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وزیرورزشدرنشستيباحضور پيشکس�وتانباش�گاهپاس  ورزشي
تهرانازاحياياینباشگاهباحضوردردستهیكخبرداد.
پيشكسوتان باشگاه پاس آستين هاي ش��ان را باا زده اند تا 
دوباره اين باشگاه قديمي را احيا كنند؛ باشگاهي كه روزگاري 
يكي از قطب هاي فوتبال ايران بود اما پس از واگذاري در اوايل 
دهه 80 به استان همدان، سال به سال سقوط كرد تا جايي كه 
تيمي كه آخرين جام قهرماني باشگاه هاي ايراني در آسيا را 
در ويترين افتخاراتش دارد، امروز در دسته سوم حضور دارد. 
با اين حال اما چند ماهي است كه پيشكسوتان باشگاه پاس 
كه بازيكنان بزرگي را تحويل فوتبال ايران داده است، به دنبال 
راهي براي رايزني بازگشت دوباره سبزپوشان تهراني به سطح 

اول فوتبال هستند. 
در همين راستا ديروز جمعي از قديمي هاي پاس به خيابان 
سئول شمالي تهران و وزارت ورزش رفتند تا در ديدار با وزير 
ورزش از وي در اين خصوص كمك بخواهند. در اين جلسه 

به جز سلطاني فر و محمدرضا داورزني و همچنين رضا گل 
محمدي مديركل ورزش تهران، تعدادي از پيشكسوتان پاس 
از جمله حسين فركي، حسن حبيبي و همايون شاهرخي 

حضور داشتند. 
در اين نشس��ت حس��ين فركي يك��ی از درخواس��ت های 
پيشكسوتان پاس از وزير ورزش را احياي اين باشگاه عنوان 
كرد: »انتقال پاس يك تصميم اشتباه بود و از آقاي سلطاني فر 
به عنوان يك چهره ورزش��ي انتظار داريم با كمك فرمانده 
نيروي انتظامي اين تيم را احيا كنند.« همايون شاهرخي هم 
احياي پاس را كمك به پشتوانه سازي براي فوتبال دانست: 
»چند سال است دنبال احياي پاس هستيم و به نظرمان رسيد 
اين كار از عهده شما ساخته است و امروز براي كمك به فوتبال 

و جوانان كشور بايد مكتب پاس احيا شود. «
وزير ورزش هم با تأكيد بر اشتباه بودن انتقال باشگاه پاس، 
تاش ب��راي احياي اين باش��گاه قديم��ي را احياي مكتب 
اخاق عنوان ك��رد: » ام��روز را فصلي نو در تاريخ باش��گاه 

پاس بدانيم و هدف هم��ه ما احياي مكت��ب اخاقي پاس 
باش��د. بدون ترديد خيلي از ب��زرگان فوتبال ايران ريش��ه 
پاس��ي دارند و با كم��ك و تمايل نيروي انتظام��ي، پاس را 
احيا مي كنيم و تص��ور مي كنم به س��رعت بتوانيم اين كار 
 را انج��ام دهيم. ج��اي باش��گاه پ��اس در ورزش كش��ور 

خالي است. «
مسعود سلطاني فر در ادامه از مذاكره با نيروي انتظامي براي 
احياي پاس خب��ر داد: » من براي احيای اين تيم با س��ردار 
اشتري، فرمانده نيروي انتظامي مذاكره خواهم كرد و اعتقاد 
دارم باشگاه پاس نه تنها در فوتبال بلكه در ساير رشته ها و حتي 
خانواده هاي نيروي انتظامي و ساير مردم و خصوصا تيم هاي 
پايه مي تواند كمك كند و بسيار مؤثر باش��د.« وزير ورزش 
در پايان از داورزني، معاون قهرماني وزارت ورزش خواست 
كارگروهي با حضور مسئوان نيروي انتظامي و پيشكسوتان 
پاس و فدراسيون فوتبال تشكيل شود و امتياز و شرايطي با 

رعايت مقررات براي ورود پاس به دسته يك ايجاد شود. 

تيمملیفوتبالكشورمان
وحید صابری 

بابرتری5برصف�رمقابل  جوان آناين
یمنبهپي�روزیپ�رگلی
دس�تیافتتااس�تارتجانانهایدرجامملتهازده
باش�دوپایان�یباش�دب�رحس�رت۴3س�الهم�ا.
 محمد پنجعلی، كارش��ناس و كاپيتان اسبق تيم ملی در 
گفت وگو با » جوان آناين « درباره بازی ملی پوشان برابر 
يمن گفت: بازی خيلی خوب و روحيه بخشی بود. هرچند 
يمن تيمی نبود كه بخواهد برای تيم ما مشكل ساز باشد 
اما به هر حال هميشه بازی اول سخت است، حتی اگر تيم 

مقابل تيم خوبی نباشد. 
وی در ادامه افزود: در بازی با يمن تركيب نهايی تيم ايران 
تقريباً مشخص شد، البته نمی دانم چرا قدوس روی نيمكت 
قرار داش��ت. در كل به غير يك��ی دو بازيكنی كه مصدوم 

بودند تقريباً كی روش همان تركيب سابق خودش را دارد 
و نمی خواهد آن را تغيير دهد. آنچه مشخص است اينكه 
بازيكنانی كه برای ك��ی روش و تيم ملی بازی می كنند، از 
جان و دل مايه می گذراند. بازيكنانی كه در اين مسابقه به 
ميدان رفتند، به خوبی وظيفه خودش��ان را انجام دادند. 
همدلی و يكدلی بازيكنان در بازی ديش��ب كامًا مشهود 
بود. كی روش انگيزه خوبی برای ملی پوش��ان ايجاد كرده 
است انگيزه ای كه بزرگ ترين حسن برای تيم ملی به شمار 

می رفت. 
كاپيتان اسبق تيم ملی درباره حواشی كی روش و برانكو هم 
گفت: من واقعاً متعجبم چرا كی روش و برانكو در اين شرايط 
دست از لجبازی بر نمی دارند. اان موضوع ما كی روش و 
برانكو نيس��ت، اان منافع ملی وس��ط اس��ت . متأسفانه 
مس��ئوان ورزشی ما س��اكت هس��تند و اين حواشی به 

بازی های جام ملت  ها كشيده شده واقعاً تا كی می خواهند 
اين دو نفر مسائل شخصی شان را ادامه دهند. تيم ملی در 
حالی كه بايد با آرامش و بدون استرس كارش را ادامه دهد، 
فقط درگير دو مربی خارجی اس��ت. فوتب��ال ما اين همه 
هزينه نكرده كه بخواهد ش��اهد اين حواشی و لج بازی  ها 
باشد. بااخره يكی بايد اين دو نفر را متوجه كند كه ما در 
چه موقعيتی هستيم. در حال حاضر نه برانكو نه كی روش 
مهم نيستند و فقط منافع ملی بايد در نظر گرفته شوند اان 
همه منتظر قهرمانی هستند اما از اولين بازی می بينيم كه 
كی روش همچنان مثل مربيان آماتور درگير پرداختن به 
حواشی است؛ حواش��ی كه اگر ادامه پيدا كند به ضرر تيم 
ملی خواهد بود و آن موقع افس��وس خوردن دردی را دوا 
نمی كند. اميدوارم مسئوان ما كه اان همراه تيم هستند 

اين مورد را پيگيری و اجازه نكردند كه ادامه دار شود. 

مستندهای»الفالف پاریس«،»سازمان«،  فرهنگي
»ردیازیكمرد«،»دخترستارهایران«و»سایه
ناب�ودی«درجش�نوارهعم�اراك�رانش�دند.

نهمين دوره جش��نواره مردمی فيلم عمار وارد 
روزهای پايانی خود شده است و فيلم هايی كه 
شانس فانوس اين جشنواره را دارند، يكی پس 
از ديگری به نمايش درآمده و مورد اس��تقبال 
قرار می گيرند. هشتمين روز جشنواره همراه با 
رونمايی از دو مس��تند جديد با نام های »دختر 
س��تاره ايران« و »س��ازمان« بود؛ مستندهايی 
كه با استقبال زياد مخاطبان اكران شد و مورد 
اس��تقبال نيز قرار گرفت. در اين روز همچنين 
مس��تندهای »س��ايه نابودی« ب��ه كارگردانی 
ساس��ان فاح ف��ر، »ال��ف ال��ف پاري��س« به 
كارگردانی حسين شمقدری، »دهه هفتادی ام« 
 . . ن��ی مظف��ر حس��ينخانی و.  ب��ه كارگردا

اكران شد.
مستند سازمان به كارگردانی محمدرضا هراتی 
يكی از دو مستندی بود كه در اين روز رونمايی 
شد. س��الن اكران اين فيلم كامًا پر شد تا اين 
فيلم در كنار آثاری همچون »تهران دمش��ق« 
و »عابدان كهن��ز« پر مخاطب تري��ن آثار لقب 

بگيرد.
مستند سازمان روايتی صفر تا صدی از سازمان 
مجاهدين خلق و فعاليت های آن در سال های 
مختلف قبل و بعد از انقاب است. روايت مستند 
از سال 1342 و همزمان با تبعيد امام آغاز شده 
و تا س��ال 1368 ادامه پيدا می كن��د كه در هر 
مقطع از تاريخ و با توجه به فعاليت های سازمان 
مجاهدين خلق، داس��تان اين گروه مورد نقد و 
بررس��ی قرار می گيرد. از جمله كليدواژه های 
مهمی كه در اين مس��تند 80 دقيقه ای بررسی 
می ش��ود می توان به نامه س��ازمان ب��ه امام و 
درخواست حمايت و رد ش��دن اين درخواست 
از س��وی ايش��ان، تغيير ايدئولوژی سازمان به 

رياست تقی شهرام، كنار گذاشته شدن شهرام و 
روی كارآمدن مسعود رجوی، اتفاقات سال های 
1360 و بمبگذاری در دفتر رياست جمهوری، 
حضور س��ازمان مجاهدي��ن خل��ق در عراق و 

تشكيل اردوگاه اشرف و ... اشاره كرد. 
مستند روايت كلی از فعاليت های سازمان دارد 
و س��عی دارد تمام كارهای اين گروه را در يك 
پازل كامل ببيند. اين مسئله باعث شده است تا 
عده ای از مخاطبان احساس كنند كه تمام ماجرا 
برای ش��ان بيان شده اس��ت و در مقابل عده  ای 
ديگر بگويند كه مستند از بسياری از وقايع مهم 

به صورت گذرا عبور كرده است.
مس��تند دختر س��تاره اي��ران ب��ه كارگردانی 
محمدتق��ی رحمتی، مس��تند دوم��ی بود كه 
در روز هش��تم جش��نواره عمار رونمايی ش��د. 
كارگردان اين مس��تند كه پيش از اين مستند 
»به نام پدر« را نيز در روزهای ابتدايی جشنواره 
رونمايی كرده بود، با س��اخت اين فيلم نش��ان 
داد كه تا چه ان��دازه به نمايش دس��تاوردهای 
 انقاب در آس��تانه چهل س��الگی آن عاقه مند 

است. 
س��تاره خليج ف��ارس، بزرگ ترين پاايش��گاه 
ميعانات گازی جهان است كه در جنوب ايران 
در حال ساخت اس��ت. البته به دليل تحريم ها، 
ش��ركت خارجی كه مسئوليت س��ازندگی اين 
پاايشگاه را برعهده دارد، كار را به صورت نيمه 
رها كرده و به دنبال باج خواهی است. مهندسان 
ايران��ی در براب��ر اي��ن كار، ي��ك تصميم مهم 
می گيرند و آن هم اين اس��ت كه خودشان كار 
ساخت اين پاايشگاه را به اتمام برسانند. آنان تا 
ساعت های پايانی منتهی به سال تحويل، كار را 
تمام كرده و پاايشگاه ستاره خليج فارس وارد 
چرخه می شود. با ساخت اين پاايشگاه، ايران 
به عنوان دومين توليدكنن��ده بنزين جهان، به 
خودكفايی رسيده و به جای واردات به صادرات 

بنزين می رسد.

   اقتصادي

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت دومان توکان - فاطمه عرفانیان ///////

روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحایران
چهارشنبه19دی1397-2جمادیااول1۴۴0

سالبيستم-شماره5562-16صفحه
قيمت:500تومان

همانطور كه اعام ش��ده اس��ت 
بودجه همه دستگاه هاي فرهنگي 
كشور اعم از صداوس��يما، وزارت 
ارشاد و س��اير نهادها و مؤسسات 
فرهنگ��ي 2/5 درص��د بودج��ه 
عمومي و 0/7 درصد )كمتر از يك 
درصد( بودجه كل كش��ور است. 
دو سال است اين بخش از بودجه 
كل كشور از كليت آن انتزاع و در 
شبكه هاي اجتماعي همانند پول 
دزديده شده و به يغما رفته مورد تمسخر و هجمه قرار مي گيرد. 
امسال هماناني كه اين مهندسي اطاع رساني را انجام دادند دم 
خروس شان به دو طريق بيرون زد؛ هم مستقيماً عليه آن صحبت 
كردند و هم با ابي گري آن را كاهش دادند. البته همه مسئوان، 
رسانه ها و بودجه گيران كشور مي دانند و بايد بدانند كه درآمدهاي 
كشور قدري كاهش دارد و همه بايد بپذيرند به همين نسبت »توزيع 
كاهش« بودجه نيز انجام شود. اما مسخره كردن نهادهاي فرهنگي 
كشور در فضاي مجازي و كاهش چش��مگير بودجه فرهنگي را 
نمي توان صرفاً به كاهش بودجه كشور نسبت داد. قباً كه بودجه 
فرهنگي كاهش هم نيافته بود، مقام معظم رهبري به دولت ما قبل 
نسبت به مظلوميت فرهنگ هشدار دادند. اكنون اين مظلوميت 

مضاعف شده است. 
ريشه و مبناي اين كاهش را بايد در نگرشي ديد كه درصدد است و 
بارها اعام كرده است: حكومت چه كار به فرهنگ دارد؟ حكومت 
چه  كار به بهشت رفتن مردم دارد و... اينچنين شرايطي را ساختند 
كه گويي بودجه فرهنگي را از شكم مردم گرسنه اي درمي آورند كه 
در حال تلف شدن هستند اما بخش های ديگر بودجه مربوط به 
مردم سير شده است. اما فراسوي تدابير موجود براي بودجه ريزي، 
مي توان اين آسيب را در ساحت راهبردهاي انقاب اسامي تحليل 
نمود و خطر را گوش��زد كرد. بودجه فرهنگي و فرهنگ مرتبط با 
موجوديت و هويت جمهوري اسامي است. هويت در جغرافياي 
فرهنگ معنا و مفهوم مي يابد و به صورت طبيعي در سازوكارهاي 
فرهنگي رشد می كند و بارور مي شود. اگرچه مردم ايران در حين 
انقاب اسامي مشكات اقتصادي نيز داشتند اما كسي هست كه 
يك شعار يا پاكارد اقتصادي در سال هاي 56 و 57 در دست مردم 
ايران ديده باشد؟ آيا در عاشورا و 22بهمن 57 كسي در خيابان ها 
شعار شكم شنيده است؟ بنابراين بستن دست نهادها و مؤسسات 
و سازمان هاي فرهنگي- ديني به معناي كودتا عليه جوهره انقاب 
اسامي است. رمز استمرار انقاب اسامي همان رمز پيروزي است، 
بنابراين جرياني در سال هاي اخير سعي كرده است، مشكات مردم 
را بهانه اي براي ايجاد دوراهي انقاب- معيشت قرار دهد و هرآنچه 
مقوم هويت فرهنگي و ديني ماست را پشت معيشت مردم برده و 
ساخي كند. واقعاً سؤال اين است كه چرا بودجه شركت هاي دولتي، 
 حقوق مديران شركت هاي وزارت نفت، حقوق وزيران و معاونين و... 
به شبكه هاي اجتماعي نمي آيد؟ چرا حقوق هاي 25ميليوني به 
20ميليون تبديل نمي شود تا نهادهاي فرهنگي كشور را مقابل 
مستضعفين قرار ندهند؟ چگونه اين فرهنگ را ساختند كه اگر 
بودجه دانشگاه رشد كند درست و نوعي پرستيژ است اما اگر طاب 

بيمه شوند هدر رفتن بودجه و مفت خوري است؟ 
بدون ترديد اين ادبيات بازي كردن با بنيادهاي فكري- فرهنگي 
مكتب و انقاب ماس��ت و كمتر از خيانت نمي ت��وان نامي بر آن 
نهاد. پژواك صداي انقاب اسامي در حوزه فرهنگ است. امروز 
صداوس��يما فراتر از جغرافيای فرهنگ ك��ه در جنگ پيچيده و 
روانی دشمنان بايد در كانتكس امنيت ملي جايابي شود و با اين 
شاخص براي آن بودجه ريزي شود. جامعه المصطفي نقطه عملي 
عزيمت آرمان امام است كه: »جمهوري اسامي نيازهاي عقيدتي 
سربازان اسام را در جهان فراهم مي كند«. آيا اين گونه برخورد با 
آن خيانت به آرمان امام نيست؟ قطعاً اگر در شرايطي قرار بگيريم 
كه جز پرداخت به معيشت مردم بايد همه  چيز را تعطيل كنيم بايد 
همه بپذيرند اما ميزان بودجه 1398 اين را نشان نمي دهد. بودجه 
330هزارميلياردي كشور در سال 1397 به 407هزارميليارد در 
سال 1398 افزايش يافته است اما بودجه فرهنگي كشور حتي در 

تراز 1397 حفظ نمي شود، چرا؟ 
باور كنيد اگر هزينه اي كه صرف هتل ها، مهمانسراها و تفريحگاه های 
اختصاصی سازمان ها و وزارتخانه ها در شمال و مشهد و... می شود 
قطع شود مي توان چاله هاي بزرگي را با آن پر كرد. عجيب تر آنكه 
بودجه هاي فرهنگي و ديني كشور در زمان صدارت يك شخصيت 
حوزوي در رأس قوه مجريه كاهش مي يابد. اين مصيبت را چگونه 
مي توان توجيه كرد؟ بدون ترديد بازي با رديف هاي بودجه فرهنگی 
و قرار دادن آن توس��ط زيباكام ها در مقابل محيط زيس��ت و. . . 
نوعي دين زدايي در قالب عوام گرايي مدرن و در راستاي تضعيف 
بنيه فكري- فرهنگي نظام جمهوري اس��امي است. اميد است 
اين اقدام دولت در مجلس تصحيح و تنگنا هاي بودجه به عدالت 
توزيع و سرشكن شود. اگر قرار است حقوق كساني كه بااي 15، 
20 ميليون در ماه دريافت مي كنند،20 درصد افزايش يابد از آن 
جلوگيري شود تا هم مستضعفين بر دلسوزي مديران دولت صحه 
بگذارند و هم عرصه فرهنگي كه غذاي روح و مقوم ماهيت حقيقی 

انقاب اسامي است، اغر و نحيف نشود. ان شاءاه

سر مقاله

عبداه گنجي

مديرمسئول

فراسويکاهش
بودجهفرهنگيکشور

   رئيس ديوان محاسبات: درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي در بودجه سال 97 
در حدود 57هزار ميليارد تومان بود كه اين درآمدها در ايحه بودجه 98 به مرز 70هزار 
ميليارد تومان رسيده است. نظارتي روي درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي 

نيست و دستگاه ها بر اساس پروتكل خود در اين رابطه عمل مي كنند

   اختصاصي سازي درآمد عمومي پيوسته مورد نقد كارشناسان اقتصادي قرار دارد، 
فلسفه وضع درآمد اختصاصي، يا جبران خدمتي است كه مازاد بر وظايف حاكميتي 
توسط دستگاه انجام مي پذيرد يا هدفي اساسي است كه وضع قواعدي خاص براي 

درآمدهاي عمومي را توجيه پذير مي سازد | صفحه۴
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 در همايش تبيين دستاوردهاي انقاب اسامي، به پاس 40 سال مجاهدت آيت اه جنتي، رئيس مجلس خبرگان رهبري
و دبير شوراي نگهبان، با اهداي لوح سپاس  از اين عالم انقابي و مجاهد تجليل شد
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چهار شنبه 19 دي 1397 | 2 جمادی ااول1440 || روزنامه جوان |  شماره 5562 بيداري در مقابل فتنه
رهبر معظم انقاب اسللامي چندي پيش در ديدار خانواده معظم شهدا 
فرمودند: »به ملّت عزيزمان عرض مي كنم اين بيداري را حفظ كنيد؛ اينكه 
اينها گفتند در سال ۹۷ ما چنين می كنيم، چنان می كنيم، و نقشه هايي را 
براي جمهوري اسامي ابراز كردند -يعني در واقع نقشه شان لو رفت- اين 
ممكن است فريب باشد؛ ممكن است جنجال را براي سال ۹۷ بكنند، نقشه 

را براي سال ۹۸ بكشند؛ ِمن باب مثال. همه بايد حواسشان جمع باشد. «
به كارگيري الگوها و رهيافت هاي نوين و به اصطللاح نرم در مقابل نظام 
جمهوري اسامي ايران، سابقه اي به درازاي سه دهه دارد. تجربه پياده سازي 
الگوهاي متنوع براندازي اعم از شللبيخون فرهنگي، براندازي سياسللي، 
شكاف سازي ملي و جنگ اقتصادي نشللان مي دهد دشمن در حوزه هاي 
مختلف منازعه، خللود را آزموده و تجربه معتنابهي را از نبللرد نرم با ايران 
اسامي اندوخته است. در نيمه دوم دهه ۸0 كه روند اقتدارافزايي ايران در 
سطح ملي و فراملي شتاب فوق العاده اي يافته بود، مهم ترين معمايي كه 
ذهن اتاق هاي فكر غربي را به خود مشغول كرده بود، دكترين مناسب براي 

مهار و مقابله با اين روند بود. 
پس از وقوع فتنه ۸۸، شماي كلي از گسل هاي اجتماعي كه براي دشمن 
فرصت آفرين تلقي مي شد، رخ نشان داد و فتنه گران، نشاني دقيقي از محل 
مناسب براي فتنه انگيزي هاي آتي را به دشللمن دادند. وجود گسل هاي 
گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در جامعه فضايي را براي 
ايجاد تقابل هاي تصنعي و هدايت و اجراي پروژه شكاف ملي فراهم مي آورد. 
بر همين اساس مدل »فشللار-تحريم« با نسللل جديدي از تحريم هاي 
گسترده )كه اصطاحاً تحريم هاي فلج كننده خوانده شد( در دستور كار 
قرار گرفت. هوشمندي رهبري در تاكتيك »نرمش قهرمانانه« عماً مدلي 
را كه مي توانست به سازش و تسليم منتهي گردد، خنثي و در قالب تجربه 
عبرت آموز »برجام« مهار كرد. امروزه هرچند بي نتيجه بودن برجام و خيالي 
بودن ميوه هاي آن بر همگان تقريباً روشن شده، اما كاخ سفيد و هم پيمانان 
غربي اش همچنان اميدوارنللد از اين الگو براي مهار قللدرت منطقه اي و 
بازدارندگي دفاعي جمهوري اسامي ايران بهره بگيرند. در همين راستا 

الگوي »فشار، تحريم و مذاكره« همچنان در دستور كار دشمن قرار دارد. 
اينك دشللمن صراحتاً از تشللديد تحريم ها سللخن مي گويد. برخاف 
تحريم هاي پيشين كه حالت ايستا داشته و تنها بخش هاي مشخصي از 
فعاليت هاي اقتصادي و تجاري ايران را هدف مي گرفتند، تحريم هاي جديد 
اواً محدود به مبادات بيروني ايران نشده و تاش مي كند با مبادات دروني 
جامعه ايراني هم نفوذ و تسري يابد و ثانياً ماهيتي شبيه ويروس دارد؛ به اين 
معنا كه سعي در بزرگ شدن، تكثير و افزوده شدن محيط اثرگذاري خود 
دارد. اين تحريم هاي نسل جديد، اين فرصت را به طراحان آن مي دهد كه بنا 
بر سليقه به صورت لحظه اي بتوانند دامنه اثرگذاري و آماج آن را افزايش داده 

و در فعاليت هاي اقتصادي داخل كشور هدف نيز دخالت نمايند. 
در بُعد رواني نيز، دشللمن به دنبال اثربخشللي تحريم هاي نسللل جديد 
به مراتب بيش از تحريم هاي گذشته است. اساس اثرگذاري اين تحريم ها 
روي »تحريم هراسي« بناشده و مي كوشللد به »خود تحريمي داخلي« 
بخش هايي همچون نهادهاي انقابي و نيروهاي دفاعي كشور در فضاي 
اقتصادي ايران منجر شود. از سويي اكنون به دليل وجود سوءمديريت و 
سوءتدبير حاد در برخي حوزه ها و بخش ها شاهد بروز اعتراضات طيف هاي 
متنوعي از مردم هستيم كه هركدام البته به دنبال احقاق حق خود هستند. 
وجود چنين بسترهاي نارضايتي، محيطي مناسب براي ورود و فتنه انگيزي 
دشمن فراهم مي آورد و احتمااً بخشي از تاش دشمن براي سوءاستفاده 
از همين اعتراضات خواهد بود.  ضلع ديگر فتنه مدنظر نظام سلطه، تاش 
براي بي ثبات سازي محيط داخلي و پيراموني ايران، با استفاده از ابزارهاي 
گوناگون در اختيار دشمن است: از جمله آن هدايت و اجراي جنگ نيابتي و 
تاش براي انتقال تروريسم به داخل كشور؛ شعله ور كردن آتش اختافات 
سياسي از طريق احياي فتنه، ايجاد شكاف هاي مذهبي – قومي و هدايت 
فعاليت هاي گروهك هاي تجزيه طلبانه به داخل كشللور، القاي دوگانگي 
در حاكميت و اتهام افكني به سوي نهادهاي انقابي براي تخريب وجهه و 
كاهش سرمايه اجتماعي و مشغول سازي رواني و مسئله سازی كاذب براي 

جامعه ايراني از طريق رسانه هاي نوين است. 
طراحان راهبرد غرب، اميدوارند با مجموعه اقداماتي كه در سناريوي جديد 
عليه جمهوري اسامي ايران انجام مي دهند، اواً محيط داخلي كشور را 
دچار درجه اي از بي ثباتي و آشوبناكي نمايند كه مجالي براي نقش آفريني 
نظام در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا باقي نماند و ثانياً در اثر فشار فزاينده 
چندوجهي ملت ايران تسليم اراده غرب شده و تضعيف اقتدار منطقه اي و 

دفاعي خود را در روندي مذاكراتي بپذيرند. 
براي مقابله با سناريويي كه اساس آن بر اختاف افكني و تقابل دروني در 
جامعه و حاكميت كشور بنانهاده شده، يك اصل اساسي وجود دارد و آن 
لزوم »وفاق ملي براي مقابله و هم افزايي و هم راستايي همه ظرفيت ها براي 
اين منظور« است. اگر چنين حالتي در سطح نخبگان و آحاد جامعه به وجود 

آيد، خودبه خود بخشي از سناريوي دشمن ناكام مي ماند. 
براي شكل گيري اين وفاق و هم افزايي ازم است، نخبگان كشور به توطئه 
دشمن و بسترهاي آن توجه كنند و ضمن درك و شناخت عميق از آن، مردم 
را از اين مسئله آگاه سازند. پس از ايجاد يك شناخت فراگير در همه ايه هاي 
اجتماعي، ازم است مجموعه اي از اقدامات و فعاليت ها همچون مقاوم سازي 
هرچه بيشتر اقتصاد، توجه به گله مندي هاي اجتماعي اقشار گوناگون و 
برنامه ريزي براي حل مشكات معيشللتي و صنفي و توجه بيش ازپيش 
مديران اجرايي به انجام هرچه بهتر وظايف ذاتي خويش به منظور كسب 

حداكثري رضايتمندي اجتماعي دنبال گردد. 

محمدجواد اخوان

در همايش راويان دفاع مقدس عنوان شد

كرباي 5 سرنوشت جنگ را تغيير داد

سالن پنج آذر سازمان بسيج مستضعفين روز 
گذش�ته ميزبان همايش راوي�ان دفاع مقدس 
بود؛ راوياني كه به تعبير دبير مجمع تش�خيص 
مصلحت نظام، پس از شهدا كار جهادي و بزرگ 
انتقال حقايق دف�اع مقدس به نس�ل بعد را به 
عهده گرفتند. دفاع مقدس�ي كه طي چند روز 
گذشته از سوي جرياني خاص به چالش كشيده 
ش�د. در اين همايش عاوه بر محس�ن رضايي 
فرمانده س�پاه در دوران دفاع مقدس، س�ردار 
نقدي و س�ردار غيب پرور به طرح ديدگاه هاي 
خ�ود درب�اره هجمه ها ب�ه انقاب و حواش�ي 
ايجاد ش�ده درباره دفاع مق�دس و روايت های 
مخ�دوش از كرباي چه�ار و پن�ج پرداختند. 
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در دومين همايش راويان دفاع مقدس به اهميت 
روايتگري دفاع مقدس اشللاره كرد و گفت: راويان 
دفاع مقدس پس از شهدا كار بزرگي را بر عهده گرفته 
و حقايق و درس هاي اين حادثه بزرگ را به نسل بعد 
منتقل مي كنند. تبيين فلسفه دفاع مقدس، درس ها 
و دستاورد هاي آن كار ساده اي نيست و مانند جهاد 
است كه اين جهاد مكمل دفاع مقدس است. وي با 
اشاره به برخي تخريب ها عليه دفاع مقدس تصريح 
كرد: برخي به ما مي گويند از جنگ صحبت نكنيد، 
مي گويند در اصل چرا جنگ كرديد؟ در مورد اين 
موضوعات بايد ابتدا معلوم كرد كه براي روشنگري 
مي گويند يا تخريب، در ايام مختلف سللال چون 
نسللل ها تغيير مي كنند، دشمنان سعي مي كنند 
شبهه ايجاد كنند. از همين موضوع بايد فهميد كه 
جنگ و دفاع مقدس بسلليار مهم است. مردم هم 

بسيار به دفاع مقدس اهميت مي دهند. 
   ب�ا تجربه دف�اع مقدس بر داع�ش پيروز 

شديم
رضايي با اشاره به دستاوردهاي دفاع مقدس گفت: 
اگر امروز با كمك دوسللتان خود بللر داعش پيروز 
مي شللويم به خاطر تجربه جنگ تحميلي است. 
ما امروز نه تنها در جنگ پيروز شللديم بلكه خود 
متحدان را نيز به جان هم انداختيم. رضايي ضمن 
اشاره به شرايط كنوني كشور با زمان دفاع مقدس 
گفت: سياست امروز ترامپ شبيه حركت صدام پس 
از پذيرش قطعنامه است، آن زمان همين كساني كه 
برجام را امضا كردند، قطعنامه را تأييد كردند. صدام 
باز حمله كرد و تا 30 كيلومتري كرمانشاه آمد. حال 
اگر در همان برهه زماني پيروز مي شللد، قطعنامه 
را قبول نمي كللرد. وي ادامه داد: امللروز عده اي به 
شهداي ما در كرباي چهار و پنج ايراد مي گيرند، 

خجالت بكشيد! امروز اين همه به مردم فشار وارد 
شده است ولي عده اي هنوز به دنبال توافق با غرب 
هسللتند. امروز ترامپ مي گويد بايد دوباره برجام 
را بنويسلليد، اگر صدام هم بعللد از قطعنامه پيروز 
مي شد، درخواست قطعنامه جديد مي كرد. صدام 
از متحدانش خشمگين بود و به اين دليل به كويت 
حمله كرد.  دبير مجمع تشللخيص مصلحت نظام 
افزود: اگر جنگ باتكليف مي ماند، صدام به كويت 
حمله نمي كرد و امريكا هم به عراق سرازير نمي شد و 
ما هنوز شاهد موجودي به نام صدام در عراق بوديم. 
كرباي چهار و پنج سرنوشت جنگ را تغيير داد. 
رزمندگان ما، جنگ را از كشور خودمان به سمت 
ائتاف صدام و امريكا فرستادند. رضايي خاطرنشان 
كرد: دستاورد جنگ تنها آزادي سرزمين ما نبود، 
ما همه آنها را با خودشان درگير كرديم وگرنه هنوز 
هم درگيري ها ادامه داشت. . رضايي در ادامه افزود: 

دشمن تحريم اقتصادي وضع كرده و افراد ناكارآمد 
در داخل به جاي ايستادن دربرابر تحريم ها، از دفاع 
مقدس درس نمي گيرند و از طرفي به ما مي گويند 

شهادت طلبی را زير سؤال برديد. 
   40 سال توطئه دشمن عليه انقاب

سللردار محمدرضا نقدي، معاون فرهنگي سللپاه 
پاسداران نيز در اين همايش با تبريك فرارسيدن 
چهلمين سللالگرد پيروزي انقاب اسامي اظهار 
داشت: در طول اين 40 سال ما حتي يك روز بدون 
توطئه هم نداشته ايم. وي ادامه داد: برخي مي گويند 
كه ما توهم توطئه داريم، اين افراد بايد وصيت نامه 
امام راحللل را بخوانند تا متوجه شللوند كه انقاب 
اسللامي با چه حجمي از توطئه روبه روسللت، به 
طوري كه ۸0 درصد وصيت ناملله امام خميني به 
توطئه هايي كه دشمن عليه انقاب به كار مي گيرد، 

اختصاص يافته است. 

سردار نقدي درباره هجمه ها عليه انقاب اسامي در 
آستانه 40 سالگي انقاب اسامي اذعان كرد: امروز 
انقاب ما با اينكه نه شرقي، نه غربي بود به 40 سالگي 
رسيده است. ما در ابتداي انقاب از چندين جهت 
درگير جنگ بوديم. امللام در وصيت نامه خود هم 
بسيار به توطئه ها و نقشه هاي دشمن اشاره كرده اند. 
امروز مي بينيد كه هنوز هم توطئه هاي دشمن پايان 
نيافته اسللت. امروز تهاجم فرهنگي دشمن عليه 

انقاب اسامي بسيار زياد است. 
   روايتگ�ري بايد معرفي اس�وه باش�د نه 

اسطوره
رئيس سازمان بسيج مستضعفين هم به عنوان ديگر 
سخنران اين همايش با اشاره به چهلمين سالگرد 
انقاب اسامي افزود: انقاب ما بي همتاست و در 
مقام قياس شاخص هاي انقاب اسامي بسيار بااتر 
از ديگر انقاب  ها قرار دارد. سردار غيب پرور به سالروز 
آغاز عمليات كرباي پنج اشاره كرد و گفت: در اين 
روز ها عمليات كرباي پنج اتفاق افتاد و اين مهم پس 
از عمليات ناموفق كرباي چهار انجام شد؛ در شب 
عمليات و در موقعيت پنج ضلعي، من مسئول محور 
بودم. غيب پرور با بيان اينكه هنوز مشكات كرباي 
چهار مرتفع نشده بود، افزود: مسئول جهاد نجف آباد 
به ما ملحق شد و شبانه در حال كار بودند تا به سطح 
خشكي ما اضافه كنند؛ در عمليات كرباي پنج تا 
نزديكي صبح پيروزي حاصل نشللده بود، ولي در 
همان ساعات ورق برگشت و ما پيروز ميدان شديم. 
وي يادآور شد: در منطقه به دليل اينكه نبايد چيزي 
آشكار مي شد، مجبور بوديم. مخفيانه عمل كنيم. در 
عمليات بزرگ كرباي پنج رحمت الهي نازل شد و 
رهبري هم گفتند كه سپاه واقعه عاشورا را در كرباي 
پنج رقم زد و اگر كسي اين ايام را فراموش كند، از 

اردوگاه انقاب خارج شده است. 
   عده اي آويزان اروپا و امريكا شده اند

رئيس سللازمان بسيج مسللتضعفين با اشاره به 
چهلمين سالگرد انقاب اسامي افزود: انقاب ما 
بي همتاست و در مقام قياس شاخص هاي انقاب 
اسامي بسيار بااتر از ديگر انقاب  ها قرار دارد. 
سردار غيب پرور اتحاد و همدلي اقوام و مذاهب 
در كشللور را از مزيت هاي انقاب اسامي خواند 
و گفت: در عرصه دفاع مقدس جاي هيچ قومي 
خالي نبود. وي ادامه داد: امروز فرزندان انقاب 
بايد دستاورد هاي انقاب را فرياد بزنند اما مشكل 
ما اين است كه مباني انقاب را به خوبي ترويج و 
تبليغ نمي كنيم؛ ما قبول داريم كه اقتصاد كشور 
مريض و نظام مديريتي ما به شدت ناقص است، 
ولي نبايد به خاطر اين مشللكات دستاورد هاي 
انقاب را ناديده گرفت. سردار غيب پرور افزود: 
دين خواهی و خودباوري مردم كم نيست. تمام 
عالم به ما غبطلله مي خورد، ولي عللده اي اين را 
قبول ندارند و به امريكا و اروپا آويزان مي شوند. 
واه در تاريخ جايي نديللده ام اينها براي ما خير 
بخواهند. امللروز براي حل مشللكات اقتصادي 

نبايد در امريكا را كوبيد. 
رئيس سازمان بسلليج مسللتضعفين افزود: ما از 
مشكات عبور مي كنيم، كساني بودند كه آرزوي 
نابودي انقاب را داشللتند كه امروز بدن شللان در 
حال خورده شدن توسط موريانه است، حال رئيس 
جمهور امريكا هم مثل آنهاست. امروز نقش وايت 
فقيه در نگه داشتن انقاب اسامي با اين مردم بسيار 
پر رنگ و مهم است. سردار غيب پرور عنوان كرد: 
امروز دو آسيب متوجه ماست، يكي تحريف و ديگري 
غفلت. راويان بايد دقيق سخن بگويند و از تحريف 
بپرهيزند. وي در خاتمه عنوان كرد: ما در انقاب بايد 
الگو و اسوه ارائه دهيم نه اسطوره. اسطوره ها دست 
نيافتني هستند، ولي اسوه ها همواره در بين مردم 
بوده اند. ما نياز نداريم در مورد شهيدان غلو كنيم، 
همين كه شخصيت واقعي اين عزيزان را بيان كنيم، 

اسوه و الگويي مناسب را به مردم شناسانده ايم. 

 پاسداشت ۴۰ سال مجاهدت آيت اه
در هماي�ش تبيي�ن دس�تاوردهای انق�اب اس�امی، ب�ه 
پ�اس 40 س�ال مجاهدت آي�ت اه احم�د جنتی رئي�س مجلس 
خب�رگان رهب�ری و دبي�ر ش�ورای نگهب�ان از وی تجليل ش�د.
به گزارش سپاه نيوز، در همايش تبيين دستاوردهاي انقاب اسامي، 
به پاس 40 سال مجاهدت   آيت اه احمد جنتي رئيس مجلس خبرگان 
رهبري و دبير شللوراي نگهبان، با اهداي لوح سپاس از سوي سرلشكر 
پاسللدار محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه و حجت ااسام عبداه 
حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه، از اين عالم انقابي و مجاهد 

تجليل شد. 
 حاج صادقي، نماينده ولی فقيه در سپاه  در اين آيين از آيت اه جنتي به 
عنوان برجسته ترين چهره وايتمداری و بارزترين مصداق استقامت فكري، 

عملي و داراي روحيه جهادي و انقابي نام برد.
 وی طي سخناني در اين همايش تقابل انقاب اسامي با استكبار جهاني 
را سنت الهي و پايان ناپذير توصيف و تصريح كرد: رمز ماندگاري انقاب 

اسامي طي چهار دهه، پيوند امت با وايت است. 
حاجي صادقي از انقاب الهام بخش اسامي به عنوان بزرگ ترين هديه 
الهي براي ملت ايران ياد كرد و گفت: مهم ترين و محوری ترين دستاورد 
انقاب اسامي تولد اسام ناب محمدي)ص(، نفي حاكميت هاي دروغين 
و طاغوتي و تحقق توحيد و نظام وايي است. وي با برشماري شاخص هاي 
نظام وايي اظهار كرد: انطباق كامل نظام وايي با مباني اعتقادي اسام و 
تجلي بخشي توحيد ربوبي، هماهنگي و همسويي با فطرت انسان، عامليت 
وحدت حقيقي، مأيوس كردن دشمن از جمله مهم ترين شاخص هاي نظام 
وايي است. حجت ااسام والمسلمين حاجي صادقي بزرگ ترين نعمت 
الهي براي بشريت را نعمت وايت دانست و خاطرنشان كرد: رسالت نظام 
وايي احياي جامعه اسامي بود و در جامعه وايي استعدادهاي انسان رشد 

كرده، بارور شده و مردم سااری به معناي واقعي نمود پيدا مي كند. 
وی گفت:  مدل حكومت ديني ما نظام وايي است و وايت فقيه مدل 
نظام وايي در عصر غيبت است و انقاب اسامي با نابودي سلطه استكبار 
و با استقرار نظام وايي جامعيت و كارآمدي دين را در انديشه و عمل در 

عرصه هاي مختلف متجلي ساخت. 
حاجی صادقی  افزود: 40 سالگي نظام وايي با وجود همه دشمنی ها، 
توطئه ها و فتنه ها دستاوردي است كه هيچ امتي تاكنون از آن برخوردار 
نبوده و منشأ دستاوردهاي فراوان انقاب در عرصه هاي ديگر نيز شده 
است، از اين رو بايد قدردان اين نعمت بزرگ بوده و در راستاي تحكيم و 
تقويت آن تاش كنيم تا زمينه و بستر تحقق نهضت ظهور فراهم شود. 
نماينده ولي فقيه در سپاه يادآور شد: انقاب اسامي در طي چهار دهه 
به رغم فراز و نشلليب ها هيچ گاه متوقف نشللده و اينكه امروز استكبار 
جهاني اذعان به شكست برابر انقاب اسامي و گفتمان مقاومت دارد و 
شاخص هاي ابرقدرتي خود را از دست رفته مي بيند متأثر از نظام وايي 

و وايتمداري امت است. 
  حاجي صادقي رمز ماندگاري انقاب اسامي را اتصال و پيوند امت و وايت 
توصيف و تصريح كرد: امروز اسللتكبار جهاني و دشمنان در صدد ايجاد 
خدشه در نقطه اتصال امت و وايت هستند ؛ آنچه موجب گذر از بحران ها 
و فتنه ها در طي چهار دهه گذشته شده است در پرتو وايتمداري و پيوند 
امت با وايت بوده اسللت. نماينده ولي فقيه در سپاه در پايان استقامت و 
مقاومت را عامل غلبه بر مشكات كاستي ها و توطئه هاي دشمنان عنوان و 
خاطرنشان كرد: مقاومت و تحمل مشكات مصداق عمل صالح و مجاهدت 
در راه خداست كه سعادت دنيوي و اخروي و اميد و نشاط نسبت به آينده 

را به همراه خواهد داشت. 

ژه
وی

 رسانههاياصاحطلبعليهرئيسدفتر 
روزنامه هاي اصاح طلب عليه محمللود واعظي، رئيس دفتر 
رئيس جمهور صف كشيدند. روزنامه شرق از بی اطاعی واعظي 
از دليل تشكيل نشدن كميته تعامل ميان اصاح طلبان و دولت، 
تلويحاً واعظي را مقصر دانسته است. روزنامه آرمان اما تلويحاً 
حرفي نزده و صريح تيتر زده كه »واعظي  سللد ارتباط دولت با 
اصاح طلبان« و در متن هم آورده كه »چند ماهي اسللت كه 
روابط ميان اصاح طلبان و دولت تيره و تار شده است، چرا كه 
دولت هيچ گوش شنوايي درباره انتقادات نداشته و همچنان 
هيچ اقدامي براي تشكيل كميته تعامل با اصاح طلبان انجام 
نداده اسللت. اخيراً آقاي واعظي مواضع بسيار تندي نسبت به 
اصاح طلبان داشته...«. روزنامه آرمان در ادامه با علي صوفي، 
وزير تعاون در دولت اصاحات گفت وگو كرده اسللت. صوفي 
صداقت واعظي و دولت را در مورد تمايل بلله تقويت روابط با 
اصاح طلبان زير سؤال برده و مي گويد: »به طور كل بايد در نظر 
داشت كه كدام يك از دو طرف )دولت و اصاح طلبان( خواهان 
تشكيل جلسلله بودند و كدام يك از اين دو اشتياق به تشكيل 
كميته يا تقويت ارتباط دارند؟ يكسري شواهد و قرائن وجود دارد 
كه نشان دهنده آن است كه صداقت در اين ارتباط وجود ندارد. 
« صوفي از انتخابات مجلس در سال ۹4 مي گويد و اصرار واعظي 
بر حذف عبارت »اصاح طلبان« از عنوان ليست: »آقاي واعظي 
در جريان انتخابات مجلس به دنبال اين موضوع بودند كه نگوييد 
ليست فراگير اصاح طلبان و ليست مجلس را با عنوان ليست 
اميد نام گذاري كنيد... اما آقاي واعظي پايبند به فراكسيون و 
ليست اميد نماند. به طوري كه از جرياني جداي از ليست اميد در 

مجلس به نام مستقلين و هواداران دولت حمايت كرد. « صوفي 
اتهام ديگري را هم به واعظي وارد مي كند: »آقاي واعظي نه تنها 
خود عليه اصاح طلبان دست به سخنراني مي زند بلكه به دايلي 
كه خود مي داند آقاي روحاني را از ارتباط با اصاح طلبان برحذر 
مي دارد. « او روحاني را متهم مي كند كه توسط واعظي كاناليزه 
شده است.  كاناليزه شدن روحاني ادعايي است كه دو روز پيش 
روزنامه اعتماد هم در تيتر اصلي خود از آن نوشللت: »حاميان 
دولت از كاناليزه شدن حسن روحاني ابراز نگراني مي كنند«؛ 
نوشته اي كه روي عكس بزرگي از واعظي و نوبخت و روحاني 
تيتر شده بود، در حالي كه حسن روحاني تنها مانده و واعظي و 
نوبخت بي اعتنا به روحاني مشغول صحبت با يكديگر هستند و 
بعد از تنهايي رئيس جمهور نوشته است: »تنهايي بي هياهوي 
رئيس جمهور« يعني كه مقصر تنهايي روحاني و كاناليزه شدن 

او واعظي و نوبخت هستند. 
آفتاب يزد هم عكسي از محمود واعظي را در صفحه اول خود 
آورده و تيتر زده: »دميدن بر آتش اختافات« و در نهايت روز 
گذشته محمدعلي ابطحي در توئيتي طعنه زد كه »مجسمه 
واعظي را بايد طا گرفت« و در واكنش به سخنان جديد واعظي 
كه گفته »ما هيچ گاه با اصاح طلبللان تندرو ائتاف نكرديم« 
نوشت: »اصاح طلب ها بايد مجسمه آقاي واعظي را طا بگيرند. 
باز گفته روحاني در انتخابات با اصاحات ائتاف نداشته و پيروز 
انتخابات حزب اعتدال بوده. به رو نياوريد اسم اين حزب )اعتدال 
و توسعه( را نشنيده بوديد! اصاً همه كارهاي اين جنس خوب 
بيخ ريش حزب پيروز اعتدال و توسعه و آقاي واعظي. َقِبلْت را 

بگيد، كل بكشيم. «

کاسبیفرزندانهاشمیباشخصيتپدر! 
روزنامه اعتماد تيتر يك ديروز خود را »آسيا به نوبت« روي 
تصويري بزرگ از جواني هاي مرحوم هاشمي رفسنجاني زده 
و نوشته: »روايتي از تخريب مستمر هاشمي رفسنجاني كه 
همچنان بعد از فوتش ادامه دارد« گويي با درگذشت هاشمي و 
تدفين جسم او، انتظار داشته اند همه ثمرات چند دهه فعاليت 
سياسي و اجرايي هاشمي هم از بين برود و تمام بشود و ديگر 
كسللي در مورد او صحبت كند. بديهي است شخصيت هاي 
معروف و دولتمردان و مقامات با فوت هم نقد و تحسين و مدح 
و ذم خود و عملكردشان به پايان نمي رسد و اگر دوستداران 
هاشمي عاقه دارند اين انتقادات را تخريب بنامند، چيزي را 

عوض نمي كند. 
از سللويي اغلب اينگونه اسللت كه آنچه را كه روزنامه اعتماد 
تخريب مي نامد، در واكنش به اظهارات شاذ فرزندان مرحوم 
هاشمي بيان مي شللود. فرزندان هاشمي كه هويت سياسي 
و جايگاه اجتماعي خللود را مديون پدر مي دانند، براي حفظ 
جايگاه بر باد رفته خود بعد از فوت هاشمي همواره تاش دارند 
كه او را از سراي آخرت به ميدان سياست ورزي خود وارد كنند 
و همچنان »پدر« گرچه ديگر در قيد حيات نيست، اما نردبان 
ترقي فرزندان باشللد و گفتن از پدر براي آنها ابزار ابراز وجود 
باشد. طبيعتاً اين رفتار از سوي ديگر فعاان عرصه سياست و 
از جمله منتقدان هاشمي بي پاسخ نخواهد ماند و اين پاسخ ها 
را مريدان هاشللمي برنمي تابند. نمي شود يك سو حق مدح 
هاشمي را داشته باشد و به سوي ديگر بگوييم پشت سر از دنيا 

گذشته حرف نزنيد!

وزير اطاعات در كميسيون امنيت: 
اسماعيل بخشي

 در بازداشت شكنجه نشده است
س�خنگوي كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارج�ي مجلس 
گفت: طب�ق توضيح�ات وزي�ر اطاعات ب�ه هيچ وجه اس�ماعيل 
بخش�ي، كارگر كارخانه نيش�كر هفت تپه ش�كنجه نش�ده است. 
به گزارش ايسنا، علي نجفي خوشرودي در توضيح جلسه ديروز كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اين جلسه با حضور وزير اطاعات 
و همكارانش براي بررسللي ادعاهاي اسماعيل بخشي مبني بر شكنجه در 
دوران بازداشت برگزار شد. وي افزود: وزير اطاعات و مديران وزارت اطاعات 
ضمن ارائه گزارشي از روند و اقداماتي كه منجر به بازداشت و دستگيري آقاي 
بخشي شد تأكيد كردند كه به هيچ وجه اين فرد در دوران بازداشت وزارت 
اطاعات شكنجه نشده است. نجفي افزود: وزير اطاعات تأكيد كرد كه كار 
اطاعاتي با قاطعيت و در عين حال با حفظ حرمت افراد انجام مي شود.  به 
گفته وي، در اين جلسه اعضاي كميسيون بر ضرورت تفكيك اقدامات ضد 
امنيتي با پيگيري مطالبات صنفي اهتمام به رفع زمينه هاي پيدايش نارضايتي 
اجتماعي از طريق كاهش مشكات كارگران و ضرورت تنوير افكار عمومي 
تأكيد كرد.  سخنگوي كميسلليون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
گفت كه در بخش ديگري از جلسه وزير دفاع و معاونانش حضور پيدا كردند 
و گزارشي از بودجه وزارت دفاع در سال هاي ۹۶ و ۹۷ را ارائه نموده و وضعيت 
بودجه اين وزارتخانه در سال آينده مورد بررسي قرار گرفت. به گفته نجفي، 
در اين جلسه اعضاي كميسيون بر ضرورت تقويت بنيه دفاعي كشور و اهتمام 
ويژه به معيشت كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح تأكيد كرد.  اسماعيل 
بخشي كارگر كارخانه نيشكر هفت تپه است كه در جريان اعتراضات كارگران 
بازداشت شد و اخيراً در صفحه شخصي خود پستي درباره شكنجه در دوران 

بازداشتش و شنود تماس هاي تلفني شخصي خود منتشر كرد. 

يك نماينده مدعي شد
محروميت در انتظار

 نمايندگان منتقد هيئت رئيسه !
آقايان�ي كه د ر رأس مجلس هس�تند، ب�ه رغم اينك�ه لبخندهاي 
ژكوند مي زنند و دائم�ًا خ�ود ر ا د ر يك فضاي تحمل و س�عه صدر 
نش�ان مي دهند، ا ما اصًا دوس�ت ندارند صداي منتقد را  بشنوند. 
حجت ااسام نصراه پژمانفر، نماينده مردم مشهد د ر مجلس شوراي 
اسامي در گفت وگو با فارس،                                                                                                   با بيان اينكه برخي ها د ر كشور                                                 د ر مقابل 

انتقاد سللعه صدر ندارند، گفت:  اين افراد نه تنهللا د ر قبال انتقاد برخورد 
تشكر آميزي نسبت به منتقدان ندارند، بلكه آنها را با بي انصافي د ر مضيقه 
و محدوديت قرار مي دهند. و ي                                               افزود                                                                                                             : براي نمونه د ر مجلس                                                                                                                                                      تعدادي از 

نمايندگان انتقادات جدي ر ا مطرح مي كنند كه اين انتقادات وارد است، 
ا ما به واسطه انتقاداتي كه دارند، د ر حوزه انتخابيه خود و د ر ارتباط برخي 
از دواير و دسللتگاه ها به شللدت د ر مضيقه قرار مي گيرند و از سوي اين 

دستگاه ها د ر بلك ليست قرار مي گيرند. 
عضو هيئت رئيسه فراكسلليون روحانيت مجلس اظهار داشت: درست 
كردن بلك ليست از منتقدان يك رفتار غيرمنطقي است كه هم به ضرر 
نهادها و اشخاصي است كه به آنها انتقاد مي شللو د و هم روحيه انتقاد و 
نقادي ر ا د ر جامعه مي كشللد و موج ترويج روحيه چاپلوسللي و مسائل 

اينچنيني د ر جامعه مي شو د. 
پژمانفر خاطرنشللان كرد: اميدواريم كه دولت از اين فضاي گارد گرفته 
د ر مقابل منتقدان بيرون بيايد، منتقداني كلله د ر جايگاه هاي مختلف 
انتقادهاي سازنده دارند، درواقع مأموريت خود ر ا انجام مي دهند كه ا گر 
اشكالي د ر مورد افراد يا وزارتخانه هايي يا تشكياتي وجود د ارد                                                                              ، منتقدان 
اعام مي كنند كه اين اشكاات وجود د ارد و مي گويند اين مشكات د ر 
صورت بر نامه ريزي قابل حل است                                                                                                                                                                                                                                 . و ي با انتقاد از عملكرد رئيس و هيئت 
رئيسه مجلس افزود                                                                                                                                                                                                            :                                                              عملكرد هيئت رئيسه از يك سو و عملكرد شخص 
رئيس مجلس از سوي ديگر قابل بحث و بررسي است                                                                                                                                                                                     . متأسفانه با توجه 
به اختياراتي كه رئيس مجلس د ر انحصار خود د ارد،                                                                                          هيئت رئيسلله نيز 
د ر خصوص مسللائل مختلف رعايت انصاف و پذيرش نظرات ديگران ر ا 
نمي كند. عضو هيئت رئيسه فراكسيون روحانيت مجلس اظهار داشت:                     به 
عنوان مثال ديواركشي هايي كه د ر اطراف مجلس صورت گرفته اين گونه 
نيست كه با نظر كارشناسي انجام شده با شد، بسياري از كارشناسان اين 
اقدام ر ا كامًا غيرفني و غيركارشناسللي دانسته اند ا ما رئيس مجلس با 

توجيه پدافند غيرعامل بر اين ديواركشي ها تأكيد د ارد. 
پژمانفر خاطرنشان كرد: د ر مورد قراردادهايي كه با مراكز درماني امضا 
شده كه به نمايندگان خدمات درماني ارائه دهند، به نمايندگان منتقد 
گفته مي شو د كه شما اجازه نداريد از اين خدمات درماني استفاده كنيد. 
ا گر نماينده اي اعتراضي داشته با شد عنوان مي شو د كه خدمات درماني اش 
قطع شو د كه اين رفتارها نه رفتار منطقي بلكه رفتاري ديكتاتوري است. 
اين دستو رات عموماً از جانب رئيس مجلس د ا ده مي شو د و حتي من با 
دوستان هيئت رئيسه كه صحبت مي كنم، مي گويند    به ما اجازه موافقت يا 
مخالفت كردن  هم با اين گونه موضوعات ر ا نمي دهند                                                                                                                                                                                                                          . و ي ا فزود: د ر مجلس 
خدماتي به برخي از افراد د ا ده مي شو د كه ديگران از آن محروم هستند، 
بر ا ي مثال درباره سفرهاي خارجي، تعدادي از افراد مرتب با رئيس مجلس 
به اين سفرهاي خارجي مي روند.                                                                                                                                                                                                            تاكنون چند نفر از كساني كه منتقد و 
مخالف نظرات رئيس مجلس بو دند توانسته اند به سفرهاي خارجي بروند. 
اين د ر حالي است كه هيچ نماينده اي از نماينده ديگر، نماينده تر نيست ا ما 

از نگاه رئيس مجلس بعضي ها نماينده هستند و بعضي ها غيرنماينده. 
عضو هيئت رئيسه فراكسلليون روحانيت د ر پايان گفت: آقاياني كه د ر 
رأس مجلس هستند به رغم اينكه لبخندهاي ژكوند مي زنند و دائماً خود 
ر ا د ر يك فضاي تحمل و سعه صدر نشان مي دهند، ا ما اصاً دوست ندارند 
صداي منتقد را بشنوند و روحيه انتقادپذيري به شدت د ر آنها پايين است 

و نتيجه اين رفتارهاي آقايان اين است كه هيچ جايگاه مردمي ندارند. 

