
 خصوصي سازي 
با يک صد و چهلم قيمت واقعي!

گزارش »جوان« از اختتاميه نهمين جشنواره فيلم عمار 

فانوس هاي عمار راه سينماي مردمي را روشن کرد

شهرداري تهران قرار است براي تردد از 5 تونل 
پايتخت از مردم عوارض دريافت کند

 بخشی از تجهيزات و ادوات نظامی امريکا 
ديروز از سوريه خارج شد

کی روش: اينجا تيمي موفق مي شود که تيم باشد

تونل هاي تهران 
پولي مي شود؟

پهپاد انتحاری انصاراه 
 به قلب رژه اماراتی 

در عدن زد

فرار امريکا از سوريه 
کليد خورد

 غامي: رودررو نشدن 
 با نماينده اسرائيل 

ارزش قهرمانی داشت

 ويتنام 
 دومين فينال ايران 

در راه قهرماني
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تعطیلی دولت کارمندان امریکایی را به خیابان کشاند

پاسخ مبهم کي روش به حضورش روي نيمکت کلمبيا
نخواستند حضورم در ایران طواني تر شود

گفت وگوی » جوان« با شطرنج باز جوان کشورمان در پی نايب قهرمانی در مسابقات سوئد
رودررو نشدن با نماینده اسرائیل ارزش قهرمانی داشت

مثل هميشه صحبت ها را  به آن س�متي ک�ه خود   ورزشي
مي خواهد هدايت مي کند: »در فوتبال ش�ما حريفي 
داريد همانطور که شما آرزو و رؤياهايي داريد، آنها هم 
آرزو دارند و تاش مي کنند تا به برد برسند.« اين يعني 
چيزي در خصوص شايعه نشستنم روي نيمکت کلمبيا 
نپرسيد و اجازه دهيد در خصوص ويتنام حرف بزنيم.
 كي روش مي گويد كه اان زمان حرف زدن در خصوص 
كلمبيا نيست و بايد همه تمركزمان روي بازي با ويتنام 
باشد و بس. اما هر روز اخباري از سوي رسانه هاي مختلف 
در خصوص توافق سرمربي ايران با كلمبيا منتشر مي شود 
كه نمي توان به سادگي از كنار آنها گذشت. روز گذشته نيز 
سايت »ااُپينين« كلمبيا مدعي شد تعدادي از مسئوان 

فدراسيون فوتبال اين كش��ور در جريان مسابقات جام 
ملت هاي آسيا براي نهايي كردن جزئيات قرارداد كارلوس 
كي روش و امضاي آن ب��ه امارات س��فر كرده اند. بحث 
نشستن سرمربي ايران روي نيمكت تيم ملي فوتبال كلمبيا 
مسئله تازه اي نيست. به خصوص بعد از خوزه پكرمن در 
ماه هاي اخير بارها اين مسئله مطرح شد و خبرهايي در 
خصوص مذاك��رات كي روش با مس��ئوان فوتبالي اين 
كشور به خصوص در حاشيه فينال جام ليبرتادورس در 
اسپانيا منتشر شد. با اين وجود اما كي روش مسئله را نه رد 
كرد و نه تأييد و حاا در امارات و در حاشيه جام ملت هاي 
آس��يا وقتي بار ديگر از او در اين خصوص سؤال مي شود 
پاسخ روشني نمي دهد و به گفتن اينكه مسئوان ايراني 
نخواستند ماندن من طواني تر شود اكتفا مي كند: »وقتي 

قرارداد شش  ماهه اي را با فدراسيون فوتبال امضا كردم 
براي اين بود كه آرزوي ميليون ها ايراني و خانواده خودم كه 
تيمم هستند را برآورده كنم. يكي از مهم ترين فاكتورهايم 
اين است كه به موفقيت برسيم. از ماه جواي مسئوان 
فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش نخواستند قرارداد من 
طواني مدت ش��ود. «كي روش درحالي پاسخي مبهم 
در خصوص نشستنش روي نيمكت كلمبيا مي دهد كه 
نشريه ماركا اسپانيا مدعي اس��ت به رغم اخباري كه در 
خصوص توافق اسكواري با كلمبيا براي در دست گرفتن 
هدايت تيم ملي اين كشور منتشر شده، فدراسيون فوتبال 
كلمبيا در حال توافق با كارلوس كي روش است و سرمربي 
تيم ملي ايران از اسفند ماه روي نيمكت تيم ملي فوتبال 

كلمبيا خواهد نشست. 

