ش�عار است. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسامي در آيین پاياني چهارمین جشنواره جايزه فیروزه 
با بیان اينكه در آس��تانه چهلمین س��الگرد پیروزي انقاب اس��امي هستیم، 
گفت: مقام  معظم رهبري امسال را با عنوان س��ال »حمايت از كااي ايراني« 
معرفي كرده اند و اس��تفاده از كااي ايراني يكي از موارد ازم براي تحقق اين 

شعار است. 
سیدعباس صالحي با تأكید بر اين مطلب افزود: كااي ايراني با دو تفسیر برداشت 
مي شود، در تفسیر عام كاايي كه در ايران تولید مي شود و حمايت از اين بخش 
بسیار مهم اس��ت، زيرا از يك سو با اشتغال مرتبط اس��ت و از سوي ديگر رونق 

اقتصادي را ايجاد مي كند و درآمد ملي را باا مي برد. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسامي تأكید كرد: اس��تفاده از كااي ايراني امنیت ملي 
را افزايش مي دهد، از اين رو حمايت از آن بسیار مهم است. صالحي يادآور شد: 
در تفسیر ديگر كااي ايراني با روح ايراني خلق مي شود. اعتقاد ما بر اين است 
كه روح ايراني در طول تاريخ هزاران ساله ممتد بوده است، اين روح خود را در 
كااهاي ايراني هم نشان داده و در واقع روح ايراني تركیبي از لطافت و ظرافت به 
همراه صابت است. وي خاطرنشان كرد: برخي ملت ها كااهاي سخت مي سازند 
اما ايراني روح صابت و ظرافت را در كااهاي خود عجین دارد، بنابراين ايراني 

همیشه كاايي ظريف اما محكم ساخته است.

یـراحی با اشـاره تلــویحـی 
ــار  ــي از آث ــه یك ــه تـران ب
ــي: مـن در  محـسن چـاووش
ــيطـنت كـردم  ــورد ش این م
ــاد  ــي كه ارش ــر تصميم و ه
بگيــرد، كـامـا  مـي پـذیـرم

پاسخ فجر به انتقادات داوودنژاد
در پي انتق�اد عليرضا داوودن�ژاد از جش�نواره فيلم فجر 
درب�اره راه پيدا نك�ردن فيلم »مصائب ش�يرين 2« به اين 
جش�نواره، دبيرخانه فيلم فجر، توضيحات�ي را ارائه داد. 
 سیمون س��یمونیان مدير دبیرخانه سي و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر، با تأكید بر اينكه ارتباط دبیرخانه فجر و فیلمسازان 
بر مبناي همدلي و تعامل شكل گرفته است، گفت: طي تماس 
تلفني، آقاي داوودنژاد فرمودند گرفتار تولید هس��تند و اعام 
كردند مايل هستند فیلم را به جشنواره ارائه دهند و دبیرخانه 
نیز نام اين فیلم را در فهرست متقاضیان حضور در جشنواره به 
هیئت انتخاب ارائه كرد. طي تماس تلفني به آقاي داوودنژاد 
زمانبندي و آخري��ن مهلت بازبیني توس��ط هیئت انتخاب را 
به اطاع ايشان رس��اندم و چند روز مانده به پايان كار هیئت 
انتخاب، در آخرين تماس تلفني متوجه ش��دم كه ايشان در 
فرودگاه مشغول فیلمبرداري هستند و فرمودند راش ها هنوز 
قابل ارائه به هیئت انتخاب نیس��ت و اينجانب بر پايان مهلت 

بازبیني تأكید كردم. 
س��یمونیان با بیان اينكه بار ديگر با داوودنژاد تماس گرفته اما 
وي بر تدوين نش��دن فیلم و ادامه فیلمبرداري تأكید داش��ته 
است، گفت: دبیرخانه جشنواره با قطعیت تمام به جناب آقاي 
داوودنژاد اطمینان مي دهد، هیچ تماس��ي، اضافه تر از آنچه با 

ايشان داشته ايم با هیچ فیلمسازي برقرار نشده است. 
...........................................................................................................