 نماي نزديك

    قضاوت ناعادانه از دفاع مقدس ممنوع
 نگاه هاي تعجيلي و قضاوت هاي ناعادانه درمللورد دوران دفاع مقدس نبايد تكرار شللود.  اين 
مطلب را سللردار سرلشللكر محمد باقري، رئيس سللتاد كل نيروهاي مسلللح روز گذشته در 
حاشيه بازديد از نمايشللگاه 40 سال ايسللتادگي و پيشللرفت كه در موزه دفاع مقدس تهران 
برپا شللد، عنوان كرد. وي در جمع خبرنگاران اظهار داشللت: حوادث مربوط به دفاع مقدس در 
يك دوره تاريخي خاص و بللا پيچيدگي هاي فوق العاده باا اتفاق افتللاد، از اين رو با يك تحليل 
 قشللري، خطي و تعجيلي به هيچ وجه نمي شللود واقعيات دفاع مقدس را بلله خوبي بيان كرد. 
به گزارش ايرنا، سرلشكر باقري به زواياي عمليات هاي كرباي چهار و پنج اشاره كرد و افزود: اينكه 
كساني با يك عبارت كوتاه و با نگاه اوليه بخواهند در خصوص حوادث و عمليات هاي بزرگ دفاع 

مقدس اظهار نظر كنند، موجب مي شود كه كاستي، نقص و خطا به وجود آيد. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح اظهار داشت: در روزهاي گذشته شاهد نمونه اي از اين نگاه تعجيلي 
و بعضاً قضاوت نامناسب و غيرعادانه بوديم كه نبايد اين اتفاقات تكرار شود. وي افزود: در عمليات 
كرباي چهار همه پيش بيني هاي ازم انجام و بيش از ۹ ماه كار اطاعاتي، مهندسي و آماده سازي 
براي غافلگيري دشمن انجام شده بود اما طبيعي بود كه دشمن با برخورداري از پشتيبان هاي 
بزرگ، در اختيار داشتن تصاوير ماهواره اي و بهره گيري از انواع اقدامات جاسوسي و اطاعاتي به 
بعضي از عمليات هاي ما پي ببرد و بعضي از زواياي آن عمليات ها مورد اطاع دشمن قرار بگيرد اما 
اين به معني لو رفتن كل عمليات نيست كه بتوان كل عمليات را لغو كرد. باقري ادامه داد: عمليات 
كرباي چهار انجام شد و با اينكه توفيقاتي داشت، اما در مجموع، يك عمليات ناموفق بود. هنر بسيار 
بزرگ آن بود كه در همان مراحل اوليه، عمليات قطع شود؛ بنابراين فقط حدود ۷ درصد نيروهاي 
رزمنده اي كه براي عمليات آماده شده بودند، وارد عرصه شدند و مابقي نيروها ذخيره شدند و ظرف 
دو هفته عمليات بسيار بزرگ كرباي پنج طرح  ريزي شد. . سرلشكر باقري افزود: اينكه ما بياييم 
در اين روزها با دو سه جمله دلسردكننده راجع به اين عمليات ها حرف بزنيم، واقعاً ناسپاسي است 
و كار صحيحي نيست. توصيه ما اين است كه در اين گونه موضوعات، پژوهشكده دفاع مقدس و 
پژوهشكده های نيروهاي مسلح و دانشگاه ها با دقت و حوصله، اسناد را بررسي و با پيشكسوتان 

مشورت كنند و جمع بندي سنجيده و واقعيت ها را در اختيار ملت بگذارند. 



رقص تعدادي از دختران دانشگاه الزهرا)س( 
در مقاب�ل م�ردان در روزه�اي آخ�ر پاييز، 
هياهوي بس�ياري به راه انداخ�ت؛ البته اين 
هياهو در حقيقت تنها باعث منحرف ش�دن 
اذه�ان عموم�ي از اص�ل ماج�راي نف�وذ 
در دانش�گاه هاي كش�ور بود؛ نف�وذ زيرنظر 
شواليه هايي كه در صدد هستند از طريق زبان، 
دنيا را تغيير دهند. موضوع ساده اي كه اتفاقًا 
دانشگاه هاي مهم ايران را نشانه گرفته است. 
مراس�م پاياني جش�نواره رويش دانشگاهي 
دانشگاه الزهرا)س( و ويژه برنامه شب يلدا در 
اين دانش�گاه كه در راستاي توافق ويژه وزير 
 )AUF(علوم با آژانس فرانكوفوني فرانس�ه
و با حمايت مستقيم سفارت فرانسه در ايران 
برگزار شده بود، ش�اهد اتفاق عجيب نمايش 
ح�ركات موزون توس�ط دانش�جويان دختر 
بود. دانش�گاه الزهرا)س( اعام كرده كه اين 
ح�ركات، نمايش يك رش�ته ورزش�ي به نام 
»برايتونيك« بوده است، اما بررسي ها نشان 
مي دهد، نمايش اين رشته ورزشي كه اولين بار 
در »فرانسه« به ثبت رسيده است، در جشني 
كه با حضور و حمايت مس�تقيم فرانسوي ها 
در ايران برگزار مي ش�ود، نبايد بي ارتباط به 

پروژه نفوذ در محافل آكادميك ايران باشد. 

خرداد امس��ال بود كه وزير عل��وم، تحقيقات و 
فناوري سفري به فرانسه داشت؛ سفري كه طي 
آن با آژانس دانشگاهي فرانكوفوني تفاهمنامه اي 
امضا مي شود. طبق اظهارات قائم مقام وزير علوم 
در امور بين الملل، دليل هم��كاري ايران با اين 
آژانس شكستن انحصار زبان انگليسي در ايران 
اعام ش��د. هرچند وزارت علوم ه��دف از توافق 
با فرانكوفوني )AUF( در خرداد س��ال جاري را 
شكستن انحصار زبان انگليس��ي در دنيا عنوان 
كرد، اما اتفاقات اخير دانشگاه الزهرا)س( نشان 
از آن دارد كه در پشت پرده، فرانسوي ها از طريق 
اين توافق در پي نفوذ در محافل آكادميك ايران 
و تأثيرگذاري بر دانش��جويان و اس��اتيد كشور 

هستند. 
طبق اعام س��فارت فرانس��ه در ايران، دانشگاه  
الزهرا)س(، اميركبير، صنعتي شريف و اصفهان 
در آذر سال جاري به عضويت آژانس دانشگاهي 
فرانكوفون��ي)AUF( درآمده ان��د؛ پي��ش از اين 
نيز دانش��گاه هاي تهران، تربيت مدرس، تبريز و 
شهيدبهشتي عضو اين آژانس بوده اند؛ آژانسي كه 
به گفته فرانسوي ها مهم ترين فعاليتش تخصيص 

كمك هزينه جابه جايي براي اساتيد و دانشجويان 
دانشگاه هاي ايران به فرانسه است. 

نكته مهم اينجاس��ت طبق اعام سايت رسمي 
آژانس فرانكوفون��ي، توافقنام��ه وزارت علوم و 
آژانس دانشگاهي فرانكوفوني، اعضاي اين آژانس 
در ايران را قادر مي سازد كه در سه زمينه مسائل 
علمي، آموزش هاي پزش��كي و زبان فرانس��وي 
همكاري هاي عميقي داشته باشند. فعاليت هايي 
مانند مبادله اس��تادان و پژوهشگران به صورت 

صريح در متن اين تفاهمنامه ذكر شده است. 
 آژانس دانشگاهي فرانكوفوني

iagence un  آژانس دانش��گاهي فرانكوفوني)
versitaire de la francophonie( يك انجمن 

بين المللي است كه بيش از 50 سال از تأسيس آن 
مي گذرد. اين آژانس با 842 عضو از 111كشور، 
يكي از بزرگ ترين انجمن ه��اي آموزش عالي و 
مؤسسات تحقيقاتي در جهان محسوب مي شود. 
هدف اصلي اي��ن آژانس همانطور ك��ه از نامش 
پيداست، توسعه زبان فرانس��وي به  عنوان زبان 
علمي رايج در دنياست، به طوري كه در اهداف 
اين آژانس تبديل شدن زبان فرانسه به زبان دوم 
علمي در دنيا تا سال 2050ميادي پيش بيني 
ش��ده اس��ت، اما نكته مهم اينجاست هدف آنها 

تنها به توسعه زبان محدود نمي شود. طبق آنچه 
نماينده رئيس جمهور فرانسه در امور فرانكوفوني 
اعام كرده اس��ت: »فرانكوفوني به عنوان يكي 
از اولويت هاي فعاليت هاي ديپلماتيك فرانس��ه 
است« كه اين نش��ان از تاش فرانسوي ها براي 
دس��تيابي هر چه بيش��تر به مناف��ع حاصل از 

گسترش فرانكوفوني است. 
 به اسم گسترش زبان به نام بهره برداري 

تجاري 
مؤيد ديگر اين ماج��را، كتاب »كارنامه فرهنگي 
فرنگي در ايران« هما ناطق اس��ت ك��ه آن را در 
سال 1375 در پاريس منتش��ر كرده است. وي 
در بخش هايي از اين كتاب مي نويسد: »هر آنكه 
به زبان فرانسه روي آورد، به راه و رسم فرانسوي 
ني��ز روي خواهد كرد و رويك��رد به خلق وخوي 
فرانس��وي، روي آوري به فرآورده هاي فرانس��ه 
خواهد بود. گس��ترش زبان فرانس��ه در خارج از 
كش��ور، ابزاري كاربردي در گسترش روابط، در 
تسهيل دادوس��تد و در توليدات ملي است.« با 
عنايت به اين عبارات و چنان ك��ه از منابع ديگر 
نيز برمي آيد، فرانس��ه براي نفوذ در بس��ياري از 
كشورها، به  ويژه ايران كه در آن رقابت با دو قدرت 
اس��تعماري ديگر يعني روس و انگليس بس��يار 
دشوار بود، راهبرد فرهنگي را انتخاب كرد. چنين 
راهبردي البته موفق هم بود، زيرا نه تنها بسياري 
از دولتمردان، شاهزادگان و اعيان بلكه بسياري 
از دانش آموختگان آن روز ايران نيز، فرانكوفون و 

فرانكوفيل )فرانسه دوست( شده بودند.
اين همان موضوعي است كه مقام معظم رهبري 
در دي��دار با اعضاي فرهنگس��تان زب��ان و ادب 
فارسي در سال 1370 فرمودند، مبني بر اينكه 
»هر زباني كه س��عه نفوذ آن زياد باشد، طبيعي 
است كه با خود فرهنگي را حمل مي كند. كاري 
كه امروز دولت هاي اس��تعمارگر و سلطه طلب 
مي خواهند با خرج هاي زياد و با اعمال نفوذهاي 

فراواني در دنيا انجام بدهند.«
به رسميت شناختن مدارك دانشگاهي در كشور 
مبدأ، داشتن يك يا چند دانشكده، مركز، بخش 
يا مؤسسه مطالعات فرانسوي كه از زبان فرانسه 
به عنوان زبان كار اس��تفاده مي كنند، توس��عه 
استفاده از زبان فرانسه و انجام برنامه هاي عملي 
در زمينه فرانكوفونيك برخي معيارهاي مندرج 
شده در سايت رسمي آژانس دانشگاه فرانكوفوني 
براي دانشگاه هايي است كه مي خواهند »عضو 
وابسته« اين آژانس شوند. حال بايد پرسيد آيا 
»برايتونيك« هم مبدع آن فرانسوي ها بودند، 
ج��زو همين برنامه ه��اي علمي درج ش��ده در 

سايت است؟!
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شركتي كه دادگاه آن روزگذشته برگزار شد 186شاكي داشت و روزانه تا 200 هزار پيامك اغواكننده ارسال مي كرد، ميلياردي كاهبرداري كرده است

سودهاي نجومي در پيامك هاي نجومي »دومان توكان« واهي بود 

پروژه جديد شواليه ها  با نفوذ آژانس فرانكوفون در ايران
آژانس دانشگاه فرانكوفوني با هدف گسترش زبان فرانسه در دنيا، ابزار نفوذ فرهنگي 

و البته كاربردي شواليه ها را در ايران رونمايي كرد 

ي  عت ها س�ا
نيره ساري

،   گزارش  2 ن�ي 4ميليو 0
خودروهاي لوكس 
اجاره اي 150ميليوني، رشوه هاي 500ميليوني، 
خانه هاي ميلياردي، ساح شكاري 45ميليوني 
و به قول امروزي ها زندگي اكچري پنج متهم 
پرونده اي كه اقدام به جذب سرمايه با تبليغات 
دروغين مي كردن�د، پرونده اي ك�ه حاا 186 
شاكي دارد و دادگاه انقاب تهران روزگذشته 
ميزبان تعداد زيادي از ش�كاتي بود كه فريب 
تبليغ�ات دروغي�ن را خورده ان�د. ش�ركت 
سرمايه گذاري »دومان توكان«  با ارسال پيامك 
در حجم گس�ترده براي افراد مختلف اعطاي 
سودهاي نجومي را تبليغ كرده و از اين طريق 
جذب س�رمايه هنگفت داشته اس�ت. اين در 
حالي است كه اين شركت هيچ گونه مجوزي نه 
از سوي بانك مركزي و نه سازمان بورس داشته 
و حتي نهاده�اي مذك�ور به صورت رس�مي 
هشدارهاي ازم را داده بودند، اما باز هم مردم 
فريب تبليغات اغواكننده را خوردند. شكاتي 
كه سرمايه خود را از دست داده بودند و اكنون 
با دومان توكاني روبه رو هستند كه به پايان خود 
رسيده است. ميليارد ها تومان بدهي كه شركت 
توان پرداخت اصل آن را هم ندارد، اما شكات 
خواهان رسيدن به اصل پول خود به عاوه سود 
و همچني�ن ض�رر و زي�ان حاص�ل از اي�ن 
س�رمايه گذاري دروغي�ن ه�م هس�تند. 

يك بار ديگر وعده پرداخت سود ميليوني نامتعارف 
و تبليغات متنوع از طريق پيامك هاي انبوه باعث 
ش��د تا پرونده اي 60جلدي با پن��ج متهم و 186 
ش��اكي روبه روي قاضي صلوات��ي در دادگاه ويژه 
پرونده هاي اقتص��ادي قرار گي��رد.  متهمان اين 
پرونده از تاريخ 11اسفند ۹3 تا 17اسفند ۹6 به 
تعداد 830فقره قرارداد براي جذب سرمايه هاي 
اقتصادي منعقد كرده اند. اعضاي اين باند 3ميليارد 
رشوه پرداخت كرده اند و متهمان در طول مدت 
فعاليت خود گردش مال��ي 500ميليارد توماني 

داشته اند. 
متهمان اين پرونده به ترتيب، دومان سهند، رشيد 
جباري، مهدي ذكايي، احسان حديدساز به اتهام 

مش��اركت در اخال عمده در نظ��ام اقتصادي و 
مشاركت در كاهبرداري شبكه اي و ندا مختارزاده 
متهم به معاونت در كاهبرداري شبكه اي و معاونت 
در اخال عمده بودند كه البته متهم رديف پنجم 
در حال حاضر فراري است. شركت سرمايه گذاري 
دومان ت��وكان فعاليت بدون مجوز داش��ته كه با 
ارسال پيامك در حجم گسترده براي افراد مختلف 
اعطاي سودهاي بي نظير را تبليغ مي كرده و از اين 

طريق جذب سرمايه فراواني داشته است. 
 از وعده سفر با جت شخصي تا فعاليت در 

حوزه سينمايي
فعاليت در حوزه گردشگري و آژانس هاي چارتر 
داخلي و خارجي، ارائه خدمات خاصي چون جت 
شخصي در تورهاي ايرانگردي و جهانگردي، مجوز 
سرمايه گذاري در خطوط نفت و گاز، خريد سهام 
چند شركت هواپيمايي در كشورهاي مالديو، لندن 
و امارات، س��اخت هتل در اين كشورها، تأسيس 
كارخانه شكات سازي، تأسيس روزنامه و حتي 
فعاليت در حوزه سينمايي تنها بخشي از تبليغات 
اغواكننده شركت دومان توكان بوده كه از طريق 
آن اقدام به جذب س��رمايه افراد كرده اس��ت. در 
ادامه فعاليت هاي دارويي و بازگشايي چند صرافي 
از اقدامات آتي اين شركت بوده است.  مجموعه اي 
كه صرفاً چهار رستوران و دو هتل اجاره اي داشته 

است و طبق اظهارات نماينده دادستان در جلسه 
دادگاه تنها دو رس��توران و يك هتل س��وددهي 
داش��ته و مابقي نه تنها س��وددهي نداشته بلكه 
ضرر و زيان هم داش��ته است. طبق آنچه نماينده 
دادستان از اعترافات متهمان در متن كيفرخواست 
قرائت كرد، متهمان اكثر وجوه را خرج كرده اند.  اما 
بشنويد از ميزان تحصيات، سواد و سبقه فعاليت 
متهمان كه در جاي خود جالب است؛ سهند دومان 
متهمي كه سمت مديريت عامل را دارد، ديپلمه 
بوده و در سوابق كاري وي كارگر رستوران ديده 
مي شود كه حتي پيش از فعاليت در شركت دومان 
توكان هيچ فعاليت تخصصي ديگري نداشته است. 
پرداخت حقوق ماهانه 50ميليون به ساير متهمان 
پرونده، پرداخت رشوه هاي سنگين 500ميليوني 
براي ابي گري ب��ا نهادهاي مختل��ف، پرداخت 
س��كه هاي طا در قالب ارتش��ا از ديگر اقرارهاي 
همين متهم اس��ت. حيف و ميل وج��وه، اجاره 
خودروهاي لوكس كه يك ميليارد و 500 ميليون 
تومان هزينه براي متهم داشته  از ديگر شيوه هاي 
تبليغاتي وي بوده است. ساير متهمان نيز به رغم 
تأكيد بر داشتن مدارك بااي دانشگاهي نه تنها 
در حد ديپلم و كارداني بودند بلكه تا قبل از فعاليت 
در شركت دومان توكان، هيچ فعاليت تخصصي 

ديگري هم نداشته اند. 

 200 هزار پيامك براي تبليغات دروغين 
نماينده دادستان تهران به ارسال روزانه 40 تا 200 
هزار پيامك از سوي ش��ركت مذكور اشاره كرد و 
گفت: در اين پيامك ها وعده پرداخت س��ودهاي 
نجومي و غيرواقعي ب��راي فريب مخاطب مطرح 
مي شده است. اس��تخدام افراد قوي هيكل براي 
انصراف سرمايه گذاران از استرداد پول خود يكي 
از شيوه هاي حفظ سرمايه گذاران بوده كه از سوي 

متهمان انجام مي شده است. 
د ر ادامه رسيدگي به پرونده شركت پيشرو دومان 
توكان و پس از پايان قرائت كيفرخواست توسط 
نماينده دادستان فيلمي د ر دادگاه پخش شد كه به 
تبيين اقدامات خاف قانون شركت دومان توكان 
اشاره و تأكيد مي كر د. در بخش پاياني دادگاه نيز 
برخي از ش��كات اظهارات خود را مطرح كردند، 
شكاتي كه يكي از آنها 7ميليارد سرمايه خود را در 

اختيار اين شركت قرار داده است. 
خانم »م« يكي از ش��كات بود ك��ه 214ميليون 
تومان د ر اين شركت س��رمايه گذاري كر د ه بو د. 
براس��اس گفته و ي، ش��ركت دومان توكان فقط 
يك بار سود به ايشان پرداخت كر د ه بو د. اين شاكي 
از قاضي دادگاه خواس��ت تا اصل پول خود و همه 
ضرر و زيان توسط متهمان به و ي بازگردانده شو د. 
وي اين نكته را ه��م گفت ك��ه دو روز قبل آقاي 
دومان با ارس��ال يك فايل صوتي، بن��ده و يكي 
ديگر از شكات ر ا تهديد كر د ه است.  شاكي بعدي 
احمدرضا »ع« نام داشت. و ي 7 ميليارد تومان د ر 
شركت دومان سرمايه گذاري كر د ه بو د. آقاي »ع« 
گفت: مس��ئوان ش��ركت دومان مدعي هستند 
كه مي توانند همه حق و حقوق مردم و شكات ر ا 
بپردازند. از شما تقاضا دارم ترتيبي اتخاذ كنيد تا 
آقاي دومان تحت نظر قوه قضائيه حق الناس ر ا به 
ما بازگرداند. كامبيز »ق« يكي ديگر از شكاكي بود 
كه مبلغ 750ميليون تومان براي پدرش در اين 
شركت سرمايه گذاري كرده بود. وي  گفت: پدرم 
سال گذشته دچار بيماري شد و من بارها بارها به 
دفتر اين ش��ركت مراجعه كردم تا بتوانم سرمايه 
خود را پس بگيرم تا پدرم را در يك بيمارس��تان 
مناسب بس��تري كنم، اما مسئوان شركت هيچ 
اعتنايي به گفته هاي من نكردند تا اينكه پدرم در 

تاريخ 25 بهمن سال گذشته از دنيا رفت.

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. 

 مدرس با انتقاد از برنامه ريزي در آموزش و پرورش توئيت زد: در 
حال حاضر305كانون و 850هزار بازنشسته داريم كه 105هزار نفر آنها از 
پايتخت هستند و تا چهار سال ديگر تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش 
بيشتر از شاغانش خواهد شد. اكنون برخي استان ها مانند اصفهان و يزد 
هم اينطورند. اين يعني دانشگاه فرهنگيان فاقد برنامه بوده و وزراي يك دهه 

اخير هم با سياست هاي نادرست شان هيچ برنامه نيروي انساني نداشتند. 

  اعظم بهرامي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: بخش 
عمده اي از كارگران كارخانه قند و شكر در كشورمان را كارگران زن تشكيل 
مي دهند. از كار دشوار ني چيني تا كارگران فصلي برداشت چغندر قند. 
اغلب آنها به علت نداشتن قراردادكاري استاندارد در صورت مختل شدن 
كارخانه جزو اولين اخراجي ها هستند و از داشتن بيمه حمايتى و سامت 
هم محرومند. بخش بازرسي تأمين اجتماعي بايد جديت بيشتري در اين 

زمينه به خرج دهد وگرنه اينها هم كميته امدادي مي شوند. 

  حميد با درخواس�ت حمايت از معلوان توئيت زد: رئيس انجمن 
حمايت از حقوق معلوان در ديدار با رئيس س��ازمان بهزيس��تي مطالبات 
جامعه معلوان را مطرح كرد. از قبادي دانا، رئيس جديد بهزيستي مي خواهيم 
تا در دوران رياستش خانواده هايي كه داراي دو معلول و بيشتر هستند حتماً 
صاحب خانه شوند. در ضمن استاندار پايتخت خودش قبًا رئيس بهزيستي 

بوده و مشكات را مي داند، پس انتظارات ما منطقي است. 

  شهر نش�ان با انتشار اين عكس در اينس�تاگرامش نوشت: 
مديرعامل سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني شهرداري تهران از 
انجام بررسي ها براي فعاليت آتش نشان دوچرخه سوار خبر داد. به همين 
راحتي فعاليت هاي پوپوليستي حناچي به آتش نشاني هم سرايت كرد. 
آقايان مدير تهران حتي براي تفريح با دوچرخه هم مناسب سازي نشده، 

چه رسد به اينكه با دوچرخه به مردم خدمت رساني هم شود!

  رهجو با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: آب خروجى 
از شهرها جارى شده و در رودخانه ها و كانال هاى منتهي به آب هاى آزاد 
و زيرآب ها را بايد فيلتر كرد تا اين همه آشغال از پاستيك و ته سيگار و 
قوطي هاى خالى و غيره، شناور نشه روى آب هاى آزاد. استراليا هم تازه از 
سال قبل فهميده با اين فيلتركردن مي شود محيط زيست را نجات داد. 
پس براي ما هم دير نشده و بايد از تجربه شون استفاده كنيم. اينقدر اين 

طرح مؤثر بوده كه قرار است تبديل به طرحى فراگير شود. 

 بهمن با گايه از وجود خودروهاي آاينده توئيت زد: پيكان 
همچنان در كشور ما يكه تازي مي كند. اين بار از نظر توليد آاينده ها؛ 
متأسفانه هنوز حدود 7 هزار دستگاه از اين خودرو وجود دارد و دولت 
همتي براي جمع آوري اش ن��دارد. گزارش معاين��ه فني خودروهاي 
سراسر كشور درباره آمار خودروهايي كه بيشترين مردودي را در تست 
معاينه فني خودروهاي سبك داشته اند نشان مي دهد، پيكان بيشترين 
مردودي و پس از آن نيسان و پرايد بيشترين مردودي ها را داشته اند. 

  دانشمند با گايه از وضعيت كنكور توئيت زد: وزير آموزش و 
پرورش در حساب كاربري خودش اعام كرده كه ديگر دانش آموزان 
نيازي به شركت در كنكور و تحمل اضطراب هاي طاقت فرسا را ندارند 
و هش��تگ خداحافظ كنكور زده؛ آقاي بطحايي چرا واقعيت را مخفي 
مي كنيد؟ حداقل رقابت براي نشستن بر صندلي هاي 15رشته و البته 
دانشگاه هاي خاص بااست. اضطراب و نگراني براي حداقل 750هزار 

دانش آموز همچنان پابرجاست. 

  شبنم با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: روستاهاي 
بيرجند با تانكر آب رساني مي شوند . مدير آب فاضاب روستايي بيرجند 
گفته در حال حاضر 7۹ روس��تاي اين شهرس��تان با تانكر آبرس��اني 

مي شوند و تعداد 165 روستاي فاقد شبكه آبرساني است. 

  هاجر توئيت زد: ما كمك نمي خواهيم، مي خواهيم توانمند باشيم 
توانمندي حدود 5ميليون نفر از جمعيت روستايي ايران مي تواند نه تنها 
بر امنيت توليد غذا و مديريت منابع آبي ايران مؤثر باشد بلكه مي تواند به 
شكل معناداري تبعيض اقتصادي و توسعه ميان شهر و روستا در ايران 
را ساماندهي كند. زنان روستايي و عشاير قلب تپنده اقتصاد روستايي 
هستند و مهجور ماندن آنها در تبصره ها و تأمين اعتبارها مي تواند بسيار 

آسيب رسان باشد. 
 

 برخي از نمايندگان مجلس در ديدار با وزير رفاه اعام كردند: با وجود 
تخصيص بودجه، افرادي كه واقعاً نيازمندند و تحت حمايت بهزيستي يا 

كميته امداد هم نيستند از بسته حمايتي دولت بي بهره مانده اند. 
 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان آخرين روند توزيع بسته هاي 
حمايتي دولت گفت: در مرحله بعد تمام��ي بيمه گذاراني كه حقوق و 
دستمزدش��ان در بخش هاي غيردولتي پرداخت مي شود ولي تأمين 
اجتماعي ليس��ت بيمه ش��ان را دراختيار دارد، بس��ته حمايتي تعلق 

مي گيرد. 
 سرهنگ سيدمهدي تقوي، معاون اجتماعي سازمان وظيفه عمومي 
ناجا اظهار داشت: مشموان داراي فرزند در صورت اعزام به خدمت به 
ازاي هر فرزند، سه ماه از مدت خدمت آنان كسر مي شود؛ غيبت مانع 

بهره مندي از اين تسهيات نمي شود. 
 مسعود تجريشي مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه 
اروميه با اشاره به اينكه حجم آب درياچه اروميه نسبت به سال گذشته 
600 ميليون متر مكعب بيشتر شده است، از افزايش 30 سانتيمتري 

تراز اين درياچه خبر داد. 
 س��يد پرويز فتاح رئيس كميته امداد با بيان اينكه 620هزار خانوار 
جديد امسال تحت حمايت اين نهاد قرار گرفته اند، گفت: خانوار هاي 
شهري جديدي كه امسال مورد حمايت قرار گرفته اند، تحت پوشش 

بيمه سامت ايرانيان قرار دارند.

وزير ارتباطات خبر داد
حذف 35 ميليون قبض كاغذي

ظرف 45 روز آينده
وزي�ر ارتباطات گف�ت: ج�دول زمانبندي حذف قب�وض كاغذي 
ب�ا دس�تور رئيس جمه�ور تهي�ه ش�ده و در ف�از اول مخاب�رات 
45روزه، 35ميلي�ون قب�ض دوره اي را ح�ذف مي كن�د و در فاز 
بعدي قبوض آب و برق تا ارديبهشت س�ال آينده حذف مي شود. 
حميدجواد آذري جهرم��ي وزير ارتباطات و فن��اوري اطاعات اظهار 
داشت: براي حذف قبوض كاغذي با دستگاه هاي مختلف وارد مذاكره 
ش��ده ايم و براي اين كار ب��ا وزارت نيرو، مخابرات، نفت و ش��هرداري 
همكاري خواهيم ك��رد.  به گفته وي، در فاز اول مقرر ش��ده مخابرات 

35ميليون قبض دوره اي را در مدت 45روز حذف كند. 
جهرمي گفت: براي افزايش كاربردهاي دولت الكترونيك از ظرفيت هاي 
موجود مانند اپليكيشن و پيامك استفاده خواهيم كرد. قبوض برق و 
آب نيز در فازهاي بعدي به اين طرح اضافه خواهند شد كه مشكل فعلي 
درباره قبوض، كنتورهاي برق اس��ت كه وزارت ني��رو بانك اطاعاتي 
صاحبان كنتورها را به روزرساني نكرده و مالكيت كنتورها به طور دقيق 
مشخص نيست و با وزارت نيرو در حال رايزني براي چاره انديشي حل 

اين مشكل هستيم. 
وي اظهاركرد: با دستور رئيس جمهور، جدول زمانبندي حذف قبوض 
كاغذي آماده شده اس��ت و پيش بيني مي كنيم كه تا ارديبهشت سال 

آينده اجرا شود. 
 ارائه خدمات دولت الكترونيك توسط پيام رسان هاي بومي 

در همين زمينه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطاعات با اعام رشد 
10درصدي ترافيك پيام رسان بومي، از ارائه خدمات دولت الكترونيك 
توسط پيام رسان ها تا دو هفته آينده خبر داد.  حميد فتاحي در توئيتي 
نوشته است: رش��د ماهانه 10درصدي ترافيك پيام رسان گپ، نشان 
از افزايش كيفي��ت محصوات بوم��ي دارد. براي گس��ترش خدمات 
پيام رسان ها به امور شهروندي، خدمات دولت الكترونيكي طي دو هفته 

آينده از طريق پيام رسان ها قابل دسترسي خواهد بود. 

دادستان تهران خبر داد
فروش يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دار ارز 
در بازار آزاد با كارت هاي ملي اجاره اي

دادس�تان ته�ران گف�ت: در ي�ك پرون�ده  در رابط�ه ب�ا 
و  يك ميلي�ارد  دولت�ي، حداق�ل  ارزه�اي  خريدوف�روش 
200 ميلي�ون دار ب�ا اس�تفاده از كارت ه�اي ملي اف�راد در بازار 
آزاد فروخت�ه ش�د، ب�دون اينكه نق�ش صرافان و عوام�ل اصلي 
در س�امانه هاي مرتبط ب�ا خريد و ف�روش ارز ثبت و ضبط ش�ود. 
عباس جعفري دولت آبادي در نشس��ت مش��ترك دادس��تاني تهران 
و مس��ئوان اتاق بازرگاني با تش��ريح نح��وه سوءاس��تفاده از مدارك 
هويتي و تج��اري در وقوع فس��ادهاي كان اقتصادي اظهار داش��ت: 
بررس��ي پرونده هاي متش��كله در ش��ش ماهه اخير نش��ان مي دهد 
مفسدان اقتصادي از مداركي كه به نوعي هويت افراد را نشان مي دهد، 
سوء اس��تفاده كرده و از اين مدارك به عنوان بس��تري براي اقدامات 

مجرمانه استفاده كرده اند. 
وي به سوء اس��تفاده متهمان اقتصادي از كارت  هاي   حساب بانكي به 
عنوان اولين مصداق اشاره كرد و افزود: برخي متهمان پرونده هاي ارزي 
كه اخيراً در شعب ويژه دادسرا و دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفته اند، 
اعتراف كردند كه به ازاي پرداخت وجه ماهانه حدود 500هزار تومان  از 
كارت هاي حساب بانكي ديگران استفاده مي كردند و حساب هاي بانكي 
به نام صراف يا واردكننده كاا نبوده بلكه به نام افرادي است كه در فساد 

اقتصادي نقش چنداني ندارند. 
دادستان تهران در مورد سوء اس��تفاده متهمان اقتصادي از مجوزهاي 
بهره برداري پتروش��يمي به عنوان دومين مصداق  اظهار داش��ت: در 
پرونده هاي پتروش��يمي كه چند متهم بازداش��تي دارد، از مجوزهاي 
بهره برداري سوء استفاده شد و كسي كه مجوز بهره برداري داشت بدون 
اينكه كارخانه يا مركز توليدي مرتبط با مواد پتروشيمي داشته باشد و 
به صرف داشتن گواهينامه بهره برداري، از طريق بورس كاا و با مراجعه 
به وزارت صمت مواد اوليه را به قيمت دولتي دريافت كرده و در بازار آزاد 

به چند برابر قيمت مصوب فروخته است. 
وي سومين مصداق را سوء استفاده از كارت هاي ملي اجاره اي دانست و 
گفت: در پرونده اي كه پليس در رابطه با خريد و فروش ارزهاي دولتي 
تش��كيل داد، حداقل يك ميليارد و 200 ميليون دار با اس��تفاده از 
كارت هاي ملي افراد در بازار آزاد فروخته شد، بدون اينكه نقش صرافان 
و عوامل اصلي در سامانه هاي مرتبط با خريد و فروش ارز ثبت و ضبط 
شود.  دادس��تان تهران مصداق چهارم را سوء اس��تفاده از كارت هاي 
بازرگاني اعام كرد و با اشاره به لزوم مسدودسازي منافذ فساد در اين 
زمينه اظهار داشت: يكي از اين منافذ فساد سوء استفاده از كارت هاي 

بازرگاني توسط متهمان اقتصادي است. 
دادس��تان تهران از رئيس اتاق بازرگاني كش��ور خواس��ت در صدور 
كارت هاي بازرگاني به ميزان وظيفه اي كه دارد ايفاي نقش كند و اظهار 
داشت: به جاي سلب مسئوليت از خود، در حد وظيفه به رفع مشكات 
كمك كنيم.  وي با اشاره به گزارش سازمان بازرسي كل كشور در اين 
زمينه اعام كرد، بدهي مالياتي دارندگان كارت هاي تا س��ال 13۹6، 
28هزار ميليارد تومان اس��ت و در واقع با كساني مواجه هستيم كه از 
مزاياي كارت بازرگاني بهره مند مي ش��وند، اما حاضر نيستند فعاليت 

سالم اقتصادي انجام دهند و ماليات تجاري خود را پرداخت كنند. 
دادستان تهران خواستار نظارت بيشتر مسئوان اتاق بازرگاني بر صدور 

كارت بازرگاني و نحوه استفاده از آن  شد. 

سيد حبيب حسيني
  گزارش  یک
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رجا ضمن اعام نياز ۳۰ ميليون يورويي جهت 
آغاز به كار مجدد فعاليت قطارهاي پرسرعت 
)ترن ست ها(، نسبت به وضعيت اورژانسي و 
نامناس�ب قطاره�اي حومه اي هش�دار داد. 
محمد رجبي در گفت وگو با »ايس��نا« با اشاره 
به آخرين وضعيت فعاليت قطارهاي پرسرعت 
)ترن س��ت ها و قطارهاي حومه اي( اظهار كرد: 
از دو ماه قبل نس��بت ب��ه توقف ف��روش بليت 
قطارهاي پرس��رعت از ۱۵ دي ماه سال جاري 
هشدار داده بوديم و اين موضوع به راه آهن اعام 
و به صورت بخش��نامه ارائه ش��د؛ چراكه امكان 
فعاليت اين قطارها با توجه به هزينه هاي بسيار 
بااي تعمير و نگهداري و نب��ود بودجه كافي و 

ازم، امكان پذير نبود. 
   دس�تور توقف فروش بلي�ت قطارهاي 

پرسرعت از ۱۵ دي
وي ادامه داد: دهه ۸۰ بود كه مس��ئوان وقت 
تصميم گرفتند در جهت توسعه خدمات ريلي 
از قطارهاي پرسرعت اس��تفاده كنند و حضور 
واگن هايي را با س��رعت ۱۶۰ كيلومتر بر ساعت 
در دس��تور كار قرار دهند. اين قطاره��ا نياز به 
لوكوموتي��و ندارند و بهترين س��ازنده هاي دنيا 
موتور و گيربكس هاي آن را طراحي و توليد و به 

صورت خودكشش مي كنند. 
مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي رجا با اشاره 
به اين كه در حال حاضر ۱۰۰ مورد قطار پرسرعت 
در كش��ور فعاليت مي كنند و طبق قراردادهاي 
مدنظر بايد تع��داد آنها به ۱۲۰ م��ورد افزايش 
يابد،  ادامه داد: تعدادي از واگن ها در حال حاضر 
در واگن پارس مونتاژ مي شود و حدود ۱۰ مورد 
ديگر نيز به دليل تحريم ه��ا و نبود قطعات ازم 
قابل استفاده نيس��ت و اميدوار هستيم مشكل 

مربوط در اين رابطه حل شود. 
   از ۳ سال قبل به دولت هشدار داده بوديم

رجب��ي ادام��ه داد: اي��ن ۱۰۰ دس��تگاه قطار 
پرس��رعت براساس اس��تانداردهاي بين المللي 
فعاليت مي كنند و سوخت آنها با گوگرد پايين 
و موتور آنها يورو ۴ اس��ت. رجا از سه سال قبل 
نس��بت به هزينه هاي تعمير و نگه��داري آنها 
هش��دار داده بود، اما متأس��فانه اقدامي در اين 

راستا انجام نشد. بايد بدانيد كه طي مسافت يك 
ميليون و ۲۰۰ هزار كيلومت��ري گيربكس اين 
قطارها بايد اورهال شود كه هزينه اي ۱۰۰ هزار 
يورويي در بر خواهد داش��ت و با توجه به اينكه 
كيفيت برخي تس��ت ها در داخل كشور پايين 
اس��ت، بهترين حالت اين بود كه اورهال توسط 
كشور سازنده انجام ش��ود، چراكه پس از تعمير 
يك ميليون كيلومت��ر گارانت��ي در پي خواهد 
داش��ت و به عنوان يك فرصت تلقي مي ش��ود. 
متأسفانه ش��ركت هاي داخلي موفق نشدند تا 
س��اخت قطعات را انجام دهند و تنها اين اقدام 

توسط شركت آلماني قابل انجام است. 
مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي رجا با تأكيد 
بر اينكه ميانگين هزينه تعمي��ر و نگهداري اين 
قطارها به ازاي هر ۱۰۰ كيلومتر معادل هشت يورو 
است، اظهار كرد: به طور مثال در مورد سفر تهران 
– مش��هد هزينه ۷۰ يورويي را خواهيم داش��ت 
و اگر براس��اس ارز دولتي محاسبه كنيم، هزينه 
بليت رقمي معادل ۳۸۰ هزار تومان خواهد شد 
و اگر با ارز نيمايي رقم بليت را مدنظر قرار دهيم، 
مبلغي ۸۰۰ هزار توماني را بايد محاس��به كنيم. 
بايد بدانيم كه در حال حاضر قيمت بليت حدود 
۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است و س��ؤالي كه در اين 
رابطه مطرح مي ش��ود اين است كه مابه التفاوت 

اين قيمت را چه كسي بايد پرداخت كند. 

رجبي ادامه داد: امكان طي مسافت تهران – يزد 
در ۵/ ۵ س��اعت وجود دارد و مي توانيم مسافت 
تهران – مشهد را نيز هفت س��اعته طي كنيم. 
در م��ورد تهران – رش��ت برنامه ريزي هاي ازم 
صورت گرفته است و منتظر ترن ست است و قرار 
بود مسير تهران – همدان نيز تا نوروز مدنظر قرار 
گيرد كه با توجه به كمب��ود بودجه و اعتبار ازم 

اين امكان در حال حاضر وجود ندارد. 
وي با اشاره به اينكه قطارهاي پرسرعت براي طي 
مسافت هاي زير ۶۰۰ كيلومتر طراحي شده اند، 
گفت: اگر اين مسافت حدود ۳۰۰ كيلومتر باشد 
بسيار عالي است و به طور مثال در مورد مسافت 
تهران – همدان روزي س��ه بار مي توانيم حمل 
مسافر داشته باش��يم كه به طور حتم نسبت به 
مسيرهاي جاده اي و تبعات اجتماعي آن مزاياي 
باايي دارد و به طور حتم هزينه هاي بيمه اي را 

نيز كاهش مي دهد. 
   از سال ۸۸ يارانه رجا قطع شد

مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي رجا با تأكيد 
بر اينكه در صورت فعاليت مجدد ترن ست ها بايد 
حدود ۳۰ ميليون يورو ارز دولتي كه به كااهاي 
اساسي اختصاص مي يابد،  مدنظر قرار گيرد، بيان 
كرد: در دهه ۸۰ به رجا ياران��ه تعلق مي گرفت،  
اما متأس��فانه از س��ال ۱۳۸۸ به بعد يارانه رجا 
قطع ش��ده و طي ۹ س��ال اخير هيچ پولي به ما 

نيافته است.  تخصيص 
وي با اش��اره به اينك��ه قيمت يك ترن س��ت با 
پنج واگن رقم��ي معادل ۱۲۰ ميلي��ارد تومان 
است كه به ازاي هر ۱۰۰ كيلومتر ۸ يورو هزينه 
دارد، اظهار كرد: اين ترن ست ها امكان جابه جايي 
۴۰۰ مس��افر را دارند و اگر قرار باشد اين تعداد 
مس��افر با اتوبوس جابه جا ش��وند نيازمند ۱۰ 
اتوبوس هستيم كه اگر هزينه آنها يك ميليارد 
تومان باشد، معادل ۱۰ ميليارد تومان مي شود 
كه تفاوت معناداري در اين بي��ن وجود دارد و 

هزينه  بليت ها بايد حدود ۱۰ برابر شود. 
مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي رجا با تأكيد 
بر اينكه در تمامي كش��ورهاي دنيا توجه بسيار 
باايي به توس��عه بخش ريلي مي ش��ود، گفت: 
توسعه ناوگان ريلي استراتژي بسيار مهمي براي 
كشورهاس��ت و زماني ك��ه ميلياردها تومان در 
خاك هزينه مي ش��ود، اگر واگني وجود نداشته 
باش��د اين مبالغ بي معناس��ت. ما طي دو سال 
اخير نسبت به كمبود قطعات مورد نياز هشدار 
داده بوديم و طي مدت مذك��ور قطعات موجود 
مورد استفاده قرار مي گرفت و در حال حاضر با 

كمبود مواجه هستيم. 
وي ادامه داد: در دهه ۸۰ اعتباري از محل وجوه 
اداره شده وجود داشت و عاوه بر اين سوبسيد، 
يارانه و وام كم بهره به رج��ا تعلق مي گرفت، اما 
متأس��فانه در حال حاضر دولت نگاه خود در آن 
برهه زماني را تغيير داده است و طي ۹ سال اخير 
هيچ يك از اين فرصت ها در اختيار ما به منظور 

توسعه شبكه ريلي قرار نگرفته است. 
رجبي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هايش به 
وضعيت اورژانسي و نامناسب قطارهاي حومه اي 
اشاره كرد و گفت: اين قطارها براي مسافت هاي 
زير ۱۰۰ كيلومتر طراحي شده اند و در مناطقي 
نظير گرمسار، پرند، كرج، ورامين، سرخس، بندر 
امام خميني )ره(، خرمشهر و غيره فعاليت دارند. 
اين قطارها به ازاي ه��ر ۱۰۰ كيلومتر پنج يورو 
هزينه خواهند داشت و با احتس��اب ارز دولتي 
بليت آنها معادل ۲۵ هزار تومان مي شود، اما در 
حال حاضر قيمت تمام ش��ده براي رجا رقمي 
معادل ۳۸  هزار توم��ان اس��ت،  در حالي كه به 
تومان  ازاي هر نفر جابه جايي هم اكنون ۳۰۰۰ 

اخذ مي شود. 

بی توجهی ۳ ساله دولت باعث شد
توقف فروش بليت قطارهاي پرسرعت رجا

نمايشگاه جهيزيه ايراني آغاز به كار كرد
چاره اي جز حمايت از كااي ايراني 

نداريم
دبير قرارگاه حماي�ت از كااي ايراني در آيين افتتاح نمايش�گاه 
جهيزيه ايراني گفت: همانطور كه ش�هداي حرم امنيت را براي ما 
به دست آورده اند، بازار را نيز بايد جوانان متدين در دست گيرند. 
به گزارش »تسنيم«، غامرضا حسن پور دبير قرارگاه حمايت از كااي 
ايراني و رئيس بس��يج اصناف و بازرگانان امروز در حاش��يه افتتاحيه 
نمايشگاه جشنواره ايراني اظهار كرد: تهيه جهيزيه دغدغه بسياري از 
افراد است كه اميدواريم بتوانيم با برگزاري نمايشگاه هاي اينچنيني در 

تسهيل امر ازدواج قدمي برداشته باشيم. 
وي افزود: قرارگاه حمايت از كااي ايراني در سازمان بسيج كشور، براي 

حمايت از توليد كااهاي ايراني ايجاد شده است. 
حسن  پور بيان كرد: همانطور كه امنيت كشورمان را مديون مدافعان 
حرم هستيم و با كمك آنها به دست آورده ايم، امنيت بازار را نيز بايد 
با كمك جوانان متدين به دست آوريم و آنها بتوانند بازار را در اختيار 
خود قرار دهند و ما در بازار كش��ور با افرادي با همان روحيه شهداي 

حرم نيازمنديم. 
دبير قرارگاه حمايت از كااي ايراني خاطر نشان كرد: بسيجي فردي 
است كه منافع ملي كشور را در اولويت امور خود قرار مي دهد، حال فرق 

ندارد كه از چه قوميتي بوده يا چه قيافه اي داشته باشد. 
حس��ن پور تصريح كرد: ما نيز بايد فضا ايجاد كنيم تا كااهاي ايراني 
در آن معرفي شود؛ كارگروه هايي براي حمايت از كااي ايراني ايجاد 
شده   است كه اميدواريم بتوانيم در آنجا توليد كنندگان ايراني را دور 
هم جمع كنيم و حتي مشاغل خانگي نيز در اين فضا ورود كنند. هر 
جواني كه طرح يا ايده اي داش��ته باشد مي تواند آن را در اين كارگروه 
ارائه دهد. بنا بر اين گزارش، محمد جعفر بيگ��ي،  مدير برگزاري اين 
نمايشگاه نيز اظهار كرد: نمايشگاه جهيزيه ايراني ۱۷ تا ۲۱ دي ماه در 
محل چهل س��راي مصاي تهران برگزار و در آن كااهاي صد در صد 

ايراني عرضه مي شود. 
................................................................................................................

رويداد تجاري سازي فناوري هاي 
پيشرفته برگزار مي شود

رويداد تجاري سازي فناوري هاي پيشرفته ايران به منظور پيوند 
بين صاحب�ان صنايع و صاحب�ان ايده ب�ه همت ات�اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش�اورزي ايران، ۵ اس�فندماه برگزار مي شود. 
در نشست خبري رويداد تجاري سازي فناوري هاي پيشرفته كه در اتاق 
ايران برگزار شد، عدم پيوند و ارتباط بين صاحبان صنعت و صاحبان 
ايده به عنوان يك خأ جدي مورد توجه قرار گرفت و هدف از برگزاري 

اين رويداد نيز پر كردن همين خأ مطرح شد. 
در همين رابطه هما سادات گوش��ه، رئيس كميته مشورتي تجارت بر 
اساس واقعيت هاي موجود اقتصاد كشور تصريح كرد: متأسفانه هنوز 
پايگاه قابل اعتمادي براي طرح و بيان چالش هاي ناشي از عقب ماندگي 
از فناوري هاي جديد صنعت��ي، توليدي و تجاري كه در كش��ورهاي 
پيشرفته مورد استفاده است، وجود ندارد؛ در اين راستا اتاق ايران پس از 
آسيب شناسي و كشف اين خأ، تصميم گرفت دبيرخانه دائمي تشكيل 
دهد و آن را پايگاهي براي ايجاد ارتباط بين فعاان اقتصادي و صاحبان 

كسب وكارهاي نو قرار دهد. 
سيد مهدي علوي، دبير كميته علمي رويداد نيز با توجه به اينكه دنيا 
از منظر اقتصادي از عصر صنعتي عبور كرده و وارد انقاب چهارم شده 
است، تشريح كرد: ايران در اين برهه حساس اقتصادي و صنعتي دچار 
عقب ماندگي شده و ازم است به همت كسب وكارهاي نو كه صنعت و 

نوآوري را در هم مي آميزد، اين شكاف عميق را از بين ببريم. 
 به گفته وي محيط  زيست، سامت و بهداشت، انرژي، حمل ونقل، صنايع 
غذايي و شهر هوش��مند، محورهاي رويداد تجاري سازي فناوري هاي 
پيشرفته ايران را تشكيل مي دهند و قرار است ۲۰ طرح برگزيده مورد 

حمايت قرار گيرد.
................................................................................................................

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد
 وجود ۵۳۹ هزار انبار
بدون نظارت در ايران

رئيس س�تاد مب�ارزه قاچ�اق كاا و ارز از وجود ۵۳۹ ه�زار انبار 
بدون نظارت دركش�ور خب�ر داد و گف�ت: اطاعات اي�ن انبار ها، 
هن�وز وارد س�امانه نظارت انب�ار نش�ده اند كه اين مس�ئله خود 
مي تواند يكي از عوامل تأثيرگذار بر باارفتن آمار احتكار باش�د. 
چند ماه پ��س از تغيي��رات به وجود آم��ده در نرخ ارز ك��ه باعث بروز 
تاطم هايي در اقتصاد ايران و شكل گيري مش��كاتي مانند احتكار و 
نرس��يدن كااهاي مورد نياز مردم به بازار ش��د، حاا به نظر مي رسد 
كه با فروكش كردن بحران هاي ابتدايي، نوبت به رصد دقيق ش��رايط 

رسيده است. 
هرچند دولت هاي يازدهم و دوازدهم تاش كرده اند نسبت به كاهش 
رقم قاچاق كاا و احتكار آن از سوي برخي افراد سودجو اقدامات ازم 
را انجام دهند و اين مس��ئله به كاهش نسبي آمار قاچاق در سال هاي 
گذشته منجر شده اس��ت، اما آخرين آمارها نش��ان مي دهد كه هنوز 
ساانه بيش از ۱۲ ميليارد دار كااي قاچاق وارد كشور مي شود كه تا 
كاهش قابل توجه اين رقم نمي توان به اجرايي شدن تمام سياست هاي 
مدنظر اميد داش��ت. در كنار قاچاق اما يكي از اصلي ترين مواردي كه 
در طول ماه هاي گذش��ته، اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم كرده، 
موضوع احتكار بوده اس��ت. با وجود آنكه پس از بر هم خوردن شرايط 
اقتصادي ايران با افزايش نظارت ها تاش شد بسياري از انبارهايي كه 
در آن كااهاي مورد نياز مردم احتكار شده بود، شناسايي شده و پس از 
طي شدن مراحل قانوني كااهاي موجود در آنها به دست مصرف كننده 
برسد، اما به نظر مي رس��د هنوز راهي طواني تا تسويه نهايي اقتصاد 

ايران از احتكار باقي مانده است. 
جديدترين آمارهايي ك��ه خرم آبادي – رئيس س��تاد مبارزه قاچاق 
كاا و ارز – در نشست دوشنبه شب با اس��تاندار قزوين ارائه كرده، به 
درستي ابعاد اين مسئله را نش��ان مي دهد. براساس گفته هاي وي در 
حال حاضر در سراسر كش��ور ۵۳۹ هزار انبار كشف شده است كه هر 
چند مرحله  شناسايي آنها به پايان رسيده، اما هنوز وارد سامانه نظارت 
انبار نشده اند كه اين مسئله خود مي تواند يكي از عوامل تأثيرگذار بر 
باارفتن آمار احتكار باش��د. خرم آبادي از ظرفيت اصناف كشور براي 
عبور از اين مرحله سخن گفته و ابراز اميدواري كرده است كه با افزايش 
نظارت فني بر اين انبارهاي پرتعداد، در كنار مسائل قانوني از نظر فني 
و اجرايي نيز شرايط طوري شود كه احتكاركنندگان امكان برنامه ريزي 

براي اين اقدام را پيدا نكنند.
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به گفت�ه رئيس 
هادی  غامحسینی

ديوان محاسبات   گزارش   یک
درآم�ده��اي 
اختصاصي برخي از دس�تگاه هاي دولتي در 
س�ال جاري ۵7 ه�زار ميليارد توم�ان و در 
ايحه بودج�ه ۹۸ بيش از7۰ ه�زار ميليارد 
تومان مي باشد كه نظارتي روي اين درآمدها 
وجود ندارد، حال اين پرسش مطرح مي شود 
كه چ�را به رغم هزينه ج�اري ماهانه بيش از 
2۱هزار ميلي�ارد تومان�ي دول�ت،  برخي از 
دستگاه ها براي ارائه خدمات به منابع چند ده 
هزار ميليارد توماني دست پيدا مي كنند و از 
ك�دام امكان�ات و وق�ت و ان�رژي ب�راي 
اين درآم�د به�ره می برن�د؟ به  دس�تيابي 

اگرچ��ه بودج��ه كل كش��ور همچ��ون س��اير 
گزارش هاي جدولي مالي كشور به نوعي انتشار 
مي يابد كه هر كس��ي به سادگي س��ر از دخل و 
خرج بخش هاي��ي كه از بودج��ه منابع دريافت 
مي كنن��د، درنمي آورد، اما وقتي روند مس��تمر 
افزاي��ش در آمدهاي اختصاصي دس��تگاه ها در 

ايحه بودجه س��ال ۹۸ به مرز ۷۰ هزار ميليارد 
توم��ان مي رس��د، ديگر نمي ت��وان در رابطه با 
اين دست از درآمدهاي بس��ياري از دستگاه ها 

چشم پوشي كرد. 
به گفته رئيس ديوان محاسبات كل كشور درآمد 
اختصاصي دستگاه هاي اجرايي در بودجه سال 
۹۷ در حدود ۵۷هزار ميليارد تومان بود كه اين 
درآمده��ا در ايحه بودجه ۹۸ ب��ه مرز ۷۰هزار 
ميليارد تومان رسيده اس��ت. ع��ادل آذر اظهار 
داش��ت: نظارتي روي درآمده��اي اختصاصي 
دستگاه هاي اجرايي نيست و دستگاه ها بر اساس 

پروتكل خود در اين رابطه عمل مي كنند. 
بر اس��اس ماده )۱۴( قانون محاسبات عمومي، 
درآمد اختصاصي براي مصرف خاص معين شده 
و در بودجه كل كش��ور به اين عن��وان منظور 

مي شود.  
به طور كلي دستگاه هاي استفاده كننده از درآمد 
اختصاصي در سه دسته جاي مي گيرند: دسته 
اول دس��تگاه هاي وصول كنن��ده درآمد دولت 
هستند؛ دس��ته دوم خدماتي اضافه بر وظايف 

حاكميتي انجام مي دهند و دسته سوم استقال 
مالي آنها چنان اهميتي دارد كه قانونگذار براي 
ايش��ان درآم��د اختصاصي ايجاد كرده اس��ت. 
آنچه از بررس��ي ايجاد درآمد اختصاصي براي 
دستگاه ها استنباط مي شود، اين است كه فلسفه 
وضع درآمد اختصاصي، يا جبران خدمتي است 
كه مازاد بر وظايف حاكميتي توس��ط دستگاه 
انجام مي پذيرد يا هدفي اساسي است كه وضع 
قواع��دي خاص ب��راي درآمده��اي عمومي را 

توجيه پذير مي سازد. 
اختصاصي س��ازي درآمد عمومي پيوسته مورد 
نقد كارشناسان اقتصادي قرار دارد، زيرا روشن 
نبودن مفه��وم امور حاكميتي وض��ع و تعريف 
درآمد اختصاصي را با مشكل مواجه كرده است. 
بر اين اس��اس، ايجاد درآمد اختصاصي اگر در 
انجام وظايف حاكميتي اخال ايجاد كند عمًا 
حقوق مردم در اين دستگاه ها تضييع مي شود، 
حال بماند كه بايد دي��د بهره برداري از امكانات 
عمومي براي دستيابي به درآمدهاي اختصاصي 
كه ديوان محاس��بات منتقد نح��وه هزينه كرد 

و نظ��ارت بر اين هزينه كرد اس��ت، ب��راي خود 
دريچه هاي مختلف��ي را براي بحث و بررس��ي 
مي گش��ايد به هر رو حجم اي��ن درآمدها آنقدر 
قابل ماحظه اس��ت كه نمي توان به سادگي از 
كنار آن گذشت و به نظر مي رسد خود بودجه كل 
كشور احتياج به تحقيق و بررسي فراوان دارد، اما 
چون برخي از دانش��گاه ها درگي��ر درآمدهاي 
اختصاصي هس��تند بعيد اس��ت در اين رابطه 

ورودي داشته باشند. 
   درآمدهاي اختصاصي با امكانات عمومي 
بر اساس اين گزارش، همانطور كه مي دانيم در 
هفت ماهه س��ال ۹۷ بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد 
تومان صرف هزينه جاري دولت شده است، يعني 
به طور ماهانه بيش از ۲۱هزار ميليارد تومان از 
ثروت مردم ايران كه ش��امل نف��ت و گاز و ارائه 
ماليات و. . . مي شود براي هزينه هاي جاري دولت 
هزينه مي ش��ود و به رغم چنين هزينه هنگفتي 
برخي از دستگاه هاي اجرايي براي ارائه برخي از 
خدمات هزينه دريافت مي كنند كه به درآمدهاي 

اختصاصي معروف است. 
هزينه ه��اي اختصاصي دس��تگاه هاي اجرايي 
چنان پايي در بودجه پيدا كرده است كه رقم آن 
از ۵۷هزار ميليارد تومان سال جاري به بيش از 
۷۰ هزار ميليارد تومان در ايحه بودجه سال آتي 
رسيده اس��ت و اگر جلوي اين دست از هزينه ها 
گرفته نشود، به زودي ركورد ۱۰۰هزار ميليارد 
تومان را ني��ز مي زند. در اين ميان اين پرس��ش 
مطرح مي شود كه آيا مجاز است دستگاه  اجرايي 
ك��ه هزينه هاي ج��اري اش را از مل��ت دريافت 
مي كند و تمامي دارايي ها و امكاناتش براي عامه 
مردم اس��ت، خدمات اختصاصي را ارائه دهد و 

بابت آن درآمد كسب كند. 
   ب�ا اين هم�ه مش�كل چگونه ب�ه امور 

اختصاصي مي پردازند
همانطور ك��ه مي دانيم حوزه سياس��تگذاري 
دولت و حت��ي اجرايي با مش��كات عديده اي 
روبه رو است و اين پرسش مطرح است كه چرا 
يك دس��تگاه نبايد ۱۰۰ درصد توانش را براي 
عامه مردم ص��رف كند و مازاد توانايي داش��ته 
باش��د، براي س��اير خدمات البته قابل پذيرش 
هس��ت كه اس��تثنائاتي وج��ود دارد،  اما اينكه 
حقوق و دس��تمزد كاركنان دول��ت در ايحه 
بودجه س��ال آتي ۹۵ هزار ميليارد تومان باشد 
و حجم درآمده��اي اختصاصي دس��تگاه هاي 
اجرايي نيز در حدود ۷۰ ه��زار ميليارد تومان 

باشد، نكته اي قابل تأمل است.

 نظارتي بر درآمد  اختصاصي 
70هزار ميليارد توماني دولتي ها نيست

رئيس ديوان محاسبات: دستگاه هاي دولتي بر اساس پروتكل خود درباره درآمدهای اختصاصی شان عمل می كنند

 ردپاي عضو كميسيون صنعت مجلس
در يك شركت خودروسازي 

اس�ناد روزنامه رسمي نش�ان از حضور عضو كميس�يون صنعت 
مجل�س در يك�ي از ش�ركت هاي تابع�ه خودروس�ازي دارد. 
عضو كميسيون صنعت مجلس اشاره كرد، طبق ليست منتشر شده و 
بررسي اسناد روزنامه رسمي آقاي و- ميم در مجلس شوراي اسامي 
از اوايل سال ۱۳۹۲ تاكنون عضو هيئت مديره شركت توليد موتورهاي 
ديزل ايران )ايدم( بوده است. در حال حاضر ولي ملكي، رئيس هيئت 

مديره اين شركت است. 
به لحاظ س��اختار مالكيتي ۲۲/۵درصد از ش��ركت توليد موتورهاي 
ديزل ايران متعلق به ش��ركت ايران خودرو و مابقي متعلق به ش��ركت 
ايران خودرو ديزل است. همچنين غالب سهام شركت ايران خودرو ديزل 
نيز متعلق به ايران خودرو و سرمايه گذاري سمند مي باشد كه در صورت 
صحت اين خبر و حضور چنين فردي در شركت تابعه يك خودروساز 
مي تواند زمينه مصونيت نظارتي را براي اين شركت ايجاد كند. مديران 
شركت هاي خودروسازي بايد به خواست عمومي پاسخ دهند كه علت 
حضور چنين افرادي چيس��ت؟ كدام مشكل از صنعت كشور با چنين 
انتصاباتي حل شده است؟و آيا اساساً چنين انتصاباتي از دستگاه هاي 
مختلف مي تواند صنعت خودرو سازي را از مشكاتش نجات دهد يا فقط 

هزينه قيمت تمام شده را باا برده و به مردم تحميل مي كند ؟
................................................................................................................

آغاز فاز دوم پرداخت سبد كاا 
وزير كار: در انتظار بودجه هستيم

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: ليست كامل بيمه شدگاني 
كه زير ۳ ميليون حقوق دريافت مي كنند از سوي تأمين اجتماعي 
تهيه شده و براي توزيع سبد كاا منتظر تخصيص بودجه هستيم. 
به گزارش »تسنيم«، محمد شريعتمداري درباره سبد كااي كارگران 
گفت: توزيع سبد كاا ميان بازنشس��تگان سازمان تأمين اجتماعي به 
پايان رس��يده و مرحله بعد شامل بيمه شدگان ش��اغل در بخش هاي 
دولتي و غيردولتي اس��ت كه كمتر از ۳ ميليون تومان حقوق دريافت 
مي كنند. به تمامي اين افراد سبد كاا تعلق مي گيرد. وي گفت: ليست 
حقوق اين افراد از سوي تأمين اجتماعي ارسال شده و به محض دريافت 

اعتبار خزانه توزيع سبد كاا آغاز مي شود. 
ش��ريعتمداري افزود: همچنين درصدي از افراد هس��تند كه در هيچ 
صندوقي س��ابقه پرداخت حق بيمه ندارند و كمتر از۳ ميليون تومان 
حقوق مي گيرند كه اين افراد سبد كاا شامل حالشان مي شود و تا پايان 
سال در ميان آنها توزيع خواهد شد. كارگران فصلي، سربازان، قاليبافان 
و. . . از جمله اين افراد هستند. شريعتمداري در مورد مرحله دوم سبد 
كااي مددجويان بهزيس��تي و كميته امداد گفت: مرحله اول اين كار 
انجام و دس��تورش اباغ ش��ده و مابقي مراحل طي خواهد شد و براي 

تخصيص سبد بايد منتظر اعتبار باشيم. 
وي در مورد شناس��ايي افرادي كه از درآمد كافي برخوردار هستند و 
يارانه دريافت مي كنند، گفت: در ايحه بودجه دولت شناس��ايي اين 
افراد به استانداران محول ش��ده كه با همكاري وزارت رفاه و تصويب 
مجلس انجام خواهد شد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين در 
خصوص حقوق پايين بازنشستگان نيز گفت: اين موضوع مورد اعتراض 
بسياري از بازنشس��تگان اس��ت زيرا حقوق آنها كفاف زندگي شان را 
نمي دهد و ما در ايران زندگي مي كنيم و همراهي و مهرباني و همدلي 
ارزش��مندتر اس��ت و با در نظر گرفتن توان مالي دول��ت ادعاي بحق 

بازنشستگان را پيگيري خواهيم كرد. 
وي در مورد كميته دستمزد اظهار داشت: اين كميته كه زيرمجموعه 
شوراي عالي كار است تاكنون جلسات متعددي را برگزار كرده و حداقل 
معيشت خانوارها با حداقل دستمزدي كه مي گيرد، مورد رسيدگي قرار 
گرفته اس��ت، پس از ارائه گزارش ها در شوراي عالي كار، دستمزد سال 

آينده مورد بررسي قرار مي گيرد. 
................................................................................................................

وزير امور اقتصادي و دارايي:
بانك ها ۱۱۵ درصد سپرده هاي خود 

تسهيات داده اند
وزير امور اقتص�ادي و دارايي در م�ورد گاي�ه توليدكنندگان از 
كم كاري بانك ها در تأمين س�رمايه در گردش توليد گفت: برخي 
از بانك ه�ا ۱۱۵ درصد منابع خ�ود را تس�هيات پرداخت كردند. 
به گزارش »فارس«، فرهاد دژپسند در نشست مجمع كارآفرينان كشور 
در محل وزارت اقتصاد، ضمن شنيدن مشكات واقعي توليدكنندگان و 

صادركنندگان راه حل هايي براي حل اين مشكات ارائه كرد. 
دژپسند در اين نشست در مورد گفته يك كارآفرين كه ما ثروت نداريم، 
چند پاره آهن داريم، با اظهار خوش��حالي از اينكه كارآفرينان به توليد 
ثروت مي پردازند، گفت: ما هم از اين ثروت كارآفرينان، ميوه اش��تغال 
و افزايش س��هم اقتصاد و صادرات را مي چيني��م. وي افزود: با افزايش 
صادرات، س��هم ما در اقتصاد جهان باا مي رود و يقين دارم كه ش��ما 
كارآفرينان در اين مرتبه قرار داري��د، ثروت آفريني مي كنيد و من به 
دوس��تاني كه در اين نشس��ت فرصت نش��د صحبت كنند، بدهكارم. 
دژپسند گفت: بسته رونق سرمايه گذاري و افزايش توليد تهيه شده است 

كه عاوه بر افزايش توليد، مديريت تورم هم در آن لحاظ مي شود. 
وي همچنين در مورد موانع صادراتي گفت: بنده خودم چهار سال معاون 
وزير بازرگاني بودم و از مشكات صادركنندگان بي خبر نيستم، اما آنچه 
شما در فوت و فن صادرات مي دانيد، قطعاً مِن وزير نمي دانم، خواهش 
مي كنم اين مسائل صادرات را به رشته تحرير درآوريد و به ما ارائه كنيد 

كه اگر نياز به اصاح قانون دارد، اقدام كنيم. 
دژپسند در مورد گايه كارآفرينان از عملكرد ماليات بر ارزش افزوده 
گفت: در اين مورد ما خودمان قائل به كاستي هايي در قانون هستيم كه 
بايد قانون صندوق مكانيزه فروش و قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در 
چهارشنبه اين هفته از كميسيون اقتصادي مجلس بيرون مي آيد، در 
دستور كار قرار گيرد كه اگر اين قانون امسال به دولت اباغ شود، ديگر 

نبايد مؤديان خوب مالياتي تنبيه شوند. 
دژپس��ند در مورد گايه كارآفرينان مبني بر اينكه بانك ها تسهيات 
سرمايه  در گردش به بانك ها نمي دهند، گفت: اين گونه نيست، برخي 
از بانك ها تا ۱۱۵ درصد سپرده هاي جمع آوري شده تسهيات دادند، 

چون آنها قائل به پرداخت تسهيات هستند. 
وي اين را هم گفت: البته فردي پيش يك نيكوكاري رفته بود كه قبًا 
وام قرض الحسنه گرفته بود و خواهان قرض الحسنه ديگري بود كه او 
گفت برو از زير فرش بردار و وقتي رفته بود، چيزي نبود و به آن فرد گفته 
بود احتمااً دفعه قبل كه كسي وام گرفته آن را پس نياورده است، اان 
هم بانك ها مطالب��ات و معوقاتي دارند كه اگر مش��تريان قبلي آنها را 
برگردانند، خود بانك ها تسهيات بيشتري مي دهند. دژپسند با اشاره 
به اينكه بانك ها در سال گذش��ته ۶۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيات 
دادند، گفت: البته برخي از اين رقم تس��هيات جديد نيست و تمديد 
تسهيات است، اما سال قبل ۲۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيات جديد 

پرداخت شده است. 
وزير امور اقتصادي ودارايي در مورد مش��كل خط اعتباري ال سي كه 
كارآفرينان مطرح كرده اند نيز گفت: در ۱۷ شهريور سال جاري مصوبه 
۳۶ بندي براي آسان شدن خط اعتباري ريالي گذرانده شد كه ميزان 
سپرده متقاضيان ال سي از ۱۳۰ درصد را به ۳۰ كاهش داديم، ولي اين 
را هم در نظر بگيريد نمي خواهيم به قيمت كاهش سرمايه گذاري تورم 
را كنترل كنيم و نمي خواهيم به بهاي حمايت از سرمايه گذاري، ابرتورم 
در جامعه ايجاد كنيم. البته نبايد تقاضا در اقتصاد دچار مشكل شود و 

اين جنبه ها رعايت شود.

حميدرضا   نيكعهد  |   جوان
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     پ ژو عقب عقب از ايران رفت!

محبوبه فكوري از خبرنگاران اقتصادي نوشت: 
امروز از يك��ه زارع مدي��ر عامل اي��ران خودرو 
پرسيدم: شما روز امضاي قرارداد پ ژو وقتي ازتون 
راجع ب��ه بدعهدي قبل��ي فرانس��وي ها و عدم 
پرداخت غرامت پرسيدم، گفتيد نگاه ما به آينده است و نه گذشته. حال 
كه پ ژو رفته منافع ملي چه مي شود، گفت: سال 91 پژو به ايران پشت 

كرد و رفت و امسال عقب عقب رفت!
........................................................................................................................

    مأموريت ناتمام رضاخان 
سيدمحمد حسيني وزير اسبق ارشاد در توئيتي نوشت: مأموريت ناتمام 
رضاخان در كشف حجاب با س��رنيزه امروز توسط سرسپردگان غرب 
با جذابيت هنر و فضاي مجازي انجام مي ش��ود و دولتمردان همچون 
ناظري بي طرف تماش��اچي. در مواردي حامي اي��ن طيف در فرهنگ 

اصيل ايراني و اسامي هستند. 
........................................................................................................................

    سرنوشت صدام در انتظار  بن سلمان 
جواد كريمي قدوس��ي در توئيتي نوش��ت: به زودي امري��كا از ترس 
دس��تيابي جريان مقاومت به ساح هاي پيش��رفته اي كه در اختيار 
س��عودي قرار داده، سر گاو ش��يرده خود را مي برد؛ گاو شيرده اي كه 
شيرش خشك شده و ديگر منفعتي براي گاوچران ها ندارد، همچون 
حمله به عراق و با هدف نابودي ساح هاي شيميايي صدام و البته به 

بهانه ساح هاي شيميايي جادان دست آموزشان. 
........................................................................................................................

    ثمره ديپلماسي 
محمد صادق كوشكي در توئيتي نوشت: از شروع ديپلماسي ظريف تا 
اان هفته اي نبوده كه مقامات اروپايي و امريكايي به كشور و ملت اهانت 

نكنند. واقعا ديپلماسي فحش خوردن و به روي خود نياوردن است. 
........................................................................................................................

    نماينده سراوان را سرليست اميد كنيد
فريد ابراهيمي در توئيتي نوشت: پزشكيان نايب رئيس اصاح طلب مجلس 
گفته در حق نماينده س��راوان جفا ش��د. آره حتي واقعا خيلي جفا ش��د. 
ان شاءاه دفعه بعد عكسش رو بزاريد سرليست اميد، يه سفر هم بفرستينش 

اتحاديه اروپا تا چند تا سلفي با موگريني بگيره بلكه از دلش دربياد.

اجراي »پروژه فرار 
محمد   اسماعیلی

از مسئوليت « هاي    گزارش
ناش�ي از عملكرد 
ضعيف دول�ت برآم�ده از اصاح�ات كه چند 
صباحي است توسط جريان مدعي اصاح طلبي 
با هدف كس�ب موفقي�ت در انتخابات مجلس 
يازدهم و رياست جمهوري سيزدهم آغاز شده 
با مواض�ع تن�د روز گذش�ته محم�ود واعظي 
ش�د.  هم�راه  رئيس جمه�ور  رئيس دفت�ر 
چند صباحي اس��ت كه »پش��يماني رأي به دولت 
روحاني« در بين جري��ان تجديدنظرطلب در حال 
شكل گيري است، چراكه عناصر اين طيف تلقي شان 
اين اس��ت كه »ايجاد مرزهاي رسانه اي- سياسي« 
)به اصطاح جدا كردن كاس��ه خود از كاسه دولت( 
پايگاه اجتماعي آنها را ارتقا داده و براي معرفي نامزد 
اختصاصي مهيا خواهد كرد آن هم در شرايطي كه 
حمايت گسترده از فعاليت هاي دولت حسن روحاني 
در عرصه سياست خارجه و داخلي اعم از اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي محور اقدام��ات اين طيف در 

مواجهه با دولت بوده است. 
اين در ش��رايطي اس��ت كه افكار عموم��ي نه تنها 
رهبران و تئوريس��ين هاي مدع��ي اصاح طلبي را 
فاقد عدم شفافيت و صداقت ازم براي كسب قدرت 
مي داند بلكه همچنان نس��بت به توطئه چيني آنها 
در انتخابات هاي پيش رو همانند آنچه در انتخابات 
سال 88 اتفاق افتاد، هراس دارد؛ آنجايي كه رهبران 
جريان اصاح طلب ب��ا ادعاي تقلب گس��ترده در 
انتخابات و با فراخوان هاي عمومي مردم را دعوت به 
آشوب كردند اما بعد از چند ماه به عدم وجود تقلب 

در انتخابات اعتراف نمودند. 
چندي پيش محمد خاتمي رئيس دولت اصاحات 
در واكنش به تئوري اين روزهاي تئوريس��ين هاي 
جن��اح تجديدنظرطلب گفت��ه بود: »ما ن��ه تنها از 
حمايت و رأي به آقاي روحاني پش��يمان نيستيم 
كه همچنان قاطعانه از ايش��ان حمايت مي كنيم و 
ايشان را موفق مي دانيم و اين موج تخريبي به وجود 
آمده را هدفمند و دسيسه اي برنامه ريزي شده براي 

مأيوس كردن مردم مي دانيم.«
اما اين روزها شخصيت ها و رس��انه هاي وابسته به 
جريان متبوع خاتمي، س��رگرم تخطئ��ه دولت و 
فرار از مسئوليت پذيري درباره هزينه هاي ناشي از 
ناكارآمدي دولت هستند. روزنامه ابتكار در گزارشي 
با عنوان »دست بس��ته اصاح طلبان در دولت« با 
تأكيد بر اينك��ه هيچ وزير اصاح طلب��ي در دولت 
وجود ندارد! نوشت: »سيد رحيم ابوالحسني، فعال 
سياسي و رئيس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي با 
بيان اينكه در حال حاضر هيچ وزير اصاح طلبي در 
كابينه دوازدهم حضور ندارد، به »ابتكار« گفت: اگر 
اين افراد از س��وي احزاب اصاح طلب معرفي شده 
باشند بله ما مي توانيم بگوييم جريان اصاح طلب 
تا چه ان��دازه از عملكرد آنها راضي بوده اس��ت اما 

زماني كه فقط آقاي ربيعي در دولت يازدهم و يك 
مدت كوتاه��ي در دولت دوازدهم مش��غول بود ما 
وزير اصاح طلبي را در كابينه دوازدهم نداشته ايم، 
چگونه مي توانيم در مورد عملك��رد آنها اظهار نظر 

كنيم.« 
  واعظي: باز ه�م مي گويم ب�ا اصاح طلبان 

تندرو ائتافي نداريم
موضع گيري هاي اينچنيني محمود واعظي رئيس 

دفتر رئيس جمهور را نيز به واكنش واداشته است. 
واعظ��ي در واكنش ب��ه انتقاده��اي اصاح طلبان 
نسبت به اظهارات اخيرش گفت: باز هم مي گويم با 
اصاح طلبان تند ائتافي نداريم. وی درباره انتقادات 
اخير اصاح طلبان نسبت به مصاحبه اش درباره عدم 
ائتاف روحاني با اين جريان سياس��ي در انتخابات 
92 و 96 گفت: به نظر مي رسد برخي از آن مصاحبه 
سوءبرداشت هايي كردند، بنده در همان مصاحبه از 
همكاري اصاح طلبان براي پيروزي دكتر روحاني 

در هر دو انتخابات 92 و 96 قدرداني كرده بودم. 
واعظ��ي اف��زود: موضوع درب��اره انتقاده��اي افراد 
تندرو اصاح طلب ب��ه دولت بود كه م��ن گفتم ما 
هم اصولگراي تندرو داريم كه به ما انتقاد مي كنند 
و هم اصاح طلبان تندرو داريم كه به ما انتقاد دارند 
و ما هيچ گاه با اين جماعت ائتاف نكرديم و اان هم 
همين را مي گويم، بنابراين نه با اصولگراي تند و نه با 

اصاح طلب تند هيچ ائتافي نداشته ايم. 
رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اينكه برخي از واژه 
»ائتاف« برداشت هاي ديگري در سر دارند، تصريح 
كرد: ممكن است ائتاف در ذهن برخي يك معني 
داشته باشد و در اذهان برخي ديگر معناي ديگري! 
در ذهن برخي اين معني را مي دهد كه هر فرد و هر 
گروهي كه از كسي حمايت كرده به معني ائتاف آن 
گروه با جريان پيروز بوده است، نه! ما مي گوييم اينها 

همراهان بودند و با ما كار كردند. 
واعظي خاطرنش��ان كرد: ائتاف در ادبيات سياسي 
به اين معني است كه ما بنشينيم قول و قرار بگذاريم 
كه دولت را چطوري تشكيل بدهيم، چند نفر از اين 
طرف و چند نفر از آن طرف در دولت باشند. چه مقدار 
سهم وزير و چه مقدار سهم اس��تاندار دارند، پس ما 
چنين ائتافي ب��ا هيچ گروهي نداش��ته ايم، نه تنها 
با اصاح طلبان بلكه با اعتدال و توس��عه نيز چنين 
ائتاف��ي نكرده اي��م. به هرحال حزب اعت��دال تنها 
حزبي بود كه در سال 92 زماني كه همه مي گفتند 
چرا حمايت مي كنيد بيانيه داديم، ايستاديم، استان 
به استان سفر كرديم و پيروز شديم. خب مگر دكتر 

روحاني حاا با ما ائتاف كرد؟
وي اضافه كرد: تعداد افراد حاضر ما در دولت از همه 
كمتر بوده اس��ت. ما به اصل اينكه اعتدال در كشور 
حاكم شده بها مي دهيم و بارها هم اعام كرده ايم در 

اين قصه همه اعتداليون اصاح طلب و اصولگرا همه 
در اين دولت جا دارند. حاا اگر كسي دوست دارد كه 
من انحصارطلب باشم، خير ما اهل انحصار نيستيم. 
رئيس دفتر رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال كه 
»آيا براي انتخابات 98 مجلس با اصاح طلبان ائتاف 
خواهيد كرد يا خير؟« اظهار داش��ت: زمان زيادي 
براي اين انتخابات باقي مانده و زود است در اين باره 
اظهارنظر كنيم و بستگي دارد وضعيت چطور باشد. 
اگر قرار باشد نتيجه كار مجلس اعتدالي باشد ما با 
همه كساني كه در اين مس��ير باشند و به اين مشي 

اعتقاد داشته باشند، همكاري مي كنيم. 
پيش از اين س��عيد حجاريان ني��ز در گفت و گويي 
گفته بود اصاح طلبان با روحاني ائتافي داش��تند 
و رئيس جمه��ور به وعده هاي خود عم��ل نكرد و او 
از خ��ودش عبور كرده اس��ت كه بافاصل��ه پس از 
اين مصاحبه محمود واعظي رئي��س دفتر روحاني 
در واكنش ب��ه اين بخش از گفت و گ��وي حجاريان 
به تس��نيم گفت: اينكه م��ا در س��ال 96 با گروهي 
)اصاح طلبان( نشس��ته باش��يم و با هم چيزي را 
به عنوان ائتاف امضا كرده باشيم، خير، نه در سال 

92 اين كار را كرده ايم و نه در سال 96.
   واعظي فعال سياسي نيست!

احمد حكيمي پ��ور، دبيركل ح��زب اراده ملت در 
پاس��خ به انتق��ادات محمود واعظ��ي، رئيس دفتر 

رئيس جمه��ور مبني ب��ر اينكه انتق��اد از دولت به 
ضرر خود اصاح طلب��ان تمام مي ش��ود و اينطور 
نيست كه باعث به قدرت رسيدن آنها شود، گفت: 
منتقدان دولت زياد هستند و معلوم نيست مخاطب 
آقاي واعظي چه كس��ي بوده اس��ت. نقدهايي كه 
اصاح طلبان مطرح مي كنند، از سر دلسوزي است 
و با نيت بهره برداري سياس��ي نيست. حكيمي  پور 
ادامه داد: اصاح طلبان سبد رأي شان را براي آقاي 
روحاني هزينه كرده اند و اكنون دوس��ت دارند وي 
به موفقيت برسد و در اين راستا اگر كاستي ببينند 
تذكر مي دهند؛ انتقادات اصاح طلبان در راستاي 
حل مش��كات مملكت اس��ت و غرض سياسي در 

پشت آن وجود ندارد. 
اين فعال سياسي اصاح طلب در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا اظه��ارات واعظي در راس��تاي فاصله گرفتن 
دولت از اصاح طلبان است، گفت: من اظهارات آقاي 
واعظي را جدي نمي گيرم چراكه ايشان اساساً يك 

فعال سياسي نيست. 
وي ادامه داد: فكر نمي كنم مواض��ع آقاي واعظي، 
موضع رئيس جمهور باش��د و اين اظهارات، بيشتر 
در حوزه حزب اعتدال و توسعه و در راستاي تقويت 
حزبي است كه در دولت دست باا را دارد. سخنان 
آقاي واعظي را همان اندازه باي��د جدي گرفت كه 
حزب اعتدال و توسعه تا قبل از روي كار آمدن دولت 

روحاني، در عرصه سياسي كشور اثرگذار بود. 
  روحاني به اصاح طلبان رودست زد! 

اس��ماعيل گرام��ي مق��دم با اش��اره به دع��وت از 
حزب اعتدال و توسعه در جلس��ات دوره اي جبهه 
اصاحات گفت: در دوره قبل دعوت ش��ده  بودند. 
حال ش��ايد به عنوان يك گروه دوباره دعوت شوند 
ول��ي اصاح طلب��ان در انتخابات بع��دي با هويت 
اصاح طلبي خ��ود حاض��ر خواهند ش��د. قطعاً با 
تجربه اي كه از ش��رايط كنوني داري��م، تمام تخم 
مرغ هاي خود را در سبد اعتداليون نخواهيم گذاشت 
تا پس از آن نيز آقاي واعظي با گستاخي اظهار كنند 
كه اصاح طلبان هيچ نقشي در رئيس جمهور شدن 

آقاي روحاني نداشته اند. 
سخنگوي حزب اعتماد ملي در مورد تعامل احزاب 
اصاح طل��ب با دولت ب��ا توجه به ش��رايط كنوني 
كش��ور گفت: سياس��ت ما در حزب اعتماد ملي با 
توجه به گردش به راس��تي كه آق��اي روحاني در 
دولت داشتند و رودستي كه به اصاح طلبان زدند 
و در عين حال به خاطر حف��ظ منافع ملي ترجيح 
داديم كه سياس��ت منتقد حامي را ايفا كنيم و در 
همين راستا انتقادات خود را ارائه كرديم. ما امروز 
از روحاني عبور نكرده ايم ولي روحاني از اصاحات 
عبور كرده است و خسارت آن را نيز قطعاً دولت وي 

خواهد پذيرفت.
تمام اينها در حالی است كه خروجی اين گونه دعواها 
ايجاد گشايش معيشتی نيست و بوی فرافكنی فرار از 

پاسخگويی را می د هد و كام مردم را تلخ تر می كند.

دعوایزرگریاصاحواعتدالبویفرافکنیازمشکاتاقتصادیمیدهد
واعظي: باز هم مي گويم با اصاح طلبان تندرو ائتافي نداريم

آيت اه مكارم شيرازي: 
وهابیت تکفیری در حال انزواست

آيت اه مكارم شيرازي گفت: وهابيت 
تكفيري در حال نزول و پايان عمرشان 
نزديك است، آنها با پول هاي سعودي 
مي خواهند به زندگي كثيف خود ادامه 
دهند و برنامه هاي خود را دنبال كنند. 
به گزارش ايسنا، آيت اه مكارم شيرازي 
در ديدار طاب و فضاي مدارس علميه 
امام حسين)ع( و الغدير اهواز، با استناد به حديثي به تبيين ويژگي ها 
و ش��اخص هاي عالمان و طالب��ان علم پرداخت و گف��ت: طالبان علم 
جويندگان راه حقيقت و بهشت هستند، مائك و همه موجودات حتي 

ماهيان دريا براي طالبان علم طلب استغفار مي كنند. 
وي طلبگي و سربازي امام عصر)عج( را افتخار و توفيقي بزرگ دانسته 
و خطاب به طاب حاضر در جلسه بيان كرد: هر روز و شب بايد خدا را 
شاكر باشيد كه در اين مس��ير مقدس قرار گرفته ايد؛ قدر اين نعمت را 

بدانيد و با تمام وجود در انجام رسالت خود كوشا باشيد. 
اين مرجع تقليد به تبيين رموز موفقيت طاب علوم ديني پرداخت و 
يادآور شد: اگر طاب سه اصل نظم، داشتن پشتكار و اخاص در نيت را 

داشته باشند، خداي متعال نيز به آنها توفيق عطا مي كند. 
مكارم شيرازي در ادامه سخنان خود با اشاره به تشديد هجمه ها عليه 
روحانيت، حوزه ها و مرجعيت، به تبيين چرايي اين هجمه ها پرداخت 
و گفت: دشمنان از مرجعيت و عاشوراي حسيني ضربه خورده اند، آنها 
تصريح كرده اند تا اين دو اصل هست نخواهيم توانست در برابر شيعه و 
پيروان مكتب اهل بيت)ع( كاري از پي��ش ببريم. وي با تأكيد بر اينكه 
مرجعيت حذف شدني نيست، اضافه كرد: آنها تا به حال هر چه تاش 
كرده اند اين دو اصل را كمرنگ كنند نتوانسته اند، حوزه علميه قم امروز 
چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي قابل قياس با گذش��ته نيست؛ 
عاشورا و اربعين نيز هر سال باشكوه و عظمت بيشتري برگزار مي شود. 

وي در ادامه با اشاره به موقعيت ويژه خوزستان، گفت: خوزستان و اهواز 
موقعيت ويژه و حساسي دارند، دشمنان براي اين منطقه برنامه ها دارند، 
شما بايد سعي كنيد به شبهات آشنا باشيد و جواب آنها را بدهيد. آيت 
اه مكارم شيرازي عنوان كرد: وهابيت تكفيري در حال نزول و پايان 
عمرشان نزديك است، آنها با پول هاي سعودي مي خواهند به زندگي 
كثيف خود ادامه دهند و برنامه هاي خود را دنبال كنند؛ شما در مقابل 
برنامه هاي وهابيت بايد به صورت جه��ادي كار كنيد و بتوانيد با زبان 
فارسي و عربي در برابر همه مردم مخصوصا فريب خوردگان روشنگري 

كنيد. توفيق همه شما را از خداوند متعال خواستارم.
........................................................................................................................

معاون ارتباطات بين الملل دفتر رهبر انقاب:
 امريکا نگران حضور فرهنگي ايران 

در منطقه است
مع�اون ارتباط�ات بين المل�ل دفت�ر مق�ام معظ�م رهب�ري 
مي گوي�د: جمه�وري اس�امي اي�ران در كش�ورهاي منطق�ه 
مستش�اري  و  نظام�ي  فعالي�ت  و  دارد  فرهنگ�ي  حض�ور 
اس�ت.  ب�وده  آنه�ا  قانون�ي  دولت ه�اي  درخواس�ت  ب�ا 
حجت ااس��ام محس��ن قمي در گفت و گو با ايرنا در م��ورد اتهاماتي كه 
كشورهاي غربي و برخي كشورهاي عربي درباره ترويج شيعه گري به ايران 
وارد مي كنند، گفت: انقاب اسامي با شناسنامه اسامي به پيروزي رسيد و 
مطرح شد و در اين بين اصواً مسئله شيعه گري مطرح نبوده است و امروز هم 
مطرح نيست. وي ادامه داد: اگر جمهوري اسامي امروز در منطقه اقداماتي 
را انجام مي دهد نه به خاطر اش��اعه ش��يعه گري بلكه به خاطر آرمان هاي 
اصولي انقاب اسامي است، به عنوان مثال اگر جمهوري اسامي به دنبال 
ش��يعه گري در منطقه بود، حمايت از فلسطين و افغانس��تان ديگر لزومي 
نداش��ت. در حالي كه در طول 40 س��ال گذش��ته نظام جمهوري اسامي 
بيشترين حمايت را از فلسطين انجام داده كه يك كشور سني مذهب است. 
قمي با بيان اينكه جمهوري اس��امي خود را موظف به دفاع از مظلوم 
مي داند كه براي نظام س��لطه غير قابل تحمل است، افزود: ايران هيچ 
وقت ادبيات شيعي را در منطقه اش��اعه نداده است اما امريكا و برخي 

كشورهاي ديگر از حضور فرهنگي ايران نگران هستند. 
معاون بين الملل دفتر رهبري در پاسخ به اين سؤال كه هدف از طرح 
اين اتهامات عليه جمهوري اسامي چيست؟ هم اظهار كرد: طبيعي 
اس��ت كس��اني كه مي خواهند در س��ال هاي آينده تمام حقوق مردم 
فلسطين را به تاراج ببرند و در منطقه سيطره همه جانبه پيدا كنند از 
حضور فرهنگي و اشاعه فرهنگ مقاومت در كشورهاي منطقه ناراحت 
خواهند بود و نگران هستند كه فرهنگ مقاومت در كشورهاي منطقه 
تقويت بشود، بنابراين انگشت اتهام را به سوي ايران گرفته اند تا افكار 
عمومي منطقه و دنيا را فريب بدهند اما به نظرم امروز افكار عمومي در 
منطقه و دنيا كامًا هوشيار است و تشخيص مي دهد كه عامل خشونت 

در منطقه اشاعه كدام گفتمان و فرهنگ است.

س�ال گذش�ته مي�ادي ترام�پ ب�ا عم�ل ب�ه وعده هاي 
انتخاباتي خ�ود ديپلماس�ي تن�ش زا را در پي�ش گرفت. 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، محم��د مرندي 
كارشناس مسائل سياسي با اشاره به دكترين خروج دونالد 
ترامپ از معاهدات و توافق هاي بين المللي در سال 2018، 
اظهار كرد: رئيس جمهور امريكا به شعار هاي انتخاباتي خود 
در عرصه سياست خارجي عمل مي كند، زيرا در كمپين هاي 
انتخاباتي خود به انتقاد از سياس��ت هاي گذشته واشنگتن 
نظير توافق هس��ته اي با ايران و صرف هزينه در س��وريه و 

افغانستان اشاره كرده بود. 
كارشناس مس��ائل امريكا بيان كرد: امريكا و احياي مجدد اين 
كش��ور مهم ترين ش��عار ترامپ در مبارزات انتخاباتي بود و در 
نتيجه مي توان گفت كه او در راس��تاي عمل به اين وعده ها هر 
تعهد و توافقي كه در راستاي منافع ملي امريكا قابل تعريف نبود 

را در دستور كار خروج قرار داد. 
وي ادامه داد: خروج نيرو هاي نظامي امريكا از افغانستان و 
سوريه در راس��تاي برآورده كردن خواسته هاي طرفداران 
ترامپ بوده است و او براي تأمين منافع ملي امريكا بازگشت 

سرباز ها به خانه را مدنظر قرار داد. مرندي افزود: نكته قابل 
توجه اين اس��ت كه مخالفان ترامپ سياس��ت خروج او از 
تعهدات بين المللي و منطقه غرب آسيا را عليه منافع ملي 
امريكا مي دانند و آن را نوعي كمك به دشمنان اين كشور 

تفسير مي كنند. 
وي اضافه كرد: راه��كار خروج ترامپ انزواگرايي نيس��ت، زيرا 
امريكا در بيشتر كشور هاي منطقه اي و آفريقايي داراي پايگاه 
نظامي اس��ت و اتفاقا بايد گفت ك��ه خروج ترام��پ از منطقه 
همراستا با منافع ملي اين كشور اس��ت، زيرا تمام راهبرد هاي 
چند س��ال اخير كاخ س��فيد در منطقه با شكست مواجه شده 
است و در اين راهكارها بيشتر منافع رژيم صهيونيستي مدنظر 

قرار گرفته بود. 
كارشناس مسائل سياسي گفت: خروج نظامي امريكا از سوريه 
يك س��ود دوجانبه براي دمش��ق و واش��نگتن اس��ت، چراكه 

حاكميت امريكا به اين نتيجه رس��يده اس��ت كه نه تنها محور 
مقاومت در منطقه غرب آسيا تحت فشار قرار نگرفته بلكه بودجه 
بي فايده اي در قالب ۷تريليون دار هم از جيب ماليات دهندگان 

امريكايي هزينه شده است. 
وي تأكيد كرد: سال گذش��ته ميادي سياست خارجي امريكا 
دوران پر چالشي را پشت سر گذاشت. چنانچه عاوه بر دشمنان، 
دوس��تان و رقيبان هم در س��يبل اهداف مل��ي گرايانه دونالد 
ترامپ واقع شدند و تنش به عنصر اصلي تعامات 2018 امريكا 

تبديل شد. 
مرندي تصريح كرد: بايد منتظر روز هاي آينده بود و ديد كه آيا 
واقعا امريكا از منطقه خارج خواهد شد يا خير، چراكه به سرعت 
نمي توان نتيجه گيري كلي در مورد سياس��ت خارجي امريكا 
داشت، اما در يك جمع بندي مي توان گفت كه تنش زايي محور 

اصلي سياست هاي ترامپ در سال گذشته بوده است.

كارشناس مسائل امريكا عنوان كرد
تنش زايي محور اصلي ديپلماسي ترامپ در سال ۲۰۱۸

خبر

عضو كميس�يون امنيت مل�ي مجلس با بي�ان اينكه حقوق 
هيچ ف�ردي در جمهوري اس�امي حتي اقليت ه�اي ديني 
غيرمس�لمان در س�ايه واي�ت فقي�ه و قان�ون اساس�ي 
نباي�د تضيي�ع ش�ود، گف�ت: چنانچ�ه ف�ردي در زمين�ه 
حق�وق ش�هروندي ش�كايتي داش�ته باش�د، كميس�يون 
اصل ۹۰ ب�ه ش�كايت ها در اين زمين�ه رس�يدگي مي كند. 
عاءالدين بروج��ردي در گفت وگو با خبرگ��زاري خانه ملت با 
تأكيد بر اينكه رسانه ملي مي تواند نقش مهمي در زمينه حقوق 
شهروندي و آشنايي مردم با حقوق تعريف شده در قانون تعريف 
كند، گفت: قطعا حقوق شهروندي به طور مستمر نياز به بازنگري 
دارد، البته در بحث وجود آزادي ه��ا مي توانيم همين مجلس را 
مثال بزنيم كه تندترين انتقادات را نسبت به رئيس جمهور و وزرا 
در جهت دفاع از حقوق ملت و مناف��ع ملي مطرح مي كند و اين 

مسئله بيانگر وجود آزادي ها در جمهوري اسامي ايران است. 
نماينده مردم بروجرد و اشترينان در مجلس شوراي اسامي با 
بيان اينكه هيچ فردي حتي هموطنان اقليت ديني و غير مسلمان 
نيز نبايد احساس تضييع حق خودشان را داشته باشند، افزود: در 
سايه وايت فقيه و قانون اساسي كشور حتي غير مسلمانان نيز 

بايد بتوانند از حقوق خود دفاع كنند. 

   قوانين حقوق ش�هروندي 
بايد س�ير تكاملي خود را طي 

كنند
وي با تأكيد بر لزوم ش��فافيت در 
حوزه حقوق شهروندي، ادامه داد: 
نقشي كه قوه قضائيه و مجلس به 
عنوان مدافع حق��وق ملت در اين 
ميان مي  توانند ايفا كنند، نقش مهم��ي بوده كه در قوانين پيش 
بيني شده اس��ت، البته قوانين در اين حوزه نيز بايد سير تكاملي 
خود را ادامه دهد. بروجردي با بيان اينكه در حال حاضر چنانچه 
حقوق فردي ضايع شود مي تواند به قوه قضائيه مراجعه كند، گفت: 
حتي اگر فردي در قوه قضائيه به نتيجه نرسد، مرجع بسيار مهمي 
در قانون اساسي كشور به عنوان كميسيون اصل 90 مجلس پيش 
بيني شده كه هر فردي از هر ارگاني شكايت داشته باشد، مي تواند 
به اين كميس��يون مراجعه كند. عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس اضافه كرد: ساختار كميسيون اصل 90 
به نحوي است كه به حقوق تضييع شده افراد رسيدگي مي كند و 
در زمينه حقوق شهروندي نيز چنانچه فردي شكايت داشته باشد، 

مي  تواند به اين كميسيون مراجعه كند.

بروجردي:
قوه قضائیه و مجلس مدافع حقوق شهروندي ملت است

يك عضو هيئت رئيس�ه كميس�يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش�وراي اس�امي صحبت ه�اي اخير وزير 
امور خارجه امريكا مبني ب�ر اعمال تحريم ه�ا براي بهبود 
زندگي مردم ايران را خنده دار دانست و گفت: هدف امريكا 
و رژي�م صهيونيس�تي ضربه زدن ب�ه انق�اب و اضمحال 
ايران اس�ت. اينها به دنبال تجزيه ايران هستند و برايشان 
فرق�ي نمي كن�د كه ك�دام نظام سياس�ي س�ر كار باش�د. 
محمد جواد جمالي در گفت وگو با ايسنا در واكنش به صحبت هاي 
اخير وزير ام��ور خارجه امريكا مبن��ي بر اينك��ه مي خواهيم با 
تحريم ها زندگي مردم ايران را بهتر كنيم، گفت: آقاي پمپئو يكي 
از نزديك ترين افراد به دونالد ترامپ است كه به  رغم تغييرات در 
كابينه دولت ترامپ در كنار بولتن ماندگار شده و هنوز از اعضاي 
تندرو دولت محسوب مي شود، چندي پيش هم وقيحانه در قالب 
بيانيه اي 12 بندي مواردي را اشاره كرد كه اگر ايران آن را رعايت 

كند به زندگي خوب مي رسد. 
وي افزود: پمپئو بدان��د كه اگر ايران مي خواس��ت زير پرچم 
امريكا باشد، انقاب نمي كرد و كاپيتواسيون را بر هم نمي زد. 
اين حرف ها براي كش��ورهايي همچون عربس��تان و بحرين 

كاربرد دارد. 

جمالي حرف هاي اخير وزير امور 
خارجه امريكا را خنده دار دانست 
و گف��ت: اي��ن صحبت ها ب��ه اين 
معناس��ت كه امريكا هواپيماهاي 
ما را تحريم مي كند تا سقوط كند يا 
اينكه دارو به بيماران صعب العاج 
نرسد يا اينكه از فروش نفت بي بهره 

باشيم و نتوانيم حقوق كارمندان را بپردازيم. 
حتماً اينها همه براي بهتر شدن زندگي مردم ايران است، البته 
كه صحبت درست را نتانياهو مطرح كرد مبني بر اينكه امريكا 
عليه ايران جنگ اقتصادي كرده است و رژيم صهيونيستي جنگ 
نظامي مي كند، اين تقسيم كاري براي رسيدن به اهداف اصلي 
از پيش تعيين ش��ده يعني ضربه زدن به انق��اب و اضمحال 

ايران است. 
اين عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسامي در پايان گفت: همه ايرانيان وطن دوست 
بدانند كه اينها به دنبال تجزيه ايران هس��تند و مي خواهند ايران 
فعلي به ش��كل متحد و يكپارچ��ه باقي نماند و براي ش��ان فرقي 

نمي كند كه كدام نظام سياسي سر كار باشد.

جمالي:
وضع تحريم ها براي بهتر شدن زندگي مردم خنده دار است

   چهره ها



درخشش در جهانی روسیه بازتاب زیادی در 
ورزش و رسانه های ایران داشت. از کسب دو 
مدال نقره و یک مدال طا در س�ن پترزبورگ 

بگویید.
مس��ابقات س��ریع و برق آس��ای جهان بود که در روسیه 
برگزار شد. مدالی که من کسب کردم اولین مدال شطرنج 
کشورمان در رده بزرگساان به حساب مي آید. البته من دو 
مدال نقره و یک طای مجموع گرفتم. منتها چون نقره ها 
را زودتر کسب کردم خبر مدال طا بازتاب زیادی نداشت و 
بیشتر خبر نایب قهرمانی ام در رسانه ها مطرح شد. در بخش 
بانوان فقط من بودم که دو مدال به دست آوردم به همین 

خاطر مدال طای مجموع به من تعلق گرفت. 
انتظار چنین موفقیتی را داشتید؟

برای خود من هم عجیب بود و فکرش را نمي کردم به مدال 
برسم. در ذهنم به حضور در جمع شش نفر اول جهان فکر 
مي کردم. ضمن اینکه در رنکینگ شروع رقابت ها من نفر 
بیست و پنجم بودم و در صورتی که بین شش نفر اول هم 
قرار مي گرفتم نتیجه بسیار خوبی محسوب مي شد ولی اصًا 
به کسب مدال فکر نمي کردم. مسابقات سریع و برق آسا مثل 
مسابقات اس��تاندارد زیاد برگزار نمي شود به همین خاطر 
ریتینگ من در دنیا خوب نیست. پس از برگزاری مسابقات 
جهانی روس��یه در رده بندی جهانی و در بخش س��ریع و 

برق آسا به رتبه یازدهم و شانزدهم صعود کردم. 
چطور در رقابت با برترین ه�ای جهان به این 

افتخارات دست یافتید؟
با شش یا هفت نفر از بهترین های جهان بازی کردم و یکی از 
آنها هم قهرمان حال حاضر جهان است که در بخش سریع 
با او مساوی کردم و در برق آسا او را شکست دادم. دو سال 
پیش هم نتایج خوبی کسب کردم و در رسانه ها نامم زیاد 
مطرح شد. پس از آن فشار زیادی روی من بود و به یکباره 
انتظارات از من به ش��دت باا رفت. توقعات به قدری باا 
رفت که همه فکر مي کردند من صد درصد قهرمان جهان 
مي شوم. فکر مي کنم همین توقعات زیاد باعث شد نتوانم 
به روند رو به رشدم ادامه دهم. چند وقتی نتوانستم نتایج 
قابل قبولی کسب کنم. با این حال امیدوارم بدون فشار و 
استرس به کارم ادامه دهم چراکه رقابت های استاندارد با 
رقابت های سریع و برق آسا متفاوت و فکری است. هنوز تا 
رسیدن به سطح اول جهان فاصله دارم و تاش مي کنم تا 

جایی که مي توانم به پیشرفت هایم ادامه دهم. 
س�لب امتیاز میزبانی از عربس�تان و انتخاب 
روس�یه ب�ه عن�وان میزب�ان جدید ب�ه نفع 

شطرنج بازان ایرانی تمام شد.
پیش از این من فقط تجربه حضور در یک دوره مسابقات 
سریع و برق آسای جهان را داشتم که در قطر برگزار شد و 
مقام سوم مشترک را به دست آوردم. منتها جوایز پایین 
رقابت ها س��طح مس��ابقات را نیز پایین آورده بود. س��ال 
گذشته عربستان میزبانی رقابت ها را برعهده داشت و جوایز 
به یکباره افزایش پیدا کرد. البته شطرنج بازان کشورمان در 
این رقابت ها حضور نداش��تند اما به خاطر جوایز نجومي  
مسابقات با حضور بهترین نفرات دنیا برگزار شد. امسال 
هم قرار بود باز هم عربس��تان میزبان باش��د ولی رئیس 
فدراسیون جهانی به تازگی تغییر کرده و بر این باور است 
که هیچ ورزشکاری نباید به خاطر مسائل سیاسی از حضور 
در رقابت های مختلف محروم شود. خوشبختانه میزبانی به 

روسیه داده شد و این مسئله به نفع ما بود. 
داس�تان جوای�زی داری ک�ه در رقابت های 

روسیه کسب کردید چه بود؟
در یک بخش 25 هزار دار به خاطر مدال نقره گرفتم و در 
بخش دیگر 30 هزار دار. در بخش مجموع نیز فکر مي کردم 
جایزه 40 هزار داری به من تعلق مي گیرد که بعداً فهمیدم 
جایزه اش 14 هزار دار است )با خنده(. به همین خاطر در 

مجموع 69 هزار دار جایزه به من تعلق گرفت. 
جوایز مسابقات روسیه به شما پرداخت شده 

است؟
فعًا که نه ولی قرار است تا یک ماه آینده به دستم برسد. 
این جوایز از طریق فدراسیون جهانی واریز مي شود البته 
با توجه به مشکات موجود باید یک شماره حساب در یک 
کشور خارجی به آنها معرفی کنیم تا از آن طریق جوایز را 

دریافت کنم.
پس از ای�ن همه درخش�ش در تورنمنت های 
معتبر بین المللی نگاه ها به شما و شطرنج ایران 

تغییر کرده است؟
دو سال پیش نخس��تین حضورم را در مسابقات جهانی 
تجرب��ه ک��ردم؛ البته من ب��ا امتی��از میزبانی ب��رای این 
رقابت ها انتخاب ش��دم نه ریتینگ چون طبق قانون 10 
نف��ر اول ریتینگ جهانی ج��واز حضور در ای��ن رقابت ها 

را کس��ب مي کنند. ای��ران میزبانی مس��ابقات را برعهده 
داشت و خوش��بختانه در آن دوره توانستم یک بار عنوان 
نایب قهرمانی و یک بار هم مقام سوم را کسب کنم. همان 
نتایج باعث شد تا نگاه حریفان به من جدی تر شود. به طور 
کلی شرایط شطرنج کشورمان در یکی دو سال اخیر اوج 
گرفته و نگاه جهان به شطرنج مان تغییر کرده است، هم در 
بخش مردان و هم در بخش زنان. رقبا جدی تر از گذشته 
نتایج مان را پیگی��ری مي کنند و به ما به چش��م رقیبی 

خطرناک مي نگرند. 
چه اه�داف بزرگ ت�ری در آینده ب�رای خود 

ترسیم کرده اید؟
قهرمانی در رقابت های اس��تاندارد شطرنج جهان یکی از 
اهداف مهم من اس��ت. رقابت های اس��تاندارد همه ساله 
برگزار مي شود اما در حال حاضر فعًا سعی ام بر این است 
که خودم را از نظر ریتینگ به جمع 10 نفر اول ش��طرنج 
بانوان جهان برس��انم که البته کار راحتی نیس��ت و برای 
رسیدن به این هدف راه دش��واری را باید طی کنم. منتها 
با توجه به ریتین��گ فعلی ام فاصله زیادی تا رس��یدن به 
جمع 10 نفر اول ندارم و در صورتی که در دو، سه رقابت 
آینده بتوانم نتایج خوبی کس��ب کنم قطع��اً مي توانم به 
این خواسته برسم. در هر صورت موفقیت در رقابت های 
شطرنج س��خت اس��ت. در صورتی که به این مهم دست 
پیدا کنم اولین حضور شطرنج بانوان ایران در رقابت های 
استاندارد خواهد بود. تا قبل از این بهترین رنکینگ ما رده 
سی و هشتم جهان بود که من کس��ب کردم و با توجه به 
نتایج رقابت های روسیه توانستم تا رده بیست و یکم باا 
بیایم. در شطرنج بانوان فاصله بسیار به هم نزدیک است و 
در یک مسابقه اگر خوب نتیجه بگیرم مي توانم تا پنج، شش 
پله در رده بندی جهانی صعود کنم. در وهله نخست تاش 
مي کنم که بتوانم برای مس��ابقات جهانی انتخاب ش��وم. 
رقابت های انتخابی در منطقه غرب آسیا اردیبهشت سال 
آینده برگزار خواهد شد. از دو طریق مي توانم جواز حضور 
در رقابت های جهانی استاندارد را به دست بیاورم؛ یا باید 
در انتخابی غرب آسیا قهرمان شوم یا باید خودم را به جمع 

10 نفر اول دنیا برسانم.
رقابت های س�ریع، برق آسا و اس�تاندارد چه 

تفاوتی با هم دارند؟
مدت زمان مس��ابقه در هر یک از ای��ن رقابت ها متفاوت 
است؛ در مسابقات برق آسا هر بازیکن سه دقیقه زمان دارد 
و برای هر حرکت نیز دو ثانیه به زمان اضافه مي ش��ود. در 
کل بازی شش الی هفت دقیقه طول مي کشد. در مسابقات 
س��ریع هر بازیکن 15 دقیقه زمان دارد و برای هر حرکت 

10 ثانیه به وقتش اضافه مي شود. مسابقه استاندارد یک 
ساعت و نیم است و 30 ثانیه هم برای هر حرکت محاسبه 
مي شود. کاً یک مسابقه شطرنج استاندارد نزدیک پنج الی 
شش ساعت طول مي کش��د. هر یک از مسابقات شرایط 
خاص خود را دارند. رقابت های استاندارد در 10 تا 12 روز 
برگزار مي ش��ود، هر روز یک بازی و طوانی تر است ولی 
در مسابقات سریع و برق آس��ا بازی ها پشت سر هم انجام 
مي شود و در یک روز ممکن است 9 دور با حریفان مسابقه 
دهیم. قطعاً استرس این نوع رقابت بااست چراکه اگر یک 
دور را ببازی باید خودت را کنترل کنی تا بتوانی در دورهای 

بعدی نتیجه را جبران کنی.
همان طور که اشاره کردید انتظارات از شما باا 
رفته اس�ت. چه برنامه ای برای برآورده کردن 

انتظارات دارید؟
درست اس��ت که عملکرد خوبی داشته ام ولی مي کوشم 
تا بدون در نظر گرفتن فشارها و انتظارات به کارم ادامه 
دهم. دو سال پیش در مسابقات جهانی با توجه به نتایجم 
در رقابت های گرندپری طوری با من برخورد مي شد که 
انگار بدون هیچ س��ختی و صددرصد به فینال مي رسم. 
واقعاً انتظار به جایی نبود. به هر ش��کل اگر بتوانم از این 
به بعد به دور از استرس بازی کنم قطعاً عملکرد خوب و 

باایی خواهم داشت. 
گرفتن مربی شخصی و پرداخت هزینه آن، بار 
سنگینی روی دوش شطرنج بازان مي گذارد. 

این هزینه ها را چطور تأمین مي کنید؟
بحث کمبود بودجه که داریم به ویژه در وضعیت کنونی که 
مشکل ارزی نیز وجود دارد. این مسئله شرایط را برای همه 
فدراسیون ها سخت کرده اس��ت. در طول سال اعزام های 
زیادی داریم که فدراس��یون ش��طرنج هزینه های آنها را 
تأمین مي کند. البته مربی هم داریم که برای همه اعضای 
تیم ملی اس��ت. وضعیت خوب اس��ت اما برای پیشرفت 
بیشتر کافی نیست. به همین دلیل از سال گذشته مربی 
شخصی اس��تخدام کردم و با او کار مي کنم. هزینه مربی 
شخصی برعهده خودم است و هزینه اش را از جوایزی که 
در رقابت های مختلف به دس��ت مي آورم تأمین مي کنم. 
فعًا با همان مربی فرانسوی کار مي کنم. هزینه های مربی 
خارجی بستگی به مدت زمان همکاری مان دارد. مثاً برای 

یک دوره 10 روزه حدود 2هزار یورو باید بپردازیم. 
حمایت ها از ش�طرنج با در نظر گرفتن نتایج 
درخشان این چند س�اله رضایت بخش بوده 

است؟
امی��دوارم در بحث بودجه بن��دی این مس��ئله را در نظر 

بگیرند و با توجه به نتایج ما در این چند س��ال بودجه ها 
را تقسیم کنند. درست است که شطرنج جزو رشته های 
المپیکی نیس��ت اما از س��ال 2022 به جمع رشته های 
بازی های آس��یایی اضافه خواهد شد. ش��طرنج از جمله 
رش��ته های مدال آور اس��ت و نزدیک به 16 مدال در یک 
رقابت توزیع مي شود. بیشتر از اینها مي توان به این رشته 
توجه کرد. تا قبل از این فقط در بازی های داخل سالن آسیا 
شرکت مي کردیم و با توجه به حضور شطرنج در دوره آتی 
بازی های آسیایی انتظار حمایت بیشتری از سوی کمیته 
ملی المپیک داریم. شانس باای ملی پوشان شطرنج برای 
کسب مدال آسیایی مي تواند به باا رفتن بودجه این رشته 
کمک کند. البته با در نظر گرفتن نتایج شطرنج بازان ایرانی 
توجهات به شطرنج بیشتر شده ولی هنوز به حمایت های 

بیشتری نیاز داریم.
به عن�وان یک�ی از ش�طرنج بازان موفق چه 

خواسته ای از مسئوان دارید؟
همین که یک مربی تراز اول به صورت مداوم در کنار تیم 
ملی باشد کمک بزرگی برای ما محسوب مي شود. اینکه 
یک هفته قبل از حضور در تورنمنت ها مربی به تیم اضافه 
ش��ود قطعاً تأثیر زیادی در عملکردم��ان نمي گذارد. اگر 
سالی چند بار مربی به صورت طوانی مدت در کنار بچه ها 
باشد و نکات ازم را گوشزد کند مطمئناًَ ثمره آن در نتایج 
ملی پوش��ان به وضوح دیده مي شود. این حداقل خواسته 
شطرنج بازان است که فکر نمي کنم خواسته زیادی باشد و 

تأمین آن سوی وزارت ورزش نباید کار سختی باشد.
در گرند پ�ری 2016 حرکت جوانمردانه ش�ما 
بازتاب زیادی در س�طح جهان داش�ت. از آن 

حرکت مي گویید؟
خوش��بختانه در رش��ته ش��طرنج از طرف ورزشکاران 
توجه زیادی ب��ه رفتارهای جوانمردانه مي ش��ود. اینکه 
من به خاطر رقیبم که در ش��رایط روحی س��ختی قرار 
داش��ت به نتیجه مس��اوی رضایت دادم تا بازی خاتمه 
پیدا کند، اتفاقی معمولی در شطرنج بود و احتمااً سایر 
شطرنج بازان اگر جای من بودند، همین کار را مي کردند. 
به خاطر اینکه من و حریفانم از بچگی با هم آشنا هستیم و 
سالی چند بار همدیگر را در رقابت های مختلف مي بینیم. 
از رش��ته های دیگر خبر ندارم ولی اصواً بی اخاقی در 

شطرنج واقعاً کم دیده مي شود. 
به عنوان لژیونر شطرنج بانوان تجربه حضور در 
بوندس لیگا و لیگ چین را در کارنامه دارید. باز 
هم در لیگ های خارجی حضور پیدا مي کنید؟
شطرنج محدودیت حضور در لیگ های مختلف را ندارد 
و من هر س��ال همزمان هم در آلم��ان رقابت مي کنم و 
هم در چین. ش��طرنج بازان ایرانی در بوندس لیگا حضور 
بیشتری دارند. من هم بیشتر به خاطر بحث ویزا در آلمان 
مسابقه مي دهم. از آنجایی که ما ساانه مسابقات زیادی 
در حوزه ش��ینگن داری��م و گرفتن ویزا برای ما دش��وار 
اس��ت، منتها به خاطر حضور در لی��گ آلمان مي توانیم 
ویزای طوانی مدت بگیریم و همین مسئله امتیاز مثبتی 
برای مان محسوب مي شود. سطح لیگ چین واقعاً بااست 
و تیم ها خیلی خوب هزینه مي کنند. در دو سال گذشته 
که من در لیگ چین شرکت کردم تنها ایرانی بودم ولی 
خوشبختانه امسال پرهام مقصودلو نیز در این مسابقات 
حضور داش��ت. این اتف��اق خیلی خوبی برای ش��طرنج 
ماست و چین بهترین لیگ شطرنج جهان را از نظر سطح 

شرکت کننده ها برگزار مي کند. 
حضور شما در لیگ های خارجی تداوم خواهد 

داشت؟
قرارداد قبل از فصل نداریم و تیم ها معمواً قبل از برگزاری 
مسابقات از ما دعوت مي کنند. از آنجا که سه سال لژیونر 
بودیم و ریتینگ هم باا رفته فکر مي کنم در سال آینده نیز 

همچنان در لیگ های خارجی مسابقه بدهم. 
لیگ شطرنج کشورمان چه ش�رایطی دارد؟ 
باشگاه ها از سرمایه گذاری در شطرنج استقبال 

مي کنند؟
لیگ ایران در دوره های قبل بهتر بود. متأسفانه در لیگ 
امسال چهار نفر اول بانوان و آقایان در لیگ حضور ندارند. 
در واقع تیم ها از ما برای حض��ور در لیگ دعوت نکردند! 
در این چند س��ال باش��گاه ها برای پرداخ��ت قراردادها 
مش��کاتی داش��تند؛ هر چند تیم های زیادی در لیگ 
حضور ندارند. قبًا س��رمایه گذاری ها در لیگ ش��طرنج 
بیش��تر بود و تیم پتروش��یمي  به عنوان منظم ترین تیم 
لیگ شناخته مي شد. خودم هم عضو همین تیم بودم ولی 
متأسفانه پتروشیمي  دیگر در لیگ شطرنج حضور ندارد و 
من هم برای تیم سایپا بازی مي کردم. مشکات زیاد است 

و پرداخت ها دیر به دیر انجام مي شود.
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88498432سرويس ورزشي

گفت وگوی»جوان« با ساراسادات خادم الشریعه، نابغه شطرنج  بانوان ایران 

با حمایت بیشتربه جمع 10 شطرنج باز برتر جهان مي رسم

شطرنجبازانخطرناکیبرایحریفانشدهایم!