يك بازيگر ديگر هم مجري شد
در ادام�ه حض�ور بازيگران س�ينما ب�ه عن�وان مجري در 
برنامه ه�اي تلويزيوني، س�ام نوري ب�راي اج�راي اولين 
مسابقه ش�بكه ايران كاا با نام »ايرونيجات« انتخاب شد. 
»ايرونیج��ات« به كارگردان��ى رضا مهرانف��ر و تهیه كنندگى 
سیدحسین هاديان فر اين روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد 

و حضور سام نوري به عنوان مجري در آن قطعي شده است. 
»ايرونیج��ات« رقابتي ب��راي تعیین قیمت واقع��ي كااهاي 
مختلف اس��ت و ش��امل بخش ها و مراحل مختلف و مهیجى 
خواهد ب��ود كه عاوه بر ش��ركت كنندگان داخل اس��توديو، 

بینندگان را نیز درگیر مي كند. 
س��ام نوري آخرين بار در تلويزيون س��ري دوم سريال »ديوار 
به ديوار« را روي آنتن داش��ت و پیش از آن نیز در نقش وكیل 
خاندان ديوان ساار در »ش��هرزاد3« نقش آفريني كرده بود. 
او چندين همكاري با مهران مديري نی��ز در آثاري چون »در 
حاشیه«، »عطس��ه«، »ش��وخي كردم«، »قهوه تلخ« و »مرد 

دوهزارچهره« داشته است. 
...........................................................................................................

»درخت زيباي من« در راديو نمايش
دوش�نبه 17دي ماه، نمايش راديويي »درخت زيباي من« 
از راديو نمايش پخش مي شود. اين نمايش را ليدا شيرمرد 
نوش�ته كه داس�تاني روانش�ناختي دارد و داس�تان يك 
پسربچه باهوش و با استعداد شش ساله را روايت مي كند. 
اين س��ريال راديويي با هنرمندي مینو جبارزاده در نقش پسر 
بچه شش ساله و هنرمنداني چون فريبا طاهري، مجید سهرابي، 
محمد رضا علي، شیما جان قربان، ماندانا اصاني، امیر عباس 
توفیقي و محمد آقا محمدي به تازگ��ي در اداره كل هنرهاي 

نمايشي راديو تهیه و تولید شده است.
...........................................................................................................

يك كارگردان از فجر كنار كشيد 
كارگ�ردان فيل�م تش�ريح ك�ه ق�رار ب�ود در بخ�ش 
فيلم كوت�اه جش�نواره فيلم فج�ر حاضر ش�ود، انصراف 
خ�ود را از حض�ور در اي�ن جش�نواره اع�ام ك�رد. 
سیاوش شهابي كارگردان فیلم »تشريح« كه يكي از فیلم هاي 
كوتاه معرفي شده به دبیرخانه س��ي و هفتمین جشنواره ملي 
فیلم فجر براي شركت در بخش مس��ابقه فیلم كوتاه است در 
اعتراض به عملكرد انجمن صنفي فیلم كوتاه از حضور فیلمش 

در بخش مسابقه جشنواره ملي فیلم فجر انصراف داد. 
...........................................................................................................

راه اندازي استوديوي آموزش زبان فارسي 
در بنياد سعدي

بنياد س�عدي در راس�تاي بهره مندي از فناوري  هاي نوين 
در امر آموزش و گسترش زبان فارس�ي به صورت برخط و 
در فضاي مجازي، اس�توديوي كوچكي در ساختمان بنياد 
راه اندازي ك�رد تا با اس�تفاده از فناوري ه�اي روز دنيا، به 
آموزش و گسترش زبان فارس�ي در جهان سرعت بخشد. 
در اين مراسم غامعلي حدادعادل، رئیس بنیاد سعدي اظهار 
كرد: امروز استوديوي كوچك در بنیاد سعدي براي ضبط انواع 
برنامه هايي كه به آموزش زبان فارسي كمك مي كند، افتتاح 
مي شود و خدا را شكر مي كنم كه به ما توفیق داد با راه اندازي 
اين اس��توديو گامي در مس��یر آموزش زبان فارسي به پیش 
برداريم. وي ضم��ن قدرداني از همكاراني كه با هزينه بس��یار 
حداقلي در ايجاد اين اس��توديو تاش كردند، اظهار امیدواري 
كرد با اين ابزار سودمند، آموزش زبان فارسي در جهان سرعت 

و گسترش بیشتري پیدا كند.

محمد  صادقي     ديده بان