ش�طرنج رش�ته ای فکری اس�ت که به تمرکز 
زیادی نیاز دارد. در بین رشته های پرهیاهویی 
چون فوتبال، والیب�ال و بس�کتبال در ایران 
ش�اید طرفداران بس�یار کمتری داشته باشد 
اما موفقیت های چند سال گذشته ملی پوشان 
این رش�ته در رقابت های معتبر خارجی ثابت 
کرده که کش�ورمان از حیث داش�تن جوانان 
مس�تعد در رش�ته ش�طرنج زبانزد است. در 
همین مسابقات اخیر که شطرنج بازان ایرانی 
ب�ه س�ن پترزبورگ اعزام ش�ده بودند س�ارا 
خادم الش�ریعه، نابغه ش�طرنج بان�وان ایران 
یک تنه سه مدال خوشرنگ کسب کرد و رقبای 
جهانی را پشت سر گذاشت. خادم الشریعه فقط 
18 سال داشت که استاد بزرگ شطرنج شد و 
در س�ال 2015 نیز به مقام اس�تاد بین المللی 
این رش�ته دس�ت یافت. بانوی جوان شطرنج 
آرزوهای بزرگی در س�ر دارد و امیدوار اس�ت 
به جم�ع 10 ش�طرنج ب�از زن جه�ان راه یابد.

شیوا نوروزی
      گفت وگو

شطرنج کشورمان در یکی دو سال اخیر 
اوج گرفته و نگاه جهان به ما تغییر کرده 
است، هم در بخش مردان و هم در بخش 
زنان.  رقبا جدی تر از گذشته نتایج مان را 
پیگیری مي کنند و به ما به چشم رقیبی 

خطرناک مي نگرند

و   ا  ار  ا  را  ش ز از   ر ن  و    ان    
ار ن  ی  واگ ت  ور ی  ر را ن   ارا  و  ی   و  ا    ا  ا

گ    ر  ر ان ت   از  ر ی و  ای  ا  و      ی  ا از 
ی  ن ن ی  ا  ن  ی  و   ن ی از روز اری  ا    ر  ا ری   روز 

ر     ا   ش ا  ار ور  و   ا ان ف    ی    
ا   ن  ار ور  ا

وا ش  ا ن ی ا  و  ا   ن و  ی   
ی ش  ن   ن    ت ن  ن ور  و ز و   ا  ش  ر  ت    ش

ش  ن  
ت ار ا ا گ ی   را و  ی و ا ی    ا  ا و  ر  ت   ش

ت  ا ا ن  گ    و و   ر  ی  ی  و    ر ر     
و ن ی  و  ش  ر  و را ا و  ی  گ   ت   ش

رروار  و 

و ورزش ف ا  ی  ن و ش ت ا  ی   
و  ن  و    ان   

ی ف ز  ی  ن و ش ت ا  ی   
و  ن  و    ان   
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88498481ارتباط با ما

 صغري خيل فرهنگ
كاظم فرامرزي از جمله رزمنده هاي دفاع مقدس 
است كه با آغاز جنگ تحميلي وارد جنگ شد 
و  در اكث�ر عمليات هاي دف�اع مقدس حضور 
داشت. او را بيشتر به نام »شكارچي تانك هاي 
دشمن« مي شناسند كه در عمليات كرباي 4 
و 5 فرمانده گردان ضد زره ب�ود. حاج كاظم از 
آن دس�ت رزمنده هايي است كه دفاع مقدس 
را با فعل ماضي به كار نمي برد و دفاع را در بطن 
انقاب اسامي مس�تتر مي داند، لذا امروز در 
سنگر فرهنگي با نسلي كه جنگ را نديده اند 
در تعامل است. به مناس�بت سالگرد عمليات 
 كرباي 5 با سرهنگ پاس�دار كاظم فرامرزي 
به گفت وگو نشس�تيم. او معتقد است كرباي 
5 عمليات بلوغ يافته اي بود؛ عملياتي سنگين 
و نفسگير كه دشمن براي دستيابي به اهداف 
خود با تمام توان به مصاف رزمندگان آمده بود. 
عمليات كرباي 5 را بايد شيخ العمليات ناميد. 

 در عمليات كرباي 4 و 5 در كدام يگان ها 
بوديد و چه مسئوليتي داشتيد؟ 

من در آن مقط��ع از جنگ فرمان��ده گردان ضد 
زره امام عل��ي )ع( از تيپ 201 بودم. از س��ال 64 
يگان هايي در س��طح قرارگاه ها تشكيل شده بود 
كه مأموريت مشخصي داش��تند. مثل يگان ضد 
زرهي كه مأموريت داش��تند با تانك هاي دشمن 
مقابله كنند. تيپ ما داراي س��ه گ��ردان بود. دو 
گردان ضد زره كه گردان امام علي)ع( يكي از اين 

دو گردان بود. 
گردان امام حسين)ع( كه فرماندهي  اش را سعيد 
سياح طاهري بر عهده داشت. طاهري در سال هاي 
اخير در جبهه مقاومت به شهادت رسيد. فرماندهي 
گردان قمربني هاشم هم بر عهده محمد پژگاله بود 

كه دركرباي5 شهيد شد. 
اولين مأموريت گردان ما هم دركرباي 4 بود. ازم 
است بگويم معمواً ما هر سال حداقل يك عمليات 
بزرگ داشتيم كه مي توانست سرنوشت ساز باشد. 
سال 1365 همين اتفاق افتاد و يك اعزام سراسري 
تحت عنوان سپاهيان محمد)ص( از نقاط مختلف 
كشور صورت گرفت كه باعث تقويت جبهه ها شد. 
فرماندهان هم آماده انجام عمليات سرنوشت ساز 
آن سال شدند. عمليات سرنوشت ساز معمواً در 
سه ماهه آخر سال انجام مي شد. چون در آن ايام 
شرايط براي انجام عمليات فراهم تر بود. در سال 
65 ، دي ماه براي انجام عمليات بزرگ انتخاب شد. 
البته ما ابتدا نمي دانستيم عمليات كي و كجا قرار 
است انجام شود يا حتي نامش چيست. اينها جزو 
موارد حفاظتي بود اما وقتي از اهواز براي عمليات 
بيرون آمديم، متوجه ش��ديم بايد به سوي آبادان 
حركت كنيم. شبانه هم حركت مي كرديم. بعدها 
مشخص شد كه نام عمليات »كرباي 4« و محل 
آن هم در منطقه عمومي آبادان اس��ت. قرار بود 
يگان ها از رودخانه اروند عبور كنند و به آن سمت 
بروند تا بتوانند جاده اس��تراتژيك فاو- بصره را به 
كنترل خود درآورند، سپس به سمت بصره يا فاو 
ادامه حركت دهند. اينها بحث هاي خاص خودش 
را دارد كه مجال نيست اان شرح دهم. خاصه در 
منطقه عمومي آبادان مس��تقر شديم. ما رده ضد 
زره بوديم و تجهيزات بسيار سنگيني با خودمان 
داشتيم كه ازم بود با خودرو حمل شوند،بنابراين 
در شب اول نمي توانس��تيم وارد عمليات شويم. 
در ش��ب اول نيروهاي پياده با ساح هاي سبك و 
انفرادي وارد عمليات شدند اما صبح روز بعد بايد 
در منطقه عملياتي حضور پيدا مي كرديم. منطق 
اين عمل هم آن بود كه وقت��ي نيروهاي پياده ما 
به منطقه دشمن مي رسيدند و نوعاً با غافلگيري 
دش��من، آنجا را فتح مي كردند، دشمن درصدد 

پاتك بر مي آمد تا دوباره آن مناطق را پس گيرد،لذا 
با نيروهاي زميني، هواي��ي و زرهي انجام مي داد. 
اينجا بود كه ما به عنوان يگان زرهي بايد در منطقه 
حضور داشته باشيم تا بتوانيم با يگان هاي دشمن 
مقابله كنيم. معمواً نيروهاي اطاعات عمليات 
اقدام به توجيه نيروه��اي عمل كننده مي كردند. 
ما را هم توجيه كردند كه بدانيم قرار است عمليات 
در كدام نقطه انجام ش��ود. قرار شد صبح روز اول 
عمليات با قايق و هلي كوپتر تجهيزات خودمان را 

به آن سوي اروند انتقال دهيم. 
شب عمليات كه فرا رسيد، ما متوجه آغاز عمليات 
شديم و ديديم كه رزمندگان ما با دشمن درگير 
شدند. نوع مقابله آتش ميان دو جبهه بيانگر آغاز 
درگيري هاي شديد بود. آماده شديم تا صبح فردا 
به سمت اسكله هايي كه در دهانه كارون به اروند 
بود و از قبل تعيين شده بود، حركت كنيم. بعد از 
نماز صبح منتظر بوديم كه به ما دس��تور حركت 
دهند اما خبري نش��د. ساعت هش��ت شد باز هم 
خبري نشد. نگران شديم، خودم با يكي دو نفر از 
بچه ها رفتيم تا منطقه را بررسي كنيم. آنجا بود كه 
فهميديم عمليات ديشب موفق نبود و شرايط براي 
رفتن ما به آن س��وي اروند مهيا نيست. ظهر هم 
هواپيما هاي دشمن شهر آبادان را شديداً زير آتش 
گرفتند و از ساح هاي شيميايي هم استفاده كردند. 
ديگر قطعي شد كه ما وارد عمليات نخواهيم شد. 
خبرهاي نگران كننده كم و بيش به ما مي رسيد 
كه رزمندگان در حال عقب نش��يني هس��تند. از 
260گرداني كه براي عمليات آماده ش��ده بودند 
بيش از 30گردان در منطقه درگير شده بودند اما 
بقيه گردان ها در منطقه عمومي بودند و به سمت 
منطقه عمليات اعزام نشدند. به اصطاح نظامي 
اين گردان ها دس��ت نخورده باقي ماندند. اينطور 
شد كه وارد عمل نشديم اما با بمباران شيميايي كه 
بعثي ها انجام داده بودند، حدود 80درصد بچه ها 
آسيب جدي ديدند. به گونه اي كه چشم هايشان 
نمي ديد و پوست بدنشان تاول زده بود. بيشترشان 
راهي بيمارستان شدند و عمًا يگان هاي ما از توان 

عملياتي خارج شدند. 
با اين اوضاع بعد از اتمام كرباي 4 انتظار 

انجام عمليات جديد را نداشتيد؟
بله، عمليات كه منتفي شد، ما فكر مي كرديم بعد از 
آن ديگر عملياتي نخواهيم داشت. معمول اينگونه 
بود كه بعد از هر عمليات، گردان هاي دست نخورده 
به عقب برمي گشتند و همراه شركت كنندگان در 
عمليات راهي شهرهاي خودشان مي شدند. چون 
نيروها با انگيزه انجام عمليات مي آمدند، بعد از هر 

عمليات هم به پشت جبهه بر مي گشتند. بيشتر 
وقت ها بين دو عمليات بزرگ ماه ها فاصله مي افتاد 
و رزمندگان كه در پشت جبهه اشتغال داشتند، به 
سر كارهايشان برمي گشتند. بعد از كرباي 4 هم 
گردان ها درصدد مرخصي دادن به نيروهايش��ان 
بودند كه گفتند دست نگه داريد تا تعيين تكليف 
ش��ود. اين وضعيت عمليات كرباي 4 بود. بعدها 
مشخص شد كه عمليات به شكلي لو رفته و دشمن 
هوشيار بوده است اما اينكه چرا عمليات به رغم لو 
رفتن انجام شد بايد بگويم در آن شب مشخص و 
روشن نبود كه آيا عمليات به كلي لو رفته است يا 
فقط بخشي از نيروهاي دشمن كه در خط مقدم 
هستند متوجه عمليات شدند كه در اين صورت 
يك چيز طبيعي بود. اين را هم بگويم كه عمليات 
كرباي4 ايذايي نبود، يك عمليات واقعي و اصلي 
بود اما بعد از آن دش��من فريب خ��ورد، زيرا فكر 
مي كرد ك��ه ديگر ما آماده انج��ام عمليات به اين 
زودي ها نخواهيم شد. هوش��ياري فرماندهان ما 

باعث شد گردان هايي كه دست نخورده باقي مانده 
بودند سريعاً در عمليات ديگري به نام كرباي 5 

وارد شوند و اينجا دشمن غافلگير شد. 
چه زماني متوجه شديد قرار است عمليات 

ديگري انجام شود؟
نيروهاي ما بعد از عملي��ات كرباي 4 حدود يك 
هفته دوران نقاهت و مرخصي را گذراندند، اما ما 
امكانات لجستيكي مان را از آبادان خارج نكرديم. 
دقيقاً نمي دانستيم قرار اس��ت چه اتفاقي بيفتد. 
آيا عملي��ات ادامه پي��دا مي كند يا نه مش��خص 
نبود؟ حدس مي زديم كار تمام اس��ت چون براي 
عمليات بعد بايد مقدماتي فراهم مي ش��د و اين 
زمان مي برد.  خاصه اينكه نمي دانستيم كي و كجا 
مي خواهيم وارد عمل شويم. اصاً از جزئيات اطاع 
نداش��تيم. اين هنر فرماندهي ب��ود. آنها طي  10 
روز تصميم گرفتند از يك منطقه ديگر عمليات 
كنند. منطقه اي كه ق��رار بود در عمليات كرباي 
4 ايذايي عم��ل كنند و عمل كردن��د، نتيجه هم 
گرفتند. بچه هاي لش��كر 19 فجر ش��يراز و تيپ 
57 لرستان از شلمچه ورود و خوب هم پيشروي 
كردند. مشخص شد عراق به رغم استحكاماتي كه 
در اختيار داشت، در آن منطقه ضعف دارد. طي 10 
روز بايد كل يگان هايي كه در منطقه بودند بدون 
اينكه دشمن متوجه شود جابه جا مي شدند. با توجه 
به ضربه اي كه از هوش��ياري دشمن در كرباي 4 
خورده بوديم، تاش ها مضاعف شد كه در كرباي 
5 چنين اتفاقي رخ ندهد، لذا اقدامات و تمهيدات 
حفاظتي شديدتر شد به طوري كه اكثر نيروهاي 
خودي هم نمي دانس��تند قرار است كجا عمليات 
شود. همه جابه جايي ها شبانه انجام شدند. در 18 
دي ماه به ما گفتند كه بايد شبانه منطقه را عوض 
كنيم. در اين فاصله بچه ها از مرخصي برگش��ته 
بودند و تجهيزات در منطقه بود. يادم اس��ت هوا 
خيلي سرد بود. ساعت 12ش��ب خواب بودم كه 
شهيد نجم السادات من را بيدار كرد كه بايد حركت 
كنيم. گفتم كجا؟گفت بع��داً مي گويم. ابتدا فكر 
كردم خودم به عنوان فرمانده گردان بايد تنهايي 
عازم شوم، بعد گفتند همه گردان را به خط كنيد 
تا حركت كنيم. اينكه قرار اس��ت به كدام منطقه 
برويم را من فرمانده گردان هم نمي دانس��تم، چه 
رس��د به نيروها. خاصه با خودروه��اي زرهي از 
12ش��ب تا نزديك اذان صبح در تاريكي و چراغ 
خاموش حركت كرديم. فقط مي دانستيم كه در 
حال خروج از آبادان هستيم ولي نمي دانستيم به 
كجا مي رويم. ماشين هاي ما مسقف نبودند، هوا 
هم سرد بود و باد سرد ما را اذيت مي كرد اما به هر 

سختي كه بود گذشت و ما صبح ديديم كه در جاده 
اهواز - خرمشهر حدود 25كيلومتري خرمشهر در 
بياباني برهوت هستيم. گفتند استقرار پيدا كنيد تا 
عمليات شروع شود. شب 19 دي بود كه عمليات 
كرباي 5 در منطقه عمومي شلمچه آغاز شد. طبق 
روال مي دانستيم كه بايد شب را توقف كنيم و صبح 

وارد منطقه عملياتي شويم. 
پس كامًا غافلگير ش�ديد. گردان هاي 

كرباي 5 چطور وارد عمل شدند؟
بله، بنا بر تصميم فرماندهي اول قرار ش��د گردان 
امام حس��ين)ع( وارد عمليات ش��ود و گردان ما 
به عنوان گردان احتياط باش��د. مق��ر گردان امام 
حسين)ع( به فرماندهي شهيد مدافع حرم سعيد 
س��ياح طاهري از همان ابتداي صبح به وس��يله 
قايق هايي ك��ه در منطقه آبي مس��تقر بودند، به 
منطقه عملياتي شلمچه منتقل شدند تا مأموريت 
خودشان را عليه اهداف زرهي دشمن شروع كنند. 
س��اعت 10 صبح بود كه قرارگاه كربا به فرمانده 
تيپ مان برادر حسين كاه كج دستور اعزام گردان 
دوم را به منطقه عملياتي اباغ كرد و از ما خواستند 

با تمام توان وارد شويم. 
دشمن منطقه را به آب بسته بود، يعني منطقه اي 
به وس��عت س��ه تا چهار كيلومتر از خط اول كه 
رزمندگان ما حضور داشتند تا خط اول دشمن آب 
رها كرده بود. براي انتقال نيروهاي گردان ما بحث 
هلي برد مطرح شد. تقاطع جاده اهواز - خرمشهر 
و جاده اي ديگر كه بعد ها به جاده ش��هيد صفوي 
نامگذاري ش��د، محل اس��تقرار هلي كوپتر هاي 
هوانيروز بود. گ��ردان ما را ب��ه كنارهلي كوپتر ها 
بردند تا نيروه��ا و خودرو ها ب��ه منطقه عملياتي 
هلي برن شوند. اين نقل و انتقال چند ساعتي طول 
كشيد كه خبر رس��يد مي توانيم از جاده زميني 
برويم. بافاصله بچه هاي مهندسي شروع به زدن 
يك ج��اده خاكي كردند و ما با هم��ه تجهيزات و 
وسايل راهي جاده شديم. گردان ما پشت نيروهاي 
مهندس��ي در حركت بود. آنها در حال زدن جاده 
بودند، ما هم پشت سرش��ان صف گرفته بوديم و 
حركت مي كرديم تا وارد ش��لمچه شديم. حدود 
س��اعت 5 بعدازظهر روز 20دي ماه سال 1365 

گردان ما وارد منطقه شلمچه شد. 
همان 20 دي وارد عمل شديد؟

خير، شب اول به استراحت گذشت تا فردا با توان 
و قواي بيشتر ورود كنيم. فرداي همان روز با توجه 
به پيشروي يگان ها و هوشياري دشمن، مأموريت 
يافتيم دركنار يگان هاي پياده لش��كر 31عاشورا، 
لشكر 25 كربا و لش��كر 27 حضرت رسول )ص(  
بمانيم و از آنها پشتيباني كنيم. امكان داشت با فشار 
دشمن منطقه از دست برود. دشمن فشار سنگيني 
را از طريق بمباران هوايي، آتش توپخانه و تجهيزات 
زرهي به نيروهاي ما وارد مي كرد. مأموريت ما مقابله 
با تجهيزات زرهي دشمن بود. دشمن هر جا از توان 
زرهي خود استفاده مي كرد ما با تمام توان به مقابله 
مي پرداختيم. شرايط به گونه اي شد كه تانك هاي 
زيادي از بعثي ها شكار كرديم و آنها به لحاظ زرهي 
نتوانستند تسلط زيادي روي ما داشته باشند. يكي 
از دايل آن محدوديت منطقه بود كه گستردگي 
زيادي نداشت و دليل ديگر هم وجود نخلستان ها در 
ضلع غربي منطقه بود كه مانع تردد تجهيزات زرهي 
مي شد. همه اين عوامل دست به دست هم دادند تا 
دشمن به لحاظ زرهي نتواند بر ما تسلط پيدا كند و 

ما به آنچه در نظر داشتيم، رسيديم. 
گويا شهيد سياح طاهري در كرباي 5 به 

شدت مجروح شده بود؟
بله، ايش��ان فرمانده گردان امام حس��ين )ع( بود 
كه 23 دي ماه به ش��دت مجروح شد و جانشينش 
احمد آذرمهر هم به شهادت رسيد و معاونش حسن 
هاشمي هم مجروح شد. از اين رو عمًا گردان امام 

گفت وگوي »جوان« با كاظم فرامرزي فرمانده گردان ضد زره حاضر در عمليات  كرباي 4 و 5

شروع كرباي 5 براي نيرو هاي خودمان هم غافلگيركننده بود

عملي�ات كرب�اي 5 عملي�ات بلوغ 
يافت�ه اي ب�ود. عمليات�ي س�نگين و 
نفسگير كه دش�من براي دستيابي به 
اهداف خود با تمام ت�وان آمده بود. ما 
به منطق�ه اي كه براي دش�من خيلي 
مهم بود، پا گذاشته بوديم. ما در شرق 
بصره بوديم. شهر بزرگي كه در عمليات 
كرباي5 در معرض س�قوط بود و اگر 
اين اتفاق مي افتاد دس�تاورد  بس�يار 
عظيمي ب�راي ما محس�وب مي ش�د
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حس��ين )ع( كه زودتر از گردان ما وارد ميدان نبرد 
ش��ده بود به لحاظ لطمه اي كه به كادر فرماندهي 
آن وارد شده بود، از دستور عملياتي خارج شد و كل 
منطقه شلمچه محدوده عملياتي گردان ما شد كه 
بايد آن را پوشش مي داديم. ما از توان موشكي و همه 
تجهيزات زرهي مان استفاده و پوششي براي نيروهاي 
پياده خودي ايجاد كرديم تا دشمن نتواند با تانك ها 
و تجهيزات زرهي خود آنه��ا را آزار دهد. در منطقه 
شلمچه جنگ جانانه اي شكل گرفته و دشمن هر 
چه توان نظامي داش��ت به ميدان آورده بود. از اين 
طرف تمام تاش ما اين بود كه دستاورد  عمليات را 
حفظ كنيم. عمليات كرباي 5 يكي از عمليات هاي 
طوان��ي دفاع مقدس ب��ود كه در م��دت دو ماه به 
صورت شبانه روز يعني از 19 دي ماه سال 1365 تا 

اوايل فروردين ماه 1366 ادامه داشت. 
گفته مي شود توان نظامي گردان هاي ما 

در كرباي 5 بي نظير بود؟

ما با تواني برابر با 200گردان پي��اده رزمي و با دو 
گردان ضد زره وارد عمليات شده بوديم. گردان هاي 
ضد زره در اين عمليات از موشك هاي تاو استفاده 
مي كردند كه قابليت داش��ت از فاصله بسيار دور 
اهداف زرهي را مورد هدف قرار دهد و منهدم كند. 
اين قابليت، امتياز خيلي مهمي بود، چراكه بدون 
نزديك شدن به دشمن و آسيب پذيري، از فاصله 
دور مي توانستيم دشمن را مورد هدف قرار دهيم. 

معمواً در عملياتي نظير خيبر در سال 1362و بدر 
در سال 63 ما با تمام سختي ها پيشروي كرديم. در 
خيبر 20كيلومتر در آب حركت كرديم تا به خشكي 
رسيديم و در بدر هم همين طور. خيلي پيچيدگي 
داشت و سخت بود اما دس��تاورد هاي عمليات را 
نمي توانستيم نگه داريم و بعد از يك هفته مجبور 
شديم بخش هايي از دستاورد هاي عمليات را واگذار 
و به حداقل هاي گرفته شده اكتفا كنيم. در خيبر 
در حالي كه تا كنار فرات پيشروي كرده بوديم به 
جزاير مجنون بسنده كرديم،چراكه به دليل برتري 
ساحي دشمن نتوانستيم آن مواضع را نگه داريم. از 
ابتداي جنگ به بعد هر چه جلو تر مي رفتيم دشمن 

از ما مجهز تر مي شد. 
ما در شرايط تحريم به س��ر مي برديم و عمًا نظام 
جهاني ما را در تنگناي تحريم قرار داده بود. بسياري 
از كشورها حامي عراق بودند. ما تنها با يك كشور در 
جنگ نبوديم. كل دنيا عليه ما بسيج شده بود. گواه 
اين مدعا اين بود كه ما از 17 كشور اسير داشتيم. 
حاا شما تصور كنيد اينها از چند كشور كمك هاي 
تسليحاتي و نظامي مي گرفتند و ساح هاي كدام 

كشور ها در دست پليد بعثي ها بود. 

در آن طرف گردان هاي زرهي دشمن در 
چه وضعيتي قرار داشتند؟

دشمن از چند نظر به ما برتري داشت، اول برتري 
هوايي آنها بود كه هواپيماهاي جنگنده زيادي در 
اختيار داش��تند، دوم توپخانه مجهز و گسترده اي 
كه توانش پنج برابر توان توپخانه اي ما بود. س��وم 
تانك هاي زرهي دش��من بود ك��ه از آنها به خوبي 
اس��تفاده مي كرد. اكثر يگان ه��اي زميني و گارد 
رياست جمهوري يگان هاي رسته زرهي بودند كه 
براي دادن تلفات كمتر نيروهاي پياده در زره اي از 
فواد قرار مي گرفتند و اين باعث مي شد تا تلفات 
كمتري دهند ام��ا عملكرد گردان ض��د زرهي ما 
بسيارخوب بود و توانس��تيم با عملكردمان برتري 
نظامي آنها را جبران كنيم. نيروها با ساح ايمان، 
خاقيت ها و جانفش��اني هايي كه از خود نش��ان 
مي دادند باعث شدند تا دش��من در موضع ضعف 

قرار گيرد. 
در پايان هر صحبتي داريد بفرماييد. 

عمليات كرب��اي 5 عمليات بلوغ يافت��ه اي بود؛ 
عملياتي سنگين و نفسگير كه دشمن براي دستيابي 
به اهداف خود با تمام توان آمده بود. چند نكته در 
مورد عمليات كرباي 5 داراي اهميت است. اول 
ما به منطقه اي كه براي دشمن خيلي مهم بود، پا 
گذاشته بوديم. ما در شرق بصره بوديم. شهر بزرگي 
كه در عمليات كرباي5 در معرض سقوط بود و اگر 
اين اتفاق مي افتاد دستاورد  بسيار عظيمي براي ما 
محسوب مي شد. اما از آنجايي كه منطقه حساسيت 
خاص خود را داشت، دشمن تمام توان خود را آورد.  
نكته ديگر محدود ب��ودن زمين منطقه بود. زمين 

منطقه مثل س��اير عمليات ها داراي گس��تردگي 
نبود. وقتي زمي��ن عمليات محدود ش��ود، تراكم 
نيروها در زمين خودي زياد مي شود و تراكم زياد 

آسيب پذيري ما را بيشتر مي كند. 
نكته ديگر اين ب��ود كه در عملي��ات كرباي 5 
دش��من از تمام توان توپخان��ه و هواپيماهايش 
استفاده مي كرد و حجم آتش دشمن بسيار زياد 
بود. چندين ميليون گلوله بين نيرو هاي خودي و 
دشمن رد و بدل شد. بدون اغراق به عنوان كسي 
كه دوسال در منطقه شلمچه توفيق حضور داشتم 
بايد بگويم كه ش��لمچه منطقه اي است كه  قدم 
به  قدم آن گلوله منفجر ش��ده و هيچ نقطه اي از 
اين منطقه از آتش دش��من مصون نبوده  است. 
ما در قدم به قدم منطقه شهيد و زخمي داده ايم.  
در عمليات كرباي 5، يك جنگ عاش��ورايي در 
منطقه شلمچه اتفاق افتاد. همه يگان ها با تمام 
توان وارد شده بودند و توانستيم بيشترين تلفات را 
از دشمن بگيريم. دشمن تلفات مضاعفي نسبت 
به ما داد.  كرباي 5 عمليات سختي بود كه ما را 
به موفقيت رساند. آقاي هاشمي در همان ايام در 
نماز جمعه اين عبارت را درباره كرباي5 به كار 
بردند كه ما در عمليات كرباي5 ماشين جنگي 
عراق ر ا متوقف كرديم. دش��من در كرباي5 به 
شدت آسيب ديد. در روزهاي آخر عمليات دشمن 
توان رزمي اش را از دست داده بود. هر يگاني كه 
وارد معركه مي ش��د با دادن تلفات زياد از ميدان 
خارج مي ش��د و چند ماهي طول مي كش��يد تا 
بتواند خودش را باز سازي كند. عمليات كرباي5 
يكي از عمليات هاي بزرگ دفاع مقدس است كه 

شيخ العمليات ها محسوب مي شود. 

بافاصله بچه هاي مهندس�ي ش�روع 
به زدن يك جاده خاك�ي كردند و ما با 
همه تجهي�زات و وس�ايل راهي جاده 
ش�ديم. گ�ردان م�ا پش�ت نيروهاي 
مهندس�ي در حرك�ت ب�ود. آنه�ا در 
حال زدن ج�اده بودند، ما هم پش�ت 
سرش�ان صف گرفته بوديم و حركت 
مي كردي�م ت�ا وارد ش�لمچه ش�ديم
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  دكتر سيد علي موسوي*
ما هنگامي كه تنفس مي كنيم، ريه هايمان 
را از اكسيژن هوا پر مي كنيم؛ اكسيژني 
كه بدن انس�ان براي انج�ام فعاليت هاي 
فيزيكي اش به آن نياز دارد. نفس كشيدن 
راحت براي اف�رادي كه گرفت�ار و دچار 
بيماري هايي همچون بيماري هاي ريوي 
هستند، به آرزو تبديل شده و آنها مدام 
حرص از دس�ت دادن و حسرت داشتن 
ريه هاي سالم خود را مي خورند. ريه هايي 
كه با آن بتوانند نفس راحتي كشيده و از 
دنيا و ه�واي محيط پيرام�ون خود لذت 
ببرند. بيماري هاي ريوي شامل يكسري 
بيماري ه�اي خطرناك همچون: آس�م، 
بيماري انسداد مزمن ريوي، تنگي نفس، 
آنفلوآنزا، ذات الريه، س�ل و سرطان ريه 
و اين بيماري ه�ا به خودي خ�ود داراي 
يكسري عائم هشداردهنده نيز هستند. 
مطالعات نشان داده كه فرد مبتا به تنگي 
نفس در حالت اول ك�ه حركت مي كند، 
حالت دوم كه خوابيده و در حالت س�وم 
كه نشسته است، دچار تنگي نفس شده 
و به سختي نفس مي كش�د. صداي خس 
خس سينه، صداي نفس كشيدن با فشار 
و... از ديگر عائم تنگي نفس ناشي از ابتا 
به بيماري هاي ريوي است. اين بيماري ها 
معم�واً در فصل زمس�تان و به خصوص 
در كش�ور ما به دليل آلودگي شديد هوا 
تشديد يافته و بيشتر در افراد سيگاري  

ديده مي شود. 
      

اكثر مواقع ممكن اس��ت هواي محيط آلوده 
باش��د و ما به خيال خودمان براي جلوگيري 
از ورود اين هواي آلوده از ماس��ك اس��تفاده 
مي كنيم. بايد توجه داش��ته باشيم وقتي كه 
از ماس��ك اس��تفاده مي كنيم، ممكن است 
ذرات ريز موجود در هواي آلوده از ماس��كي 
كه بر دهان داريم رد شود و بعد از مدتي خود 
ماسك هم پر از گرد و غبار، آلودگي و ريزگرد 
شود. بيماران ريوي و كساني كه از مشكات 
تنفسي در عذاب هستند به منظور جلوگيري 
از چنين مواردي بايد در نظر داش��ته باشند 
هنگامي كه ه��وا بيش از حد آلوده اس��ت از 
ماسك هاي يك بار مصرف استفاده كرده و به 
طور متوالي آن را عوض كنند تا خود ماسك 

باعث آلودگي نشود. 
بيشتر مردم دوست دارند در مورد غذاهايي 
كه مي خورند آشنايي داشته باشند و بدانند 
غذا و تغذيه اي ك��ه در پي��ش گرفته اند چه 
تأثيري بر ريه هايش��ان دارد. بدن انسان غذا 
را به عنوان س��وخت براي فعاليت اس��تفاده 
مي كند. مخلوط مناسبي از غذاها مي تواند به 
يك تنفس خوب كمك كند. يك نوع غذاي 
ثابت نمي تواند تغذيه مناس��بي باشد و يك 
رژيم غذايي س��الم انواع زيادي از مواد را در 

درون خود خواهد داشت. 
پژوهش ها، تحقيقات و مطالعات متعددي در 
اين زمينه نشان داده كه در زمان كودكي تغذيه 
با شير مادر باعث كاهش عفونت هاي گوارشي، 
ويروس هاي مهاجم به معده و سرطان خون در 
كودكي مي شود. كربوهيدرات از مواد غذايي 
ازم براي زندگي است و تركيباتي مثل غات، 
نان، ماكاروني، ميوه تازه و سبزيجات مي توانند 
منبع مناس��بي براي كربوهيدرات ها باشند. 
بايد به اين نكته توجه ش��ود كه حتي اامكان 
از مصرف كربوهيدرات هاي ساده مثل شكر، 
آبنبات،  كيك و نوش��يدني هاي ح��اوي قند 

پرهيز شود. 
ميزان 20 تا 30 گرم از تركيبات حاوي فيبر و 
تركيبات پروتئين به طور روزانه و حداقل دو تا 
سه بار بايد مصرف شود، اين امر به قوي شدن 

عضات تنفس��ي كمك بس��زايي مي كند؛ به 
عنوان مثال شير، تخم مرغ، پنير، گوشت قرمز، 
ماهي، مرغ، آجيل و نخ��ود. به منظور كاهش 
وزن مي توان از پروتئي��ن با چربي پايين مثل 
گوشت اس��تفاده كرد. براي افزايش وزن نيز 
مي توان از مواد پروتئين با چربي باا مثل شير 

تازه، پنير يا دوغ استفاده كرد. 
فردي كه دچار بيماري هاي ريوي مي شود در 
ابتدا پس از مراجعه به پزشك متخصص بايد 
تا مي تواند از چربي هاي غير اش��باع كه فاقد 
كلسترول است، اس��تفاده كند. اين چربي ها 
در حرارت اتاق به صورت مايع هستند و منبع 
گياهي دارند. مثل روغن كانوا، روغن ذرت يا 
روغن آفتابگردان. فرد بيمار موظف اس��ت از 
خوردن غذاهايي كه حاوي چربي اشباع شده 
هستند پرهيز كند؛ غذاهايي مثل كره، چربي و 
پوست گوشت، روغن گياهي هيدروژنه، غذاي 
سرخ ش��ده در روغن، كوكي، بيس��كوئيت و 
شيريني. اين موارد در بسياري از بيماران مبتا 

به برونشيت مزمن و آمفيزم توصيه مي شود. 
بيماران مبتا به برونش��يت مزم��ن هم بهتر 
است تحت درمان با استروئيد باشند. اين افراد 
به منظور جلوگيري از پوكي استخوان نياز به 
 Dمصرف مواد غذايي حاوي كلسيم و ويتامين
دارند. نوش��يدن مايعات به اينكه بدن خشك 
نبوده و ترش��حات دستگاه تنفس��ي رقيق و 
به راحتي دفع ش��ود كمك مي كن��د. توصيه 
مي شود افراد بين شش تا هشت ليوان مايعات 
در روز بنوشند و اين ميزان مايعات به طور يك 
دفعه نبايد باشد بلكه بهتر است در 24 ساعت 
روز تقسيم شود. البته بايد توجه داشت كه اين 

مايعات بايد بدون كافئين باشد. 
آنها بايد غذاهايي را انتخاب كنند كه به راحتي 
تهيه مي ش��وند. اگر ش��ما همه انرژي خود را 
صرف تهيه غذا كنيد ديگر وقت و انرژي كافي 
براي خوردن غذا نخواهيد داش��ت. اين قبيل 
افراد بهتر اس��ت قب��ل از خ��وردن غذا كمي 
استراحت كرده و بيشترين غذا را در صبحانه 
مصرف كنند؛ چراكه در بقي��ه اوقات روز آنها 

براي خوردن غذا خسته خواهند بود. 
احتمال ابتا به بيماري هاي خطرناك متعددي 
همچ��ون بيماري هاي ري��وي در افراد چاق و 
سنگين وزن بيش��تر از ساير اش��خاص است. 
چون بافت چرب��ي در قس��مت هاي مختلف 
بدن اين افراد زياد اس��ت و اين بافت چربي از 
حركت دادن بدن آنها و همچنين باز و بس��ته 
شدن قفسه سينه اين افراد ممانعت مي كند و 
درنهايت همين امر سبب مي شود نقاط تحتاني 

و قسمت هاي پايين ريه وي روي هم بيفتد. 
اگر ف��رد بيش از ان��دازه معمول چاق باش��د، 
مطمئناً مبتا به انواع شديد مشكات تنفسي 
خواه��د ش��د و در نتيجه حتي اي��ن احتمال 
وجود دارد كه لب هاي او رنگ س��ياه به خود 
گرفته و بع��د از باا رفتن ميزان دي اكس��يد 
كربن بدنش م��دام ح��س خواب آلودگي در 
روز به او دس��ت دهد. موقعي كه ش��خص به 
خواب عميق مي رود، يك سيستم عصبي در 
وجودش حكمفرما و س��بب مي  شود شخص 
در موقع خواب خروپف كند. اگر اين نشانه ها 
به همين شكل ادامه دار ش��ود احتمال بيدار 
شدن شخص مبتا از خواب وجود دارد و پس 
از بيدار شدن كامل امكان بروز ايست تنفسي 

در او باا مي رود. 
اين افراد از خوردن غذاهايي كه باعث ايجاد 
گاز يا نفخ در شكمشان مي شود، پرهيز كنند. 
خوردن اين غذاها باعث به وجود آمدن اشكال 
در تنفس آنها خواهد شد. آنها بايد غذا را به 
چهار تا ش��ش وعده كوچك در روز تقسيم 
كنند. اين كار اين توانايي و اختيار را به آنها 
مي دهد كه از عض��ات ديافراگم خود براي 
تنفس استفاده بهتري كرده و بتوانند ريه ها 
را از هوا پر و خالي كنن��د. از خوردن مايعات 
با غذا نيز پرهيز كنن��د؛ چراكه اين امر باعث 
س��يري زودرس در آنها خواهد شد. هميشه 
س��عي كنند مايعات را يك ساعت بعد از غذا 

بنوشند. 
ميوه ها و س��بزيجات را بايد در س��بد غذايي 
بيم��اران ريوي ق��رار داد و روزانه يك تا س��ه 
تك��ه ميوه و همينطور س��بزيجات اس��تفاده 
كنند. خوردن ميوه و س��بزيجاتي كه سرشار 
از ويتامين است باعث تقويت سيستم ايمني 

مبتايان به بيماري هاي ريوي مي شود. 
*فوق تخصص ريه

توصيه هايي براي تنفس بهتر و پيشگيري از بيماري هاي ريوي
هوا را از من نگير!

سبك سامت سبك رفتار

لطفاً با بساط دود خلوت نكنيد!

شماقليانراميِكشيدقليانشماراميُكشد
    سليمه خيران

يكي از معضات جامعه ما در چند سال اخير مصرف 
بي رويه دخانيات خصوصًا قليان توس�ط نوجوانان و 
جوانان اس�ت. اين در حالي است كه اكثر آنان دليل 
گرايش خود به مص�رف قليان را نداش�تن تفريح و 
سرگرمي و دوس�تاني مي دانند كه براي اولين بار به 
آنها قليان را پيش�نهاد داده اند. اين اف�راد درواقع 
عوارض مصرف طواني مدت آن را نمي دانند و فقط 
به لذت لحظه اي آن بسنده مي كنند. آنها نمي دانند 
كه امروز قليان را مي كش�ند و قليان به مرور آنها را 

مي كشد. 
          

   با قليانم خلوت مي كنم!
علي 23 س��اله مي گويد: »من شش س��ال است كه قليان 
مي كشم و معمواً هر هفته 50 هزار تومان هزينه توتون و 
زغالي است كه براي قليانم مي خرم.« وقتي از او مي پرسم 
چه شد كه به س��مت قليان گرايش پيدا كردي؟ مي گويد: 
»من تك فرزند هس��تم و از آنجا كه هيچ برادر يا خواهر يا 
دوستي ندارم كه با آنها س��رگرم باشم، ترجيح مي دهم هر 

روز با قليانم خلوت كنم!«
وقتي با نوجوانان و جوان ه��اي ديگر نيز در مورد كاهش يا 
قطع مصرف قليان صحبت مي كنيم، در جواب عباراتي از 
اين قبيل مي گويند: »ما كه آخر مي ميريم، پس بذار خوش 
باشيم، قليان بكش��يم و حالش را ببريم!« بگذاريد جواب 
اين جوانان را با يك سؤال بدهيم و آن اين است كه درست 
اس��ت كه همه ما يك روزي مي ميريم و در آن هيچ جاي 
ترديدي نيست، اما مهم اينجاست كه من چطور مي ميرم؛ 
با درد و مريضي و پرداخت هزينه هاي سنگين براي خودم و 
خانواده ام؟ برخي از آنها بيان مي كنند: »پدربزرگم هم قليان 
مي كشيد. 90 سال زندگي كرد.« در پاسخ مي توان گفت: 

»اگر قليان نمي كشيد شايد بيشتر از اين عمر مي كرد...« 

   قارچ ريوي و مرگ، به همين سادگي!
ابوالفتح گياني )متوفي 1588(، پزشك ايراني دربار اكبر 
اول، سلطان مراغه  دود تنباكو را از يك ظرف آب عبور داد 
تا آن را خالص تر و س��رد كند. در ابتدا اين پزش��ك تصور 
مي كرد وجود آب در قليان سموم آن را گرفته و براي بدن 
ضرري ندارد. با توجه به تحقيقات انجام ش��ده، درس��تي 
اين ادعا رد ش��ده اس��ت. به اين دليل كه دودهاي حاصل 
از س��وختن زغال در حين عبور از آب سنگين تر شده و در 
انتهاي ريه ها چسبيده و مدت طواني تري در آنجا مي ماند 
و با مصرف مداوم قليان تبديل به قارچ مي شود. بيماري اي 
بسيار خطرناك به نام قارچ ريوي كه براي فرد مصرف كننده 
قليان دردناك و پرهزينه بوده و روند طواني درمان را در 
پي خواهد داشت و درنهايت منجر به مرگ او خواهد شد. 

به همين سادگي!
   عوارض جسمي و رواني قليان

با مصرف قليان اكسيژن كمتري به بدن مي رسد و اين امر 
موجب باا رفتن فشار خون و افزايش ضربان قلب )يا تغيير 
در ضربان قل��ب( و به مرور باعث غلظت خ��ون و درنهايت 
سكته هاي قلبي و مغزي مي ش��ود. از ديگر عوارض قليان 
مي توان به عوارض جس��مي نظير تنگي نف��س، تغييرات 
تنفس��ي، تغيير در اش��تها و حتي تغيير در خواب، تغيير 
در بويايي، رنگ پريدگي، س��ردرد و حالت ته��وع، از بين 
رفتن ميناي دن��دان و همچنين نابودي اس��تحكام آنها، 
بيماري هاي دهاني، برونشيت مزمن، آسم و... اشاره كرد. 
استفاده مش��ترك از س��ري هاي قليان هم كه ديگر جاي 
خ��ود را دارد. اما مصرف قلي��ان داراي يكس��ري عوارض 
رواني نيز است. تبعات رواني سخت و دهشتناكي همچون: 
پرخاش��گري، بزهكاري، ع��دم اعتماد به نف��س، تنهايي، 

افسردگي، اضطراب و... 
   آيا مي خواهيد دود را ترك كنيد؟

اگر ش��ما مي خواهيد مصرف مواد دخان��ي خود را كاهش 

دهيد، در ابتدا بايد چند مورد را مد نظر قرار دهيد. اول يك 
برگه سفيد برداشته و به اين سؤاات جواب دهيد:

1- من به چه دليل س��يگار، قليان و... مص��رف مي كنم؟ 
بي شك اين سؤال مي تواند پاسخ هاي مختلفي داشته باشد؛ 
از جمله سرگرمي يا تفريح، فرار از تنهايي، كنجكاوي، لذت 

يا حتي آرامش و... 
2- دليل من براي ترك چيست؟ يا براي چه مي خواهم ترك 
كنم؟ باز جواب مي تواند متفاوت باش��د: به خاطر فرزندم، 

شكايت هاي همسرم، سامتي خودم، توصيه پزشك و... 
3- به چه روشي مي خواهم ترك كنم؟ از چه افرادي در اين 
مسير مي توانم كمك بگيرم؟ مثًا پدر، مادر، همسر، فرزند، 

دوست، مشاور و... 
4- من چه روزي مي خواهم ترك كنم؟ روز تولدم، سالگرد 

ازدواجم و... 
از روش هاي ترك مواد دخاني نيز مي توان به قطع يكباره، 
قطع تدريجي و... اش��اره كرد. در روش قط��ع يكباره فرد 
تصميم مي گيرد ديگر قليان يا سيگار مصرف نكند و براي 
هميشه تمامش مي كند. در اين روش فرد داراي اراده باا 
بوده و وسوسه هاي او در اين روش كمتر است. برخي افراد 
اعام مي كنند كه ما نمي توانيم به يكباره ترك كنيم. براي 
اين افراد بهترين روش ترك، روش تدريجي اس��ت. بدين 
صورت كه فرد براي ترك آماده مي ش��ود و مصرف خود را 

كاهش مي دهد. 
   اقدامات ازم براي مرحله آمادگي ترك قليان

دوري از اماكن�ي ك�ه در آنج�ا قليان وج�ود دارد: 
شناس��ايي و دوري از محل ها، مكان ها، زمان ها يا افرادي 
كه شما را وسوسه مي كنند و موجب تداعي مصرف قليان 
در ش��ما مي ش��وند. مثًا وقتي از فان پارك رد مي شوم، 
براي كشيدن قليان وسوسه مي شوم، چون در آن پارك با 

دوستانم شب قليان مي كشيديم. 
به تأخير انداختن اولين مصرف: هميشه اولين مصرف 

خود را 15 دقيقه تا نهايتاً يك ساعت به تأخير بندازيد. اين 
تكنيك مي تواند ب��راي افرادي مؤثر واقع ش��ود كه قبل از 
خوردن صبحانه قليان مي كشند. يا به عبارت ديگر قبل از 

اينكه كتري چاي را روشن كنند، زغال مي گذارند. 
كاهش تعداد دفعات مصرف: مثا اگر روزانه پنج وعده يا 
بيشتر قليان مي كشيد آن را به دو وعده كاهش دهيد و بعد 
يك روز كامل نكشيد و بعد از دو روز همينطور ادامه دهيد 

تا نهايتاً قليان و دود را فراموش كنيد. 
يادگيري و تقويت مهارت ن�ه گفتن: تقويت مهارت نه 
گفتن به افرادي كه به شما تعارف مي كنند، قطعاً مي تواند 
شما را از مصرف قليان دور نگه دارد. اين يعني ارتقاي توان 
نه گفتن در خود براي غلبه بر درخواست هاي غيرمنطقي 

ديگران. 
پرهيز از فس�ت فودها: پرهيز از فست فودها به خصوص 
غذاهاي با ادويه جات باا و همچنين غذاهايي كه افزودني ها 

و اسانس هاي زيادي دارند. مثل غذاهاي كنسروي. 
جايگزيني كتاب با قليان: هر بار كه مصرف قليان خود را 
كاهش داديد، هزينه اي كه براي آن صرف مي كرديد را در 
جايي نگه داريد و با پول آن براي خود هديه بخريد؛ هدايايي 

همچون كتاب. 
اعام روز ترك به دوستان و آشنايان خود: اعام روز 
ترك به دوستان و آشنايان خود براي ايجاد انگيزه بيشتر. 

   اقدامات ازم براي جدايي كامل از دود
دور انداختن تمام وسايل و ابزار قليان، استفاده از تابلوهاي 
س��يگار يا قليان ممنوع در مح��ل كار، ي��ا در خانه هنگام 
خارج ش��دن از منزل و يادآوري آن به خود كه من سيگار 
يا قليان نمي كشم يا استفاده از آنان ممنوع، ورزش كردن، 
مطالعه كردن و انجام تفريحات سالم به جاي مصرف قليان، 
يادآوري دايل خود براي ترك؛ مثًا هنگام وسوسه شدن 
به خود يادآور شويد كه من دارم وسوسه مي شوم. پس اگر 

يك ساعت تحمل كنم، مي توانم پيروز شوم.

كساني كه از مشكات تنفسي در 
عذاب هستند هنگامي كه هوا بيش 
از حد آلوده اس�ت از ماس�ك هاي 
يك بار مصرف اس�تفاده كرده و به 
طور متوال�ي آن را ع�وض كنند تا 
خود ماس�ك باعث آلودگي نشود

خودكشي با برش هاي پيتزا! حقايقي تلخ 
درباره فست فودها

 دكترمريم قادري قهفرخي*
در عصري كه اكثر انس�ان ها از كمبود وقت گايه 
مي كنن�د، ظاهراً هي�چ چيز به ان�دازه وعده هاي 
غذاي�ي ك�ه س�ريع و راحت آم�اده مي ش�وند، 
لذت بخش نيست. از نظر مصرف كنندگان استفاده 
از فست فودها در وعده هاي غذايي مختلف داراي 
فوايدي اس�ت كه متأس�فانه اين فوايد در مقابل 

سامتي آنها قرار مي گيرد. 
          

فردي كه فس��ت فود را جزو وعده اصلي غذاي خود قرار 
داده اس��ت، نيازي به رفت��ن به فروش��گاه، خريد ميوه، 
سبزيجات و گوشت ندارد. در خانه نيز وقتي براي شستن 
و آماده سازي آنها و در نتيجه شستن ظروف پس از صرف 
غذا تلف نمي كند. پس مس��لماً براي اين فرد استفاده از 
فست فود يعني صرفه جويي در وقت و انرژي. بنابراين با 
يك حقيقت غير قابل انكار در مورد فست فودها مواجه 
هستيم كه راحتي آنها اس��ت اما به چه قيمت؟ كاهش 
فعالي��ت بدني براي رف��ع نيازهاي اولي��ه زندگي يعني 

خوردن و آشاميدن! 
حقيقت غير قاب��ل انكار ديگ��ر در مورد فس��ت فودها 
صرفه جوي��ي در هزينه هاي زندگي اس��ت. هزينه تهيه 
بسياري از فست فودها حتي از آشپزي در منزل و تهيه 
يك وعده غذايي مثل ناهار كمتر اس��ت. همچنين فرد 
مي تواند وقت خ��ود را به جاي آش��پزي ص��رف انجام 
فعاليت ه��اي درآم��دزا كن��د. اين مزيت فس��ت فودها 
ناخوشايند است اما متأسفانه بايد به آن پرداخته شود. 
البته مس��لماً بخش قابل توجهي از اي��ن درآمد صرف 
تشخيص بيماري هاي ناشي از مصرف فست فودها خواهد 
ش��د. از طرفي، فس��ت فودها امكان انتخاب طعم هاي 
مختلف از فرهنگ ه��اي غذايي مختل��ف را نيز فراهم 
مي كنند. تنوع آنها به حدي زياد اس��ت كه مي توان هر 
روز از ماه يك طعم جديد را انتخاب كرد و ش��ما باز هم 
گزينه هاي جديدي براي انتخاب خواهيد داشت. حقايقي 

كه بايد در مورد فست فودها بدانيم:
به رغم اينكه بسياري از فس��ت فودها در تبليغات خود از 

ارائه غذاهاي سالم و كم كالري سخن مي گويند اما بايد 
پذيرفت فست فودها از قبيل س��يب زميني سرخ شده، 
انواع پيتزا و برگرها بس��يار پركالري و پرنمك هس��تند. 
همچنين بسياري از دسرها، شيك ها، بستني ها و كيك ها 
حاوي درصد بسيار باايي از شكر هستند كه براي افراد 
ديابتي مضر است. بايد بدانيم بدن قندهاي اضافي را به 
صورت چربي ذخيره مي كند. بس��ياري از كمپاني هاي 
فست فود س��عي بر افزايش تنوع محصوات نوشيدني و 
وعده هاي غذايي خود دارند. انسان طبيعتاً حريص است و 
نمي خواهد اين فرصت را از دست بدهد. بنابراين تا جايي 
كه مي تواند حجم غذاي خود را افزايش مي دهد. پس ما 
مي توانيم اثرات سوء فست فودها را به راحتي تصور كنيم. 
يكي از ويژگي هاي شناخته ش��ده فس��ت فودها اثرات 
چاق كنندگي آنهاس��ت؛ چراك��ه آنها بس��يار پركالري 
هستند. طبخ بس��ياري از اين غذا ها مستلزم استفاده از 

مقادير بسيار باايي از روغن است كه صرفنظر از مقدار 
مصرفي، بسياري از آنها به خودي خود ناسالم هستند. 
مصرف اين غذا ها باعث بروز چاقي مي ش��ود. امروزه در 
كشورهايي كه استفاده از فس��ت فودها به يك فرهنگ 
تبديل شده، شيوع چاقي يك معضل اساسي است. چاقي 
نه تنها ويژگي هاي ظاهري و فيزيكي شما را ناخوشايند 
جلوه مي دهد بلكه زمينه ساز بروز بسياري از بيماري ها از 

قبيل قلبي، عروقي و كاهش اميد به زندگي نيز است. 
بسياري از فست فودها حاوي نگهدارنده ها و افزودني ها 
هستند. اين افزودني ها براي سامت انسان بسيار مضر 
و برخي از آنها زمينه ساز بروز انواع مختلفي از سرطان 
هستند. سيب زميني سرخ شده و پيتزا مقادير باايي 
س��ديم دارند كه در صورت مصرف بي��ش از حد، با 
اختال در عملك��رد كليه و سيس��تم قلبي، عروقي 
همراه خواهد بود. روغن ها و چربي هاي مورد استفاده 

در تهيه فست فودها، حاوي درصد باايي از اسيدهاي 
چرب ترانس هس��تند. اين تركيبات س��مومي براي 
كبد هستند و آسيب ناش��ي از آنها روي كبد مشابه 
با مصرف منظم الكل است. در صورت تداوم مصرف 
اين نوع چربي ها ممكن اس��ت عملكرد كبد مختل 
شود. شما خودتان هم متوجه نيستيد كه با برش هاي 
پيتزاي 10 هزار توماني درحقيقت اقدام به خودكشي 

تدريجي مي كنيد!
بسياري از رستوران ها از مواد اوليه ارزان قيمت براي توليد 
فست فود استفاده مي كنند. تعداد زيادي از رستوران هاي 
فست فود وجود دارد كه فضايي غيربهداشتي بر روند طبخ 
آنها حاكم است. بسياري از اين واحدها براي تسريع در 
آماده سازي حتي فرآيندهاي ساده اي مثل شست وشوي 
سبزيجات و گوشت را هم به درستي انجام نمي دهند يا از 

آن صرفنظر مي كنند!
اگر بخواهيم اثرات مضر فست فود را كامل كنيم، بايد به 
جنبه هاي اجتماعي آن نيز بپردازيم كه يكي از اثرات آن 
تضعيف بنيان خانواده است. وعده هاي غذايي صبحانه، 
ناهار و ش��ام زماني هس��تند براي دور هم جمع شدن 
اعضاي خانواده. آنها در حالي كه مش��غول به گفت وگو 
هس��تند، غذاي خود را نيز ميل مي كنند. با گس��ترش 
رس��توران هاي فس��ت فود، اعضاي خانواده زمان كمي 
را به يكديگ��ر اختصاص مي دهند. آنها غذا را س��فارش 
مي دهند و در حالي كه مش��غول انج��ام كارهاي خود 
هس��تند )عموماً كار كردن با تلفن همراه، تبلت، رايانه 

و...( آن را مي خورند. 
فس��ت فودها مي توانند براي كودكان يك تفريح باشند 
اما ب��ردن كودك به اين م��كان به دفع��ات زياد توصيه 
نمي شود؛ چراكه الگوي غذايي نامناسبي در كودكان و 
نوجوانان شكل مي گيرد. كودكان و نوجوانان از خوردن 
غذاهايي مثل پيتزا، سيب زميني و برگرها لذت مي برند 
و زماني كه اين امر تبديل به يك عادت براي آنها شود، 
جايگزين كردن غذاهاي س��الم، كاري سخت و فراتر از 

تصور شما است. 
*متخصص تكنولوژي مواد غذايي

سبك تغذيه

از روش هاي ترك مواد دخاني مي توان به 
قطع يكباره، قطع تدريجي و... اشاره كرد. 
در روش قطع يكباره فرد تصميم مي گيرد 
ديگر قليان يا سيگار مصرف نكند و براي 
هميشه تمامش مي كند. در اين روش فرد 
داراي اراده باا بوده و وسوسه هاي او در 

اين روش كمتر است
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كاهش اختافات حقوقي و قضايي 
با تنظيم قرارداد شخص سوم

 با توسعه گسترش معامات در عصر حاضر با وجود سرعت ارتباطات 
توس��ط ش��بكه هاي مجازي ش��يوه و روش هاي خري��د و فروش و 
معامات نيز در جامعه تغيير يافته است و بعضي افراد هم با نداشتن 
علم و تجربه در كسب و تجارت با فعاليت در اين عرصه دچار مشكل 
مي شوند و با اولين اختاف با طرف معامله يا شريك خود به مراكز 

انتظامي و قضايي مراجعه مي كنند. 
در ماده 10 قانون مدني آمده اس��ت: قراردادهاي خصوصي نسبت 
به كس��اني كه آن را منعقد نموده اند در صورت��ي كه مخالف صريح 
قانون نباش��د نافذ اس��ت. از آنجايي كه قوانين را براي مردم جهت 
انجام معامات آسان نگاشته اند تا افراد در كسب و تجارت به سختي 
نيفتند همين سهل گيري سبب مي ش��ود غالباً افراد در لحظه عقد 
قرارداد دقت ازم را نكنند و فقط به منافع خود هنگام معامله توجه 
كنند و هر فرد با تفسير به رأي از متن قراردادي كه به صورت كلي 
نوشته شده اس��ت در زمان بروز اختافات با طرف مقابل با مشكل 
مواجه مي شود و براي حل اختاف به مراكز قضايي مراجعه مي كند، 
لذا به همين علت اس��ت كه اكنون ش��اهد كثرت مراجعات مردم و 

پرونده هاي حقوقي در دادسراها و دادگاه ها هستيم. 
خداوند متعال به اين موضوع در بزرگ ترين آيه قرآن كريم پرداخته 
و براي پيشگيري از اختافات اقتصادي راهكاري كاربردي براي افراد 
جامعه ارائه نموده است. در سوره بقره آيه282مي فرمايد:ياايها الذين 
امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل واياب كاتب ان يكتب كما علمه اه فليكتب وليملل الذي 
عليه الحق وليتق اه ربه... اي كس��اني كه ايمان آورده ايد هنگامي 
كه بدهي مدت داري ب��ه يكديگر پيدا كنيد، آن را بنويس��يد و بايد 
نويسنده اي از روي عدالت در ميان شما بنويسد وكسي كه قدرت بر 
نويسندگي دارد، نبايد از نوش��تن همانطور كه خدا به او تعليم داده 
است خودداري كند. پس بايد بنويس��د و آن كس كه حق بر عهده 
اوس��ت بايد اما كند و از خدا كه پروردگار اوست بپرهيزد و چيزي 

را فروگذار ننمايد. 
 در آي��ه مذكور مس��ائل مالي به دو دس��ته تقس��يم ش��ده اس��ت: 
1-  معامات مدت دار)زمان دار( 2- معام��ات نقدي، درمعامات 
مدت دار، خداوند به مؤمنان توصيه به نوشتن »دين« مي نمايد كه 
دين شامل هرگونه بدهكاري را خواه از طريق قرض گرفتن باشد يا 
معامات ديگر شامل مي شود. مانند اجاره، صلح، خريد و فروش كه 
يكي از دو طرف چيزي را به عهده بگيرد. حال نكته بس��يار مهم در 
اين است كه نوشتن توسط چه كسي صورت پذيرد؟ توسط طلبكار، 
بدهكار يا شخص ديگر؟ در آيه مذكور موضوعي كه بافاصله بعد از 
توصيه به نوشتن بدهي آمده »كاتب بالعدل« است كه بايد نويسنده 
شخص سوم و عادل باشد. چون ش��خص سوم با اطاع از خواسته و 
توقعات طرفين معامله وقتي آن فرد كه بدهي به عهده اوست قصد 
خود را از اين معامله به كاتب اما مي نمايد نويس��نده با اش��راف به 
موضوع مي تواند با عدالت قرارداد را بنويس��د كه بين آنها اختافي 
به وجود نيايد و خودش نيز هم شاهد مي شود و هم حاكم يعني اگر 
اختافي به وج��ود آمد به راحتي با رجوع به مت��ن قرارداد اختاف 
برطرف مي شود و باز اگر يكي از طرفين اقدام به تفسير به رأي مواد 
قرارداد كرد شخص سوم )كاتب بالعدل( به عنوان داور مي تواند اعام 
نظر نمايد و حكم او فصل الخطاب و به منزله حكم قطعي درمراجع 
قضايي مورد تأييد قرار گيرد  و در معامات نقدي، دادو س��تدي كه 
به صورت دست به دست صورت مي گيرد نياز به نوشتن ندارد ليكن 

بهتر است هنگام خريدو فروش)نقدي( شاهد گرفته شود. 
در نتيجه اگر مراكزي چه دولتي يا خصوصي به اين مهم بپردازند يا 
اشخاصي اين مسئوليت را به عهده گيرند تا نوشتن ديون و قراردادها 
توس��ط ش��خص ديگر بين مردم به يك عادت و فرهنگ معاماتي 
تبديل شود، قطعاً درآينده شاهد كاهش پرونده هاي حقوقي و مالي 

در مراكز قضايي خواهيم بود. 
محاسن تنظيم قرارداد توسط شخص عادل: 

1- آشنايي متعامان به وظايف و تعهدات خود. 
2- كاهش مراجعات به مراكز انتظامي و قضايي. 

3- شاهد داشتن طرفين قرارداد در زمان اختاف. 
4- شاهد و حاكم شدن شخص سوم )كاتب بالعدل(. 

5- اجرايي شدن حكم نويسنده به عنوان داور در محاكم قضايي. 
6- برقراري عدالت اجتماعي و رعايت حقوق بين افراد جامعه. 

*  كارشناس ارشد حقوق    

 آيا هر منازعه اي 
اخال در نظم عمومي است؟

منازعه يا نزاع دسته جمعي جرم است؛ يعني قانو نگذار آن را ممنوع 
اعام  و براي مرتكبان آن مجازات تعيين كرده است. اين جرم با جرم 
ديگري به نام »اخال در نظم عمومي« ارتباط دارد. حال پرسش اين 
است كه آيا مي توان تمامي شركت كنندگان در منازعه را به مجازات 

جرم اخال در نظم عمومي نيز محكوم كرد؟
فردي به نام الف  همراه دو نفر از دوس��تانش در جريان بحث درباره  
موضوعي، به اخت��اف خوردند و بحث آنها به دع��وا و ضرب وجرح 
كشيده شد و در نهايت برخي از آنها دچار آسيب و صدمات جسماني 
شدند، لذا عليه يكديگر در دادسرا شكايت كردند و پرونده  آنها پس 
از تكميل تحقيقات ازم از س��وي دادس��را به دادگاه فرستاده شد. 
دادگاه بدوي عاوه بر اينكه حكم به پرداخت ديه صادر كرد، هر سه 
متهم را به لحاظ اخال در نظم عمومي به اس��تناد ماده  618 قانون 
مجازات اسامي به تحمل شش ماه حبس تعزيري و 10 ضربه شاق 

محكوم كرد. 
ماده 618 مقرر داش��ته اس��ت كه »هر كس با هياه��و و جنجال يا 
حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخال نظم ، آسايش و 
آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب  و كار بازدارد، به حبس از سه 

ماه تا يك سال و تا ۷4 ضربه شاق محكوم خواهد شد.«
در پي اعتراض محكومان، دادگاه تجديدنظر نيز رأي دادگاه نخستين 
را تأييد كرد. چندي بعد يكي از محكومان با ادعاي اينكه اصًا در اين 
منازعه حضور نداشته و چند نفر ش��اهد نيز از اين امر آگاهي دارند، 
از ديوان عالي كشور تقاضاي اعاده  دادرسي كرد. ديوان عالي كشور 
)به  عنوان مرجع قانوني پذيرش يا رد درخواست اعاده  دادرسي در 
امور كيفري( اين تقاضا را بررسي كرد و سرانجام به اين نتيجه رسيد 
كه صرف نظر از اينكه اين ش��خص در محل منازعه حضور داشته يا 
خير، درگيري واقع شده بين اين اشخاص اساس��اً از مصاديق ماده  
618 قانون مجازات اسامي محسوب نمي شود، زيرا ماده  618 ناظر 
به زماني است كه شخص يا اشخاصي با قصد اخال در نظم عمومي، 
س��روصدا ايجاد كنند. پس اگر چنين قصدي وجود نداشته باشد و 
چند نفر با هم نزاع كنند و در جريان اين منازعه، سر و صدايي ايجاد 
شود، نمي توان گفت آنها موجب اخال در نظم عمومي شده اند،زيرا 
نزاع و دعوا به  صورت طبيعي توأم با مقداري س��ر و صداست. بر اين 
اس��اس، ديوان عالي كش��ور تقاضاي اعاده  دادرس��ي را پذيرفت و 
پرونده را   دوباره به دادگاه ديگري ارجاع داد تا مجدداً به اين پرونده 

رسيدگي كند. 

 علی اعتمادی  * 

دعاوي حقوقي در قوانين كشور به دو نوع مالي و غيرمالي تقسيم مي شود. 
دعاوي مالي به دعوي اي گفته مي شود كه خواسته آن مال بوده و دعاوي 
غيرمالي نيز دعوي اي است كه خواسته آن غيرمالي باشد؛ يعني ماك 
تمييز دعوي با تكيه بر همين واژه »مال« خواهد بود. در تعريف مال نيز 

گفته شده است:»هر چيزي كه داراي ارزش اقتصادي« باشد. 
اما حق مالي، حقي است كه اجراي آن به طور »مستقيم« براي دارنده 
آن منفعتي ايجاد  و بتواند آن را به پ��ول ارزيابي كند. حق غيرمالي هم 
آن است كه اجراي آن منفعت مالي را به طور »مستقيم« براي ذي حق 
ايجاد نكند. در حقيقت دعاوي مالي همواره به طور مستقيم واجد آثار 
مالي است اما حق غيرمالي امتيازي است كه در وهله اول هدف آن رفع 

نيازمندي هاي عاطفي و اخاقي انسان است. 
  تعيين نوع دعوي توسط خواهان در دادخواست

قانون آيين دادرس��ي مدني در بخش هاي مرب��وط به چگونگي تنظيم 
دادخواست، هزينه دادرس��ي و نيز درباره تعيين آراي قابل تجديد نظر 
و فرجام خواهي به اين موضوع پرداخته اس��ت. يكي از مس��ائل مهمي 
كه درباره تفكيك دعاوي مالي و غيرمالي در قانون آيين دادرسي مدني 
عنوان شده است، به لزوم پرداخت هزينه دادرس��ي در دعاوي مالي بر 

مبناي بهاي خواسته دعوي مربوط مي شود. 
در تعيين نوع دعوي توسط خواهان در دادخواست بر اساس بند 3 ماده 
51 قانون آيين دادرس��ي مدني، در تعيين ش��رايط دادخواست آمده 
است:»تعيين خواس��ته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده يا 

خواسته، مالي نباشد.«
 قانونگذار از اين تكليف سه هدف را دنبال مي كند:

 1- هدف اول الزام خواه��ان به تعيين بهاي خواس��ته در دعاوي مالي 
2- هدف دوم اين اس��ت كه وقتي نوع دعوي از لحاظ مالي يا غيرمالي 
بودن آن مشخص شده است، مسئله قابليت تجديد نظر يا فرجام بودن 
رأي صادره از سوي دادگاه در دعوي مطروحه نيز مشخص خواهد شد. 
3- هدف سوم نيز الزام و تكليف خواهان به پرداخت هزينه دادرسي در 

هر دعاوي مالي بر اساس ارزش خواسته دعوي است. 
بر همين اساس هر دادخواستي داراي خواسته معين است، اما خواسته 
دادخواستي كه دعاوي مالي را دنبال مي كند، بايد تقويم شده باشد، مگر 
اينكه خواسته قابل تقويم نباشد. تقويم خواسته آثار متعددي همچون 
مشخص ش��دن هزينه دادرسي، مشخص ش��دن هزينه هاي اجرايي و 
مشخص شدن امكان تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي به دنبال دارد. 

  قانون و معيار بهاي مالي خواسته 
طبق ماده 63  قانون آيين دادرس��ي مدني، وقوع اختاف بين خواهان 
و خوانده در تعيين بهاي خواس��ته، دخالت دادگاه از طريق جلب نظر 
كارشناس مطرح مي ش��ود، بنابراين به نظر مي رس��د چنانچه خوانده 
به بهاي خواس��ته كه توسط خواهان تعيين شده اس��ت، اعتراض كند 

و خواهان اين اعت��راض را بپذيرد و بهاي خواس��ته را در حدي كه حق 
اعتراض او را ساقط كند، افزايش دهد، دخالت دادگاه به منظور جلب نظر 

كارشناس و تعيين بهاي خواسته منتفي به نظر مي رسد. 
همچنين ماده 331 همين قانون، معيار را مبلغ خواسته يا ارزش خواسته 
قرار داده است. با اين توضيح كه در مواردي خواسته خواهان مبلغي پول 

از نوع وجه رايج كشور اس��ت، در اين صورت اگر مبلغ مورد مطالبه كه 
در دادخواست تعيين شده است، بيش از حد نصاب مذكور باشد، حكم 
صادره در آن دعوي قابل تجديدنظر خواهد بود اما اگر كمتر از مبلغ مورد 
اشاره باش��د، حكم صادره غيرقابل تجديدنظر است. چنانچه خواسته 
دعوي پول خارجي )ارز( باشد، بايد به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري 

اسامي ايران تقويم شود تا ارزش ريالي آن در تاريخ تقويم دادخواست 
مشخص شود و بدين طريق بهاي خواسته تعيين مي شود. 

در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواس��ته مبلغي اس��ت كه خواهان در 
دادخواست تعيين كرده است. به عنوان مثال اگر خواسته خواهان يك 
دستگاه تلويزيون است، خواهان ضمن تعيين مشخصات تلويزيون بايد 

قيمت آن را نيز در دادخواست قيد كند. 
نكته ديگر اين است كه با توجه به ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني، 
تمامي احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظرخواهي هستند، 
اما دعاوي مالي فقط زماني قابل تجديدنظرخواهي هس��تند كه ميزان 
خواسته يا ارزش آن بيش از 3 ميليون ريال باشد. همچنين مطابق ماده 
36۷ قانون آيين دادرس��ي مدني، احكام مالي كه خواسته آن بيش از 

2 ميليون ريال باشد، قابل فرجام خواهي هستند. 
  ادعاي خواهان تعيين كننده نيست 

حاا با در نظر گرفتن موارد قانوني و شرايط ذكر شده در حالي كه از ابتدا 
تعيين »بهاي خواسته« به دست خواهان بوده اكنون در ايحه بودجه 
98 اين مورد توسط دولت حذف شده و به »ارزش خواسته« تغيير يافته 
اس��ت. ايحه بودجه 1398 هزينه دادرسي در مرحله بدوي را تا سقف 
ارزش 200 ميليون ريال خواسته، 2/5 درصد و براي ارزش بيش از آن 
3/5 درصد تعيين كرده است. اين هزينه در مرحله تجديدنظر 4/5 درصد 
ارزش خواسته و در مرحله فرجام خواهي 5/5 درصد تعيين شده است. 

اين تغيير چندين مفسده به دنبال دارد و در حالت كلي دولت مي تواند 
در غالب دعاوي حقوقي، بعضاً چندين برابر گذشته هزينه دادرسي از 
مردم دريافت كند. در حال حاضر وفق ماده 62 قانون آيين دادرس��ي 
مدني هزينه دادرسي در دعاوي مالي منقول غير وجه نقد، بر حسب 
تقويم بهاي خواسته توسط خواهان به ش��رط عدم اعتراض خوانده تا 
نخستين جلسه دادرسي محاسبه و پرداخت مي شود كه مي تواند كمتر 
از ارزش خواسته باشد. در صورت عدم تغيير اين كلمه در بودجه، بايد 
ارزش واقعي خواسته تعيين و هزينه دادرسي بر اساس آن محاسبه و 
پرداخت شود كه عاوه بر تحميل هزينه هاي گزاف بر خواهان، عمًا 
موجد توالي فاسد عديده از جمله اطاله دادرسي و عدم امكان تعيين 

دقيق ارزش خواسته است. 
افزون بر بحث اطاله دادرسي، با اين تغيير خواهان به انجام امور واهي ملزم 
مي شود، چنانچه از اين طريق خواهان اراده اي براي تعيين رقم مال خود 
ندارد و در مقابل اين دولت است كه براي خواهان مبلغ تقويم و هزينه 
دادرسي را محاسبه مي كند. همين تعيين رقم باعث خواهد شد تا حق 
دسترسي همگان به دادرسي عادانه زير سؤال برود و در نهايت مراجعه 
به دستگاه قضايي محدود  شود. اين در حالي است كه در صورت پشيمان 
نشدن خواهان از اقامه دعوي هم متقاضي بايد هفت خوان رستم را طي 

كند تا بلكه بتواند حق خود را بگيرد. 

قصاص حق اس�ت ام�ا يكي از م�واردي ك�ه قص�اص را منتفي 
مي كن�د اع�ام گذش�ت اولي�اي  دم از اج�راي حك�م قصاص 
اس�ت كه اين ام�ر ممكن اس�ت ب�ا گرفت�ن غرامت ب�ه ميزان 
ديه ي�ا به مصالح�ه كمتر يا بيش�تر از ديه باش�د ي�ا عفو مجرم 
ب�دون گرفت�ن دي�ه و به ص�ورت مجان�ي ص�ورت گي�رد. 
گذش��ت از قصاص مخصوص اولياي  دم مقتول است و جز آنها كس 
ديگري نمي تواند قصاص را درخواست يا از آن گذشت كند. ولي دم 
همان ورثه مقتول است كه  جز همسر )مرد يا زن(  حق قصاص ندارد. 
وراث مقتول يا همان اولياي   دم شامل سه طبقه خاص مي شود. طبقه 
اول ش��امل پدر، مادر و فرزندان )در صورت نب��ود فرزند، نوه مقتول 
صاحب حق است(، طبقه دوم شامل پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و 
برادر )درصورت نبود خواهر و ب��رادر، خواهرزاده يا برادرزاده صاحب 

حق است(، طبقه سوم شامل عمه، عمو، خاله و دايي )درصورت نبود 
هيچ يك از اينها، فرزندانشان صاحب حق هستند.( 

بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر مرتكب جرم از ورثه باشد، ولي  دم 
به  شمار نمي  آيد و حق قصاص و ديه ندارد. براي مثال پسري كه پدر 
خود را به قتل رسانده است، ديگر، ولي دم پدر خود نيست؛بنابراين 

گذشت وي از خون پدرش، مانع از مجازات او نيست. 
حال سؤالي كه ممكن است براي خواننده پيش آيد اين است كه اگر 
يك نفر چند ولي دم داشته باشد و برخي از آنها خواستار قصاص شوند 
و برخي ديگر گذش��ت نمايند يا ديه بخواهند، تكليف چيس��ت؟ در 
پاسخ بايد گفت: اواً اگر برخي از اولياي  دم خواستار قصاص باشند و 
برخي ديگر ديه بخواهند، قاتل قصاص مي  شود و سهم ديه افرادي كه 
خواستار ديه  هستند، توسط اولياي دِم قصاص كننده به آنها پرداخت 

مي  شود. ثانياً اگر برخي از اولياي دم خواستار قصاص باشند و برخي 
ديگر قاتل را عفو كنند، قاتل قصاص مي شود و سهم ديه افرادي كه 

گذشت كرده اند، به قاتل پرداخت مي  شود. 
اما شرايط گذشت شامل 4 مورد مي شود:

اواً صاحبان حق قصاص در هر زماني تا قبل از اجراي حكم قصاص 
مي توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتي اگر قاتل بااي چوبه دار باشد، با 
گذشت اولياي دم از قصاص رهايي مي  يابد. اما بعد از گذشت، ديگر 
امكان رجوع از آن وجود ن��دارد و در صورتي كه اولي��اي دم قاتل را 

بكشند، خود قاتل محسوب مي شوند. 
ثانياً اگر مقتول پيش از مرگ خود قاتل را عفو كرده باشد، اولياي دم 
او ديگر نمي توانند قاتل را قصاص كنند؛ چراكه اساساً اين حق از آِن 
مقتول بوده كه با بخشش خود پيش از مرگش، حق قصاص را ازبين 

برده است. 
ثالثاً گذشت بايد منجز باشد؛ بدين معنا كه معلق به تحقق هيچ شرطي 
نباشد. براي مثال اگر پدر مقتول بگويد درصورتي قاتل را مي بخشم كه 

فان كار را انجام دهد، به اين بخشش ترتيب اثر داده نمي شود. 
رابعاً گذشت از قصاص ممكن است مجاني باش��د يا در ازاي گرفتن 
ديه )به ميزاني كه هر ساله از جانب رئيس قوه قضائيه اعام مي شود( 
يا كمتر يا بيش��تر از آن باش��د كه در اين حالت به آن مصالحه گفته 

مي شود. 
ازم به ذكر است اگر مقتول بدهي داشته باشد و ارث باقيمانده از او 
براي پرداخت بدهي كافي نباشد، ورثه نمي توانند بدون پرداخت يا 
تضمين بدهي هاي وي، به طور مجاني قاتل را ببخشند و اگر چنين 

كنند، مكلفند ديون متوفي را از اموال خود پرداخت كنند.

جزئيات طرح »تش�ديد مج�ازات اسيدپاش�ي« در 
كميس�يون قضايي و حقوق�ي مجل�س اواخر هفته 
گذش�ته تصويب ش�د و به زودي براي تصميم گيري 
نهايي به صحن مجلس خواهد رس�يد. بر اساس اين 
طرح مجازات اسيدپاشي تشديد مي شود، به طوري 
كه عاوه بر قص�اص نفس يا عضو، با توج�ه به ميزان 
ديه اعضاي ب�دن، حبس هاي تعزي�ري درجه يك تا 
چهار براي جرم اسيدپاش�ي پيش بيني ش�ده است. 
مختل كردن زندگي زنان پس از طاق و جدايي از همسر، 
مختل ك��ردن زندگي دخت��ران پس از پاس��خ منفي به 
خواستگاران يا اتمام رابطه دوستي به قصد انتقام جويي، 
اختاف ميان افراد اع��م از اختافات مالي ي��ا غير آن و 
اجيركردن اسيدپاش براي تسويه حساب هاي شخصي و 
انتقام جويي، وجود انگيزه هايي در جهت حذف فيزيكي 
يا تنبيه غيرقانوني هنجارش��كنان اجتماعي و فرهنگي، 
وجود انگيزه هاي سياسي و تروريستي براي حذف فيزيكي 
رقبا، همچنين وجود اختافات خانوادگي بين خانواده ها، 
انتقام جويي جوانان عليه يكديگر و استعمال اسيد توسط 
اشخاص عليه خود به منظور خودكش��ي از جمله عللي 

هستند كه باعث ارتكاب جرم اسيدپاشي مي شوند. 
البته دليل غالب در اسيدپاش��ي، انتقام جويي اس��ت كه 
اين اقدام خودسرانه اسيدپاش، ناامني در جامعه را در پي 
دارد،زيرا با افزايش اين جرم، حاش��يه امنيت براي ساير 
اشخاص و به تبع آن براي كل جامعه از بين خواهد رفت. 

مجموع موارد ذكر شده باعث شد مجلس در سال 94 براي 
اولين بار به موضوع تشديد مجازات اسيدپاشان ورود كند 
كه نتيجه آن تصويب طرح تشديد مجازات اسيدپاشي در 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در هفته گذشته شد. 

  مثلث مجرم، اسباب و انگيزه جرم و  بزه ديده 
هر چند اين مصوبه ب��ا مبنا قرار دادن نف��س مجازات و 
بازدارندگي آن توانسته است نظر اعضاي كميسيون قضايي 
را تأمين كند اما با اين حال در شرايطي كه اسيد به راحتي 
در دسترس افراد است و ابزار جرم به راحتي قابل تهيه و 
توزيع و  آگاه سازي و فرهنگ سازي به امان خدا رها شده 
است،به مرور به سرنوشت ساير قوانين دچار مي شود كه 

كمتر انتظار بازدارندگي را برآورده مي كنند. 
در همين راس��تا ازم اس��ت مواد اس��يدي از دسترس 
عموم مردم خارج و در راس��تاي آگاه سازي، پيشگيري و 
فرهنگ سازي مردم گام مؤثري برداشته شود تا جامعه از 

عواقب جرم اسيدپاشي آگاه باشند و در امان بمانند. 
در سال 94 طرحي درخصوص »مقابله با اسيدپاشي و 
حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن« توسط نمايندگان 
ارائه و توس��ط كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس 
شوراي اسامي بررس��ي شد كه بر اس��اس آن، عاوه 
بر اينكه اسيدپاش��ي جرم غيرانس��اني تلقي مي شد، 
درخواست شد تا درباره تأمين نظم عمومي نيز اقداماتي 
انجام ش��ود، چراكه بيشتر اين آس��يب ها به زنان وارد 
مي شود و موجب بروز خس��ارت هاي جبران ناپذيري 
چون حذف زيبايي و سامت براي آنهاست. در اين طرح 
مسئله عدم خريد و فروش مواد شيميايي مطرح شد، 
به طوري كه وزارت صنعت معدن و تجارت مكلف بود 
با ساير وزارتخانه ها همكاري كند تا آيين نامه مرتبط با 
نحوه عرضه و فروش مواد اسيدپاشي به تصويب هيئت 
وزيران برس��د. بر اس��اس آن بايد خريد و فروش مواد 
اسيدپاشي محدود مي شد تا از بزه ديده حمايت شود، 

اما اين طرح مسكوت ماند. 

  سكوت 3 ساله مجلس شكست 
در فروردين ماه 9۷ مجلس مج��دداً طرحي تحت عنوان 
»تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي 
از آن« ارائه داد، كميس��يون اصلي رسيدگي به آن باز هم 
كميسيون حقوقي و قضايي بود و آنها بيشتر  روي تشديد 
مجازات تمركز كرده بودند كه به استناد قاعده فقهي اضرر 
بررسي ش��د. در اين طرح جرم اسيدپاشي موجب اخال 
در نظم عمومي تلقي و در ماده اول آن اينطور مطرح ش��د 
كه »پاشيدن اسيد و هر تركيب ش��يميايي ديگري جرم 
است«. همچنين براي حمايت از بزه ديدگان اسيدپاشي 
همه راه هاي فرار براي مجرم بسته مي شود. مجازات براي 
مجرم بسته به نوع جرم در اين طرح حبس تعزيري درجه 
چهار است و براي اينكه به پرونده هاي اسيدپاشي سريع تر 
رسيدگي شود پرونده دعاوي مربوط به اسيدپاشي خارج از 
نوبت رسيدگي مي شود. در ماده ششم اين طرح نيز قيد شد 
كه عاوه بر خسارات مادي، خسارات معنوي نيز مدنظر قرار 
گيرد. اداره تقنين مجلس هم به عنوان طرح تشديد مجازات 
اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن ايرادهايي وارد 
كرده است. آنها معتقدند در عنوان اين طرح »جرم انگاري« 
صورت نگرفته است و بايد ادبيات عنوان آن بازنگري شود. 
اين طرح در حال حاضر در كميس��يون حقوقي و قضايي 

تصويب شده است اما هنوز تا قانوني شدن فاصله دارد. 
  مجازات اسيدپاشي 60 ساله شد 

گفتني است نخستين قانون مربوط به مجازات اسيدپاشي 
مربوط به  سال 133۷ است كه در آن براي اسيدپاش دو تا 
پنج سال زندان پيش بيني شده بود و پس از تصويب قانون 
مجازات اسامي نيز مجرم اسيدپاش پس از ارتكاب جرم 
به پرداخت ديه اي مقدر و ارش جزايي به بزه ديده محكوم 

مي شد و از باب جنبه عمومي جرم نيز حبسي را حداكثر به 
مدت پنج سال به جان مي خريد اما به  عقيده كارشناسان 
اين مجازات براي چنين جرمي بسيار ناچيز بوده و است. 
زماني كه فردي روي ديگري اس��يد مي پاش��د و آسيب 
جس��ماني دائمي به وي وارد و او را از حضور در اجتماع يا 
فعاليت هاي اجتماعي محروم مي كند و در حقيقت باعث 
مرگ اجتماعي او مي ش��ود قصاص عضو در اين جرم نيز 
امكانپذير نيس��ت، چراكه در قصاص عضو به طور دقيق 
بايد به همان ميزاني كه بزه ديده آس��يب  ديده اس��ت، به 
جاني آسيب وارد شود. در جرم اسيدپاشي، قصاص عضو 
)قصاص طرف( غيرممكن بوده و مستند به قانون، در اين 
جرم عمدي، قصاص به ديه تبديل مي ش��ود، درحالي كه 
دي��ه و ارش جزايي بزه دي��ده، هي��چ گاه نمي تواند چهره 
ازدست رفته قرباني را به وي بازگرداند. همچنين ماده 614 

قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب  سال 13۷5 
نيز بر اين موضوع اذعان داشته و مقرر كرده است:»هركس 
عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان 
يا شكستن يا ازكارافتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض 
دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل 
مجني عليه شود، در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد، 
چنانچه اقدام وي موجب اخال در نظم و صيانت و امنيت 
جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود به دو تا پنج سال 
حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست شاكي به 
پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.« از بندهاي »ب« و »پ« 
ماده 393 و 394 قانون مجازات اس��امي مصوب 1392 
نيز اينطور به نظر مي آيد كه امكان قصاص عضو براي جرم 
اسيدپاشي منتفي است، بنابراين در حال حاضر اسيدپاشي 

مجازاتي ندارد كه مجرم را از ارتكاب جرم بر حذر دارد. 

   گزیده

نيلوفر اماني 
  گزارش 2

شرايط گذشت از قصاص 

بيدار باش مجلس در برابر كابوس اسيدپاشی 
قانون تشديد مجازات اسيدپاشي در انتظار تصويب نهايي مجلس است

در قواني�ن حقوق�ي كش�ور واژه اي به نام »به�اي خواس�ته« داريم كه مي�زان هزينه 
دادرس�ي را تعيين مي كند. واژه اي كه تنها با تغيير يك كلمه به نام »ارزش خواس�ته« 
در ايحه بودجه 98 توس�ط دول�ت ش�رايط و مبناي هزين�ه دادرس�ي را تغيير داده 

است و مفاس�د متعددي را دامنگير چرخه حقوقي كش�ور كرده و البته بر دوش مردم 
گذاشته است. تضييع حق دادرس�ي عادانه، الزام خواهان به ايجاد امور غيرضروري، 
 ض�رورت مراجعه به كارش�ناس و مضاعف ش�دن هزينه دادرس�ي، اطاله دادرس�ي و 

نيز به دنب�ال آن كاهش مراجع�ه مردم براي ح�ل و فصل دعاوي از جمله اين مفاس�د 
خواهد بود. به دليل تغيي�ر همين يك واژه و تغيير مبناي دادرس�ي قاعدتًا بس�ياري 
از مردم براي پيگي�ري دعاوي مالي خودش�ان بايد هف�ت خوان رس�تم را طي كنند. 

نيره ساري
  گزارش یک  

88498440سرويس اجتماعي
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علم سياس�ت در سيس�تم جديد علم�ي از مجموعه 
علوم اجتماعي به حس�اب مي آيد. در اين علم نظامات 
و رفتارهاي سياسي مورد تحليل قرار مي گيرند. ارتباط 
تنگاتنگي که اين علم با رشته هاي ديگري چون حقوق، 
اقتصاد، روانشناسي، جامعه شناسي و... برقرار مي کند، 
آن را در حوزه شناختي اين  علوم قرار مي دهد. قرن 1۹ 
زماني است که اغلب اين رشته ها از جمله علوم سياسي 
به عنوان رشته دانش�گاهي مدون ش�دند و به صورت 
تفکيکي و مستقل هويتي براي آنها طبق نظام موضوعي 
پديده شناس�ي و روش شناس�ي در نظ�ر گرفته ش�د. 
گرچه س��ال هايي پس از مدون ش��دن و رواج رش��ته هاي 
گوناگون علوم انساني در غرب گروهي از انديشمندان تحت 
عنوان »حلقه وين« کوش��يدند در راس��تاي متحد نمودن 
مجدد محتواي رش��ته هاي مختلف گام بردارند و خصوصاً 
براي ترويج علوم انس��اني با علوم طبيعي آن هم با رويکرد 
پوزيتيويس��تي گام بردارند؛ لکن اين موض��وع هيچ گاه در 
عرصه علمي تحق��ق نيافت و رويکرد »تخصصي ش��دن« 
نهادهاي علمي براي رشته سياست نيز آن را به گرايش هاي 

تخصصي تقسيم کرد. 
 اي��ن رش��ته در اغل��ب دانش��گاه هاي دني��ا ب��ا عب��ارت        
» political sciences« توصيف مي شود و بعضاً با عنوان 

»government«  نيز شناخته شده است. 
در ايران از سال ۱۲۷۷ رشته علوم سياسي به عنوان يکي از 
علوم انساني مطرح ش��ده و مورد تدريس قرار گرفته است. 
مدرسه علوم سياس��ي در واقع دومين مرکز دانشگاهي در 
ايران است که پس از دانشکده طب در تهران راه اندازي شد. 
مدرسه علوم سياسي در ايران همانطور که اشاره شد اولين 
نهادي است که به تربيت محصان علوم سياسي در کشور 
پرداخت. اين مدرس��ه رويکرد نخس��ت خ��ود را از ابتداي 
تأسيس در دوران مشروطه بر محور تربيت ديپلمات هايي 
براي برقراري مناسبات با ديگر کشورها گذاشت و به تبع آن 
مس��ائل و دروس مربوط به حقوق بين الملل، ديپلماسي و 
سياست  خارجي سهم اصلي را از اين رشته به خود اختصاص 
دادند. منابعي هم که دانشجويان براي فراگيري دروس از آن 
بهره مي گرفتند و مدت آن ترجمه هاي متون فرانسوي در 
حوزه مطالعات سياسي بود و اساساً تحليل فضاي سياسي 
کشور و مطالعات بوم شناسانه سياسي در آن جايي نداشت. 
در نتيجه محصان اين رشته با ماهيت سياسي داخلي فاصله 
گرفته و صرفاً با مطالعه نهادها و ساختارهاي غربي، مفتون 

مفهوم توسعه سياسي در اروپا مي شدند. 
مدرسه علوم سياسي پس از تأسيس دانشگاه تهران به عنوان 
يکي از دانشکده هاي اين دانشگاه ش��ناخته شد و در کنار 

رشته حقوق تدريس مي شد. 
در واقع در اين دوره رشته علوم سياس��ي به عنوان يکي از 
گرايش هاي علم حقوق مطرح بود و البته محتواي خود را نيز 
از مناسبات حقوقي و سياسي حاکم بر فضاي علمي فرانسه 
اتخاذ مي کرد. با شکل گيري رشته مستقل علوم سياسي در 
دانش��گاه حوزه هاي محتوايي به آن اضافه شد که آلن بيرو 
علم شناس فرانسوي اين زيرشاخه ها را شامل تاريخ سياسي، 
مطالعه عقايد سياسي، نهادهاي سياسي، حقوق اساسي و 
روابط بين الملل مي دانند. نتيجه اين رويکرد، محافظه کاري 
دانش آموختگان نسبت به نهادها و رفتارهاي سياسي جامعه 
ايران، پرهيز از تحليل مس��ائل سياس��ي، گرايش صرف به 
سمت ترجمه محتواي علوم سياسي اروپا و خصوصاً فرانسه 

و نهايتاً بيگانگي از فرهنگ خودي بود. 
  خروج انحصاري آموزش علوم سياسي از دانشگاه 

تهران
 تفکيک اين رشته دانشگاهي از رشته حقوق و رويکرد علوم 
اجتماعي به آن، س��بب هويت گرفتن اين رشته به صورت 
مستقل شد. با اين وجود اما محتواي اين رشته همچنان به 
گونه اي نبود که بتواند به اقتضائات سياست ايران پاسخگو 
باشد؛ چراکه اساس��اً ترجمه آثار موجود و شناخت اساتيد 
علوم سياسي از اين رش��ته و بااتر از اينها ساختار علمي و 
انتظارات حاکميت از نهاد علمي چيزي نبود که در واقعيت 

بتواند به کارآمد سازي اين علوم کمک کند. 
اين مسير با وجود تغييرات و تاش هايي که پس از انقاب 
از سوي دانش��گاهيان معتقد به گفتمان انقاب و نهادهاي 
علمي برخاس��ته از آن صورت گرفت، همچنان نتوانس��ته 
به کارآمدس��ازي مفاهيم علوم سياس��ي و کاربست آن در 
فضاي سياست ملي کمک شاياني کند. آسيب شناسي هاي 
صورت گرفته از س��وي اعضاي جامعه علمي در خصوص 
علل اين ناکارآمدي موضوعاتي را دسته بندي کرده اند که 
در يک جمع بندي مي توان از ميان علل برش��مرده در اين 

آسيب شناسي ها به موارد زير اشاره کرد:
  تأويل علوم سياسي به ساير علوم

همانطور که اشاره ش��د، يکي از عواملي که به عنوان نقطه 
آسيب در کاربست علوم سياسي برشمرده مي شود، نگاهي 
است که گاه اين علم را ذيل رشته هاي ديگر تعريف مي کند. 
گرچه علوم سياسي پس از دهه 40 از رشته حقوق مستقل 
شد اما به دليل آنکه اغلب اس��اتيد علوم سياسي همچنان 
بيشتر رويکرد حقوقي و ساختاري به مباحث علوم سياسي 
دارند و کمتر به انديشه هاي سياسي فاسفه تسلط دارند، 
همچنان رويکرد حقوقي به علوم سياس��ي حاکم اس��ت. 
همچنين همپوش��اني عناوين برخي ديگر از علوم انساني 
مانند »جامعه شناسي سياسي« و »اقتصاد سياسي« گاهي 
سبب مي شود سياس��ت به عنوان موضوع و رويکردي ذيل 
ساير علوم مطرح باشد و موضوعات انديشه سياسي به صورت 

مستقل کمتر مورد توجه قرار گيرد. 
  ابهام در مفاهيم

مفاهيم علوم سياسي داراي تعاريف موسع هستند و بسياري 
از اساتيد که مسلط به محتواي زبان اصلي مفاهيم خصوصاً 
در زمينه فلسفه سياسي نيس��تند براي انتقال اين مفاهيم 
دچار مش��کل مي ش��وند. اين موضوع مخصوصاً در تبيين 
انديشه سياسي فاسفه سياس��ي آلماني زبان و پيچيدگي 
مفاهيم ارائه شده در اين مکاتب بسيار قابل مشاهده است. 

  سياست زدگي علوم سياسي
از آنجا که مفاهيم علوم سياس��ي به منظور نمايش کارايي 

نيازمند تحليل سياست در عرصه داخل و بين الملل است 
و اين مسئله خود با مفاهيمي چون احزاب سياسي، قدرت 
و حاکميت، استعمار و... پيوند خورده است محافظه کاري 
اساتيد و تحليلگران و محدوديت ها در پذيرش نقد به فضاي 
سياسي سبب شده تحليلگران بيشتر در مرز ايدئولوژي و 
فلسفه به کنکاش مفاهيم سياسي روي آورند و از نقد جامعه 
بر اساس سياس��ت هاي حاکم فاصله بگيرند. از سوي ديگر 
برخي فعاان اين عرصه نيز در انطباق مفاهيم متعارف علوم 
سياسي با مدل هاي رايج دچار پارادوکس شده و تبديل به 
اپوزيسيون مي شوند و طبعاً مورد مخالفت و حتي تعقيب 
حکومت قرار مي گيرند. اين تقابل سياس��ي و شايد حدود 
پايين پذيرش نقدهاي سياسي از جمله علل ديگر ناکارآمدي 

و انزواي علوم سياسي در جامعه ايران باشد. 
 تعارض سنت و تجدد در جامعه ايران

انکارناپذير اس��ت که فرهن��گ و بوم جامع��ه ايراني داراي 
ساختارهايي است که با نهادها و مفروضات مدرنيته داراي 
تعارض اساسي است. در اين ساختار مبناي عرفي گراياني و 
اومانيس��تي دانش غربي خصوصاً در حوزه علوم سياسي و 
روش شناسي آن، نمي تواند پاسخگوي مسائل جامعه باشد، 
چراکه رويکرد مدرنيته ستيزي و رويکرد اسام سياسي که 
در فضاي کان  گفتمان سياست ايران حاکميت و استقرار 
دارد، طبعاً به تنش و گسست ميان مفاهيم و آموخته هاي 
سياست مدرن با هست های  سياس��ت ايران مي انجامد و از 
همين رو رشته هاي علوم سياس��ي اغلب خاستگاه و محل 
رشد انسان هايي قرار مي گيرند که نمي توانند مدل جمهوري 
اس��امي را با آموخته ها و مدل هاي سياسي عرفي تطبيق 
دهند و در نتيجه نه تنها امکان نقش آفريني فعال در زمينه 
سياست نمي يابند بلکه گاه به مبارزه با آرمان ها و الگوهاي 
سياسي موجود برمي خيزند. بسياري از انديشمندان  طي 
ساليان اخير کوشيده اند تا مفاهيم و ادبيات سياسي مدرن را 
با مفاهيم حاکم بر سياست کشور منطبق نمايند. به عنوان 
مثال ادبيات جامعه مدني مدرن را به جامعه هجري و نبوي 
پيوند زنند اما تجربه نشان داده است نه تنها از سوي معتقدان 
به ايدئولوژي سياسي حاکم بلکه از سوي عموم مردم نيز با 

پس زدن اين مفاهيم مواجه شده اند. 
  ضعف مطالعات بين رشته اي در کشور

در دنياي امروز درهم تنيدگي موضوعات به گونه اي است که 
با صرف تخصص در يک دانش نمي توان موضوعات و مسائل 
را تحليل کرد. اين پيچيدگي در دنيا فضاي آموزش��ي را به 
سمت مطالعات بين رشته اي سوق داده است. تحليلگري در 
اين فضا مستلزم آن است که محققان به مجموعه ای از علوم 

مرتبط مسلط باشند.
  سياست اسامي؛ آلترناتيو نوپا 

محتواي علمي سياست اسامي را مي توان در حال حاضر و 
در ميان آثار و مقاات انديشمندان اين حوزه در چند بخش 
دنبال کرد: فلسفه سياست اسامي، دانش سياست اسامي 
و فقه سياسي. فلسفه سياسي به طور کلي موضوعي است که 

در دسته بندي متعارف دانشگاهي ذيل رشته فلسفه مطرح 
مي شود اما در دانشگاه هاي ما فلسفه سياسي نيز از جمله 
موضوعات علم سياست است. دو دسته ديگر )دانش سياسي 
و فقه سياس��ي( را نيز ذيل مفهوم کلي »انديشه سياسي« 

مي  توان در فضاي علمي کشور جست وجو کرد. 
فلسفه سياست در واقع علمي است که موضوع آن شناخت 
مفاهيم سياسي به صورت عقلي و برهاني است و در جهان 
اس��ام نيز با همين رويکرد از ابتدا مط��رح بوده به گونه اي 
که بتوان بدون اتکا به مفاهيم برگرفته از وحي و به صورت 
جهانشمول، ريشه مفاهيم سياس��ي را توضيح داد. فلسفه 
اسامي را در تاريخ شناسي علوم به کندي نسبت مي دهند 
که در زمان فارابي به اوج خود رس��يد. ماصدرا نيز با طرح 
بحث اوصاف و صفات نبى، طبع مدنى انس��ان، س��عادت 
محوری و اصناف مردم و مدن و امثال آن، رونق ديگري پس 

از يک دوره فطرت به فلسفه سياسي داد. 
دکتر عبدالرضا داوري معتقد اس��ت: »ماص��درا از جمله 
فيلسوفانى است که در عين گوشه گيری و اعراض از پيوستن 
به ارباب قدرت، جداً به سياست مى انديشيده و در آثار خود 
هم به سياس��ت مثالى و هم به رسوم آيين کشورداری نظر 
داش��ته اس��ت. وي در افکار سياسى انديش��مندان قبل از 
خود تأمل و گاه نوآوری داشته و به شکل خاص به واقعيت 
سياست متداول، شرايط پادش��اهى و حدود قدرت پادشاه 

پرداخته است.« 
اما آنچه مي ت��وان از آن به عنوان تأثيرگ��ذاري ماصدرا بر 
فلسفه سياس��ي ياد کرد، جهان بيني ويژه اي است که وي 
در حوزه معرفتي ارائه مي کند و تأثيرات آن را بر نس��لي از 
سياستمداران پس از نهضت مشروطه و برهه انقاب اسامي 
مي توان مشاهده کرد که با اتکا به نظريه حرکت جوهري، 

مدلي نوين از جنبش هاي سياسي ارائه کردند . 
در کنار فلسفه سياسي مسلمانان، اين فقه اسامي است که 

به موضوعات حوزه انديشه سياسي پرداخته است. 
حتي فاسفه اسامي چون فارابي و ماصدرا نيز در حوزه 
اعمال اجتماعي و رفتار سياسي به فقه ارجاع مي دهند. به 
عنوان مثال فارابي معتقد است در صورت فقدان رئيس اول 
)نبي( و ائمه ابرار که ملوک حقيقي هستند، نيازمند فقه براي 

اداره سياست مدون هستيم. 
منابع فقه اسامي خود از قرآن، سنت، عقل و اجماع شکل 
يافته و وظيفه آن کش��ف احکام و دستورالعمل پيش روي 

انسان در مواجهه با هر مسئله در زندگي است. 
فقه سياسي گرايشي در فقه است که مرتبط با مسائل ذاتاً 
داراي هويت سياس��ي )مثل جهاد و وايت( يا موضوعات 
با ارتباط غيرمستقيم به سياس��ت )همچون عقود و قضا( 

مي پردازد. 
عميد زنجاني دامنه فقه سياس��ي را مسائلي مي داند که بر 
تمامي مباحثي که در زمينه هاي جهاد، امر به معروف و نهي 
از منکر، حسبه، خراج، فيء، اموال، احکام سلطاني، وايت، 

حکومت و. . . مطرح است دربرمي گيرد. 
همان گونه که مشاهده مي شود گفتمان اسام سياسى چه 
در حوزه زيربنايي )فلسفه سياسي( و چه مسائل روبنايي و 
رويکردهاي جاري )انديشه سياسي( خود داراي نظام مفصل 
موضوعي است که تفصيل آن مي تواند زمينه شکل گيري 

يک رشته مستقل دانشگاهي باشد. 
اين در حالي است که متأس��فانه طي اين سال ها عمًا جز 
سلس��له اي از نشس��ت ها، مقاات يا کتب متفرقه يا نهايتاً 
چند واحد درسي افزودني به منابع علوم سياسي توشه اي 
از منابع علوم سياسي اس��امي به صورت مدون و منسجم 
برگرفته نشده اس��ت. گرچه خاصه پس از پيروزي انقاب 
اسامي نهادها و مؤسساتي در حوزه علم و پژوهش متکفل 
اسامي سازي علوم انساني شده اند اما در عمل نتوانسته اند 
دانشگاه را سيراب کنند و همچنان مهم ترين منابع مطالعاتي 
دانشجويان علوم سياسي، نگرش هاي نظريه پردازان ليبرال يا 

آلماني در علوم سياسي و مدل هاي حکومتي است. 
اين در حالي است که برخي نهادهاي علمي نظام معتقد 
به اسامي کردن علوم در س��طح حداکثري هستند و به 
عبارتي اعتقاد به امکان اسامي سازي علوم حتي در سطح 
علوم پايه و تجربي مانند فيزيک و شيمي هستند. مراتب 
اسامي سازي مي تواند در سه سطح پيش فرض ها، روش ها 
و غايات دانش باشد و بايد نهادهاي متولي اسامي سازي 
مش��خص کنند در زمينه علوم سياسي اسامي در کدام 
سطوح امکان تحقق پروژه اسامي کردن وجود دارد و اين 
اسامي کردن چه نسبتي با علوم متداول امروزي دارد و 
آيا منوط به حذف و تقابل با آن است يا مي تواند در نقش 

مکمل قرار گيرد. 
نهايت اينکه نيازهاي جامعه اس��امي کنوني ايران اقتضا 
مي کند سياس��ت اس��امي نه به عنوان يک واحد درسي 
ابه اي انبوه مس��ائل سياس��ت مدرن بلکه به عنوان يک 
رويکرد جدي در فضاي علمي مبسوط گردد و با بومي سازي 
اين دانش و ااقل اجراي آن در مقياس آزمايشگاهي به دنبال 

آلترناتيوي بومي براي سياست مدرن باشيم. 

انکارناپذير است که فرهنگ و بوم جامعه 
ايران�ي داراي س�اختارهايي اس�ت که با 
نهادها و مفروضات مدرنيته تعارض اساسي 
دارد. در اين ساختار مبناي عرفي گراياني 
و اومانيس�تي دان�ش غرب�ي خصوصًا در 
حوزه علوم سياس�ي و روش شناسي آن، 
نمي تواند پاسخگوي مسائل جامعه باشد

گرچه علوم سياس�ي پس از ده�ه 40 از 
رش�ته حقوق مس�تقل ش�د اما به دليل 
آنک�ه اغل�ب اس�اتيد عل�وم سياس�ي 
همچن�ان بيش�تر رويک�رد حقوق�ي 
و س�اختاري به مباحث علوم سياس�ي 
دارند و کمتر به انديش�ه هاي سياس�ي 
فاسفه تس�لط دارند، همچنان رويکرد 
حقوق�ي بر علوم سياس�ي حاکم اس�ت 

علم سياست در کشاکش ليبراليته و اسام سياسي
بررسي علل ناکارآمدي »علوم سياسي« در ايران 

 آي�ا اينک�ه »فقي�ه، بااتري�ن مق�ام 
قواس�ت«  کل  فرمان�ده  و  حکوم�ت 
چنانکه س�روش محات�ي ادع�ا مي کند 
ب�ه اين معناس�ت ک�ه فقها، ح�ق تصدي 
ندارن�د؟! کش�ورداري  و  حکوم�ت 
حجت ااسام سروش محاتي هفته گذشته 
در مصاحبه با روزنامه شرق مطالبي را درباره 
حدود اختي��ارات ولي فقيه به عامه ش��هيد 
آيت اه العظمي سيدمحمدباقر صدر نسبت 

داده است. 
سيد طاها بصيري در واکنش به ادعاهاي ياد 
شده يادداشتي به نگارش درآورده و با استناد 
به مقاات و آثار ش��هيد صدر، حدود وايت 
از منظر ايش��ان را تبيين کرده است. در اين 
يادداشت آمده است: باورنکردني از آن رو که 
اگر کسي کمترين آش��نايي با انديشه شهيد 
صدر داشته باشد نيز مي داند که نسبت دادن 
چنين مطالبي به آن ش��هيد واامقام ممکن 
نيس��ت. وي در اين مصاحبه، نظريه ش��هيد 
صدر درباره وايت فقيه را تلفيقي از وايت با 
مبدأ الهي و وکالت از سوي مردم مي داند که 
تفسيري حداقلي از وايت فقيه است و بيشتر 
نقش نظارت ديني براي آن از س��وي شهيد 
صدر در نظر گرفته شده است. وي مي گويد: 
»مبناي ش��هيد صدر اين اس��ت که مستند 
وايت فقيه روايتي از حضرت وليعصر است 
که فرموده است: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا 
فيها الي رواة احاديثنا؛ يعني در رخدادها، به 
راويان احاديث ما مراجعه کنيد. ولي استنباط 
شهيد صدر از اين روايت آن نيست که فقها، 

حق تصدي حکومت و کشورداري دارند. « 
در واقع س��روش محاتي اي��ن مطالب را به 

شهيد صدر نسبت مي دهد:
۱- وايت فقيه تلفيقي از وايت با مبدأ الهي 

و وکالت از سوي مردم است
۲- نقش ولي فقيه بيشتر نقش نظارت ديني 

است
۳- نظريه شهيد صدر تفس��يري حداقلي از 

وايت است
4- از نظر ش��هيد ص��در فقها ح��ق تصدي 

حکومت و کشورداري ندارند. 
هيچ يک از چهار ادع��اي فوق در هيچ يک از 
کتاب ها و آثار شهيد صدر وجود ندارد. شهيد 
صدر در هيچ کدام از آثار خود، وليامر يا مرجع 
يا شهيد يا فقيه )عبارات گوناگوني که شهيد 
صدر براي اين منصب ب��ه کار برده( را وکيل 
از س��وي مردم نمي داند و واقعاً معلوم نيست 
آقاي سروش محاتي چگونه به شهيد صدر 

چنين نسبتي را داده است. 
ش��ايد جناب س��روش محاتي از اين جهت 
نقش ولي فقيه را نظارت دانسته که در عبارت 
شهيد صدر کلمه اإشراف الکامل آمده است 
و او معناي اشراف در عربي را با معناي اشراِف 
مصطلح در فارسي يکسان پنداشته و گمان 
کرده که وقتي در عربي اشراف گفته مي شود، 
منظور همان اش��راف شکلي اس��ت که مثًا 
درباره مدارس يا مؤسس��ات ديني تحت نظر 
برخي  مراجع گفته مي شود. حال آنکه اشراف 
در عربي به معناي مديريت عالي اس��ت؛ نه 
نظارت کلي. دريافت اين معنا چندان سخت 
نيست. دم دس��ت ترين معجم هاي عربي نيز 
اين معنا را توضيح داده اند: »أْشَرَف عليه: تواَه 
وتعَهده« )المعجم الوسيط(. اما گذشته از اين 
در خود عبارت ش��هيد صدر پيش از عبارت 
»اشراف کامل«، »وايت« به »القيمومة علي 
تطبيق الشريعة« معنا ش��ده است و آيا واقعاً 

قيموميت را هم مي توان نظارت فهميد؟!
براي رد ادعاهاي سس��ت دوم و س��وم کافي 
است که آقاي سروش محاتي همان رساله اي 
را که به آن استش��هاد کرده است کمي ورق 
بزند تا ببيند آيا چنان ادعاهايي با اين عبارات 

شهيد صدر ذره اي همخواني دارد:
» مرجعيت حکيمان��ه، تبيين کننده قانوني 
اسام است و به لحاظ ديني، مرجع، نايب عام 
امام معصوم به ش��مار مي رود. بر اين اساس، 

مرجعيت، عهده دار امور زير است:
۱- بااترين مق��ام حکوم��ت و فرمانده کل 

قواست
۲- افرادي را براي احراز رياس��ت قوه مجريه 
نامزد مي کند يا نامزدي اف��رادي را که براي 
رياس��ت آن قوه داوطل��ب ش��ده  اند، تأييد 
مي کند؛ اين نامزد کردن از جانب مرجعيت، 
تأکيدي است بر هماهنگي عهده داري منصب 

از س��وي رئيس قوه مجريه با قانون اساسي و 
همچنين انتقال قداس��ت و ش��رعيت به آن 
نام��زد - در صورت پي��روزي در انتخاب- به 

عنوان يک حاکم
۳- تعيين انطباق يا عدم انطباق قانون اساسي 

با شريعت اسامي
4- تصميم نهايي در زمين��ه انطباق يا عدم 
انطب��اق قوانيني که در ح��وزه منطقه الفراغ 
توسط شوراي اهل حل و عقد وضع شده  اند، 

با قانون اساسي
۵- ايجاد ديوان عالي جهت بررس��ي هرگونه 

تخلف احتمالي در زمينه هاي ياد شده
۶- ايجاد دي��وان قضايي در تمامي ش��هرها 
جه��ت بررس��ي پرونده ه��اي ش��اکيان و 

دادخواهان و اقدام مناسب در آن موارد. 
همچني��ن مرجعيت به تش��کيل ش��ورايي 
متش��کل از ۱00نفر از روحاني��ون فرهيخته 
اقدام مي کند. اين شورا مش��تمل بر شماري 
از اس��اتيد عالي ح��وزه علميه و تع��دادي از 
نمايندگان فاضل مراجع و برخي خطيبان و 
نويسندگان و انديشمندان اسامي و حداقل 
۱0نفر از مجتهدان اس��ت. مرجعيت، وظايف 
خويش را از طريق همين شورا انجام مي دهد.« 
)اسام، راهبر زندگي، نگاهي فقهي و مقدماتي 
به پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسامي 
ايران، ص۳4 چاپ انتش��ارات دارالصدر (آيا 
اينکه »فقيه، بااترين مقام حکومت و فرمانده 
کل قواست« چنانکه س��روش محاتي ادعا 
مي کند به اين معناست که فقها، حق تصدي 

حکومت و کشورداري ندارند؟!
ش��گفت تر آنکه جن��اب س��روش محاتي 
در بخش ديگ��ري از مصاحبه خ��ود نظريه 
منطقةالفراغ ش��هيد صدر را اينطور توضيح 
مي دهد: »شهيد صدر اين قلمرو را قلمروي 
آزادي انس��ان و اختيار او براي شيوه زندگي 
مي داند. اين قلمرو در اختيار انس��ان است؛ 
يعن��ي ش��هروندان نس��بت ب��ه آن تصميم 
مي گيرند« و س��پس براي تبيين بيشتر اين 
نظر، آن را در مقابل انديشه آيت اه شاهرودي 
در باب منطقة الفراغ مي ش��مارد و مي گويد: 
»آقاي ش��اهرودي اين قلمرو را بيش��تر در 
اختي��ار حکومت ق��رار مي ده��د و مي گويد 
حکوم��ت در احکام الزامي ش��رع دس��تش 
بس��ته اس��ت، ولي در منطقةالفراغ دستش 

باز است.«
و اين يعني شهيد صدر اجازه دخالت حکومت 
در منطقةالفراغ را نمي دهد و ش��هروندان در 
اين حوزه دستشان باز است. عجبا! اگر کسي 
از کنار کتاب هاي مکتب صدر هم گذش��ته 
باشد، مي داند که چنين ادعايي چه اندازه دور 
از واقعيت اس��ت. اگر جناب سروش محاتي 
تنها همان متني را که به آن استناد کرده نيز 
منبع انديشه ش��هيد صدر بداند، کافي است 
که دريابد اساساً شهيد صدر منطقة الفراغ را 
در مقام نظريه پردازي براي قانونگذاري هاي 

حکومتي تبيين کرده است:
»شريعت اسام منبع قانون گذاري است، به 
اين معنا که شريعت اسام تنها منبعي است 
که قانون اساس��ي از آن گرفته و در پرتو آن، 
قوانين جمهوري اس��امي وضع مي ش��وند. 
اي��ن فرايند به ص��ورت زير انجام مي ش��ود: 
احکام ثابت شريعت اسامي که از نظر فقهي 
واضح و روشن هس��تند تا آنجا که به زندگي 
اجتماعي مربوطند، جزو ثابت قانون اساسي 
به شمار مي آيند، خواه آن حکم به صراحت در 
سند قانون اساسي آمده باشد و خواه نيامده 
باشد… در مواردي که نظر قطعي از وجوب 
يا حرمت، از جانب ش��ريعت وارد نشده، قوه 
مقننه ک��ه نماينده مردم اس��ت وظيفه دارد 
تا قوانيني را که مصلحت مي داند، به شرطي 
که با قانون اساس��ي مغايرت نداش��ته باشد، 
وضع کند. حوزه اين قواني��ن، منطقةالفراغ 
ناميده مي ش��ود که ش��امل تمامي حااتي 
است که ش��ريعت، انتخاب را بر عهده مکلف 
گذاشته اس��ت. بنابراين قوه مقننه حق دارد 
که بر اس��اس مصالح عمومي و به شرط عدم 
مغايرت با قانون اساسي، در اين موارد قوانين 
خاصي را بر مردم فرض کند.« ش��هيد صدر 
همچنين تأکيد مي کند که ولي فقيه عهده دار 
»تصمي��م نهاي��ي در زمينه انطب��اق يا عدم 
انطب��اق قوانيني که در ح��وزه منطقةالفراغ 
 توسط شوراي اهل حل و عقد وضع شده اند، 

با قانون اساسي« است. 

پاسخي به ادعاي سروش محاتي
 وايت فقيه؛ وايِت منطقه الفراغ است

درنگ

محمد خداپرست
   تحليل



   البرز: معاون اس��تاندار البرز و فرماندار ويژه شهرستان كرج، تشكيل 
تيم هاي شناسايي نقاط حادثه خيز و واكنش سريع دستگاه هاي خدماتي 
در هنگام بروز باياي طبيعي را از الزامات مديريت بحران دانست.  سيروس 
شفقي اظهار داشت: نام سيجان، يادآور سيل و خسارات مالي نشاني از آن 
است، س��ال ۹۴ در ۱۱ دقيقه بارش، شاهد تخريب ۷۰ درصد تأسيسات 
زيربنايي و خدماتي در اين روستا بوديم و عمق اين حادثه طبيعي تا جايي 

بود كه تنها ۲۰ روز زمان براي ايروبي ناشي از سيل زمان صرف شد. 
  زنجان: مديركل بهزيستي اس��تان زنجان با بيان اينكه ۲ هزار و ۹۵۰ 
زن سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش بهزيستي استان زنجان 
هستند، گفت: از اين تعداد ۲ هزار و ۴۴۱ نفر مستمري دريافت مي كنند.  
محمد محمدي قيداري، با بيان اينكه ۲ هزار و ۹۵۰ زن سرپرست خانوار 
و بدسرپرس��ت تحت پوشش بهزيستي استان زنجان هس��تند، افزود: از 
اين تعداد ۲ هزار و ۴۴۱ نفر مستمري دريافت مي كنند.  وي اظهار كرد: 
بهزيستي استان زنجان به توانمندسازي بانوان سرپرست خانوار تأكيد جدي 

دارد و تاكنون بسياري از بانوان هم از چرخه حمايتي خارج شدند. 
  سيس�تان و بلوچس�تان: طرح ارتقای آموزش ايمني عبور و مرور 
دانش آموزان مقطع ابتدايي مدارس حاشيه راه ها در شهرستان هاي سراوان، 
مهرستان و سيب و سوران برگزار شد.  رئيس اداره راهداري و حمل و نقل 
جاده اي مهرستان اظهار داشت: همه ساله تعدادي مدرسه در حاشيه راه ها 
شناسايي و به دو روش فيزيكي و نرم افزاري ايمن سازي مي شوند.  وي افزود: 
دانش آموزان مدارس منتخب به شكل تئوري و عملي با عائم راهنمايي و 
رانندگي آشنا شدند و با برنامه هاي فرهنگي مانند؛ نمايش هاي عروسكي 

موزيكال و همچنين شعر نحوه عبور از عرض جاده را فرا گرفتند. 
  كهگيلويه و بويراحمد: مديركل منابع طبيعي كهگيلويه و بويراحمد 
از تخصيص ۴۰ ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي به پروژه هاي منابع 
طبيعي شهرستان باشت خبر داد.  غامحسين حكمتيان در رابطه با جزئيات 
اين تخصيص اعتبار، افزود: در مناطق هدف شهرس��تان باشت عمليات 
بيومكانيكي و بيولوژيكي انجام شده كه خروجي هاي متعددي در پي خواهد 
داشت.  حكمتيان ابراز كرد: اعتبار عمليات بيولوژيكي شهرستان باشت كه از 
محل صندوق توسعه ملي تأمين شد در چهار پروژه به مساحت ۳۵۰ هكتار 

در حال اجرا بوده و اين اعتبار بالغ بر ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال است.

وجود كارخانجات و معادن مختلف در كرمانشاه 
باعث ش��ده تا اين اس��تان در زمينه استخراج و 
تبديل اين مواد اوليه گام ه��اي خوبي را بردارد 
به طوري كه در حال حاضر اين استان در زمينه 
توليد پتروش��يمي، مصالح س��اختماني، لوازم 
برقي و الكترونيكي و صناي��ع غذايي حرف هاي 
بسياري براي گفتن داش��ته باشد. اين در حالي 
است كه اين مهم در كنار كيفيت بااي توليدات 
شرايطي را فراهم آورده است تا صنعتكاران اين 
منطقه عاوه بر تأمين نيازهاي داخلي گوش��ه 
چشمي به صادرات داشته باش��ند.  اولين اقدام 
براي اس��تقرار صنايع با احداث پاايشگاه نفت 
كرمانشاه شروع ش��د كه درحقيقت مي توان آن 
را اولين واح��د صنعتي م��درن در منطقه غرب 
دانست.  اس��تان كرمانش��اه با توجه به استعداد 
سرشار كش��اورزي اش، كارخانه هاي وابسته به 
كش��اورزي را ايجاد كرده اس��ت كه از آن جمله 
كارخانه قند بيستون و اس��ام آباد مي باشد كه 
باعث رونق كشاورزي و كشت چغندر و باا رفتن 
سطح اش��تغال در منطقه شده اس��ت.  كارخانه 
س��يمان در ۱۲ كيلومت��ري جاده كرمانش��اه- 
همدان يك��ي از دو واحد بزرگ توليد س��يمان 
در منطقه غرب كش��ور بوده و تأثير بسزايي در 

توسعه اقتصادي منطقه داش��ته است.  ازجمله 
واحدهاي صنعتي ديگر مي توان نيروگاه حرارتي 
بيستون، كارخانه نساجي غرب، پشم ريسي غرب، 
پشم بافي كشمير، كارخانه توليد انواع سيم و كابل 
برق، كارخانه رنگ سازي، كارخانه توليد نايلون، 

خوراك دام و طيور را نام برد. 
   ظرفيت باا براي صنعتي شدن 

شرايط موجود در كرمانشاه در كنار وجود معادن 
و صنعتگران عاقه مند باعث شده تا در سال هاي 
اخير گام هاي خوبي در اين زمينه برداشته شود. 
موضوع��ي كه موج��ب ش��ده تا رئي��س مجمع 
نمايندگان استان كرمانشاه از اين استان به عنوان 
س��كوي پرش س��رمايه گذاران ي��اد و اعام كند: 
»كرمانشاه ظرفيت تبديل شدن به قطب صنعتي 
غرب كش��ور را دارد.« حجت ااس��ام سيدجواد 
حس��يني كيا افزود: »با مجموعه اي��ن اقدامات و 
ظرفيت هايي كه در استان وجود دارد، كرمانشاه 
مي تواند سكوي پرشي براي سرمايه گذاران باشد.« 
وي ادامه مي دهد: »مجمع نمايندگان استان تاش 
مي كند خأهاي قانوني س��د راه سرمايه گذاري 
را مرتفع كند و س��اير مس��ئوان اس��تان نيز در 
خدمت سرمايه گذاران خواهند بود.« به گفته وي، 
با برداش��ته ش��دن اين اقدامات س��رمايه گذاران 

مي توانند با خيال راحت و امنيت خاطر به كرمانشاه 
بيايند و قدمي براي اشتغال استان بردارند.  آمارها 
نشان مي دهد كرمانشاه با داشتن بيش از هزار واحد 
صنعتي مي تواند قطب صنعتي غرب كشور خصوصاً 
در زمين��ه قطعات خودرو و صنايع پايين دس��تي 
پتروش��يمي باش��د.  در كنار اين موض��وع وجود 
سدها، حوزه كش��اورزي، معادن، صنايع تبديلي، 
دامپروري، تجارت م��رزي و... همه از مزيت هاي 
كرمانشاه براي س��رمايه گذاري است.  همچنين 
وجود ۴ هزار اثر تاريخي، ظرفيت هاي كشاورزي، 
صنعتي و معدن��ي موجود در كرمانش��اه ازجمله 
مزيت هايي اس��ت كه مي تواند سرمايه گذاري در 

كرمانشاه را سودآور كند. 
   نگاهي به صنايع موجود در كرمانشاه 

به گفته مديران استاني، استان كرمانشاه داراي 
هزار پروانه بهره برداري صنعتي با اشتغال حدوداً 
۳۰ هزار نفر اس��ت.  اين در حالي اس��ت كه ۹۲ 
درصد اين واحدها صنايع كوچك با اشتغال كمتر 
از ۵۰ نفر، ۴ درصد صنايع متوسط با اشتغال بين 
۵۰ تا ۱۰۰ نف��ر و ۴ درصد ني��ز صنايع بزرگ با 
اشتغال بيش از ۱۰۰ نفر مي باشد.  همچنين در 
اين منطقه سه واحد پتروشيمي در حال فعاليت 
و توليد مي باشد كه طرح پتروشيمي چهارم نيز 

در منطقه ويژه اقتصادي اسام آباد غرب در دست 
اجراس��ت.  عاوه بر آن، واحدهاي توليدكننده 
خودرو، روغن نباتي، سيمان، كاشي و سراميك، 
ميلگرد و تيرآهن، لبنيات، انواع دارو ، قند و رب 
گوجه فرنگ��ي از مهم تري��ن واحدهاي صنعتي 
استان است كه در سال هاي اخير سرمايه گذاري 

خوبي در اين زمينه شده است.  
مسئوان صنايع استان در بخش سرمايه گذاري 
صنعت��ي، تاكنون ۲ ه��زار فقره جواز تأس��يس 
صنعتي براي ايجاد ۵۷ هزار ش��غل جديد صادر 
كرده اند كه از اين تعداد ۳۷۰ فقره جواز تأسيس 
براي ايجاد اشتغال ۱۰هزار نفر داراي پيشرفت 
فيزيكي بااي ۲۰ درصد است.  در كنار اين مهم، 
از مهم ترين طرح هاي در دس��ت اجراي استان 
مي توان به طرح پاايشگاه ۱۵۰ هزار بشكه اي، 
طرح توليد پلي پروپيلن، طرح توسعه پتروشيمي 
با توليد ك��ود اوره و آمونياك، ذوب آهن، قوطي 
آلومينيوم��ي دوتك��ه، بيواتان��ول، روغن ذرت، 
بيوايمپلنت اس��تخواني و طرح كاغذ از كربنات 
كلسيم اشاره كرد.  اين موقعيت ها در حالي است 
كه با توجه به موقعيت استراتژيك و همجواري 
با كشور عراق، كرمانش��اه داراي بهترين مزيت 
سرمايه گذاري براي توليد محصوات صنعتي و 
صادرات به عراق و ساير كشورها است.  در استان 
كرمانشاه ۲۲ شهرك و نواحي صنعتي با ميزان 
حدوداً ۲۵۰۰ هكتار اراضي موجود است. در اين 
ش��هرك ها حدود ۴۰۰ واحد صنعتي مستقر و 
حدود ۳۵۰ طرح صنعتي در دست اجرا مي باشد.  
به همين دليل مدي��ران اين اس��تان به منظور 
رونق صنعتي و ايجاد اش��تغال در شهرك هاي 
صنعتي كرمانشاه مشوق هاي معني داري براي 
سرمايه گذاري ايجاد كرده اند كه از جمله مي توان 
به كاه��ش ۵۰ تا 8۵ درصدي قيم��ت زمين در 
برخي از ش��هرك ها و معافي��ت مالياتي از ۱۳ تا 
۱۵ سال اش��اره كرد.  اين در حالي است كه در 
بسياري از شهرك هاي صنعتي استان امكانات 
زيربنايي ازجمله آب، برق، گاز، تلفن و فيبر نوري 

نيز موجود مي باشد.

وجود كرمانش�اه در خط مقدم هشت س�ال دفاع مقدس سبب شد تا 
بسياري از زيرساخت هاي صنعتي و كشاورزي آن با آسيب هاي جدي 
مواجه شود.  حاا با گذشت چند س�ال از اين موضوع تاش مسئوان 
و برخي از س�رمايه گذاران موجب ش�ده تا حركت قابل توجهي براي 

رونق اقتصادي و ش�كوفايي اين صنايع اس�تان آغاز شود؛ موضوعي 
كه موجب ش�د رئيس مجمع نمايندگان استان كرمانش�اه با نام بردن 
از اين استان به عنوان سكوي پرش س�رمايه گذاران اعام كند: »اين 
منطقه ظرفيت تبديل ش�دن به قطب صنعتي غرب كش�ور را دارد.«

روز گذشته خبر 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

مج�وز  ص�دور 
شيرين سازي آب 
دريا در استان بوشهر در حالي منتشر شد كه اين 
خبر خوب در كنار پر شدن سطح قابل توجهي از 
سد هاي اين استان طي بارش هاي اخير مي تواند، 
پاياني ب�ر كم آبي ه�ا در اي�ن منطق�ه و حتي 
استان هاي همجوار باشد. اتفاقي كه اگر مديريت 
درستي به همراه داشته باش�د، رونق صنايع و 
كش�اورزي را به همراه خواهد داش�ت كه گام 
بزرگي در جهت كاهش بيكاري و باا بردن سطع 
زندگي و معيشت در بوشهر به شمار مي آيد. در 
همين راستا مجوز آب شيرين كن 120 هزار متر 
مكعبي بوشهر در حالي صادر مي شود كه تاكنون 
اين سيستم به ظرفيت توليد 20 هزار متر مكعب 
آب رسيده كه وارد مدار شده، و مابقي براساس 
برنامه  زمان بندي ساخته و تكميل خواهد شد. 

    
اوايل ديماه معاون شركت مهندسي آب و فاضاب 
كشور با اشاره به تأمين آب آشاميدني نقاط ساحلي 
كشور از طريق اجراي طرح هاي آب شيرين كن، از 
استقرار ۹ طرح آب ش��يرين كن در ساحل خليج 

فارس استان بوشهر خبر داد. 
مسعود خشايي با بيان اينكه براي حل بحران كم 
آبي در ش��هرها و روستاهاي س��احلي پروژه هاي 
آب ش��يرين كن طراح��ي و اجرا مي ش��ود گفت: 
»اين پروژه ها با مشاركت و سرمايه گذاري بخش 

خصوصي اجرايي و به بهره برداري مي رسد.«
اين مس��ئول در آن روز از وارد مدار شدن ۲ طرح 
آب شيرين كن در استان بوشهر خبر داد و تأكيد 
ك��رد: »در اين راس��تا ۲ طرح آب ش��يرين كن با 
ظرفيت روزانه بي��ش از ۲۰ ه��زار مترمكعب در 
ش��هرهاي كنگان و بوش��هر در حال بهره برداري 
است.« بي ش��ك احداث آب ش��يركن ها يكي از 

اقدام ات مؤثر براي حل بحران كم آبي در اس��تان 
بوشهر و كل كشور است و در اين راستا طرح هاي 
مهمي براي جبران كمبود آب آشاميدني شهرها و 
روستاهاي استان هاي جنوبي و به خصوص بوشهر 
طراحي شده است.  بر همين اساس از چندي قبل 
عمليات اجرايي سه طرح آب شيرين كن با ظرفيت 
۵۰ هزار مترمكعب در روز در استان بوشهر آغاز شد 
و براي اجراي سه آب شيرين كن ديگر با ظرفيت 
روزانه حدود ۳۰ هزار مترمكعب فراخوان شد كه 
قرار است در مجموع ۹ آب شيرين كن در شهرهاي 
بوش��هر، كنگان، س��عدآباد، برازجان، عس��لويه، 
آب پخش و دلوار اجرا شود.  ساحل طواني خليج 
فارس در جنوب كشور مزيت اساسي براي برطرف 
كردن مشكل كم آبي در اين منطقه است و با توجه 
به اينكه دول��ت هم اعام ك��رده در مورد احداث 
آب ش��يرين كن ها رويكرد حمايت��ي دارد، اميد 
مي رود با اين رويكرد در گام اول بخشي از مشكات 

تأمين آب شرب استان بوشهر برطرف شود. 
   تأمين آب بوشهر از خارج استان!

بوش��هر آن قدر مش��كل كمبود آب دارد كه طي 
س��ال هاي اخير تمام مس��ئوان اس��تاني اولين 
درخواس��ت و نياز خود را بر روي تأمين آب و رفع 

مشكات موجود در اين زمينه متمركز كنند. 
خرداد ماه بود كه استاندار بوشهر با تأكيد بر توسعه 
و تسريع اجراي پروژه هاي آب شيرين كن در استان 
در جهت تأمي��ن آب مورد نياز م��ردم گفته بود: 
»طرح اجراي پروژه آب شيرين كن دشتستان با 
ظرفيت ۴۵ هزار متر مكعب و سرمايه گذاري ۲۳۰ 

ميليارد تومان طراحي و تصويب شده است. 
 عبدالكريم گراوند با اش��اره به اج��راي پروژه آب 
شيرين كن ۱۰ تا ۱۵ هزار مترمكعبي در وحدتيه 
هم تأكيد كرد: »جانمايي احداث آب شيرين كن 
۷۵۰۰ متر مكعبي آبپخش مورد توجه قرار دارد.«  
مديرعامل شركت آب و فاضاب استان بوشهر با 

اشاره به صدور مجوز آب ش��يرين  كن با ظرفيت 
۱۲۰ هزار مت��ر مكعب در اين اس��تان مي گويد: 
»تاكنون به ظرفيت توليد ۲۰ هزار متر مكعب آب 
وارد مدار شده و مابقي بر اساس برنامه  زمان بندي 
ساخته و تكميل مي شود.« عبدالحميد حمزه پور 
با بيان اينكه اكن��ون روزانه ۲۰۰ هزار متر مكعب 
آب وارد شبكه آبرساني شهرهاي ۳8 گانه استان 
بوشهر مي شود، ادامه مي دهد: »بيش از 8۰ درصد 
منابع آب آش��اميدني استان بوش��هر در خارج از 
استان قرار دارد.« وي با بيان اينكه آب آشاميدني 
استان بوشهر از طريق خطوط طواني انتقال وارد 
شبكه آبرساني شهرها مي شود، تأكيد مي كند: »در 
راستاي گذر از كم آبي در استان بوشهر طرح هاي 
مهمي از جمله شيرين سازي آب دريا در دستور كار 
قرار گرفته است.« مديرعامل شركت آب و فاضاب 
استان بوشهر با اشاره به اجراي طرح شيرين سازي 
آب دريا در شهرهاي استان مي گويد: »براي تأمين 
آب آشاميدني استان بوشهر مجوز ازم با ظرفيت 
۱۲۰ هزار متر مكعب در شبانه روز صادر شده كه 
تاكنون ۲ پروژه آب شيرين كن به ظرفيت ۲۰ هزار 
متر مكعب در بوشهر و كنگان با همكاري بخش 
خصوصي افتتاح شده اس��ت.« به هرحال خبر ها 
حكايت از برنامه ريزي هاي وي��ژه در جهت حل 
مشكات تأمين آب در شهرهاي مختلف بوشهر 
به ويژه در دشتستان دارند كه در اين راستا حفر و 
كف شكني چاه هاي آب در دستور كار قرار گرفته 
است.  كف شكني و حفر ۱۰ حلقه چاه آب از جمله 
اين كارهاس��ت و يكي از برنامه هاي مهم شركت 
آبفاي استان بوشهر، ساماندهي انشعاب آب هاي 
غير مجاز است كه در همين رابطه ۷ هزار انشعاب 
آب غيرمجاز در شهرهاي اين استان شناسايي شده 
كه بيشترين انشعاب هاي غير مجاز در شهرهاي 
بوشهر، دشتستان و عسلويه قرار دارد و ساماندهي 

اين انشعابات در دستور كار قرار دارد. 

۹ طرح آب شيرين كن در ساحل خليج فارس وظيفه تأمين آب جنوبي ها را بر دوش می گيرد
آبشيرينكن120هزارمترمكعبي،زندگيبوشهريهاراشيرينميكند

فقط در بخش سرمايه گذاري صنعتي كرمانشاه، تاكنون 2هزار فقره جواز تأسيس صنعتي براي ايجاد 57 هزار شغل جديد صادر شده است

ش�رايط موجود در كرمانشاه در 
كنار وجود مع�ادن و صنعتگران 
عاقه من�د باع�ث ش�ده ت�ا در 
سال هاي اخير گام هاي خوبي در 
اين زمينه برداشته شود.  موضوعي 
كه موجب ش�ده تا رئيس مجمع 
نمايندگان اس�تان كرمانش�اه از 
اين استان به عنوان سكوي پرش 

سرمايه گذاران ياد كند
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 كرمانشاه در آستانه تبديل شدن
 به قطب صنعتي غرب كشور

 ۸ هزار زيارت اولي خوزستاني 
مشهدی شدند   

معاون فرهنگي دفتر نمايندگي آستان     خوزستان
قدس رضوي در خوزس�تان از اعزام 
8هزار نف�ر از خوزس�تاني هاي زيارت اول�ي بي بضاعت به صورت 

رايگان به مشهد خبر داد. 
حجت ااس��ام دانيال اريكه گفت: ش��نبه ۲۲ دي ماه مصادف با مياد 
پرخير و بركت حضرت زينب كبري )س( برنامه محف��ل انس با قرآن از 
طرف آستان مطهر حضرت علي ابن موسي الرضا )ع( در حرم مطهر علي 
ابن مهزيار اهوازي در شهر اهواز برگزار می شود.  وي افزود: سازمان قرآن 
الكريم آس��تان قدس رضوي در دو محور آموزشي و همچنين توسعه و 
ترويج فعاليت مي كند كه اين محفل نيز در حوزه محور دوم قرار مي گيرد.  
معاون فرهنگي دفتر نمايندگي آستان قدس رضوي در خوزستان تصريح 
كرد: اين محفل توسط قاريان بين المللي و كساني كه صاحب امتيازهايي 
در مسابقات قرآني هستند، برگزار مي ش��ود؛ قاريان به نام و بين المللي 
خوزستاني مثل قاسم مقدمي و سيدكريم موسوي در اين كرسي حضور 
دارند.  حجت ااسام اريكه با اشاره به اينكه تأسيس مهدالرضا ويژه سنين 
۵ تا ۷ سال دس��تور كار دوم اين نمايندگي اس��ت، ادامه داد: در استان 
خوزستان مانند ديگر استان ها سهميه داريم و امس��ال بالغ بر ۲۰ هزار 
كودك اين س��نين به آموزش و فراگيري مفاهيم قرآني و ديني با زبان 
كودكانه پرداخته ش��د.  معاون فرهنگي دفتر نمايندگي آس��تان قدس 
رضوي در خوزستان گفت: طرح بعدي شباب الرضا است كه به نوجوانان 8 
تا ۱۲ ساله اختصاص دارد و با اجراي آن استعداديابي و شناسايي نخبگان 
قرآني را در دستور كار خود قرار مي دهيم.  وي افزود: اداره مصحف قرآن 
كريم از ديگر برنامه هاي اين دفتر است كه در زمينه مسئله زيباي وقف 
در حوزه قرآن هست و وقف هاي اين حوزه در هر استان استفاده مي شود.  
حجت ااسام اريكه يادآور شد: ساماندهي حافظان خادم يار رضوي و طرح 
ملي حفظ نيز از ديگر اقدامات مورد پيگيري اين دفتر نمايندگي هستند.

رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( خبر داد
  سرمايه گذاري ۳ هزار ميلياردي 

ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در كشور    
   لرستان رئيس س�تاد اجراي�ي فرمان ام�ام)ره( از 
س�رمايه گذاري ۳ ه�زار ميلياردي س�تاد 
اجرايي فرمان امام)ره( با مشاركت مردم و ارائه تسهيات، در كشور خبر داد. 
محمد مخبر در جريان س��فر به لرس��تان گفت: س��تاد اجرايي فرمان 
امام)ره( در مجموع ۱۰ هزار خانه براي مردم ساخته است، اظهار داشت: 
همچنين خدمات درماني به ۶۰ هزار مريض سرطاني ارائه داده ايم.  وي 
با بيان اينكه براي ۲ هزار كودك ناشنوا در كشور كاشت حلزون صورت 
گرفته است، تصريح كرد: ۲۰۰ مدرسه و ۲۰۰ مسجد و تعداد زيادي خانه 
عالم ساخته ايم.  رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( از تهيه و توزيع ۳۰۰ 
هزار بسته لوازم التحرير در بين افراد بي بضاعت خبر داد و گفت: ۲ هزار 
وليچر و ۴ تا ۵ هزار مورد جهيزيه نيز تهيه و به جامعه هدف ارائه ش��ده 
است.  مخبر با اشاره به اينكه ۳ هزار ميليارد تومان با مشاركت مردم، بنياد 
بركت و تسهيات در كشور سرمايه گذاري شده است، افزود: در چهل 
سالگي انقاب، كشور به لحاظ امنيت شرايط خيلي خوبي دارد و اميد به 
زندگي افزايش يافته است.  وي يادآور شد: در لرستان قرار است امروز 

ظرفيت هايي كه ۵۰۰ شغل ايجاد مي كند، بهره برداري شوند. 

آغاز ساخت بزرگ ترين پروژه گردشگري 
شمال كشور در سفر رئيس جمهور به گرگان    
ساخت بزرگ ترين پروژه گردشگري     گلستان
شمال كش�ور با س�رمايه گذاري ۵00 
ميليارد تومان همزمان با سفر رئيس جمهور در گرگان آغاز مي شود. 
فرماندار شهرس��تان گرگان گفت: امروز مجوز ازم از سوي شهرداري 
صادر ش��د و اين پروژه با اعتب��ار ۵۰۰ ميليارد تومان توس��ط بخش 
خصوصي ساخته خواهد شد.  ابوالقاسم صفوي افزود: اين مركز داراي 
بخش هاي مختلفي مانند پ��ارك آبي، آكواري��وم دريايي، موتلينگ، 
رستوران، آب نماهاي روي رودخانه، هايپرهاي بزرگ و غيره است.  وي 
با بيان اينكه براي حضور بخش خصوصي بايد زمينه سرمايه گذاري را 
فراهم كرد، ادامه داد: گرگان از نظر گردشگري، دامداري، صيفي جات، 
گياهان زينتي و غيره ظرفيت باايي دارد كه بايد به س��مت توس��عه 
آنها حركت كنيم.  صفوي افزود: س��ال هاي متم��ادي هيچ هزينه اي 
در تپه هزار پيچ نشده بود اما امس��ال براي آبرساني به اين منطقه ۱/۵ 
ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفتيم و س��رمايه گذاري در اين منطقه 
نيازمند داشتن آب شرب بود كه اين كار انجام شد.  فرماندار گرگان با 
اشاره به ظرفيت هاي گردشگري تپه قلعه خندان، تصريح كرد: گفته 
مي شود در پايين اين تپه راهي وجود داشته كه به ديوار دفاعي گرگان 
راه دارد. امس��ال ۱۰۰ ميليون تومان براي مطالعات و كاووش در آنجا 
در نظر گرفتيم و همه مجوزات ازم اخذ و عمليات اجرايي آن توسط 
ميراث فرهنگي آغاز شده است.  اين مقام با اشاره به مذاكرات با مالك 
بزرگ ترين مجموعه پروتئيني در گرگان، اظهار كرد: اين فرد دامداري 
با ظرفيت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار رأسي گوسفند در سال را در جاده آق قا در 

زميني به مساحت ۳۲ هكتار احداث خواهد كرد. 

 احداث بزرگ ترين واحد توليدي فواد 
توسط بخش خصوصي در هشترود    

مجوزه�اي ازم ب�راي راه ان�دازي     آذربايجان شرقي
بزرگ تري�ن واح�د تولي�د ف�واد 
بخش خصوص�ي در شهرس�تان هش�ترود اخ�ذ ش�ده اس�ت. 
فرماندار هشترود گفت: با مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط كارگروه 
اشتغال در شهرستان هشترود توانس��ته ايم اعتباري بالغ بر ۱۳ ميليارد 
تومان از محل تسهيات پايدار روستائي و تسهيات اشتغال فراگير براي 
۶۷ طرح ايجادي، توسعه اي و تكميلي جذب كنيم و رتبه پنجم استاني را 
در بين شهرستان هاي استان داشته باشيم.  امين امينيان افزود: اين پروژه 
در مرحله واگذاري زمين مي باشد و در دهه فجر كلنگ زني اين پروژه انجام 
خواهد شد و قادر خواهد بود ساانه توليدي بالغ بر يك ميليون تن فواد 
داشته باش��د.  وي با بيان ابراز اميدواري از اينكه طي هفته هاي آينده با 
تكميل مراحل طرح هاي در دست اقدام كه در مرحله پرداخت وام هستند 
شهرستان وضعيتي بهتر از وضعيت فعلي را تجربه كند و گفت: ازمه اين 
كار اقدام حمايت گرايانه بانك ها و دس��تگاه هاي اجرايي در قِبل افرادي 
است كه پرونده آنها تكميل شده و مراحل نهايي خود را سپري مي كند.  
فرماندار هشترود افزود: بانك ها و دس��تگاه هاي اجرايي مؤظف هستند 
بستر و زمينه هاي ازم براي مرحله دوم پرداخت ها را در شهرستان فراهم 
كنند تا به محض تأمين اعتبار شهرستان بتواند تسهيات مورد نياز خود 
را جذب نمايد.  اين مسئول تأكيد كرد: نظارت بر اجراي درست طرح ها در 
راستاي اهدافي كه براي طرح در خصوص توليد، اشتغالزايي و نهايتاً توسعه 
شهرستان در نظر گرفته شده بايد به صورت جدي وجود داشته باشد، ۶۷ 
طرح موجود ليست بندي شده و بازديدها به صورت مرتب و مستمر وجود 

داشته باشد و بازخورد بازديدها به استان گزارش شود. 

 قابليت صادراتي۸0 درصد
 از فرش هاي دستباف آذربايجان غربي 

معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت صنعت،     آذربايجان غربي
مع�دن و تج�ارت آذربايجان غربي گفت: 
80درصد از فرش هاي دستباف توليدي در استان قابليت صادراتي دارند. 
محمد دهقان با بيان اينكه س��اانه ۲8۰ هزار مترمربع فرش دس��تباف 
در استان توليد مي ش��ود، افزود: از اين ميزان 8۰ درصد فرش ها قابليت 
صادراتي داش��ته به خارج از استان و كشور صادر مي ش��وند.  وي ميزان 
ارزآوري اس��تان از محل صادرات فرش دستباف را س��اانه ۲۰ ميليون 
دار عنوان كرد و ادامه داد: امريكاي ش��مالي، آلمان، ايتاليا، نروژ و ديگر 
كشورهاي اروپايي، كشورهاي حوزه خليج فارس، پاكستان و تركيه را از 
مقصد اصلي فرش هاي صادراتي استان است.  دهقان تعداد فعاان استان 
در بخش صنعت فرش را ۷۲ هزار بافنده عنوان و خاطرنش��ان كرد: ثبت 
ملي و جهاني فرش افش��ار تكاب و ريزماهي خوي نشان دهنده اهميت 
و قدمت صنعت فرش در استان اس��ت.  وي با بيان اينكه از ابتداي سال 
تاكنون ۷هزار و ۵۰۰ پروانه صنفي صادر و ۲ هزار و ۵۰۰ پروانه نيز تمديد 
شده است گفت: هم اكنون از ۹۳ هزار واحد صنفي در استان تنها ۱۵ الي 
۲۰درصد بدون پروانه كسب فعاليت مي كنند.  دهقان عنوان كرد: از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون به تعداد ۱۷۷ طرح ايجاد اش��تغال پايدار روستايي 

تسهيات به مبلغ ۳۰۷ هزار و ۴۳۷ ميليون ريال اقدام شده است. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 برق تمام عشاير خراسان شمالي 
از آسمان مي رسد

يكي از مشكات اصلي عشاير تأمين برق و به تبع آن استفاده از وسايل 
برقي است. معضلي كه به خاطر جابه جايي هاي مكررشان موجب شده 
حتي هيچ مسئول و سازماني هم نتواند راهكاري براي آن ارائه كند. اما 
حاا مديركل امور عشاير خراسان شمالي از تجهيز تمام خانوارهاي 
عشاير اين اس�تان تا س�ال 1۴۰۰ به پنل هاي خورش�يدي خبر داد. 

    
شايد از جمله نيازهاي اوليه عش��اير كل كشور را بايد تأمين آب، سوخت 
و گرمايششان اعام كرد. نيازهايي كه تأمين نش��دن آنها بعضاً به شدت 
آزارشان مي دهد و گايه اصلي آنها را به وجود مي آورد.  بر همين اساس 
تأمين سوخت عشاير هم يكی از دغدغه هاي جدي در هر استاني به شمار 
مي آيد. به همين منظور در برخي اس��تان ها مثل خراس��ان شمالي هم 
تمهيداتي انديشيده شده است و عشاير با حضور در مناطق قشاقي كوپن 
نفت دريافت مي كنند و در نوبت هاي مختل��ف اين كوپن ها توزيع و نفت 
مورد نياز دريافت مي شود. اما براي تأمين برق عشاير برنامه خوبي اجرا و 
گام بزرگي برداشته شده و توزيع پنل هاي خورشيدي در دستور كار قرار 
گرفته است.  در همين راستا مديركل امور عشاير خراسان شمالي مي گويد: 
»تعدادي از پنل هاي خورشيدي توزيع شده و توزيع ۱۳۰۰ دستگاه پنل 
خورش��يدي در س��ال ۹۷ و ۹8 از برنامه هاي جدي اين اداره كل اس��ت. 
هم چنين تا سال ۱۴۰۰ تمام ۳8۰۰ خانواده عشاير به اين پنل ها مجهز 
مي شوند.« با تأمين برق عشاير بس��ياري از مشكات آنها رفع و با جديت 

مي توان گفت كه مايه آسايش آنها در زير سياه چادرها خواهد شد. 
   واكسيناسيون دام ها قبل از كوچ

مديركل امور عشاير خراسان شمالي با اشاره به كمبود منابع آبي در سال 
گذشته و سال جاري و مشكات عشاير استان براي تأمين آب مي گويد: 
»قسمت آبرساني اين اداره كل در تمام شهرستان ها فعال بودند و كمبود 
آب در مناطق عشايري احساس نشده و منابع و ناوگان آبرساني استان نيز 
تجهيز شده است.« محمدرضا قلي پور در خصوص شرايط كوچ قشاقي 
عشاير استان در سال ۹۷ نيز مي گويد: »كوچ عشاير استان از ابتداي آبان 
شروع شده ولي شرايط اقليمي تأثيرگذار بوده است. همه عشاير قبل از 
كوچ نسبت به واكسيناس��يون دام ها اقدام مي كنند كه بيماري واگيري 
اتفاق نيفتد.« وي ادامه مي دهد: »براي تأمين علوفه در كوچ قشاقي از 
ابتداي سال با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي دامي تدابيري اتخاذ شده و 
تشكل ها فعال شدند و علوفه دامي عشاير تهيه و در اختيار آنان قرار گرفته 
است. عشاير استان نگران تأمين علوفه دامي نباشند.« مديركل امور عشاير 
استان با بيان اينكه واكسيناسيون دام ها در ايام كوچ قشاقي نيز در بين 
عشاير اقدام شده است، به دغدغه عشاير استان براي فروش محصوات 
دامي نيز اشاره كرده و مي گويد: »خريد محصوات دامي عشاير از ابتدا تا 
انتها رصد مي شود و در فروش دام ها هم اين موضوع رصد كامل شده و در 
اختيار تشكل ها قرار گرفته است. ما بر آن هستيم كه ۲۰ هزار رأس دام 
عشاير در استان ذبح شده و با آستان قدس نيز مذاكراتي براي خريد بخشي 

از محصوات دامي عشاير استان توسط اين نهاد صورت گرفته است.«
   حكومت خشكسالي به مراتع

متأسفانه كاهش بارش ها و حكومت خشكسالي به مراتع زندگي عشاير را 
با دشواري هايي روبه رو كرده است. به طوري كه در مراتع خراسان شمالي 
ميزان بارندگي كم بوده و به همين دليل كوچ قش��اقي عشاير كنترل 
شده است. عشاير اس��تان اهميت و نقش مراتع را مي دانند در عين حال 
توصيه هاي جدي براي حفظ و نگهداري از مراتع به آنان داده شده تا بتوانند 
اين شرايط را مديريت كنند.  مديركل امور عشايري استان از تخصيص 
بيش از ۴۰ ميليارد ري��ال اعتبار در قالب تس��هيات بانكي جديد براي 
عشاير خبر مي دهد و مي گويد: اين تسهيات به ميزان ۴۳ ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون ريال از محل اعتبارات موضوع بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق ۲ براي 
توانمندسازي، اصاح و افزايش بهره وري زنجيره توليد گوشت قرمز عشاير 

استان در قالب تسهيات با كارمزد ۱۰ درصد تخصيص داده شده است.

محمدرضا هاديلو

احسان نادری پور | ايرنا



مع�اون اول رئيس جمه�ور از صن�وف و فعاان 
اقتص�ادي درخواس�ت ك�رد ك�ه مراع�ات 
حال م�ردم را در قيمت كااها داش�ته باش�ند 
و وع�ده داد: ب�ه زودي ش�بكه اي منظ�م براي 
توزي�ع كااه�اي اساس�ي تش�كيل مي ش�ود. 
س��رانجام دولت به اين نتيجه رس��يده كه سيستم 
توزيع كاا نياز به س��اماندهي دارد و با درخواست و 
خواهش شبكه توزيع س��ر و سامان نمي يابد. بعد از 
اظهارات رئيس جمهور و انتقاد وي از داان شبكه 
توليد تا توزيع در وزارت جهاد كشاورزي معاون اول 
رئيس جمهور در مراسم اعطاي نشان امين الضرب 
كه به مناسبت سالگرد تأسيس اتاق بازرگاني برگزار 
شده بود، از تش��كيل ش��بكه اي منظم براي توزيع 
كااهاي اساسي خبر داد و از اصناف خواست براي 

تأمين معيشت مردم كار كنند.
اس��حاق جهانگيري كه در طول دولت تدبير تاش 
كرده خ��ود را حامي بخش خصوصي نش��ان دهد، 
براي باقي ماندن در دولت بر فعاان بخش خصوصي 
منت گذاش��ته و خطاب به كارآفرينان گفت: قول 
مي دهم كه بمانم و لحظه اي براي حمايت از ش��ما 
دريغ نكنم تا از اين ش��رايط عبور كنيم.    وي اظهار 
داش��ت: در دهه اخير فعاان اقتص��ادي و توليدي 
كشور به طور خاص شرايط بس��يار سختي را پشت 
سر گذاشته اند، اما تحريم هاي س��ال ۹۰ به بعد كه 
تا س��ال ۹۴ ادامه يافت و البته تحريم هاي مجددي 
كه از امسال به كشور بازگشته است، فشار حداكثري 
را روي فعاان اقتصادي و صاحبان كارخانجات وارد 
كرده و البته مردم مظلوم ايران را هم نش��انه گرفته 
است.  جهانگيري با اش��اره به بيماري مزمن اقتصاد 
ايران گفت: امروز موضوع بودجه دولت تبديل به يك 
چالش جدي كشور شده كه در كنار آن چالش هايي 
مثل نقدينگي و مسائل زيست محيطي را نيز نبايد 
از ياد برد. اين در شرايطي است كه امروز مهم ترين 
مسئله كشور در خوزستان ريزگردها، در سيستان 
شن هاي روان و در كل كشور مسئله آب يك ابرچالش 
محسوب مي شود. بنابراين اين چالش ها از گذشته 
وجود داش��ته و باي��د روي آنها متمركز مي ش��ديم 
كه موضوع جديدي به اس��م تحريم ها اكنون پيش 
روي ايران قرار گرفته اس��ت. اين در حاليس��ت كه 
امريكايي ها در س��ال ۹۰ و ۹۱ مهم ترين استدال 
خود را براي تحريم، پايبند نبودن ايرانيان به قوانين 
بين المللي و حركت به سمت ساح هاي كشتارجمعي 

می دانس��تند. وي كه لحظاتي دچار هيجان و بغض 
شده بود ادامه داد: يك كارآفرين به دنبال اين است 
كه بتواند كارگر خود را تأمي��ن كند، در حالي كه به 
بخش خصوصي گفته مي شود كه آنها دنبال سودهاي 
آنچناني هستند. اين ظلم به كارآفرينان است؛ چراكه 
آنها مي خواهند سفره كارگرانش��ان را باز نگه دارند، 
پس بايد ابتدا انسجام ازم را داشته باشيم و مسائل 
اقتصادي براي حل مشكل اولويت بندي كنيم. به اين 
معنا كه اولويت اول اين باشد كه معيشت مردم دچار 
مشكل نشود.  جهانگيري گفت: هرچقدر كه درآمد 
ارزي داريم بايد صرف واردات كااهاي اساسي شود. 

پس من از تجار و صنوف محترم خواهش مي كنم تا 
براي رعايت حال ملت همه تاش خود را بكنند. اين 
زمستان تمام خواهد شد و مردم قضاوت مي كنند كه 
چه كساني در اين مدت به فكر آنها بوده اند، پس بايد 
در قالب يك شبكه توزيع سراسري كااهاي مناسب 
را به دست مردم بدهيم. پس كاسبان عاوه بر اينكه  
سود متعارف دارند، بايد براي تأمين معيشت مردم 

كار كنند. 
  تمام مشكات صادرات را مي دانم 

جهانگيری اظهار داشت: بايد درآمدهاي ارزي كشور 
را افزايش داد و صادرات را احيا كرد؛ به اين معنا كه 

من همه مش��كات پيش روي صادرات را مي دانم 
و حاضرم س��اعت هاي ديگري را هم وقت بگذارم و 
صحبت هاي شما را بش��نوم. اين در حاليست كه ما 
به درآمدهاي ارزي ناش��ي از صادرات نياز داريم و 
بايد تمام تاش خود را براي رون��ق صادرات به كار 
ببريم. ترامپ دست روي كاهش فروش نفت ايران 
گذاش��ته اس��ت، اما ما با صادرات محصواتي مثل 
پوشاك و ساير كااها نياز اصلي كش��ور را برآورده 

خواهيم كرد. 
مع��اون اول رئيس جمهور گف��ت: اولويت بعدي ما 
احياي توليد اس��ت. البته امروز مهم ترين مس��ئله 
واحده��اي تولي��دي به دلي��ل تغييرات ن��رخ ارز، 
نقدينگي اس��ت كه تأمين آن بايد در دس��تور كار 
دولت، اتاق هاي بازرگاني و البته نظام بانكي باشد و 
اتاق هم بايد بگويد كه با توجه به محدوديت ها، چه 
روش هايي براي تأمين نقدينگي وجود دارد. ما هم 
به همه محدوديت ها توجه داريم.  جهانگيري خاطر 
نشان كرد: تصور من اين است كه اگر در اين مقطع 
صادرات كشور، تأمين ارز مورد نياز كشور و زندگي 
مردم را تأمين كند، حتماً از اين شرايط سخت عبور 
خواهيم كرد. ضمن اينكه مردان بزرگ بايد به ميدان 
بيايند و ما مي توانيم به خوبي اقدام مؤثري را انجام 
دهيم. البته در دوران س��خت اس��ت كه شجاعت، 
خاقيت و نوآوري به داد كشور مي رسد و من هم از 
همه فعاان اقتصادي انتظار دارم تا بنگاه هاي خود را 

سرپا نگه داشته و اجازه آسيب را به آنها ندهند. 
  گايه هاي فعاان اقتصادي 

رئيس ات��اق بازرگان��ي تهران ب��ا گايه ش��ديد از 
دول��ت ب��راي نادي��ده گرفت��ن بخ��ش خصوصي 
در تصميم گيري ه��ا گف��ت: امروز دول��ت با صدور 
بخش��نامه با فعاان اقتصادي حرف مي زند و آنها را 
در تصميمات بازي نمي دهد.  مسعود خوانساري در 
اين مراسم افزود: امروز اگرچه صحبت از فساد و رانت 
است، اما هيچ بخش خصوصي را نمي توان يافت كه 
جامعه را به فساد كشانده باشد، پس بايد حساب آنها 
را از افرادي كه شركت هاي صوري دارند جدا كرد و 

نام كارآفرين را آغشته به چنين افرادي نكرد. 
وي گفت: امروز كارآفرينان غمش��ان اين است كه 
نامايمات كارگران آنها را بيكار نكند و مي خواهند 
سفره كارگرانش��ان را رنگين كنند، نگاه آنها ملي و 
ديني است و بايد آنها را با اين نگاه به جامعه معرفي 

كرد و الگوهاي واقعي اين زمانه به حساب آيند. 
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مهدي خاكي 

جهانگيري وعده داد بهناز قاسمی
  گزارش  یک

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386اميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافواد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160امپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع استيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوات پارس 

ضرورتتوجهبهحملونقلريلي
۱۰ ارديبهشت ماه س��ال ۹3 بود كه مقام معظم رهبري در بازديد از شركت 
مپنا فرمودند كاري كنيد كه براي افزايش بار حمل شده توسط راه آهن تاش 
بيشتري صورت گيرد. ايش��ان جابه جايي بار از طريق راه آهن را  در مقايسه با 
كاميون و حمل و نقل جاده اي و تبليغ بيشتر در اين زمينه بسيار حائز اهميت 
خواندند و تصريح كردند: »كاري كنيد مردم ب��راي جابه جايي بار از راه آهن 
بيشتر استفاده كنند. همه اش تقصير مردم نيست كه بارها با تريلي و كاميون 
حمل و نقل مي شود. تقصير شما هم هس��ت كه تبليغ و تبيين نمي كنيد. ما 
اين همه سرمايه گذاري در كشور داش��ته ايم براي توسعه  شبكه ريلي، بايد از 
آن اس��تفاده كنيم. «  همچنين معظم له در اباغ سياست هاي اباغي برنامه 
شش��م نيز در دو بند 2۴ به اولويِت  بخِش ريلي در توسعه حمل و نقل و ايجاد 
مزيت رقابتي براي آن پرداختند و در بند 25 توسعه حمل و نقل ريلي باري با 
اولويت تجهيز شبكه و پايانه هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، 
تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كش��ور و شبكه هاي ريلي 
منطقه اي و جهاني به ويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و 
ترانزيت بار را مدنظر قرار داده اند.  با توجه به فرمايشات معظم له و همچنين 
مزيت هاي بيشماري كه پيش روي بخش ريلي وجود دارد، اين انتظار مي رفت 
كه متوليان دولت دوازدهم نگاه ويژه تري نسبت به اين حوزه داشته باشند، اما 
برخاف چنين ديدگاهي آنچه از ش��واهد امر بر مي آيد حوزه ريلي نه تنها در 
اولويت دولت قرار ندارد، بلكه همواره در زمان تخصيص بودجه كمترين توجه 
به آن صورت مي گيرد.   دليل اين مدعا را مي توان در بودجه تخصيص يافته به 
اين حوزه در مقايسه با ساير ش��ركت ها يافت به اين ترتيب كه متوليان ريلي 
در خصوص اعتبارات تخصيصي راه آهن مدعي هستند كه عمراني ها در ايحه 
۹8 نسبت به قانون ۹7 ميزان ۰/3 درصد رش��د دارند. براين اساس در برنامه 
حمل و نقل جاده اي ۱2درصد رش��د براي اعتبارات عمراني شركت ساخت و 
سازمان راهداري در بخش جاده اي لحاظ ش��ده است.  همچنين با مبنا قرار 
دادن گفته هاي متوليان ريلي طرح هاي پيوست حمل و نقل ريلي و جاده اي در 
بخش ريلي شركت ساخت ۱۱درصد رشد و در بخش جاده اي شركت ساخت 
22درصد رش��د اس��ت.  با اين وجود با مبنا قرار دادن همين دو رقم به خوبي 
مشخص مي ش��ود كه توس��عه حوزه جاده اي با وجود تمام آمار تصادفات كه 
چيزي حدود 5 تا 7 درصد توليد ناخالص داخلي را مي بلعد، همچنان در اولويت 
دولت است. البته با در نظر داشتن تمام اختافات در اين دو حوزه اعم از تفاوت 
فاحش حق دسترسي در حوزه ريلي )2۰ درصد ( و حوزه جاده اي ) 3 درصد( و 
همچنين اعتبارات تخصيص يافته جا دارد متوليان اگر هم نمي توانند يا تمايلي 
ندارند كه بودجه اين بخش را به منظور توسعه همه جانبه بيشتر كنند، حداقل 
با شعار هاي پوچ و توخالي وجهه خود را در مقابل مردمي كه سال هاست چشم 
انتظار تحول و توسعه اي جدي در اين حوزه هستند مكدر نكنند.  همچنين 
بررسي ها نشان مي دهد كه متوليان تدوين بودجه در ايحه پيشنهادي بودجه 
كل كشور براي سال آينده و در بخش ش��ركت هاي دولتي، اعتبارات كاني 
را براي برخي زيرمجموعه هاي وزارت راه و شهرس��ازي از جمله هواپيمايي 
جمهوري اسامي ايران، شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، شركت مادر 
تخصصي آزمايشگاه  فني و مكانيك خاك،  شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل ونقل كشور، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در نظر گرفته است كه 
عماً با وجود تحريم ها ي موجود كاماً قابليت به تعويق انداختن آن وجود دارد. 
همچنين دولت براي شركت فرودگاه ها اعتبار 3 هزار و ۴56 ميليارد توماني، 
براي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور حدود ۱3۰ميليارد 
تومان، براي سازمان راهداري26۰ ميليارد تومان و براي شركت مادر تخصصي 
آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 3۰2 ميليارد تومان پيشنهاد داده است.  به نظر 
مي رسد با توجه به موارد پيش گفته و با توجه به شرايط و وضعيت خاص سال 
آينده كشور و تجربه سال جاري در بروز مشكات حمل ونقلي جاده اي توجه به 
طرح هاي توسعه اي در حمل ونقل ريلي امري ضروري و قابل تأمل تر از بسياري 

تخصيص بودجه هايي است كه قابليت تعويق دارند. 

مجتبی عرب زاده | باشگاه خبرنگاران

اس بنيا دان ها املباشرك وادمباركهت  ي رويكردج
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 ي تو ي ر  اني سب
وادراداريم  ت ميليو

روت به ري  ارز ها يلاي تب برا روتكلهاي اد اي



در حالي ک�ه انتظار 
شيوا نوروزي
    گزارش

مي رفت يوزپلنگ ها 
قدر شروع خوب خود 
در جام ملت هاي آسيا را بدانند، اما اصرار کي روش 
بر موضع گيري عليه س�رمربي پرس�پوليس و 
همچنين شادي گل جنجالي مهدي طارمي زنگ 
خطر قرار گرفتن در حاشيه های پردردسر را براي 
اس�ت.  درآورده  ص�دا  ب�ه  مل�ي  تي�م 
صحبت هاي حاش��يه  اي کارلوس ک��ي روش در 
نشس��ت خبري پس از بازي ايران – يمن دوباره 
ثابت کرد که هي��چ کس جلودار آقاي س��رمربي 
نيس��ت. اگرچه اين اولين باري نبود که کي روش 
به حرف هاي جنجالي روي آورده بود، اما از مربي 
حرفه اي که هميش��ه به رفتاره��اي غيرحرفه اي 
فوتبال کشورمان انتقاد مي کند، بعيد بود که دور 
از ايران و در ابتداي مس��ير جام ملت ها دوباره ياد 
اختاف قديمي اش با برانکو بيفتد: »در مورد اين 
آقا )برانکو( بايد بگويم همه او را مي شناس��يم! او 
فردي اس��ت که هميش��ه مي گفت فوتبال ايران 
سيرک اس��ت! دقيقاً در لحظاتي که 65 ميليون 
ايراني براي تيم شان دعا مي کردند، فردي هوشمند 
و خارق العاده مربي عراق را تحسين مي کند. کسي 
که در خدمت فوتبال ايران است از سرمربي حريف 
هوش��مندانه تعريف مي کند و با تمام تخصص و 
حمايتي که از تيمش دريافت کرد، باز هم نتوانست 

قهرمان ليگ قهرمانان آسيا شود. حمايتي که باعث 
شد تيم هاي ديگر ضرر کنند، اما او شهره به اين است 
که از بازيکنان اوکرايني حمايت کند! بهتر است در 

اين شرايط اين مرد باهوش را تنها بگذاريم.«
   تعريف از کاتانيچ!

علت اينکه س��رمربي پرتغالي دوباره عليه برانکو 
ايوانکوويچ موضع گيري کرد را بايد در صحبت هاي 
سرمربي سرخپوشان جست وجو کرد. روز دوشنبه 
يعني روز بازي ايران و يمن، نشست خبري برانکو 
برگزار شد و از او در خصوص رويارويي با عراق در 
جام ملت ها سؤالي پرسيده شد. پاسخ مرد کروات 
در واقع بهانه اي براي کي روش شد تا سوژه رسانه ها 
شود: »کاتانيچ، سرمربي عراق رفيق من است. زماني 
که در اسلووني سرمربي شد بازيکن بسيار خوبي بود. 
او خودش را به عنوان مربي خوب نشان داده است. 
کاتانيچ منطقه ما را به خوبي مي شناسد. او چهار 
سال پيش س��رمربي امارات بود. عراق به صورت 
سنتي تيم خوبي دارد. به جز بشار رسن و دو بازيکن 
ديگري که در ايران هستند، شناخت زيادي از عراق 
ندارم. واضح تر بگويم دليلي نمي بينم عراق بتواند 

ايران را شکست بدهد.«
   سکوت باشگاه 

اظهارنظر سرمربي تيم ملي عليه مرد شماره يک 
سرخپوشان واکنش باشگاه پرسپوليس را به همراه 
داشت. با اينکه مسئوان باشگاه »سکوت« را موضع 

خود در قبال کي روش عنوان کرده اند، اما خمارلو 
مدير روابط عمومي پرسپوليس از احتمال انتشار 
يک بيانيه خبر داد: »باش��گاه پرسپوليس در اين 
شرايط به دنبال اين است تا آرامش تيم ملي حفظ 
شود و آنها به موفقيت در آس��يا دست يابند و کام 
هواداران و فوتبال دوستان شيرين  شود. با تصميم 
مديريت باش��گاه و آقاي برانکو واکنش��ي به اين 
موضوع نخواهيم داشت و در صورتي که نياز باشد 

طي بيانيه اي از حق باشگاه دفاع خواهيم کرد.«
   نااميدي پروين

عل��ي پروين، پيشکس��وت پرس��پوليس نيز در 
گفت وگو با ف��ارس ضمن ابراز ناامي��دي از حل 
اختافات برانکو و کي روش از هر دو طرف خواست 
شرايط تيم ملي را در نظر بگيرند: »دوست دارم 
در اين شرايط حساس که تيم ملي در آن قرار دارد 
با کي روش صحبت کنم و حتماً اين کار را انجام 
خواهم داد. اگر اختاف نظر و مشکلي بين اين دو 
نفر هست، از آنها عاجزانه درخواست مي کنم که 
اين اختافات را تا بعد از جام ملت هاي آسيا کنار 
بگذارند و اجازه بدهند مسابقات جام ملت ها تمام 
شود بعد با هم تسويه حس��اب کنند. من بارها از 
س��لطاني فر، صالحي اميري و تاج خواستم تا به 
اختافات برانکو و کي روش ورود و اين مشکات 
را حل کنند، اما اينطور نش��د و از دست من هم 
بيشتر از اين کاري بر نمي آيد. هر بار که خواستم 

اختاف اين دو نفر را حل کنم به ديوار خوردم و 
کاري از پيش نرفت.«

   »6« طارمي 
رفتارهاي بحث برانگيز و جنجالي در تيم ملي ايران 
فقط مختص به سرمربي نيست و به نظر مي رسد 
برخي بازيکنان نيز از اين ش��رايط سوءاس��تفاده 
مي کنند. مه��دي طارم��ي بع��د از زدن گل دوم 
خود و گل سوم تيم ملي با نش��ان دادن عدد »6« 
خوش��حالي اش را نش��ان داد. پخش اين صحنه 
از دوربين ه��اي تلويزيوني به س��رعت با واکنش 
منفي هواداران استقال و کاربران فضاي مجازي 
روبه رو ش��د. عدد 6 يک��ي از کري ه��اي معروف 
پرسپوليس��ي ها براي استقالي هاست، به همين 
خاطر موضع گيري ه��اي تند علي��ه مهاجم تيم 
ملي همچنان ادامه دارد. ضمن اينکه برخي ديگر 
نيز معتقدند طارمي براي باز کردن راه بازگش��ت 
دوباره اش به پرسپوليس چنين حرکتي را با پيراهن 
تيم ملي انجام داده اس��ت. مهدي طارمي اگرچه 
مدعي است مخاطب اين حرکتش فقط عزت اللهي 
بوده، اما با گذش��ت دو روز از ب��ازي هنوز حرف و 
حديث هاي عدد 6 تمام نشده است: »اين گل را به 
سعيد عزت اللهي که به خاطر مصدوميت در جمع 
ما نيست، تقديم کردم. قبل از بازي به خودش هم 
گفته بودم که در صورت گلزني اي��ن کار را انجام 

خواهم داد.«

اينجنگزمينگيرمانميكند
بازي اول تمام شد، بايد قاعدتاً خوشحال باشيم بابت کسب پيروزي خوب و 
پرگل حتي مقابل يمن، آن هم وقتي مدعيان قهرماني جام ملت هاي آسيا 
در برابر حريفاني در سطح همين يمن کارش��ان گره خورد، باختند يا به 
زحمت پيروز شدند، بايد خوشحال باشيم و البته هستيم،  اما نگراني هايمان 
تمامي ندارد. ما پيروز ميدان بوديم، اما اين ما بوديم که به حاشيه رفتيم، 
يمن چيزي براي از دست دادن نداشت. بنابراين راحت باخت و رفت، اما ما 
مانديم و حاشيه هايي که خودمان براي خودمان درست کرديم، حاشيه هايي 
که مي تواند زمين مان بزند. حاشيه هايي که مدت هاست سرمربي تيم ملي 
براي خود و تيم ايجاد کرده، حاشيه هايي که بازيکن کم ظرفيت تيم به پا 
مي کند و بايد گفت شايد به زعمش »خيريتي« در کار بوده است. حاا اين 
خيريت از نظر او چيست و چرا دست از فوتبال باشگاهي و ملي ما برنمي دارد 
را بايد از خودش پرسيد. ما بايد خوشحال باشيم. هستيم، اما نگران، نگران 
اظهارنظرهاي حاشيه اي، نگران حرکات آماتورگونه که وحدت ملي را دچار 
از هم گسيختگي مي کند. کي روش حرف از اتحاد مي زند، اما از امارات براي 
فوتبال ايران يقه چاک مي دهد و عربده مي کشد. طارمي با لباس تيم ملي 
گلزني مي کند و عدد 6 را نشان مي دهد و بعد در توجيه اين حرکت اشتباه 

پاي عزت اللهي را وسط مي کشد.
تيم ملي پيروزي خوبي به دس��ت آورد، يک پيروزي خوب براي تحکيم 
موقعيت و برتري نسبت به رقباي حاضر در گروه D مسابقات جام ملت هاي 
آسيا. ما برديم و اينگونه به حاشيه رفتيم، پيروز ش��ديم و اينجا در ايران 
اختافات رنگي باا گرفت و آنجا سرمربي تيم ملي باز هم شروع به خط 
و نشان کشيدن براي ديگر ان کرد. حاا سؤال اينجاست اگر در بازي بعد 

نتيجه نگيريم چه الم شنگه اي به پا مي شود؟ 
ديدار با ويتنام به مراتب سخت تر از يمن است و بازي آخر مقابل عراق هم 
که وضعيت کامًا روشني دارد. پايان بازي با يمن اين واقعيت را ثابت کرد 
که اصًا تفاوتي نمي کند، نتيجه چه باشد. ما خود به خود براي خودمان 
حاشيه س��ازي مي کنيم، اصًا انگار تيمي که در امارات به ميدان مي رود 
از ايران جداست، مسئله اي که حاا با موضع گيري هاي سرمربي تيم ملي 
بيشتر از قبل به واقعيت نزديک شده است. تيم ملي مقابل فوتبال ايران قرار 

دارد و اين بزرگ ترين حاشيه براي زمين گير کردن يک تيم است.
پيش از شروع بازي ها حرف از اتحاد، يکرنگي و همصدايي بود،  اما کي روش 
درست در آستانه بازي ها خودش به اين اتحاد ضربه زد و حاا بعد از پيروزي 
اول گويي که خيالش راحت  شده باشد، شروع به زدن ضربه هاي بعدي 
کرده اس��ت. کي روش بي محابا مي تازد و چون کسي جلودارش نيست، 
طبيعي است که بازيکنان زير دستش هم هر کاري دلشان بخواهد انجام 
دهند. هيچ بعيد نيس��ت که در بازي بعد مثًا اگر اميد ابراهيمي گلزني 
کرد، عدد 4 را نشان دهد و بعد مثاً بگويد به ياد سيدجال حسيني آن را 
نشان دادم،  چرا؟ چون بزرگ تيم ملي اهل حاشيه سازي است. البته نبايد 
از پالس هاي منفي و حرف هاي مشکوکي که از اين سو به تيم مي رسد هم 
غافل ماند. اينکه در يک کنفرانس خبري سؤالي مشکوک پرسيده مي شود 
و اينکه جوابي مشکوک  تر داده يا ترجمه مي شود هم قابل پيگيري است، 
چراکه هستند کساني که نمي خواهند فوتبال ملي و باشگاهي ايران آرامش 
داشته باشد. به نظر مي رسد آنها از شاخ و شانه کشيدن سرمربي تيم ملي با 

سرمربيان باشگاهي سود مي برند.
تيم ملي فوتبال بازي اول را برد، خوب هم برد و ما خوش��حاليم. اين تيم 
مي تواند آرزوي 43 ساله فوتبال ايران را برآورده کند، اما بايد نگران حاشيه ها 
بود، حاشيه هايي که اگر جمع نشود باعث مي شود   اين بار نه از رقبا که به 

خودمان ببازيم و دست خالي از امارات برگرديم.

فريدون حسن

حاشيهچسبيدهبهتيمملي!
واکنش ها به اظهارات جنجالي کي روش و خوشحالي طارمي ادامه دارد

عراقجانكندتاويتنامرابرد!
در حالي ام�روز از ژاپ�ن به عن�وان يک�ي از مدعي�ان قهرماني در 
جام ملت ها رونمايي مي ش�ود که ع�راق و ويتن�ام دو تيم همگروه 
اي�ران دي�روز در چهارمي�ن روز ج�ام ملت ه�ا مقاب�ل ه�م ق�رار 
گرفتن�د، مس�ابقه اي ک�ه عراقي ه�ا ب�ه س�ختي پيروز ش�دند. 
 اين روزها همه نگاه ها در فوتبال آسيا به امارات است؛ ميزبان هفدهمين 
دوره جام ملت ها، مس��ابقاتي که از همين روزهاي اول با نتايج عجيب و 
غريب و حاشيه هاي ريز و درشت آغاز ش��ده و به پنجمين روز برگزاري 

رسيده است. 
   بازي به بازي جلو مي رويم

پس از پيروزي پرگل تيم ملي فوتبال کشورمان برابر يمن، حاا همه نگاه ها 
در اردوي تيم ملي به بازي دوم با ويتنام است. مسابقه اي که شنبه در دوبي 
برگزار مي شود. ملي پوشان پس از اولين برد مقابل يمن حاا از روحيه بااي 
خود براي بازي هاي بعدي مي گويند، مانند س��امان قدوس که به عنوان 
بازيکن تعويضي در بازي با يمن وارد زمين بازي شد و با يک شوت ديدني 
گل پنجم ايران را به نام خودش ثبت کرد. قدوس در واکنش به سؤالي درباره 
گل فوق العاده اش مي گويد بهتر از اين گل را براي تيم ملي کنار گذاشته 

است: »مطمئن باشيد بهتر از اين گل را براي تيم ملي مي زنم.«
گلزني اش��کان دژاگه هم در اولين بازي جام ملت ها، به خصوص پس از 
نيمکت نشيني در جام جهاني و شادي منحصر به فردش پيام ويژه اي داشت: 
»همه مي دانند در اين يکي، دو سال سختي زياد کشيدم و براي من آسان 

نبود. جام جهاني را از دست دادم و اين ضربه بزرگي بود.«
با وجود شروع طوفاني تيم کشورمان در جام ملت ها، دستياران کي روش هم 
مانند اين مربي، تيم کشورمان را مدعي نمي دانند. اوسيانو کروز که اظهارت 
توهين آميزش نسبت به تيم اميد واکنش هاي زيادي را به همراه داشت، 
ديروز در تمرين تيم ملي به جاي کي روش روبه روي خبرنگاران ايستاد و 
درباره اينکه رسانه هاي خارجي پس از پيروزي پرگل تيم  ملي مقابل يمن، 
ايران را شانس نخست قهرماني در جام ملت ها مي دانند، اينطور توضيح 
داد: »فکر مي کنم خيلي زود است که راجع  به قهرماني صحبت کنيم. شما 
نمي توانيد ساخت يک خانه را از سقف آغاز کنيد و ابتدا بايد ستون هاي آن 
را پايه ريزي کنيد. ستون هاي خانه ما، بازي هاي گروهي است. ما اان به 
بازي ويتنام و پس از آن به بازي عراق مي انديشيم و تاش مي کنيم خانه اي 

محکم در مرحله گروهي براي مردم ايران بنا کنيم.«
   رکورددار قهرماني وارد مي شود

جام ملت هاي آسيا امروز با برگزاري سه مسابقه پيگيري مي شود تا دور 
اول مرحله گروهي به پايان برسد و همه تيم ها يک بار بازي کرده باشند. در 
رقابت هاي امروز از ساعت 14:30 و از بازي هاي گروه F، ژاپن و ترکمنستان 
با هم ديدار مي کنند. مسابقه اي که رونمايي از چشم  بادامي ها به عنوان 
يکي از مدعيان جام است. سامورايي ها در حالي پا به جام ملت ها گذاشته اند 
که در بازي هاي دوستانه هم نتايج خوبي گرفته اند و با مربي جديدشان در 
سه بازي اخير، دو برد و يک تساوي کسب کرده اند. آنها در يکي از بازي ها 
موفق شدند تيم قدرتمند اروگوئه را شکست دهند تا براي ساير مدعيان 
جام ملت ها خط و نشان بکشند. البته چش��م  بادامي ها حريف نه چندان 
سختي را پيش رو دارند و ترکمنستان که براي دومين بار در مرحله نهايي 
جام ملت ها حاضر مي شود، با توجه به شرايطش پيش بيني مي شود تواني 

براي شگفتي سازي نداشته باشد. 
در ديگر بازي اين گروه هم از ساعت 17، ازبکستان و عمان به مصاف هم 
مي روند. دو تيمي که با توجه به حضور ژاپن در اين گروه براي دومي تاش 
مي کنند. در آخرين بازي فردا از بازي هاي گروه E، قطر و لبنان از ساعت 
19:30 مقابل هم قرار مي گيرند، اين بازي به خصوص براي قطري ها که 
ميزباني دوره آينده جام جهاني را برعهده دارند، اهميت فوق العاده اي دارد 
و عنابي ها مي خواهند با يک نتيجه خوب در جام ملت ها، عيار تيم شان را 

نشان دهند. 
   عراق - ويتنام

 D  در ادامه جام ملت ها، ديروز عراق و ويتنام دو تيم همگروه ايران در گروه
به مصاف هم رفتند. در حالي که تصور مي شد عراقي ها کار سختي مقابل 
حريف شان نداشته باش��ند،  اين ويتنام بود که در دقيقه 24 روي اشتباه 
مدافع عراق پيش افتاد، اما عراقي ها در دقيقه 35 توسط مهند علي گل 
تساوي را به ثمر رساندند. اين پايان کار در نيمه اول نبود و در دقيقه 41 بازي 
هافبک ويتنام خط دفاع عراق را به هم ريخت و ضربه او توسط جال حسن 
دفع شد، اما توپ برگشتي را احمد ابراهيم وارد دروازه خودي کرد تا عراق 
به شکلي عجيب نيمه اول را با شکست به رختکن برود. نيمه دوم را عراق 
براي جبران گل خورده آغاز کرد و در نهايت  همام هافبک عراقي استقال 
که در   نيمه دوم وارد زمين بازي شده بود، در دقيقه 60 گل مساوي را به ثمر 
رساند. در دقيقه 89 هم علي عدنان روي يک ضربه ايستگاهي گل سوم را 
به ثمر رساند تا عراق در روزي که ويتنام شجاعانه مقابل اين تيم بازي کرد، 

به سختي با نتيجه 3 بر 2 پيروز شود. 

سعيد احمديان

فرهنگسازيحلقهمفقودهليگواليبال
 درگيري ها و حاشيه هاي اخير ليگ واليبال 
در حالي وجهه اين رشته را لکه دار کرده که 
سازمان ليگ بايد اين موضوع را مديريت کند 
و کسر امتياز، بهترين گزينه براي باشگاه هاي 
متخلف خواهد بود. اگر سازمان ليگ نتواند 
اين موضوع را مديريت کند جمع کردن آن 
در آينده سخت تر خواهد ش��د. با باا رفتن 
حساسيت مسابقات، به راحتي نمي توان با 
اين موضوع کنار آمد. اگ��ر امروز برخوردي 
جدي با چنين حواش��ي ص��ورت نگيرد در 
مرحله پلي آف شرايط سخت تر خواهد شد. البته اين تنها يک مسکن است و 
براي جلوگيري از حاشيه هاي ايجاد شده توسط تماشاگران بايد فرهنگ سازي 
شود. فدراسيون واليبال در چند وقت اخير دچار رفت و آمدهاي بسياري بود 
و تا مدتي تکليف رئيس نيز مشخص نبود. اين شرايط غفلت به همراه دارد 
و متأسفانه هدف تنها برگزاري مسابقات است و اين در شرايطي است که 
پيش زمينه يک ليگ قوي و قدرتمند، کار فرهنگي است. بنابراين ابتدا بايد 
پيشگيري کنيم، در حالي که مي گذاريم کار به درمان بکشد. براي جلوگيري 
از تکرار چنين اتفاقاتي بايد پس از پايان رقابت هاي ليگ نظر کارشناسان 
پرسيده شود و تمام اتفاقات رخ داده در طول يک فصل مورد رصد و سپس 
مورد آسيب شناسي قرار گيرد تا براي برگزاري رقابت ها در فصل جديد ديگر 
شاهد برخي اتفاقات نباشيم، اما متأسفانه فقط سنبل کاري مي کنيم. اين در 
حالي است که براي برگزاري رقابت ها حدود 40، 50 ميليون تومان هزينه 
مي شود و بايد برنامه ريزي قوي در اين زمينه صورت گيرد. فدراسيون نبايد 
تنها از تيم هاي ملي حمايت کند و آنها را زير نظر داشته باشد، بلکه بايد روي 

مسابقات ليگ هم نظارت دقيقي داشته باشد. 

دومينباختليورپولدرسالجديد
ليورپول تيم بدون شکست ليگ انگلس��تان تا قبل از شروع سال جديد 
ميادي، دومين باخت خ��ود را طي هفته اول س��ال 2019 تجربه کرد. 
س��رخ هاي آنفليد که برابر اصلي ترين رقيب خ��ود در ليگ جزيره يعني 
منچسترسيتي اولين باخت سال را تجربه کرده بودند، دوشنبه شب در 
جريان رقابت هاي جام حذفي در خانه ولورهمپتون تن به شکست 2 بر يک 
دادند تا از گردونه اين مسابقات حذف شوند. به اين ترتيب سال 2019 براي 
کلوپ و مردانش با دو شکست آغاز شد و به نظر مي رسد سرمربي آلماني 

ليورپول کار دشواري در ادامه خواهد داشت.

پورتوپولاستخداممورينيورادارد
خوزه مورينيو، سرمربي سابق منچستريونايتد اين روزها با پيشنهادهاي 
زيادي روبه رو است. يکي از تيم هايي که خواستار حضور آقاي خاص روي 
نيمکت خود است، تيم فوتبال پورتو است. البته باشگاه پرتغالي اين شايعه 
را تأييد کرده است. با اين حال برخي مخالفان اين همکاري بر اين باورند که 
مورينيو براي حضور در پورتو دستمزد زيادي را طلب خواهد کرد. مسئله اي 
که لوئيز فيليپه وييرا، رئيس باشگاه پورتو در خصوص آن مي گويد: »جاي 

نگراني نيست، چون پول کافي براي استخدام مورينيو را داريم.«

ايسكوبهيوونتوسميرود
رئال مادريد روزهاي پرحاشيه اي را سپري مي کند. عدم نتيجه گيري خوب 
در رقابت هاي باشگاهي اسپانيا و عدم ثبات در کادر فني که حتي با آمدن 
سواري نيز پاسخ نداده، حاا باعث شده تا بازيکنان تأثيرگذار اين تيم نيز 
يکي، يکي ساز جدايي سر دهند. ايسکو، بازيکن رئال يکي از اين افراد است 
که شنيده مي شود کار انتقال او در تابستان به يوونتوس به پايان رسيده و 

سران باشگاه تورين فقط به دنبال گرفتن تخفيف از رئال مادريد هستند.

ن  س��يو ا ر فد
کشتي دعوت 
روس��يه را براي حضور در جام جهاني 2019 رد 
کرد. البته به گفته حميد بني تميم، سرپرس��ت 
فدراسيون کشتي، نه به دليل آنکه ميزباني اين 
رقابت ها از مشهد گرفته ش��ده است: »اتحاديه 
جهاني به اين بهانه که فدراسيون ايران باتکليف 
اس��ت، ميزباني جام جهاني را از ما گرفت. ضمن 
اينکه آنها مي خواستند جام جهاني را با شرکت 
پنج تيم اول دنيا و يک تيم منتخب برگزار کنند 
که به اين ش��کل ما با کس��ب رده ششم جهاني 
بوداپست نمي توانستيم در اين رقابت ها شرکت 
کنيم و دليلي نداشت براي ميزباني رقابت هايي 

که در آن حضور نداريم، اصرار کنيم. پس دليلي 
براي گروکشي نيس��ت، خصوصاً که ما ميزباني 

جام جهاني فرنگي را داريم.
 حاا ه��م بحث م��ا المپي��ک اس��ت و اولويت 
با برنامه هاي کادر فني اس��ت، ب��ه همين دليل 
تصميم گي��ري در اين خصوص ب��ه عهده کادر 
فني تيم ملي است.« در واقع بعد از گرفته شدن 

ميزباني جام جهاني از مشهد، کادر فني حضور 
در اين مسابقات را از برنامه خود حذف کرد. حاا 
با تصميم غام محمدي تيم ملي در اين رقابت ها 
شرکت نمي کند تا هم برنامه هايش به هم نخورد 
و هم به اين ش��کل اعتراض خ��ود را به اتحاديه 
کشتي که ابتدا تصميم گرفته بود مسابقات را با 
حضور پنج تيم برتر دنيا برگزار کند، نشان دهد: 

»دعوت روسيه را از ابعاد مختلف بررسي کرديم. 
با توجه به فاصله اين رقابت ها تا مسابقات آسيايي 
چين، شرکت در رقابت هاي بين المللي دانکلوف 
بلغارستان از نظر فني نفع بيشتري برايمان دارد. 
قصد داريم با تعدادي از نفرات شاخص خود در 
جام دانکلوف که از رقابت هاي رنکينگ سيستم 
اتحاديه جهاني است و کسب امتياز در آنها براي 
حضور در مس��ابقات جهاني مهم است، شرکت 
کنيم. با توجه به حضور در رقابت هاي جام تختي 
و جام دانکلوف و زمان جام جهاني تا مس��ابقات 
آسيايي، ش��رکت در جام جهاني از نظر فني به 
نفع ما نيست. از سوي ديگر هم زمان جام جهاني 
با انتخابي تيم ملي جوانان مانع از اعزام تيم ملي 
جوانان به روسيه شد و در نهايت پس از جلسه با 
مسئوان فدراسيون به اين نتيجه رسيديم که در 
اين مسابقات شرکت نکنيم تا هم برنامه هايمان 
به هم نخ��ورد و هم اعتراض خود را نش��ان داده 

باشيم.«

فدراسيونكشتي
دعوتروسيهراردكرد
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امروزيكمجمععاديودورهمي!
عصر امروز مجمع عمومي فدراسيون فوتبال برگزار مي شود. مجمعي با 
دو نگاه متفاوت! در حالي که وزارت ورزش و کميته ملي المپيک انتظار 
يک مجمع انتخاباتي براي مشخص شدن جانش��ينان افراد بازنشسته 
فدراسيون فوتبال را دارند، خود فدراس��يون اعام کرده که   قرار نيست 
اتفاق خاصي در اين مجمع بيفتد و اصاً اين مجمع انتخاباتي نيست. جالب 
اينکه فدراسيون اين موضوع را از هفته ها قبل اعام کرد و جالب تر اينکه 
اين اعام موضع هيچ واکنشي از سوي وزارت و کميته به دنبال نداشت 
و ظاهراً بايد منتظر اتفاقات بعدي ب��ود. به هر حال بعد از مدت ها انتظار 
امروز مجمع عمومي فدراسيون فوتبال برگزار مي شود. يک مجمع کامًا 
عادي و يک جلسه دورهمي که البته به شدت تحت تأثير رقابت هاي جام 
ملت هاي آسيا و حاشيه هاي تيم ملي است. مسائلي که حتماً از اين جلسه 
عادي پررنگ تر و جذاب تر است . فراموش نکنيم که فوتبالي ها باز هم از 

دست قانون سر خوردند و صداي کسي هم درنيامد.

مصطفي کارخانه

کارشناس واليبال

درگذشتاوليناستادبينالملليشطرنجايران
جامعه ورزش 17 
دي در س��الگرد 
پهلوان تختي، خس��رو هرندي، اولين   استاد 
بين المللي ش��طرنج ايران را هم از دست داد. 
مردي که بس��ياري از قهرمانان شطرنج امروز 
ايران ثمره سال ها تاش ارزشمند او هستند. 

مردي که در بازگشايي مجدد فدراسيون 
شطرنج پس از انقاب، به عنوان 

دبير فدراس��يون با هزينه 
شخصي فدراسيون ايران 
را به عضويت فدراسيون 
جهاني )فيده( درآورد. 

اس��تاد هرندي 

بيش از 50 سال در ش��طرنج فعاليت داشت. 
او دو دهه به عنوان بازيکن در تيم ملي بود که 
دو بار عنوان قهرماني کش��ور را به دست آورد 
و دو بار )به مدت شش س��ال( عنوان قهرماني 
غرب آسيا را از آن خود کرد و نخستين استاد 
بين المللي ش��طرنج ايران بود که اين عنوان را 
س��ال 1354با قهرماني در آس��يا کسب کرد. 
او که فارغ التحصيل رش��ته مهندس��ي 
برق دانشگاه صنعتي شريف بود و 27 
س��ال عضو هيئت علمي دانشگاه، 
در زمين��ه مربيگري ني��ز موفق به 
کس��ب بااترين مدرک مربيگري 
فدراسيون جهاني ش��طرنج )مربي 
ارش��د فيده( ش��ده بود و 20 س��ال به 
عنوان مربي رده هاي س��ني )نوجوانان و 
جوانان( و بزرگساان فعاليت داشت 
و در مقطعي نيز مسئوليت کميته 
آموزش و مربيان فدراسيون 
ش��طرنج را عهده دار بود.  
استاد هرندي اما سرانجام 
به دلي��ل بيم��اري که از 
اواس��ط ده��ه 70 با آن 
درگير بود، جان به جان 

آفرين تسليم کرد.

استارتدوبارهليگواليبال
رقابت ه��اي ليگ      واليبال
برتر واليبال بعد از 
يک هفته استراحت امروز با برگزاري شش ديدار 
حساس از سر گرفته مي شود. يکي از ديدارهاي 
حس��اس اين هفته مص��اف دو تيم پرس��تاره و 
قدرتمند خاتم اردکان مدع��ي اين فصل با تيم 
سايپاست که به دنبال جبران شکست ديدار دور 
رفت و فرار از رده شش��م جدول اس��ت. از ديگر 
ديداره��اي جذاب هفت��ه مي توان ب��ه ميزباني 
شهرداري گنبد از فواد سيرجان ايرانيان اشاره 
کرد. مصاف دو تيم باانگي��زه و پرهوادار ليگ که 
براي ارتق��اي جايگاه خ��ود در ج��دول تاش 
مي کنند. صدرنش��ين ليگ اما مهمان شهروند 

اراک است، تيمي که نيم فصل دوم را متفاوت آغاز 
کرده و بايد ديد مي تواند ب��ا روندي که در پيش 
گرفته جايگاه وراميني ها را متزلزل کند يا مهمان 
در اراک جايگاه خود در صدر جدول را مستحکم تر 
خواهد ک��رد. پيکان تي��م دوم ج��دول هم که 
نيم نگاهي به ص��در جدول دارد، ام��روز با درنا، 
قعرنش��ين ليگ ديدار خواهد کرد ک��ه به نظر 
مي رسد کار سختي براي حفظ جايگاه خود ندارد. 
مصاف شهرداري اروميه با کاله که براي رسيدن 
به جمع هشت تيم برتر مي جنگند نيز از جمله 
ديدارهاي جذاب امروز خواهد بود. ش��هرداري 
تبريز هم که نيم فصل دوم شروع خوبي نداشته، 

امروز ميزبان پيام خراسان است. 

  چهره 

     بازتاب 

س
 فار

رع|
ي زا

هد
م



انتقام گيري هاي شخصي به جاي اعتماد كردن به پليس آسيب هاي بسياري 
را متوجه افراد مي كند. خيلي ها به جاي اينكه دست به تلفن برده و از پليس 
درخواست كمك كنند دس�ت به چاقو يا اس�لحه برده و ترجيح مي دهند 
خودشان عدالت را اجرا كنند، اما به جاي رسيدن به خواسته شان به پشت 
ميله هاي زندان منتقل مي شوند. در پرونده اي كه روز گذشته در دادسراي 
امور جنايي تهران بررسي شد مرد جواني كه قصد داشت مزاحم همسرش 
را تنبيه كند به اش�تباه همس�ايه آن مرد را با ضربات قمه ه�دف قرار داد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي به اداره پليس رفت و از مرد جواني به 

اتهام آدم ربايي و ضرب و جرح شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: چند روز قبل همسر و فرزندم براي انجام كاري از 
منزلمان كه خانه ويايي بزرگي در شرق تهران است براي خريد بيرون رفتند و 
من تنها بودم كه زنگ خانه به صدا در آمد. مردي از پشت آيفون گفت كه پيك 
است و بسته اي براي من آورده اس��ت. وقتي در را باز كردم ناگهان مرد جواني با 
قمه دو ضربه به سر و كتفم زد و من روي زمين افتادم و او مرا در حالي كه خونين 
بودم به داخل خودروي پرايدش انتقال داد و به راه افتاد. خون زيادي از من رفته 
بود و خيلي بي حال بودم اما متوجه شدم از چه خيابان هايي عبور كرد تا اينكه با 
خودرواش وارد خانه اي شد كه روي در ورودي خانه مجسمه شيركوچكي نصب 
بود. مرد جوان مرا به داخل اتاقي برد و دست و پايم را باطناب بست و دقايقي بعد 
در را باز كرد و زن جواني كه معلوم بود همس��رش است وارد اتاق شد. زن جوان 
تا مرا ديد رو به شوهرش كرد و گفت كه مرا اش��تباهي آورده است. در حالي كه 
احساس مي كردم ديگر رمقي ندارم زن جوان از شوهرش خواست مرا از خانه اش 
بيرون ببرد و پس از آن بي هوش شدم و وقتي چش��مانم را باز كردم ديدم روي 

تخت بيمارستان خوابيده ام. 
پس از طرح اين شكايت پرونده به دس��تور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران 
براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.  بررسي هاي 
مأموران نشان داد روز حادثه مردي با خودروي پرايدش پيكر نيمه جان و خونين 
شاكي را به بيمارستان رسانده و بعد از محل گريخته است.  در حالي كه متهم هيچ 
ردي از خود به جا نگذاشته بود مأموران با كمك شاكي موفق شدند خانه آدم رباي 
خشن را شناسايي و وي را كه مرد جواني به نام شاهين بود دستگير كنند.  متهم 
پس از انتقال به اداره پليس به جرم خود اقرار كرد و گفت شاكي را اشتباهي ربوده 
اس��ت.  وي صبح ديروز براي تحقيق به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. 
متهم در بازجويي ها به جرم خود اقرار كرد و گفت: مدتي قبل متوجه شدم همسرم 
افسرده شده است. او ابتدا چيزي به من نگفت اما وقتي اصرار كردم شروع به گريه 
كرد و گفت چند وقتي است مردي مزاحم او شده است. همسرم گفت كه مردي از 
طريق تلگرام براي او ايجاد مزاحمت مي كند و گاهي هم در كوچه و خيابان مزاحم 
او مي شود. همسرم به او گفته بود كه ش��وهر دارد و مزاحم او نشود اما فايده اي 
نداشته و هر روز مزاحمت هاي مرد جوان بيشتر مي شده تا اينكه موضوع را به من 
گفت و من هم تصميم گرفتم او را شناس��ايي كنم و انتقام بگيرم. با نشاني هايي 
كه همس��رم از مرد مزاحم به من داده بود به شاكي رس��يدم كه احتمال دادم او 
مرد مزاحم است تا اينكه روز حادثه نزديك خانه اش كمين كردم و وقتي همسر و 
فرزندش از خانه بيرون رفتند به در خانه اش رفتم و به بهانه اينكه براي او بسته اي 
آورده ام او را به در خانه كشاندم و با قمه زخمي اش كرد و بعد او را به خانه ام بردم 
تا انتقام بگيرم اما وقتي همسرم او را ديد متوجه شدم او را اشتباهي ربوده ام و به 
همين خاطر قبل از اينكه فوت كند مرد زخمي را به بيمارستان رساندم و از ترس 
فرار كردم.  متهم پس از بازجويي براي تحقيقات بيش��تر و روشن شدن زواياي 

پنهان حادثه در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

سه قاچاقچي سوخت كه از چهار ماه قبل با حفر 
تونل 70 متري اقدام به سرقت سوخت از خط لوله 
پاايشگاه نفت ري مي كردند، بازداشت شدند. 
سردار عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي شرق 
استان تهران گفت: اين حادثه در روستاي گلزار 
پاكدشت اتفاق افتاده اس��ت كه متهمان در يك 
زمين ديوارچين شده فعاليت مي كردند. وي ادامه 
داد: گزارش هاي اوليه حكايت از اين داشت كه هيچ 
شواهدي از ورود سوخت به اين زمين ديوارچين 
شده وجود نداشت، اما سوخت زيادي از اين محل 
بارگيري و خارج مي ش��د. مأم��وران پليس پس 
از بررسي هاي خود متوجه ش��دند، قاچاقچيان 

سوخت يك تونل ۷۰ متري به سمت لوله اصلي 
انتقال فرآورده هاي نفتي پاايش��گاه نفتي شهر 
ري به س��مت اس��تان مازندران حف��ر كرده اند. 
قاچاقچيان با استفاده از اقدامات تخصصي يك 
فلكه ۴۵۰ اينچي در مسير اين خط لوله كه اقدام 
به پمپاژ گازوئيل و س��اير سوخت هاي مورد نياز 
مي كرد، نصب كرده و اقدام به س��رقت و قاچاق 
گازوئيل و س��اير فرآورده هاي نفتي مي كردند.  
سردار ناظري گفت: در حال حاضر دو نفر در جريان 
پرونده بازداشت شدند و براساس تحقيقات پليس 
متهمان از چهار ماه قب��ل اقدام به عمل مجرمانه 

كرده اند كه تحقيقات بيشتر در جريان است. 

 حفر تونل ۷۰ متري براي سرقت سوخت
 از خط لوله پاايشگاه
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پيرزن زيرك   سارق مسلح را گرفتار كرد
سارق مسلح كه با تهديد اسلحه قصد سرقت از خانه پيرزن 
تنها در خيابان فلس�طين تهران را داشت بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز دوشنبه ساكنان ساختماني 
در خيابان فلس��طين تهران مركز فوريت هاي پليس 11۰ را 
از حضور سارق مسلح در س��اختمان با خبر كردند. لحظاتي 
بعد تيمي از مأموران كانتري فلس��طين راهي محل حادثه 
شدند. مأموران پليس در مسير رفتن به محل حادثه متوجه 
درگيري مرد جواني با راكب يك موتور س��يكلت شده و مرد 
مزاحم را بازداش��ت كردند. مأموران در بازرسي از متهم يك 
اسلحه گرم، چاقوي ساخي و يك عدد كاه پشمي مخصوص 
پوشاندن چهره كشف كردند.  راكب موتور گفت: من در حال 
عبور از محل بودم كه اين مرد راهم را سد كرد و سوار موتورم 
شد. او گفت كه عجله دارد و خواست به سرعت او را از اين محل 
دور كنم. من به او مظنون شدم و در حال مشاجره بوديم كه 
خودروي گشت پليس از راه رسيد. خيلي زود معلوم شد كه مرد 
مزاحم كسي نيست جز سارق مسلحی كه از خانه پيرزن فرار 
كرده است.  در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران كانتري از 
پيرزني كه سارق مس��لح قصد س��رقت از خانه اش را داشت 
تحقيق كردند. او گفت: در حال نماز خواندن بودم كه يك نفر 
زنگ خانه را زد. بعد از خواندن نماز او همچنان مشغول زنگ 
زدن بود اما توجه نكردم. وقتي با سماجت او مواجه شدم در را 
نيمه باز كردم. مردي را ديدم كه خودش را همسايه معرفي كرد. 
من منتظر بودم كه كارش را بگويد كه ناگهان اسلحه كشيد و 

من را به داخل خانه هل داد. وقتي خواست در را پشت سرش 
ببندد از فرصت استفاده كردم و او را به بيرون هل دادم. همزمان 
شروع به جيغ و داد كردم و همسايه ها از ماجرا با خبر شدند. 
مرد مسلح هم كه ترسيده بود به سرعت از ساختمان خارج شد. 
هنوز زمان زيادي نگذشته بود كه خبر رسيد مأموران كانتري 
در راه رسيدن به خانه ام سارق مسلح را بازداشت كرده اند.  زن 
سالخورده بعد از مواجه با سارق مس��لح او را شناسايي كرد.  
سارق مس��لح كه چاره اي جز اعتراف نداشت، گفت: من اهل 
شهرستان هستم و اعتياد شديدي به مصرف شيشه دارم. امروز 
مي خواستم به شهرستان بروم اما پول نداشتم. تصميم گرفتم 

براي تهيه پول بليت سرقت كنم كه گرفتار شدم!
س��رهنگ عليزاده رئي��س كانتري 1۰۷ فلس��طين گفت: 
تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهم در جريان است. 

 دزد سريالي لپ تاپ هاي پايتخت 
دستگير شد

مي�دان  مح�دوده  پاس�اژ هاي  ب�ه  ب�ا دس�تبرد  ك�ه  م�ردي 
وليعص�ر اق�دام ب�ه س�رقت لپ  ت�اپ مي ك�رد بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگا ما، چندي قبل مأموران كانتري 1۰۷ فلسطين در جريان 
سرقت هاي سريالي لپ تاپ از پاساژهاي محدوده ميدان وليعصر تهران قرار 
گرفتند. در تحقيقات اوليه مش��خص ش��د متهم بعد از ورود ب��ه مغازه ها، با 
صاحبان مغازه شروع به صحبت مي كند و با سوءاستفاده از غفلت آنها به طور 
ماهرانه يك عدد از لپ تاپ هاي مغازه را در كيسه اي گذاشته و سرقت مي كند.  
با ثبت تصاوير سارق به وس��يله دوربين هاي مداربس��ته يكي از مغازه ها در 
محدوده يكي از پاساژها و تأييد كسبه و نگهبانان آن محل، فرد مورد نظر تحت 
تعقيب قرار گرفت تا اينكه دو روز قبل وقتي مأموران كانتري از ورود اين فرد 
به پاساژ رضا در خيابان وليعصر باخبر و در محل حاضر شدند و متهم را دستگير 
كردند.  متهم به كانتري منتقل شد و در همان تحقيقات اوليه با اعتراف به 
سرقت ها گفت كه اموال مس��روقه را به مالخري كه مغازه تعميرات و فروش 
قطعات لپ تاپ دارد فروخته اس��ت. بعد از اعتراف متهم، مأموران به آدرس 
محلي كه وي در اختيار مأموران قرار داده بود اعزام ش��دند و در واحد صنفي 
متهم 2۷ عدد لپ تاپ سرقتي كشف كردند.  سرهنگ ظهيري، رئيس پليس 
پيشگيري پايتخت گفت: متهم به همراه مالخر به دستگاه قضايي فرستاده شد 
و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.  وي با توصيه به كسبه براي عضو شدن در 
سامانه مها گفت: » كسبه با عضويت در اين سامانه مي توانند واحد صنفي خود 
را از گزند س��ارقان در امان دارند؛ چراكه اين سامانه كانتري ها را در جريان 

كوچكترين سرقت و حتي ورود سارقان به مغازه قرار مي دهد.«

ضارب مأمور پليس راهور در شهرستان گرگان بازداشت شد. 
سرهنگ مسعود فروزان، جانشين فرمانده انتظامي استان 
گلس��تان گفت: در يكي از نقاط پرترافي��ك گرگان يكي 
از مأموران پليس راه��ور به راننده اي متخل��ف تذكر داد 
كه رانن��ده متخلف بعد از متوقف ك��ردن خودرو در محل 
غيرمجاز به مأمور پليس حمله و او را مقابل چشم شاهدان 
مجروح كرد و سپس از محل متواري شد. سرهنگ فروزان 
گفت: بعد از حضور مأموران پليس در محل ضارب پليس 
شناسايي و پس از پنج ساعت بازداشت شد.  وي ادامه داد: 
در بررسي هاي سوابق ضارب مش��خص شد كه او از اشرار 
سابقه دار است كه 2۴ ساعت قبل از زندان آزاد شده است. 
س��ردار ناظري گفت: درگيري متهم با يكي از پرستاران 
بيمارستاني در گرگان و انتشار كليپ آن در فضاي مجازي 
خبر ساز ش��ده بود. وي گفت: متهم به درگيري با پليس 

اعتراف كرد و پرونده به مقام قضايي ارجاع شد.

بازداشت ضارب پليس

اعضاي خانواده اي كه با دستبرد مسلحانه به آرايشگاه هاي زنانه شهرستان 
زاهدان اقدام به سرقت پول و طای مشتريان مي كردند بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل سرقت هاي مسلحانه از آرايشگاه هاي 
زنانه در خيابان هاي دانشجو، كوثر و مدني زاهدان به مأموران پليس آگاهي 
گزارش شد. بررسي هاي پليس نشان داد كه سرقت ها با شگردي يكسان 
توسط يك باند انجام شده اند. بعد از آن بود كه مأموران پليس در جريان 
تحقيقات خود موفق ش��دند اعضاي اي��ن باند پنج نفره را كه س��ه مرد و 
دو زن بودند، شناسايي و بازداشت كنند.  سردار احمد طاهري ، جانشين 
انتظامي اس��تان سيستان و بلوچس��تان گفت: در بازرس��ي از مخفيگاه 
متهمان يك قبضه اسلحه دولول و 2 كيلو و 3۰۰ گرم مواد مخدر ترياك 
كشف ش��د. س��ردار طاهري درباره نحوه س��رقت اين باند توضيح داد: 
سارقان كه اعضاي يك خانواده بودند با استفاده از يك دستگاه خودروي 
پژوپارس، آرايشگاه هاي مورد نظر را شناسايي می كردند و پس از آن دو 
خانم از اعضاي اين باند كه مادر و دختر بودند به بهانه گرفتن نوبت وارد 
آرايشگاه ها شده و در موقعيتي مناسب به ساير اعضاي باند كه فرزندان و 
داماد خانواده بودند اعام مي كردند تا آنها نيز وارد شوند و سپس همگي 
اقدام به س��رقت طاجات، وجوه نق��د و اموال با ارزش داخل آرايش��گاه 
مي كردند.  جانشين فرماندهي انتظامي اس��تان گفت: با توجه به اينكه 
وجوه حاصل از فروش اموال مسروقه به حساب يكي ازخانم هاي اعضاي 
باند )مادر خانواده( واريز مي شد حساب نامبرده مسدود شد و مالخري هم 

كه اقدام به خريد طاهاي سرقتي كرده بود شناسايي و دستگير شد.

 سرقت مسلحانه
 از آرايشگاه هاي زنانه

دو نوجوان كه چند روز قبل در كوه هاي فوادشهر اصفهان گم شده بودند 
با ت�اش تيم هاي ام�دادي پي�دا ش�دند و از مرگ نج�ات پي�دا كردند. 
رئيس جمعيت هال احمر شهرس��تان لنجان گفت: اين دو نوجوان 1۵ و 1۷ 
ساله كه از پنج شنبه هفته گذشته ناپديد شده بودند بعد از چند روز جست وجو 
عصر ديروز باتاش تيم هاي امداد و نجات هال احمر و آتش نشاني در كوه هاي 
اطراف بيمارستان شهيد مطهري پيدا شدند.  حميدرضا جوادي افزود: اين دو 
نوجوان كه زمان پيدا شدن حال مساعدي نداشتند براي درمان به بيمارستان 

شهيد مطهري فواد شهر منتقل شدند. 

 نجات 2  نوجوان گمشده 
در كوه هاي فواد شهر 

س�ر پس�ربچه بازيگوش�ي ك�ه هن�گام ب�ازي داخ�ل س�طل 
زبال�ه گي�ر ك�رده ب�ود ب�ا كم�ك آتش نش�انان ره�ا ش�د. 
ظهر روز گذشته مادر اين كودك در تماس با سامانه 12۵ آتش نشانان را از 
ماجرا با خبر كرد. بعد از آن بود كه تيمي از آتش نشانان ايستگاه 2۷ راهي 
خانه زن جوان در خيابان مجاهد كبير، اله هفتم ش��دند. والدين كودك 
گفتند پسربچه داخل منزل سرگرم بازي بوده كه ناگهان به علت بازيگوشي 
سرش را داخل در سطل كرده و تاش آنها نيز براي خارج كردن سر كودك 
بي نتيجه مانده بود. آتش نشانان با اس��تفاده از ابزار و تجهيزات موجود، با 
رعايت نكات ايمني اقدام به برش قسمتي از در سطل كردند و سر اين پسر 

بچه بازيگوش را بدون هيچگونه آسيبي رها كردند. 

 خارج كردن سطل زباله 
از سر پسربچه بازيگوش

زن جواني كه متهم است در جريان اختاف خانوادگي شوهرش را به قتل 
رسانده است با درخواست قصاص مواجه شد. 

به گزارش خبرن��گار ما، صبح روز سه ش��نبه چهارم دي ماه ب��ود كه مأموران 
كانتري 163 ولنجك با تماس تلفني زن جواني از مرگ مشكوك مرد ميانسالي 
با خبر و راهي محل ش��دند. مأموران در محل حادثه كه آپارتماني در حوالي 
سعادت آباد بود با جسد مرد ۵6 ساله اي به نام الياس روبه رو شدند كه با پيچاندن 
روس��ري به دور گردنش به كام مرگ رفته بود. با اعام اين خبر قاضي منافي 
آذر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي در محل حاضر شد. 
نخستين بررسي ها نشان داد مرد فوت شده سرهنگ بازنشسته است.  همسر 
مقتول ابتدا قتل شوهرش را انكار كرد، اما وقتي با دايل و مدارك روبه رو شد به 
قتل الياس اعتراف كرد. وي گفت: شوهرم قبل از ازدواج با من، همسر ديگري 
داشت اما به خاطر اينكه مرد بد اخاقي بود همسرش در حالي كه از او دختري 
داشت جدا شده بود. از آنجايي كه الياس پسر عمويم بود و مأمور پليس بود با 
اصرار پدر و مادرم با او ازدواج كردم. او مرد بداخاقي بود و زندگي را براي من 
و دو دخترم تلخ كرده بود تا اينكه شب حادثه وقتي به خاطر درس دادن دختر 
كوچكم ش��روع به درگيري كرد او را به قتل رساندم.  در حالي كه تحقيقات از 
متهم ادامه دارد، دختر همسر اول مقتول به دادسراي امور جنايي تهران آمد و 

براي مادر خوانده اش به اتهام قتل پدرش درخواست قصاص داد.

 درخواست قصاص
  براي مرد همسركش

رئيس پايگاه هشتم پليس امنيت پايتخت از بازداشت يكي 
از اوباش به اتهام ضرب و جرح مأموران شهرداري خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ صادق قره باقري گفت: چند 
روز قبل به مأموران پايگاه هشتم پليس امنيت خبر رسيد يكي 
از اشرار در يكي از پارك هاي شهر اقدام به درگيري با مأموران 
شهرداري كرده اس��ت. بعد از حضور پليس معلوم شد متهم از 
اوباش سابقه دار است كه بعد از ضرب و جرح مأموران شهرداري 
متواري شده اس��ت. وي ادامه داد: در بررسي هاي انجام شده 

مخفيگاه متهم شناسايي شد و سرانجام بازداشت شد. 

 درگيري شرور سابقه دار
 با مأموران شهرداري

فرمان�ده ني�روي انتظام�ي ب�ر ل�زوم ورود پلي�س فت�ا در 
برخ�ورد ب�ا ناهنجاري ه�اي اجتماع�ي در فض�اي مجازي 
تأكي�د ك�رد و گف�ت: هنجارش�كنان حسابش�ان از مردم 
جداس�ت و بايد در هر ج�ا و مكاني كه ع�ده اي مي خواهند 
هنجارش�كني كنند، احس�اس ناامني داشته باش�ند و در 
مقاب�ل م�ردم در اي�ن محي�ط احس�اس آرام�ش كنن�د. 
سردار حسين اشتري در اختتاميه سي و هشتمين دوره بصيرت 
فرمانده هان در مجموعه فرهنگي، تربيتي و آموزشي عمار در قم ، 
كانتري ها را سرپنجه هاي نيروي انتظامي دانست و گفت: تمام 
دس��تورالعمل هاي اباغي ما بايد در كانتري ها كه به صورت 
2۴ س��اعته با مردم سر وكار دارند و مش��غول خدمت رساني به 
آنها هس��تند، اجرا شود.  س��ردار اش��تري، اجراي طرح مكنا و 
خوشايندسازي محيط را مناسب دانست و گفت: بايد اين موارد 
سرعت بيش��تري داش��ته و صرفاً به حفظ وضع موجود بسنده 
نكنيم.  فرمانده ناجا،  برخورد ب��ا ناهنجاري هاي اجتماعي را از 
ديگر اولويت هاي نيروي انتظامي عنوان كرد و افزوده: كس��اني 
كه با دهن كجي به نظام و اسام مي خواهند هنجارشكني كنند 
نيروي انتظامي قطعاً با آنها برخورد خواهد كرد و اجازه نمي دهد 
كسي از كم كاري دستگاه هاي ديگر سوء استفاده كند و به طور 
قطع در اين زمينه وظايف خود را به درستي انجام خواهيم داد.  
فرمانده ناجا بر لزوم نظارت بر اماكن و تاارها و اصناف مختلف 
تأكيد و خاطر نشان كرد: نبايد اجازه داد تاارها و اماكن تفريحي 
به جايي تبديل شود كه در آن هنجارشكني صورت پذيرد.  وي 
بر لزوم ورود پليس فتا در برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي در 
فضاي مجازي نيز تأكيد و اضافه كرد:  هنجارشكنان حسابشان 
از مردم جداست و بايد در هر جا و مكاني كه عده اي مي خواهند 
هنجارشكني كنند، احساس ناامني داش��ته باشند و در مقابل 

مردم در اين محيط احساس آرامش كنند. 

برخورد با ناهنجاري هاي 
اجتماعي در فضاي مجازي

 گروگان زخمی
  مزاحم همسر نبود!



در آستانه خروج نیروهای امریکایی از خاك 
س�وریه، مقامات واش�نگتن ب�رای تضمین 
امنیت كردهای س�وریه راهی تركیه ش�دند 
تا با مقامات آنکارا رایزنی كنند؛ خواس�ته ای 
كه رئیس جمهور تركیه آن را غیرقابل قبول 
خواند و تأكید كرد كه آنکارا نمی تواند شرط 
حفاظت از تروریس�ت های ك�رد را بپذیرد. 
نیروهای امریکایی قرار است تا چهار ماه آینده از 
خاك سوریه خارج شوند، اما واشنگتن از وضعیت 
كرد   ها در شمال سوریه نگران است. امریکا كه در 
دو سال گذشته با كمك های تسلیحاتی، نیروهای 
دموكراتیك سوریه )كردها( را در مقابل داعش 
حمایت كرده است، سعی دارد با خروج از شمال 
سوریه، امنیت آنها را تضمین كند اما تركیه حاضر 
به پذیرش خواس��ته های واشنگتن نیست. جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی كاخ سفید برای رایزنی 
با مقامات تركیه دو   شنبه ش��ب وارد آنکارا شد. 
به گزارش شبکه تی آرتی، بولتون روز سه    شنبه 
با ابراهی��م كالی��ن، س��خنگوی رئیس جمهور 
تركیه دیدار كرد. درباره جزئیات گفت وگوهای 
بولتون و كالین خبری منتش��ر نش��ده است اما 
سخنگوی بولتون گفت كه دیدار و گفت وگوهای 
میان دو طرف س��ازنده بوده است. رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور تركیه كه از حمایت های 
واشنگتن از كردهای س��وریه خشمگین است، 
دیدار با بولتون را رد ك��رد. رئیس جمهور تركیه 
اظهارات جان بولتون درب��اره یگان های مدافع 
خلق را غیرقاب��ل قبول خوان��د و تأكید كرد كه 
آنکارا نمی تواند شرط حفاظت از تروریست های 
كرد را بپذیرد. به گ��زارش روزنامه دیلی صباح، 
اردوغان در سخنرانی خود در جمع گروه پارلمانی 
حزب حاكم بر عزم تركیه در پاكسازی سوریه از 
تروریس��ت    ها بعد از خروج امریکا از این كش��ور 
تأكید ك��رد. اردوغ��ان گفت:»یگان های مدافع 

خلق )ی .پ. گ( نمی تواند نماینده كرد   ها باشد. 
تركیه این ش��رط امریکا را كه باید درباره امنیت 
تروریست های پ.گ تضمین دهیم را نمی پذیرد. 
برابر دانستن كرد   ها با پ.گ منطقی نیست. تركیه 
قومیت    ها را هدف نمی داند هدف ما تروریست    ها 
هستند. برای ما میان تروریست    ها و مردم بی گناه 
تفاوت هست؛ مردمی كه ساح دست می گیرند 
و كس��انی كه هدف قرار می گیرند، اقداماتی كه 
انجام می دهند و خونی كه می ریزند و سركوبی 
كه متحمل می شوند«. بولتون روز دو   شنبه گفته 
بود كه خروج نیروهای امریکا از سوریه مشروط 
به نابودی باقی مانده های داعش و تضمین امنیت 
مبارزان كرد توس��ط تركیه اس��ت. اردوغان در 
ادامه سخنان خود با خطا خواندن صحبت های 
بولتون تأكید كرد كه نقش��ه عملیاتی نیروهای 
تركیه ب��رای اقدام نظامی در ش��رق فرات آماده 
است. وی تصریح كرد:»به زودی برای از بین بردن 

تروریست    ها در قلمرو س��وریه اقدام می كنیم.« 
هرچند مقامات تركیه می گوین��د كه حاضر به 
دادن تضمین هایی برای كردهای سوریه نیستند 
اما وزیر خارجه امریکا مدعی ش��ده كه آنکارا در 
این باره به واشنگتن اطمینان خاطر داده است. 
مایك پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز سه    ش��نبه 
اعام كرد كه »تركیه متعهد شده بعد از خروج 
نیروهای امریکایی از سوریه از شبه نظامیان كرد 
در س��وریه حمایت كند«. شبه نظامیان كرد كه 
در شمال سوریه به همراه نیروهای امریکایی با 
داعش در حال جنگ هستند، پس از عقب نشینی 
نظامیان امریکایی از این منطقه ممکن اس��ت 
در معرض حمات گس��ترده تركیه قرار گیرند. 
تركیه از سال 2016 برای مقابله با قدرت گیری 
كرد   ها در مرزهای جنوبی خود، عملیات س��پر 
فرات را در ش��مال سوریه ش��روع كرد و همین 
مسئله تنش   ها بین تركیه و واشنگتن را تشدید 

كرد. تركیه خودمختاری و قدرت گیری كرد   ها 
در مرزهای خود را تهدیدی ب��رای امنیت ملی 
خود می داند و به دنبال مقابله با آنها است. به رغم 
اتحاد استراتژیك امریکا و تركیه در امور منطقه، 
اختافات دو كشور بر س��ر حمایت واشنگتن از 
كردهای سوریه به شدت تشدید شده و هرچند 
آنکارا به هر حربه ای متوسل می شود تا واشنگتن 
سیاس��ت هایش را در مقابل كرد   ها تغییر دهد 
اما این تاش   ها راه به جایی نبرده اس��ت و این 
مس��ئله می تواند پس از خ��روج امریکایی   ها به 
افزای��ش درگیری متح��دان امریکا در ش��مال 

سوریه منجر شود. 
 تركیه به جای واشنگتن

تركیه كه از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا برای خروج از سوریه استقبال كرده است، 
تاش می كند جای واشنگتن را بگیرد. تركیه از 
مقام های امریکایی خواسته پایگاه های نظامی 
خود را در س��وریه تحویل آنکارا دهن��د یا آنها 
را نابود كنن��د. به گزارش روزنام��ه حریت، این 
درخواس��ت ممکن اس��ت گفت وگوهای بعدی 
درباره خ��روج نیروهای امریکایی از س��وریه را 
پیچیده كند. یک��ی از مقام های ارش��د امنیتی 
تركیه اخیراً به خبرگ��زاری رویترز گفته بود كه 
»واش��نگتن باید به آنکارا اجازه ده��د تا از این 
پایگاه    ها در سوریه استفاده كند«. تركیه درحالی 
به دنبال پر كردن جای خالی امریکا در ش��مال 
سوریه است كه مقامات دمش��ق بار   ها گفته اند 
كه حضور نیروهای تركیه در خاك سوریه نمونه 
بارز اشغالگری است و تأكید كرده اند كه به زودی 
مناطق شمالی را از دس��ت نیروهای تركیه آزاد 
خواهند كرد. تركیه از زمان شروع بحران سوریه، 
یکی از حامیان اصلی تروریس��ت   ها ب��ود و با باز 
گذاشتن مرزهای خود به روی تروریست ها، به 

تشدید درگیری   ها در سوریه دامن زد. 
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تنش واشنگتن- آنکارا مجدداً تشديد شد
اردوغان بولتون را به حضور نپذیرفت

ای�ران همچن�ان    گزارش  یک
منتظر كانال مالی 
ویژه اتحادیه اروپا موس�وم به »SPV« اس�ت؛ 
كانال�ی ك�ه س�خنگوی »فدری�کا موگرینی « 
هماهنگ كننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
روز دو    ش�نبه باز هم تأكید كرد كه اتحادیه اروپا 
همچنان در حال كار برای راه اندازی آن است. در 
این گی�ر و دار، اتحادیه اروپا دی�روز در اقدامی 
بی سابقه، یکی از واحد های وزارت اطاعات ایران 
را در فهرست »گروه های تروریستی« خود قرار 

داد. 
محمدجواد ظریف دیروز ی��ك بار دیگر در دهلی نو 
هم تأكید كرد كه ایران منتظر اروپا نخواهد ماند و با 

شركای سنتی خود همکاری خواهد كرد ولی واقعیت 
این است كه تهران هشت ماه بعد از خروج امریکا از 
برجام، با پایبندی به الزام��ات این توافق، همچنان 
منتظر عوایدی اس��ت كه اروپاییان ادعا می كنند از 
مسیر كانال ویژه مالی به سمت ایران سرازیر خواهند 
كرد. دو    ش��نبه ش��ب بود كه »مایا كوچیانچیك« 
سخنگوی فدریکا موگرینی، هماهنگ كننده سیاست 
خارجی اتحادی��ه اروپا یك بار دیگ��ر وعده نزدیك 
بودن گش��ایش كانال مالی را تکرار ك��رد كه از ماه 
س��پتامبر 2018 هرچند هفته یك بار تکرار شده 
است. كوچیانچیك در كنفرانس��ی مطبوعاتی در 
بروكس��ل به خبرنگاران گف��ت: »در حقیقت این 
كاری اس��ت كه از جانب كش��ورهای عضو اتحادیه 

اروپا در حال انجام اس��ت و طب��ق اطاعاتی كه ما 
از پیش��رفت كار داریم، این فرآیند همچنان ادامه 
داشته و پیشرفت خوبی نیز تاكنون داشته است.« 
 به گفته سخنگوی موگزینی، س��از و كار مالی ویژه 
موسوم به »اس.پی.وی « به زودی راه اندازی خواهد 
ش��د:»ما معتقدیم كه این س��ازوكار در هفته های 
آینده راه اندازی می شود و اثرات مثبتی بر پیشبرد 
تعامات تجاری با ایران خواهد داشت.«  سخنگوی 
موگرین��ی تأكید كرد، »این س��از و كار بخش��ی از 
تاش های گس��ترده تر اتحادیه اروپ��ا برای حفظ 
توافق هسته ای )برجام( در زمانی است كه ایران به 
تعهدات خود ذیل این توافق پایبند است.« هنوز 24 
ساعت از تکرار چندباره این وعده اروپاییان نگذشته 

بود كه آنها در اقدامی بی سابقه، یکی از معاونت های 
وزارت اطاعات ای��ران را در فهرس��ت »گروه های 
تروریس��تی« این اتحادیه قرار دادند تا ثابت كنند 
كه حتي از رودررو شدن با دولت دوازدهم به عنوان 
باني برجام هم ابایي ندارن��د. وزیر خارجه دانمارك 
ابتدا در توئیتی اعام كرد كه اتحادیه اروپا با تحریم 
» یکی از نهادهای اطاعاتی ایران « در ارتباط با اتهام 
» طرح ترور در خاك اروپا « موافقت كرده و ساعاتی 
بعد، وزارت خارجه دانمارك با صدور بیانیه ای با ارائه 
جزئیات بیشتر از تصمیم اتحادیه اعام كرد اتحادیه 
اروپا تصمیم گرفته  است كه یکی از واحد های وزارت 
اطاعات ایران را در فهرست » گروه های تروریستی « 
این اتحادیه قرار دهد. بر اساس گزارش وزارت خارجه 
دانمارك، ع��اوه بر قرار گرفتن یک��ی از واحد های 
معاونت امنیت وزارت اطاعات در فهرست تروریسم 
اروپا، دو نفر از كاركنان » معاون��ت امنیت « وزارت 
اطاعات ایران، نیز در این فهرس��ت قرار گرفته اند. 
وزارت خارجه دانمارك گفته كه این تصمیم اتحادیه 
اروپا در واكنش به » طرح های خنثی شده تروریستی 
در فرانسه و فعالیت های اطاعاتی ایران در دانمارك 
و اروپا« انجام شده است؛ ادعایی كه ایران بار    ها آن را 
رد كرده است. وزیر خارجه دانمارك گفته است پیش 
از این » سرویس های اطاعاتی هیچ كشور دیگری در 
فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار نگرفته اند .« بر 
اساس گزارش بی بی سی، ساموئلسون، وزیر خارجه 
دانمارك اقدام اتحادیه اروپا را »یك پیروزی بزرگ« 
و »پیامی روش��ن« خوانده كه به گفته او كه نشان 
می دهد »اروپا چنین رفتاری را نخواهد پذیرفت«. 
تا لحظه تنظیم این خبر در شامگاه سه شنبه وزارت 
خارجه و اطاعات هیچ واكنشي به تصمیم اتحادیه 
اروپا نشان ندادند. بافاصله بعد از تصمیم اتحادیه 
اروپا »استیف باك « وزیر خارجه هلند نیز تریبون 
به دست گرفت و در س��خنانی مدعی شد كه ایران 
مس��ئول قتل دو فرد مخالف نظام ایران اس��ت كه 
ساكن این كشور بودند. اس��تیف باك مدعی شد 
كه ایران در پشت پرده دو ترور سیاسی در سال های 

2015 و 2017 بوده است. 

  گزارش  2

  رویکرد

معماری ناتوی عربی در سفر بولتون و پمپئو 
سفر دوره ای مایك پمپئو به هشت كشور عربی از دیروز آغاز شد. او در 
سفر یك هفته ای خود از كشورهای بحرین، مصر، اردن، قطر،كویت، 
امارات، عمان و عربستان  دیدن خواهد كرد. نقطه شروع این سفر نیز 
اردن خواهد بود. عاوه بر این، جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا 
نیز پس از سفر به اسرائیل وارد تركیه شده است. هدف سفر این دو مقام 

بلندپایه امریکایی به منطقه چیست؟
سفر وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی امریکا در شرایطی صورت گرفته 
كه كش��ورهای عربی و همچنین اس��رائیل با چند اتفاق مهم مواجه 
هستند. در درجه اول اعام خروج نظامیان امریکایی از سوریه، شوك 
بزرگی به متحدان امریکا وارد كرده و عاوه بر این اسرائیل در شرایط 
بی ثبات داخلی به س��ر می برد و امنیت منطقه ای این رژیم به ش��دت 
تحت الشعاع قرار گرفته است. بن سلمان، ولیعهد سعودی نیز همچنان 
درگیر پیامدهای قتل خاشقجی اس��ت. نکته آخر نیز مسئله كردهای 
شمال سوریه و احتمال حمله تركیه به آنها است. در واقع سفر مقامات 
امریکایی در این شرایط پیچیده صورت گرفته و اهدافی نیز برای سفر 

در نظر گرفته شده است. 
مهم  ترین هدف سفر مقامات امریکایی به منطقه تشدید و تقویت جبهه 
ضد ایرانی در منطقه است. این مس��ئله از آنجا مهم است كه در چند 
هفته اخیر، اندیش��کده های امریکایی به صورت مرت��ب ایران را برنده 
تصمیم ترامپ در مورد خارج كردن نظامیان امریکایی از سوریه معرفی 
می كنند. بنابراین واش��نگتن قصد دارد با رایزنی با كشورهای عربی و 
همچنین اسرائیل موج ایران هراسی و همچنین اقدامات ضد ایرانی را 
در منطقه تقویت كند. تایم مهم  ترین دلیل سفر پمپئو به هشت كشور 
منطقه را زمینه س��ازی برای افزایش فش��ار   ها بر ایران می داند. پمپئو 
پیش از انجام این سفر در گفت وگو با شبکه تلویزیونی سی. ان.بی.سی، 
ضمن تکرار اتهام  زنی های همیشگی مقامات واشنگتن علیه ایران اعام 
كرد، خروج نظامیان امریکایی از سوریه به منزله توقف مأموریت مقابله 
با گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه نیست، این فعالیت    ها باقی می مانند 

و هیچ تغییری در آنها ایجاد نمی شود. 
هدف دوم سفر مقامات امریکایی، تاش برای تضمین و ایجاد امنیت 
بیشتر برای اسرائیل است. تل آویو با خروج نظامیان امریکایی از سوریه 
احساس نوعی هراس راهبردی كرده و خود را در مقابل جبهه مقاومت 
تنها می بیند. این به آن دلیل است كه امنیت اسرائیل همواره وابسته 
به حضور نظامی��ان امریکایی در منطقه بوده اس��ت. بنابراین مقامات 
امریکایی در این س��فرهای دوره ای س��عی دارند به تل آویو اطمینان 
دهند حفظ امینت اسرائیل همچنان مهم  ترین برنامه و محور استراتژی 
كان منطقه ای امریکا به ش��مار می رود. در این ارتباط، جان بولتون 
در ماقات با رهبران اس��رائیلی، پیام ترامپ را به آنه��ا تحویل داد كه 
در آن بر »حمایت كامل واشنگتن از حمات اسرائیل به اهداف ایران 
در سوریه«  تأكید شده است. جان بولتون، در پایان گفت وگوهایش با 
بنیامین نتانیاهو نیز تأكید كرد، خروج نیروهای امریکایی از سوریه به 
گونه ای خواهد بود كه دفاع از اسرائیل و دیگر دوستان و متحدان امریکا 

در منطقه تأمین شود. 
مسئله مهم دیگر به تقابل احتمالی تركیه با كردهای سوریه برمی گردد. 
در واقع تصمیم ترامپ در مورد خروج نظامیان امریکایی از س��وریه به 
معنای تنهایی كرد   ها در برابر تركیه خواهد بود. به ویژه اینکه، آنکارا بار   ها 
تأكید كرده كه قصد حمله شدید نظامی به شرق فرات و نظامیان كرد را 
دارد. واشنگتن به دنبال آن است با اعزام مقامات خود به منطقه به ویژه 
سفر بولتون به تركیه به نوعی این تضمین را از آنکارا بگیرد كه حمله ای 

علیه كرد   ها به عنوان همپیمانان امریکا صورت نخواهد گرفت. 
یك دلیل دیگر س��فر منطقه ای تاش برای تشکیل و تأسیس    رسمی 
ناتوی عربی است. این طرح در سال های اخیر و به ویژه در دولت ترامپ 
به صورت جدی بررسی شده و قرار اس��ت كه ائتافی نظامی از هشت 
كشور عربی برای مقابله با ایران در منطقه شکل بگیرد. البته اخیراً امریکا 
اسم دیگری برای ناتوی عربی انتخاب كرده است. » مسا«، مخفف عبارت 
» ائتاف راهبردی خاورمیانه « همان نات��وی عربی با قالب جدیدتری 
اس��ت كه هدف اصلی آن تش��کیل جبهه ضد ایرانی است. سخنگوی 
شورای امنیت ملی كاخ سفید در این مورد اعام كرد، » مسا مانند یك 
خاكریز در مقابل تجاوز، تروریسم و افراط گرایی از طرف ایران خواهد 
بود و به خاورمیانه ثبات می آورد. «  پمپئو در این سفر قصد دارد جزئیات 
ناتوی عربی را برای اعام رس��می این نهاد نظامی نهایی كند، چرا كه 
هشت كشوری كه برای سفر پمپئو انتخاب ش��ده است، دقیقاً همان 

هشت كشور عضو ناتوی عربی هستند. 
هرچند برخی رس��انه های غربی اهداف دیگری از جمله تاش برای 
نجات بن س��لمان در ماجرای قتل خاش��قجی یا زمینه س��ازی برای 
دیدار نتانیاه��و و ولیعهد س��عودی نیز ذكر می كنند، اما مش��خص 
است كه واش��نگتن با توجه به تغییر وضعیت منطقه ، لزوم بازترسیم 
سیاس��ت های خود در خاورمیانه را كامًا ضروری می داند. شکست 
استراتژی كان 27 ساله امریکا در منطقه دولت ترامپ را به این نتیجه 
رسانده است كه باید در سیاست های منطقه ای خود بازنگری كند. به 
همین دلیل پمپئو در سفر دوره ای خود عاوه بر تاش برای امنیت 
اسرائیل از طریق همپیمانی با كش��ورهای عربی و زمینه سازی برای 
فشار بیشتر بر ایران تاش دارد طرح ناتوی عربی خود را كه در چند 
سال اخیر مقدمات اجرای آن آماده شده است به نتیجه برساند. هرچند 
مشکات موجود در جهان عرب باعث شکست این طرح می شود اما 
سفر پمپئو را باید آغاِز سیاست جدید منطقه ای ترامپ به ویژه پس از 
فرمان خروج نظامیان امریکایی از سوریه دانست؛ سیاستی كه محور 
اصلی آن تاش برای افزایش فشار بر ایران و اتخاذ سیاست سِد نفوذ 

منطقه ایران خواهد بود. 
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 رهبر كره شمالی به پکن رفت
كیم جونگ اون، رهبر كره شمالی سه     ش��نبه با قطار وارد پکن شد تا با 
شی جین  پینگ، رئیس جمهور چین دیدار و گفت وگو كند. به گزارش 
اسپوتنیك، هنوز محور مذاكرات دوطرف مشخص نشده است اما این 
س��فر در حالی صورت می گیرد كه تاش     ها ب��رای دومین دیدار میان 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا با رهبر كره ش��مالی در حال انجام 
است. چین متحد دیپلماتیك كره شمالی و منبع اصلی تجارت و كمك 
به این كشور محسوب می شود. كره شمالی در هفته     ها و ماه های گذشته 
سرگرم مسئله خلع ساح اتمی و گفت وگو با مقام های ارشد امریکا در 

این زمینه بوده است. 

  5 كشته در حمله نیروهای سعودی به قطیف 
منابع مطلع در شرق عربستان اعام كردند كه روز دو    شنبه نظامیان 
س��عودی به محات مس��کونی در دو منطقه الجش و ام الحمام در 
استان قطیف حمله كردند. وبگاه خبری مرآه الجزیره به نقل از منابع 
محلی گزارش كرد كه در حمله نیروهای امنیتی س��عودی پنج نفر 
جان باختند و دو نفر نیز بازداشت شدند. این حادثه خونین در اولین 
روز    هاي سال نو میادی و در سالروز سوم اعدام شیخ نمر النمر رخ داد. 
قطیف یکی از استان های بزرگ منطقه الشرقیه )در شرق عربستان 
سعودی( است كه غنی از ذخایر زیرزمینی مثل نفت و گاز است. به 
گفته منابع مطلع، نیروهای امنیتی س��عودی مجهز و با پشتیبانی 
ادوات زرهی و نظامی تعدادی از منازل مسکونی را تخریب كردند یا 
آسیب زدند و سبب آتش س��وزی در مزرعه واقع در میان دو منطقه 

الجش و ام الحمام شدند.

قانون اخراج نظامیان امریکایی 
روي میز  پارلمان عراق 

نمایندگان عراق�ی در تدارك ایحه ای هس�تند ك�ه حضور نظامی 
امریکا را در این كشور غیرقانونی خواهد ساخت. هرچند روند قانونی 
تنها حربه امریکایی    ها نیس�ت ك�ه به بهانه پایان حضور در س�وریه 
در حال انتقال نیروی بیش�تر به مناطق كردنش�ین عراق هس�تند. 
معاون رئیس حشدالش�عبی عراق تأكید كرد، نیروه�ای امریکایی 
حتی اگر از راه دیپلماتیک هم نروند باید خاك كش�ور را ترك كنند. 
به گزارش ایلنا به نقل از س��ومریه نیوز،  »كریم علیوی « عضو كمیسیون 
امنیت و دفاع پارلمان ع��راق دیروز با اعام این خبر ك��ه حدود 15 هزار 
نیروی نظامی امریکا به صورت غیرقانونی در كشور حضور دارند، تأكید كرد 
نمایندگان به دنبال تصویب قانونی برای اخراج این نیروهای جنگی هستند. 
وی تأكید كرد كه این نیرو    ها مستشاری نبوده و جنگی هستند.  علیوی 
گفت: »بسیاری از نمایندگان با این دیدگاه كه حضور نیروهای امریکایی 
حاضر در عراق غیرقانونی است،  با نظر    ها و آرای مختلفی به دنبال تصویب 
قانون الزام آور ب��ه منظور اخراج آنها هس��تند«. وی توضیح داد كه توافق 
استراتژیك امضا ش��ده بین عراق و امریکا بر حضور مستشاری و محدود 
نیروهای واشنگتن برای آموزش نیروهای عراقی و حمایت لجستیك از این 
نیرو    ها تأكید دارد.  این نماینده پارلمان عراق افزود: »اینکه دونالد ترامپ،  
رئیس جمهور امریکا هزاران كیلومتر مسافت را شبانه پیمود و برای بازدید 
از پایگاه عین ااسد به عراق آمد دال بر این موضوع است كه نیروهای این 
كشور حضور مستشاری ندارند بلکه حدود 15 هزار سرباز نظامی و جنگی 
در این پایگاه حضور دارند.« وی تأكید كرد كه پایگاه های نظامی بسیاری 
در خاك عراق و در مناطقی چون كردستان، موصل، اانبار و مناطق دیگر 

وجود دارد كه همگی نظامی و غیرقانونی هستند. 
 اخراج حتی از راه غیردیپلماتیک 

معاون رئیس حشدالشعبی عراق اعام كرد، واشنگتن می خواهد بحران های 
منطقه را مدیریت كند، در حالی كه خودش از تروریسم حمایت می كند.  به 
گزارش ایسنا، ابومهدی المهندس تأكید كرد همانطور كه نیروهای امریکا 
در گذشته عراق را ترك كرده اند، پس از این هم چنین خواهند كرد حتی 
اگر از طرق دیپلماتیك از كشور خارج نشوند.  معاون رئیس حشدالشعبی 
با بیان اینکه ادعای امریکا درباره خروج از سوریه و انتقال نیرو    ها به عراق 
یك بازی قدیمی اس��ت، تأكید كرد، اظهارات اخیر ایاات متحده بیانگر 
شکست و عجز اوس��ت و نمی توان به امریکایی     ها اعتماد كرد و كردهای 
سوریه این مسئله را به چشم دیدند.  همچنین از سوی دیگر، قاسم مصلح، 
فرمانده عملیات اانبار در حشدالشعبی گفت، نیروهای امریکایی باید از 
عراق خارج شوند. مصلح افزود: شایعاتی درباره احداث پایگاه های جدید 
امریکا در اانبار و صاح الدین شنیده می شود و این مسئله نقض حاكمیت 
ارضی عراق است.  وی با اشاره به سفر پنهانی ترامپ به بغداد، آن را دلیل 
نگرانی او و تحریك آمیز بودن گشت امریکا در عراق توصیف كرد و گفت: 
گشتزنی امریکا در بغداد درست نیست و از این نظر بر دولت عراق خرده 
گرفته می شود، زیرا با گشت های امریکا اطاعات داخل كشور به بیرون درز 

پیدا می كند و دولت باید به این مسئله توجه كند. 
در همین حال یکی از فرماندهان پیش��مرگه در منطقه كردستان تأیید 
كرد كه شمار زیادی از نیروهای امریکایی از جمله نیرو    هایی كه از سوریه 
عقب نش��ینی كرده اند، وارد پایگاه نظامی » k1« در كركوك ش��ده اند و 

خواستار تحویل این پایگاه به ائتاف بین المللی هستند. 
»نوری حمه علی « مسئول نیروهای پیشمرگه در محور »بردی « در منطقه 
كردس��تان عراق، روز سه     ش��نبه )8 ژانویه(، افزود: حض��ور این نیروهای 
امریکایی در پایگاه k1 روی روابط میان پیشمرگه و نیروهای عراقی تأثیر 
مثبت خواهد گذاشت زیرا نیروهای پیشمرگه به منظور عادی سازی اوضاع 
در كركوك و خارج كردن نیرو    هایی كه از مناطق مختلف وارد این استان 
شده اند، در تماس و ارتباط مس��تمر با ائتاف بین المللی هستند.  حمه 
توضیح داد: بخشی از نیروهای امریکایی كه به پایگاه k1 رسیده اند از سوریه 

آمده اند و بقیه از استان اانبار خود را به این پایگاه رسانده اند. 

بایدن هم وارد کمپین  زودهنگام
 دموکرات ها براي 2020 مي شود

تعطیات ابتدای سال 2019 میادی تمام شده است و دموكرات  ها 
كمپین زودهنگام انتخاباتی برای س�ال آینده ب�ه راه انداخته اند. 
معاون س�ابق رئیس جمه�ور امریکا اع�ام كرده اس�ت كه قصد 
دارد ط�ی دو هفته آینده تصمی�م نهایی خود را برای ش�ركت در 
رقابت های انتخابات ریاس�ت جمهوری 2020 اع�ام كند. البته او 
بعد از سناتور الیزابت وارن اس�ت. در همین حال صداهای باراك 
اوبام�ا، رئیس جمه�ور س�ابق و برنی س�ندرز، س�ناتور محبوب 
چپگراه�ای دموكرات ه�م دوب�اره در انتقاد از وضعی�ت موجود 
امریکا بلند ش�ده اس�ت كه نش�ان از عزم دموكرات  ها برای وارد 
ش�دن به انتخاب�ات س�ال بعد می�ادی با تم�ام ظرفیت اس�ت. 
جو بایدن، معاون س��ابق رئیس جمهور امریکا در س��خنانی در جمع 
طرفدارانش گفت: تصور نمی كنم هیچ یك از نامزدهای دموكرات بتواند 

دونالد ترامپ را در انتخابات 2020 شکست دهد. 
روزنامه نیویورك تایمز پیش از این گزارش داده است كه بایدن در حال 
مشورت و رایزنی با مشاوران و دستیارانش طی هفته های اخیر بوده تا 
درباره س��ومین تاش احتمالی اش برای پیروزی در انتخابات ریاست 
جمهوری  تصمیم بگیرد.  بایدن در ادامه افزود: اگر بتوانید من را متقاعد 
كنید كه یك نامزد بهتر وجود دارد كه می تواند در انتخابات بر ترامپ 
غلبه كند، من خوش��حال خواهم ش��د كه در این رقابت شركت نکنم 
ولی هیچ نامزدی را نمی بینم كه بتواند اقداماتی را كه برای پیروزی در 
انتخابات ازم است، انجام دهد.   نظرسنجی   ها نشان می دهد كه بایدن 

حمایت یك سوم رأی دهندگان را در اختیار دارد. 
 صدای اوباما و سندرز دوباره درآمد

رئیس جمهور پیش��ین امریکا در س��خنرانی خود در هاوایی خواستار 
» خون تازه ای « در رگ های رهبری سیاسی امریکا شد. 

به گزارش ایسنا، باراك اوباما، در سخنرانی خود در مراسمی در هاوایی 
كه از سوی بنیاد اوباما برگزار شده بود، گفت: افراد به جای آنکه قدرت 
را در افراد دیگر ببینند، به آن می چسبند.  وی افزود: كشور اكنون با خأ 

رهبری روبه رو است و به خون تازه ای ]در رهبری كشور[ نیازمندیم. 
اوباما این اظهارات را در خال صحبت هایش درباره آینده امریکا و نیاز 

آن به رهبرانی كه به » كرامت انسانی پایبند باشند«، مطرح كرد. 
رئیس جمهور پیش��ین امریکا اف��زود مأموریتش ارائ��ه تحصیات و 
الهام بخشی به نس��ل آینده رهبران اس��ت » تا زمینه و فرصت هدایت 
انرژی، اشتیاق و تصورات خود را برای ارائه دیدگاه ها، ایده    ها و امکان های 
جدید به جهان پیدا كنند.« اوباما همچون گذشته، اشاره مستقیمی به 
نام دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی امریکا نداشت. او در این سخنرانی 
لحنی انگیزشی تر و پیامی امیدواركننده تر داشت.  اوباما افزود: ما یك 
بار دیگر جهان را به سمت وسوی بهتری هدایت می كنیم. او همچنین 

اظهار كرد كه در حال كار  روی یك كتاب جدید است. 
كتاب خاطرات میشل اوباما، همس��ر او به نام » شدن « پرفروش    ترین 
كتاب دارای جلد س��خت در س��ال 2018 لقب گرفت. برخی محافل 

میشل اوباما را هم كاندیدای احتمالی دموكرات  ها می دانند. 
برنی سندرز كه در انتخابات سال 2016 نیز رقیب هیاری كلینتون در 
رقابت های درون حزبی حزب دموكرات بود و به انتقاد از س��اختارهای 
حکومتی امریکا شناخته می شود در توئیتر نوشت: »جیمی كارتر راست 
می گفت آن گاه كه گفت  امریکا یك الیگارشی است با رشوه های سیاسی 
نامحدود.« سندرز نوشت: دموكراسی باید بر مبنای »هر فرد، یك رأی « 

شکل بگیرد نه اینکه میلیاردر   ها انتخابات را بخرند. 

SPV قرار گرفتن واحد اطاعاتی وزارت اطاعات در فهرست تروریسم اروپا همزمان با تکرار وعده

اروپا شیر نداد، لگد هم زد

محمدمرادی

مقام های انگلیس�ی می خواهند مدت زمان 
روند دوس�اله خ�روج از اتحادیه اروپ�ا را كه 
ماه مارس به پایان می رس�د، تمدی�د كنند. 
زمزمه   هایی جدی هم درباره پشیمانی انگلیس 
از خروج به گوش می رس�د، اما وزیر برگزیت 
انگلیس در واكنش به گزارش   هایی كه در این 
باره منتشر شده گفته كه لندن تصمیمی برای 
تمدید مدت زمان خروج از اتحادیه اروپا ندارد 
و به موقع از این اتحادیه خارج خواهد ش�د. 
سه    ش��نبه آینده 25 دی ماه )15 ژانویه( قرار است 
رأی گیری در خصوص توافق نحوه جدایی انگلیس از 
اتحادیه اروپا در پارلمان به رأی گذاشته شود. »ترزا  
می« نخست وزیر انگلیس اوائل ماه قبل مجبور شد از 
به رأی گذاشتن برگزیت چشم پوشی كند زیرا معتقد 
بود كه این ایحه با اكثریت قاطع شکس��ت خواهد 

خورد ولی او دیروز در برنامه تلویزیونی بی بی س��ی 
اعام كرد  در روز سه   شنبه 15ژانویه ایحه برگزیت 
را هرچند با تأخیر به رأی خواهد گذاش��ت. منابع 
دیپلماتیك اتحادیه اروپ��ا می گویند كه مقام های 
انگلیس در پی این هستند مدت زمان روند دو ساله 
خروج این كشور از اتحادیه اروپا را كه ماه مارس به 
پایان می رسد افزایش دهند. پایگاه تلگراف این خبر 
را از قول سه منبع ذكر كرده و از قول یکی از این منابع 
نوشته كه تاكنون این موضوع ارائه نشده، اما ما اكنون 
بیشتر و بیشتر درباره آن می شنویم. هرچند »استفن 
باركلی« وزیر برگزیت بریتانیا دیروز در واكنش به این 
گزارش   ها چنین احتمالی را رد كرد و مصرانه گفت 
كه لندن در زمان تعیین شده از اتحادیه اروپا خارج 
خواهد شد و اصًا به دنبال تمدید این مهلت نیست 
ولی ش��ك و تردید   ها درباره تمدید یا حتی منتفی 

شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هر روز بیشتر 
شنیده می شود. پیش تر، »مارگوت جیمز« معاون 
وزیر در امور صنایع خاق و دیجیتال بریتانیا به شبکه 
»بی بی سی« گفته بود، اگر متن توافق تنظیم شده 
نخست وزیر هفته آینده در مجلس عوام انگلیس رد 
شود، این احتمال وجود دارد كه وزرا ماده 50 پیمان 
لیس��بون را تمدید كنند. دولت انگلیس هم یکی 
از معاونان كابینه را به دلی��ل عنوان كردن احتمال 
تمدید ماده 50 معاهده لیس��بون از جانب لندن به 
شدت س��رزنش كرد. »هایکو ماس « وزیر خارجه 
آلمان نیز روز سه    شنبه در كنفرانسی در دوبلین یك 
بار دیگر تأكید كرد كه سناریوی شکست در توافق 
برای اجرای برگزیت همچنان مطرح اس��ت و این 
احتمال وجود دارد كه برگزیت اصاً اجرا نشود. دیروز 
همزمان با تشدید شدن زمزمه   ها درباره پشیمانی 

انگلیس، مركز مشاوره ای »وای« در گزارشی اعام 
كرد به دلیل تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه 
اروپا، ح��دود 800میلیارد پوند در ح��ال انتقال از 
انگلیس به قطب ه��ای مالی دیگر اتحادیه اس��ت. 
مؤسسه ای وای با بررسی شرایط 222 مؤسسه مالی 
انگلیسی از زمان رفراندوم س��ال 2016 برای ترك 
اتحادیه اروپا به این نتیجه رس��یده است كه دست 
كم 80 مؤسسه دارایی های خود را به خارج انگلیس 
منتقل كرده اند و یا در ح��ال برنامه ریزی برای این 
كار هس��تند. این مؤسس��ه حجم این دارایی   ها را 
800 میلیارد پوند یا یك تریلیون دار برآورد كرده 
است. به نظر می رسد مقصد اصلی این سرمایه   ها در 
اتحادیه اروپا، شهر فرانکفورت در آلمان خواهد بود 
كه قطب مالی آلمان و میزبان بانك مركزی اتحادیه 

اروپا به شمار می رود. 

زمزمه های پشیمانی لندن از برگزيت
800 میلیارد پوند دارایی بعد از همه پرسی از انگلیس خارج شده است

وزيرخارجهدانمارک)سمتراست(درگفتوگوبافرانستيمرمن،کميسيونراتحاديهاروپا
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    خبر

    زينب  امجديان
حاش�يه هايي ك�ه برخ�ي برنامه ه�اي زن�ده 
گفت وگومح�ور اخي�راً ب�ه آن دچار ش�ده اند 
باعث شد بار ديگر سراغ يكي از پيشكسوتان 
عرص�ه اج�راي تلويزيون�ي بروي�م و نظر وي 
را درب�اره اقتضائ�ات و الزامات اج�راي خوب 
در تلويزي�ون جوي�ا ش�ويم. در اين ب�اره پاي 
صحبت محمدرحمان نظام اسامي نشستيم. 
در س�ال هاي اخير اخاق و معلومات 
مجريان بسيار ضعيف شده و ازطرفي 
برخ�ي از اجراه�ا و رفت�ار مجريان 
مردم پسند نيست. به نظر شما دليل 

اين حواشي چيست؟ 
حس و حال شخصي يك مجري بايد همچون حس 
و حال سربازي باشد كه مسئولیت مهم سربازي را 
بر عهده دارد. اين مسئولیت مهم سربازي مي تواند 
انواع و اقسام مختلفي را ش��امل شود. استفاده از 
واژه س��ربازي اين مفهوم را مي رس��اند كه سرباز 
بايد با تمام وجود در خدم��ت حوزه خدمتي اش 
باشد. در راستاي اهداف حوزه خدمتي اش تاش 
كرده و گام بردارد. سرباز به گونه اي عمل نمي كند 
كه براي يگان محل خدمت��ي اش ضرري حاصل 
ش��ود، حتي با رفتارش نام محل خدمت خودش 
را سربلند مي كند. من معتقد هستم وقتي عنوان 
مجري به كسي اطاق مي شود، تمام تاشش بايد 
باا بردن هويت، باا بردن آبرو و باا بردن جايگاه 
رسانه اي باشد كه در آن خدمت مي كند. به عبارت 
ديگر وقتي عنوان مجري به كسي اطاق مي شود 
مس��ئولیت او در جامعه دوچندان مي گردد. اين 
حوزه رفتار، كام، مردمداري، پوشش و همه اين 
موارد را شامل مي شود. مجري بايد به نوعي رفتار 
كند كه زيبنده آن رس��انه و آن واحدي باشد كه 
مشغول فعالیت اس��ت. اگر اين اعتقاد قلبي را در 
لحظه لحظه ها و در همه ش��ئون زندگي خودش 
لحاظ كند، قاعدتاً در مسیري گام برنخواهد داشت 
كه حاشیه هايي را براي خودش به وجود بیاورد. 

به نظر شما چه شاخصه هايي مي توانيم 
براي يك مجري خوب قائل باشيم. 

مردمداري، چون مردم زيستن، چون مردم سخن 
گفتن و چون م��ردم در جامعه راه ب��ردن بايد از 
شاخصه هاي يك مجري مردمي باشد. از قديم اايام 
گفته اند كه حرف دل و رفتار فرد يكي است، يعني 
مجری در مقابل دوربی��ن نبايد طوري رفتار كند 
كه در پش��ت دوربین يك چرخش 180درجه اي 

را از ايشان شاهد باشیم. اينها از ويژگي هايي است 
كه يك مجري بايد از آن بهره مند باشد. به عبارتي 
ديگر يك مجري، مجري شايس��ته اي در جامعه 
خواهد بود كه وقتي از اس��توديو ب��ه خیابان آمد 

نیازي نباشد عینك دودي به چشم بزند. 
چه الزامات و اقتضائاتي را براي اجراي 

خوب قائل هستيد؟
براي يك اجراي خوب طبیعتاً مطالعه و آش��نايي 
با ش��غلي كه در آن وارد شده اس��ت، حرف اول را 
مي زند. چه زم��ان تدريس و چ��ه در حوزه كاري 
همیشه بر اين باور بودم و به اين نكته توجه داشتم 
كه ي��ك مجري خ��وب پارتي بردار نیس��ت. يك 
مجري خوب نیازي به سفارش ندارد. يك مجري 
خوب نیازي به ابي هاي متعدد ندارد، بلكه توان و 
اندوخته هاي فكري ذهني و عملي اش مي تواند به 

كمكش بیايد و او را ماندگار كند. 
اينكه افرادي به عن�وان مجري بدون 
هيچ تست و امتحاني وارد صدا و سيما 
ش�وند صح�ت دارد؟آيا س�يما معيار 

مشخصي براي انتخاب مجري ندارد. 
به اين شكل نمي دانم. اينكه بدون هیچ گونه امتحان 
اولیه وارد ش��وند نه اينطور نیست. حوزه مجريان 
داراي مديريت مشخص است. آزمون ها يي را براي 
آنها هم در دانشكده صدا و س��یما و هم در بخش 
مديريتي كه مس��ئول سرپرستي امور مجريان در 
رسانه ملي است در نظر مي گیرند.  شايد نكته اي 
كه در ذهن شما وجود دارد، به معناي زود در مقابل 
دوربین قرار گرفتن باش��د! گس��ترش شبكه هاي 
مختلف، تنوع طلبي براي مخاطب و ارائه برنامه هاي 
متفاوت، گاهي دوستان را بر آن مي دارد تا از عزيزاني 
استفاده كنند كه تا به حال سابقه اجرا نداشته اند. 
اين اقدام براي ايجاد تنوع و ايجاد نوآوري در عمل 
كار مثبتي به نظر مي رس��د اما اگر با اطمینان در 
اين مسیر نوآوري و تنوع طلبي گام برندارند، قطعاً 
مي تواند باعث زحمت شود. من براي مدت 10 سال 

مديريت گزارش��گران و خبرنگاران راديو ايران را 
برعهده داشته ام. ما وقتي مي خواستیم مسئولیت 
گزارشگري را بر عهده كسي قرار دهیم، شايد قريب 
دو سال تمام كارآموزي عملي مي كرد. كارآموزي 
عملي به اين معنا كه دو سال تمام فضا را بايد درك و 
لمس مي كرد. در كنار پیشكسوتان كه سابقه بسیار 
ارزش��مندي در حوزه خبرنگاري و گزارش��گري 
داشتند. آن فرد بايد در كنار آنها به محل مصاحبه 
مي رفت و فضا را از نزديك مي ديد، چگونگي ورود به 
مصاحبه را غیر از مطالب تئوري كه ياد گرفته بود، 

بايد به شكل عملي تجربه مي كرد. 
همانطور كه گفتم اي��ن عرصه و اي��ن فعالیت با 
توانمندي هاي ش��خصي، به آگاهي هاي شخصي 
ارتباط نزديكي دارد. اگر كسي بدون مطالعه ازم 
مقابل دوربین قرار بگیرد، يعني در مقابل میلیون ها 
چشمي كه او را به نظاره نشسته اند، مورد قضاوت 
قرار خواهد گرفت. اينجاس��ت كه خدايي ناكرده 
نتیجه مطلوب را براي او به دنبال نخواهد داشت. 

احساس من اين است دوس��تان عزيز و ارجمندي 
كه در اين عرصه وارد مي ش��وند حتي اگر پذيرفته 
ش��دند، هیچ عجله اي براي رفتن پش��ت میكروفن 
نداشته باشند. آموخته ها و مطالعات خود را دوچندان 
كنند تا جايي كه اگر از آنها خواسته شد نیم ساعت 
في البداهه برنامه را به صورت زنده پر كنند اين قدرت 
را داشته باشند و بتوانند به شايستگي و بدون اينكه 
هیچ تپقي بزنند، برنامه مورد نظر را با سرفصل هاي 
شايسته به سرمنزل مقصود برسانند. اين عرصه نه 
ابي مي طلبد و نه سفارش بلكه خودت هستي كه 
مي تواني اندوخته هاي خ��ود را ارائه بدهي تا به يك 
نقطه مطلوب برس��ي. در حقیقت علت ماندگاري 
بعضي دوس��تان كه س��ال ها در اين عرصه فعالیت 
مي نمايند، داش��تن همین نكات مثبتي اس��ت كه 
عرض كردم. از طرفي بوده اند كساني كه بدون اينكه 
خودشان بخواهند بعد از مدت بسیار كوتاهي به دست 
خودشان و ناآگاهي ای كه داشته اند فید و از گردونه 
خارج شده اند. سیاست ها مشخص است. همانطور 
كه گفتم امور مجريان و سرپرس��تي اي��ن حوزه بر 
عهده يكي از چهره هاي شاخص و كساني است كه در 
عرصه دانشگاه تاش كرده و يكي از اساتید شايسته 
دانشگاه هستند و در حوزه مديريت رسانه ملي هم 
فعالیت كرده اند اما شايد در كنار اين موارد ازم باشد، 
باز هم ش��اهد برگزاري كاس هاي شايس��ته براي 
تمامي دوستان باشیم كه آگاهي ها و اطاعات شان را 

دوچندان كرده و واژگان شان را وسیع تر نمايد. 
قواعدي كه يك مجري بايد به آن پايبند 
باشد در تلويزيون ما رعايت مي شود؟ 

بخش اعظ��م آن قواعد و اصول رعايت مي ش��ود. 
ش��ايد در مواردي هم نه ولي به لحاظ نظارتي كه 
درحوزه هاي مختلف صورت مي گیرد اين امر هم 

در حال انجام است. 
ش�اهد حضور تعدادي از بازيگر ها در 
عرصه اجرا هستيم. چقدر موافق اين 

رويكرد هستيد؟
در بعضي موارد موفق بوده و شايد در برخي موارد 
موفق نبوده اس��ت. از موارد موفق آن مي توانم به 
برنامه »كودك شو« اشاره كنم كه اجراي مناسبي 
را شاهد هستیم. در مواردي هم مشاهده مي شود 
كه اجراها آنطور كه بايد و شايد در شأن آن بازيگر 

كه در قامت مجري وارد برنامه شده، نیست.

در گفت وگوي »جوان« با محمدرحمان نظام اسامي مطرح شد 

 يك مجري خوب نيازي به سفارش
و ابي هاي متعدد ندارد

   نويد پارسا
سرپرس�ت گروه موسيقي »س�ماع« با اش�اره به روند توليد 
آلبوم تازه اين گروه گفت: اين اثر مشتمل بر آنسامبل سازهاي 
موسيقي ايراني است كه قطعات آن از دستگاه شور آغاز مي شود 
و با دس�تگاه همايون نيز ادامه پيدا مي كند. اي�ن كار يك اثر 
پيوسته است كه اميدوارم بتواند مورد توجه مخاطبان قرار گيرد. 
نشست خبري گروه موسیقي »سماع« به سرپرستي محمدجواد 
ضرابیان روز گذشته با حضور دست اندركاران اين اجراي زنده در 

تاار امیرحسین فردي حوزه هنري برگزار شد. 
محمدجواد ضرابیان آهنگساز پیشكس��وت موسیقي كشورمان 
كه كمتر از چهار ماه است به كشور بازگشته است، در اين نشست 
خبري درباره نحوه همكاري خود با همايون شجريان در سال هاي 
گذشته و انتخاب اشكان كمانگري براي تولید آلبوم جديد گروه 
سماع گفت: درست است كه همايون ش��جريان با آلبوم »نسیم 
وصل« معرفي شد اما نمي توانم بگويم او با اثر من معروف شد. چون 
وي قابلیت هاي زيادي در حوزه خوانندگي دارد كه واقعاً در معرفي 
خودش به او كمك كرد. در مورد اشكان كمانگري هم بايد بگويم 
كه هنوز نمي توانم درباره نحوه اس��تقبال مخاطب��ان از صداي او 
چیزي را عنوان كرد اما فقط مي توانم بگويم چون كارهاي من دلي 
است و صداي اشكان هم داراي قابلیت هاي زيادي است، مي توانم 

به استقبال مخاطبان از اين اثر موسیقايي امیدوار باشم. 
ضرابیان درباره نحوه همكاري خود با اش��كان كمانگري و مركز 
موسیقي حوزه هنري گفت: همیش��ه دوستان جوان هنرمند در 
عرصه موسیقي كارهاي خود را به من ارائه مي كردند و وقتي من 

صداي اشكان كمانگري را شنیدم بسیار لذت بردم. 
ش��هرام میرجالي نوازنده عود هم در اين نشس��ت گفت: ازم 
است در اينجا قدرداني از حوزه هنري داشته باشم كه در برخي 
موارد كارهاي بیشتري از وزارت ارش��اد را انجام مي دهند. اين 
گروه از سال 66 فعالیت خود را آغاز كرده و تا به امروز نیز با فراز 
و نشیب هاي زيادي همراه بوده است. ما امروز بسیار خوشحالیم 
كه توانسته ايم بعد از سال ها يك اثر موسیقايي در حوزه موسیقي 
دس��تگاهي ايران را به مخاطب ارائه دهیم. س��ینا جهان آبادي 
نوازنده كمانچه هم توضیح داد: اين 11 سالي كه استاد در ايران 
حضور نداشتند واقعاً جاي خالي وي به شدت احساس مي شد 
و حاا خوشحالم كه مجموعه جديدمان را مي توانیم با صداي 
اشكان كمانگري ضبط كنیم و مخاطبان نیز مي توانند دوباره با 
آثار پرطرفدار استاد ضرابیان آشنا شوند. همه نسل ها با آثار استاد 
ضرابیان ارتباط خوبي گرفته است و حتي هنرمندان كم سن و 

سال نیز با كارهاي اين هنرمند خو گرفته اند.

چالش مجلس و مجری!

حكمت 74 
انسان با نفسی كه می كشد، قدمی 

به سوی مرگ می رود.

حجت ااسام قرائتي در نشست صميمي با اصحاب رسانه مطرح كرد 
حرف نجات بخش و بصيرت آور بزنيد

    سيدمرتضي ذاكر
رئيس س�تاد اقامه نم�از در يك نشس�ت صميمي ب�ا اهالي 
رسانه به تبيين رس�الت خبرنگاران در قرآن كريم پرداخت 
و گف�ت: دروغ گفت�ن و دروغ نوش�تن، ه�ر وج�ه آن حرام 
اس�ت. ح�رف اساس�ي، نجات بخ�ش و بصي�رت آور بزنيد. 
نشس��ت صمیمي اصحاب رس��انه و مديران روابط عمومي و فضاي 
مجازي دس��تگاه هاي اجرايي با حجت ااسام والمسلمین محسن 
قرائتي رئیس ستاد اقامه نماز در تاار ابن سیناي دانشگاه علوم پزشكي 
تهران برگزار شد. حجت ااسام قرائتي در اين نشست ضمن تبیین 
ويژگي هاي خبرنگار متعهد و با ايمان از دي��دگاه قرآن و همچنین 
رسالت خبرنگاران در قرآن كريم خطاب به خبرنگاران گفت: حق را 
بگويید. مستدل و مستند سخن بگويید. اگر خبري از انسان فاسق 
دريافت كرديد، تحقیق كنید. هر چند امروز مي گويم حتي اگر آدم 
عادل هم براي شما خبر آورد، باز هم تحقیق كنید. هر خبري گفتني 
نیست. اگر تصمیم بگیريم حرف حسابي بزنیم، چقدر هزينه ها كم 

خواهد ش��د. حرف مفید بزنید. حجت ااس��ام قرائتي تصريح كرد: 
هر خبري را كه احتمال نقش��ه كشیدن دشمن هس��ت، نقل نكنید. 
همیشه يك راه را براي برگشتن بگذاريد. سعي كنید توجیه نكنید. در 
خبرهايتان سّب و دشنام ندهید. خبرهايتان تحريك آمیز نباشد. خبر 
بايد يقیني باشد. خبري كه بر حسب ظن و گمان است، منتشر نكنید. 
اگر قلم به دست سوءظن داشته باشد، همه شلغم ها را لبو مي بیند. با 

سوءظن قلم به دست نگیريد. حق تجسس نداريد! 
وي ادامه داد: غیب��ت نكنید. اگر آبروي طرف رفت، جاي پر ش��دن 
ندارد. غیبت گفتن، غیبت نوش��تن، دروغ گفتن و دروغ نوشتن، هر 
وجه آن حرام اس��ت. به هیچ كس اعتماد نكنید. به هر كسي غیر از 
خدا تكیه كنید، مي افتید. حرف اساسي، نجات بخش و بصیرت آور 
بزنید. حجت ااس��ام قرائتي با بیان اينكه خبرنگار بايد از داوری و 
موضع گیری بدون علم، ستايش يا انتقاد و نوشتن و گفتن بدون علم 
پرهیز كند، ابراز داشت: در خبر عجله ممنوع است. همچنین قرآن 
برای كسانى كه با پخش اخبار دروغ، در جامعه دغدغه ايجاد مى كنند، 
كیفری سخت معین فرموده كه در سوره احزاب60 به آن اشاره شده 
اس��ت. وي همچنین با تأكید بر لزوم پرهیز رسانه ها از انتشار اخبار 
معارض با قرآن ادامه داد: طبق آيه قرآن كري��م همه اخبار را نبايد 
همه بدانند. با اين وجود افشاگری و رسوا كردن افرادی كه كارشان 
سبب فتنه است، مانعى ندارد. اين مفسر قرآن كريم با اشاره به اينكه 
جامعه اسامى، در معرض تهاجم خبری است و مردم بايد هوشیار 
باشند، گفت: ابتدا تحقیق و سپس اقدام كنیم، البته اقدام بر اساس 
يك گزارش بررسى نشده، مى تواند جامعه ای را به نابودی بكشاند، زيرا 

اقدام عجوانه و بدون بررسى و تحقیق، نوعى جهالت است.

انتقاد تن�د حجت ااس�ام زائ�ری از مجلس ش�ورای 
اس�امی باعث ش�د تا نمايندگان مجلس عوامل برنامه 
فرمول يك و تنی چند از مديران س�ازمان صداوس�يما 
را ب�رای ارائ�ه توضيح�ات ب�ه مجل�س فرابخوانن�د. 
انتقاد برخى نمايندگان به دلیل سخنان حجت ااسام زائری 
مطرح ش��ده كه در برنامه فرمول يك جمل��ه »ننگ بر اين 
مجلس« را به كار برده بود؛ انتقادی كه به دلیل دفاع مجلس 

از رفتار نماينده سراوان اتخاذ شده بود.
اكبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس  با بیان اين مطلب 
در تشريح جزئیات ديدار برخي مديران سازمان صداوسیما و 
تهیه كننده برنامه »فرمول يك« به فارس عنوان كرد: منتظر 
باشید كه در اين خصوص اخباري شنیده خواهد شد، چراكه 
ما در اين رابطه قول هايي از آقاي علي عس��كري گرفته ايم 
و بايد ديد كه اقدامات آقاي على عس��كري چه خواهد شد. 
من فكر مي كنم كه اگر كوچك ترين ترديدي روي مجريان 
صدا و سیما داشته باشند كه اين مجريان برنامه را به سمت 
و سوي تخريب و اهانت سوق دهند و اعتماد عمومي مردم 
فرو بريزد، رئیس صدا و سیما كوتاهي نخواهد كرد و اقدامات 
پیشگیرانه اي را انجام خواهد داد. عضو هیئت رئیسه مجلس 
شوراي اس��امي اظهار كرد: در اين جلسه بحثي كه مطرح 
ش��د اين بود كه به هر حال در برخ��ي از برنامه هاي صدا و 
س��یما از جمله برنامه اي ك��ه در آن صحبت هايي از آقاي 
زائري درباره مجلس و نمايندگان آن بحث شده بود، كام 
نامناسبي پخش مي ش��ود. به هر حال موضوعي كه درباره 
صحن مجلس و زير س��ؤال بردن آن در برنامه فرمول يك 
از شبكه يك سیما پخش شد، حرف هاي نامناسبي درباره 
مجلس شوراي اسامي زده شد. در جلسه مذكور، همچنین 
عنوان شد كه جايگاه مجلس داراي قداستي است و قداست 

آن براي همه آحاد مردم فرض است. 
رنجبرزاده عنوان كرد: ما در اين جلسه به مديران صدا و سیما 
گفتیم اين تصاوير شهدايي كه در مجلس وجود دارد همگي از 
همین جايگاه مجلس برخاستند و اگر موضوع و مشكاتي هم 
مانند نماينده سراوان پیش بیايد، نبايد به كلیت مجلس تعمیم 
داده شود و اين جايگاه را تخريب كند. در ادامه جلسه هم تأكید 
شد كه تخريب جايگاه مجلس، هجوم بردن به خانه ملت است و 

تخريب خانه ملت به مصلحت كشور نخواهد بود. 
عضو هیئت رئیسه شوراي اسامي همچنین خاطرنشان كرد: 
در اين جلسه همچنین اين مطلب مطرح شد كه فردي كه از سر 
عصبانیت و به يك باره كامي مبني بر اينكه شرم بر مجلسي باد 
كه... مي گويد، طبیعتا در رسانه ها حضور چنین افراد و اشخاصى 

ممكن است مشكل آفرين باشد. 

وي بیان كرد: من فكر مي كنم در برنامه هاي آتي صدا و سیما 
از حضور آقاي زائري كه شأن مجلس و جايگاه آن را زيرسؤال 
برد استفاده نكنند، البته در روز گذشته در جلسه مذكور بنا بر 
قول رئیس سازمان صدا و سیما مقرر شد از حضور محمدرضا 

زائري در برنامه هاي صدا و سیما ممانعت به عمل  آيد. 
رنجبرزاده با بیان اينكه به هر حال تهیه كننده برنامه و ساير 
دس��ت اندركاران چنین برنامه هايي بايد ورزيدگي خاصي 
داشته باشند و برنامه را به س��مت و سويي سوق ندهند كه 
موجب تضعی��ف جايگاه هاي نظام و كاه��ش اعتماد مردم 
و فروريزي اعتماد مردم نس��بت به اصول اساس��ي نظام و 
جايگاه هاي نظام ش��ود، گفت: مجري��ان و تهیه كنندگان 
برنامه بايد از اين مورد بسیار مهم مراقبت كنند. عضو هیئت 
رئیسه مجلس شوراي اسامي در بخش ديگري از سخنانش 
يادآور شد: آقاي عس��كري در جلسه مذكور عنوان كرد هر 
آنچه احس��اس ش��ود ورزيدگي در كار و پخش برنامه ها و 
همچنین س��خنراني ها در برنامه هاي صدا و س��یما وجود 
ندارد يا كوتاهي اي صورت گرفته است، ما از اين افراد ديگر 

استفاده نخواهیم كرد. 
وي عنوان كرد: در اين جلسه آن شخص روحاني )محمدرضا 
زائري( حضور نداشت و در هر صورت، جمع بندي جلسه بر 
اين بود كه كساني كه به هر نحوي موجب تضعیف جايگاه 
نظام در كشور مي شوند، از آنها اس��تفاده نخواهد شد و به 
صورت كلي، وظیفه رسانه و صدا و سیما و الزامات اقدامات 

صدا و سیما تشريح شد. 
رنجبرزاده در ادامه با اشاره به ديگر جزئیات نشست مجلس 
گفت: مدير صدا و سیما عنوان كرد كه در اين جلسه تأكید 
صريح شد كه اقدامات و حركات صدا و سیما نبايد همسو با 
پشت پرده هاي فضاهاي مجازي كه سرنخ هاي خارج از كشور 
را دارند باش��د و مراقبت كنیم، چراكه دشمن رصد كرده و 
تاش مي كند اعتماد عمومي را از مسئوان نظام سلب كند، 

بنابراين ما نبايد اين مسئله را شعله ور كنیم.

با همكاري حوزه هنري انجام مي شود
توليد يك آلبوم از گروه »سماع« پس از سال ها

در فرهنگسراي جوان
 سومين سالگرد شهادت 

»سردار سعيد سياح طاهري« برگزار مي شود
سومين سالگرد ش�هادت »سردار سعيد س�ياح طاهري« در فرهنگسراي 

جوان )خاوران( برگزار مي شود. 
مراسم سومین سالگرد شهادت مدافع حريم و حرم اهل بیت)ع( و مجاهد مبتكر 
عرصه فرهنگ، سردار شهید سعید س��یاح طاهري روز پنج شنبه 20 دي ماه از 

ساعت 18 در فرهنگسراي جوان )خاوران( تهران برگزار خواهد شد. 
بر پايه همین گزارش، قرار است در پايان اين مراسم جوايز مرحله نهم مسابقات 
»رسم كتابخواني« به افراد برتر اهدا ش��ود. ازم به ذكر است جانباز سعید سیاح 
طاهري پس از عمري مجاهدت در جبهه هاي دفاع مقدس و نیز زحمات بي شمار 
و خالصانه در ابداع روش هاي نوين در عرصه آشنايي نسل جوان و نوجوان كشور 
با تاريخ حماس��ه هاي ملت ايران، سرانجام در دي ماه س��ال 94 در نبرد با گروه 

تروريستي داعش در خان طومان سوريه به شهادت رسید.

براي يك اجراي خوب طبيعتًا 
مطالعه و آشنايي با شغلي كه در 
آن وارد شده است، حرف اول را 
مي زند. هميشه بر اين باور بودم 
و به اين نكته توجه داشتم كه يك 
مجري خوب پارتي بردار نيست

 قيمت  بليت  جشنواره فيلم فجر 
تغيير نمي كند

س�امانه ف�روش س�ي و هفتمي�ن جش�نواره فيل�م فج�ر 
س�ينما ب�ه س�ينما تيك�ت واگ�ذار ش�ده و بليت ه�ا 
مي رس�ند.  ف�روش  ب�ه  قب�ل  قيم�ت س�ال  ب�ه  ه�م 
محمدرضا فرجي مدير امور سینماهاي سي و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر و مديركل سینماي حرفه اي سازمان امور سینمايي 
اعام كرد تا پايان هفته اس��امي س��ینماهاي مردمي اين دوره 
از جشنواره فیلم فجر اعام مي ش��ود. او گفته سینماداران اين 
روزها در تدارك آماده سازي سالن ها براي میزباني از جشنواره 
فجر هستند. سال گذشته 16 سالن س��ینما در تهران میزبان 
مخاطبان آثار حاضر در س��ي و شش��مین دوره جشنواره فیلم 
فجر بود، البته بنابر پیگیري خبرنگار تسنیم قرار شده حداكثر 
تعداد سالن هاي مردمي سینماهاي جشنواره فیلم فجر تا روز 
چهارشنبه مشخص شود و احتمااً تعداد آنها نسبت به سال قبل 
كمتر خواهد بود. سامانه فروش سي و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر س��ینما تیكت خواهد بود و قرار است بلیت ها هم به همان 

قیمت سال قبل به فروش برسد. 
.............................................................................................................
تجليل از مجريان قديمي برنامه كودك

معاون رئيس سازمان صداوس�يما با گايه از ورود برخي افراد 
بيگانه به حوزه كودك با محتواي كودكانه گفت: نگاه تجاري و به 
دست آوردن سرمايه صرف در حوزه كودك نگران كننده است. 
حمید ش��اه آبادي معاون صداي س��ازمان صدا و س��یما در آيین 
تجلیل از مجريان خاطره ساز حوزه كودك تصريح كرد: وقتي اسم 
راديو مي آيد فقط يك دستگاه است. سپهر رسانه اي صدا در چشم 
انداز چیز ديگري را مي گويد. فعالیت هاي صداپايه منوط به موج 
اف .ام نیست. اگر سهم كودك را رسانه ملي تأمین نكند، اتفاقات 
نگران كننده اي را رسانه هاي بیگانه رقم مي زنند. شاه آبادي تأكید 
كرد: امروزه بايد با حركتي قوه خیال كودك تقويت شود در قبال 
آنها مس��ئولیم و پايگاه ايران صدا اين مسئولیت را بر عهده گرفته 
است. مي توانیم تربیت نسل مان را به كس��اني واگذار كنیم كه با 
كتاب و رمان آش��نايى ديرينه دارند. صداي رسانه ملي خودش را 
متكفل سبد شنیداري كودكان مي داند. امروز اين اتفاق با بزرگان 
اين عرصه افتاد. ما واقعاً نگاه نوآورانه به تولید سبد شنیداري راديو 
هستیم و نمي گذاريم به گرفتاري كلیشه تصوير دچار شويم و قوه 

خیال كودك ما را رسانه هاي بیگانه تقويت كنند. 
.............................................................................................................

بودجه دولتي نگرفتيم
دبير جش�نواره كودك آناين درباره بودجه جشنواره كودك 
آناين گفت: بودجه دولتي نگرفته ايم و حاضريم اين ايده شكل 
گرفته در وزارت ارتباط�ات را به بخش خصوصي واگذار كنيم. 
سیدجمال هاديان دبیر جشنواره كودك آناين در نشست خبري 
تشريح برنامه هاي گام دوم اين جشنواره با اشاره به اهمیت برگزاري 
كودك آناي��ن از دي��دگاه وزارت ارتباطات توضی��ح داد: وزارت 
ارتباطات با هدف حمايت از زنجیره تولید محتواي كودك و نوجوان 
و تسهیل فرآيند نظارت اين محتواي تولیدي در فضاي مجازي اقدام 
به راه اندازي اين جشنواره كرد كه گروه هدف آن كودكان و نوجوانان 
يك تا 18 سال را شامل مي شود. اين رويداد براي حمايت از ايده هاي 

ناب و اتصال زنجیره هاي تولید و عرضه شكل گرفت. 
مدير مركز روابط عموم��ي و اطاع رس��اني وزارت ارتباطات و 
فناوري اطاعات گفت: ازم به ذكر است بگويم ما هیچ بودجه 
دولتي دريافت نكرده ايم اما حامي اصلي جش��نواره همراه اول 
است و بنیاد فارابي هم ما را همراهي مي كند، البته اسپانسرهاي 
زيادي اعام همكاري كرده اند اما در كل وزارت ارتباطات مايل به 

واگذاري اين ايده جشنواره به بخش خصوصي است. 
.............................................................................................................

ماجراهاي يك استعفا
اس�ماعيل اميني مدتي است كه س�رگروه بخش شعر اداره 
كتاب نيس�ت و حدود يك ماه پيش از اين س�مت اس�تعفا 
ك�رده و پس از او ابت�دا حميد هنرجو و س�پس عبدالرحيم 
س�عيدي راد اين مس�ئوليت را پذيرفته اند، اي�ن درحالي 
اس�ت كه ت�ازه اس�تعفاي اميني رس�انه اي ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، اسماعیل امیني كه از چهره هاي شناخته شده 
عرصه شعر اس��ت مدتي مس��ئولیت گروه ش��عر اداره كتاب يا 

توسعه كتاب و كتابخواني ارشاد« را عهده دار بود.  »دفتر 
امیني مدتي است كه س��رگروه بخش شعر اداره كتاب نیست و 
حدود يك ماه پیش از اين سمت استعفا كرده است اما اين استعفا 
در حالي رسانه اي مي شود كه نه تنها يك ماه از آن گذشته بلكه 
پس از او ابتدا حمید هنرجو و سپس عبدالرحیم سعیدي راد اين 
مس��ئولیت را پذيرفته اند. هرچند كارنامه امیني داراي سوابق 
درخشاني است اما او مدت يك ماه است سكان بخش شعر را در 
دست ندارد، هنرجو نیز مدت كوتاهي مسئولیت داشت و حاا 
مدتي است كه »سعیدي راد« از چهره هاي شناخته شده كه آثار 
قابل قبولي هم در عرصه نظم دارد به فعالیت مشغول است. امیني 
اعام كرده وقتي اولويت در اين اداره سیاست و سیاستمداران 
باشد نه فرهنگ و ادبیات و دين و اخاق و زبان فارسي، ترجیح 

مي دهم كه از ادامه فعالیت با آن انصراف دهم.

مصطفي  محمدي     ديده بان