 ش�طرنج باز 1۷ س�اله 
وحید صابری 

ايراني مدال ط�ا را از   جوان آناين
دس�ت داد ت�ا م�دال 
انس�انيت ب�ه گ�ردن بين�دازد. ش�طرنج باز جوان 
کشورمان در مسابقات جهانی » ريلتون کاپ سوئد « 
با عبور از ريتينگ زنده 2500 موفق به کسب اولين 
نرم اس�تاد بزرگی ش�د . غامی در اين مسابقات از 
لحاظ فنی در جايگاه يازدهم استاندارد و هم امتياز 
ب�ا رده پنج�م اي�ن رقابت   ه�ا ق�رار گرف�ت. 
آرين غامی، شطرنج باز كشورمان در گفت وگو با » جوان 
آناين « درباره مسابقات سوئد و نايب قهرمانی مسابقات 
گفت: مس��ابقات خوبی بود. بزرگان دنيا در آن حضور 
داشتند در اين مس��ابقات توانس��تم هبرا از لهستان 
را شكس��ت دهم . خدا را شكر من توانس��تم با عبور از 
ريتينگ زنده ۲۵۰۰ موفق به كس��ب اولين نرم استاد 
بزرگی دس��ت يابم. من برای اينكه بتوانم عنوان استاد 
بزرگی را كسب كنم بايد در س��ه رويداد بين المللی به 

درجه استاد بزرگی برسم تا در نهايت عنوان برتر استاد 
بزرگی را كسب كنم. 

وی در ادامه افزود: در مسابقات سوئد در بخش بليتز شش 
بازي مهم را با برد به پايان رساندم. در اين مسابقات در دو 
بخش سريع و فكری حضور داشتم كه بخش فكری نرم 
استاد بزرگی را كسب كردم . در بخش سريع پس از شش 
برد به نماينده رژيم صهيونيس��تی خوردم كه به خاطر 

مردم فلسطين حاضر به انجام مسابقه نشدم. 
وی افزود: من وقتی مسابقه ششم را پيروز شدم متوجه 
شدم حريف بعدی ام نماينده رژيم صهيونيستی است. 
در واقع با توجه به اينكه مسابقات سريع بود ، من فقط 
سه دقيقه زمان داشتم تا مس��ابقه هفتم را انجام دهم. 
در حالی كه من می توانس��تم قهرمان شوم اما به خاطر 
مردم فلسطين از رويارويی با نماينده رژيم صهيونيستی 
خودداري كردم. به مس��ئوان هم اع��ام كردم كه به 
دايل سياسی مس��ابقه نمی دهم. اان هم ازكاری كه 
كردم ناراحت نيس��تم و می دانم به اندازه يک قهرمانی 

ارزش دارد . بعد از انصرافم همه از كار من تعجب كرده 
بودند و اين اق��دام بازتاب زيادی داش��ت و من به آنها 

توضيحات ازم را دادم . 
غامی با اشاره به اينكه بافاصله به مسابقات ارمنستان 
اعزام شدم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر درمسابقات 
ارمنس��تان حض��ور دارم . اولي��ن مس��ابقه ام را در اين 
مس��ابقات به دليل اينكه دير رس��يدم و تمركز كافی 
نداشتم، باختم. من ساعت سه رسيدم و ساعت سه و نيم 
زمان شروع مسابقه ام بود كه متأسفانه نتوانستم پيروز 
شوم اما در مسابقه بعدی به پيروزی رسيدم . بازی  ها در 
جدول بسته انجام می ش��ود، يعنی اينكه در مسابقات 
بايد با ۱۰ نفر در ۹ راند سخت  رقابت كنی. تمام هدفم 
دراين مسابقات دست يافتن به نرم استادبزرگی است كه 
اگر اين عنوان را كسب كنم دومين عنوان استاد بزرگی 
را كس��ب كرده ام و اين برای من بسيار ارزشمند است. 
در مسابقات تهران هم سعی خواهم كرد استاد بزرگی 

را كسب كنم. 

تعطيل�ی بخش    هايی از   جهان با گذشت سه هفته از آغاز 
دولت، اعتراض کارمندان دولت افزايش يافته و برخی 
از آنها حتی در مقابل کاخ سفيد به نشانه اعتراض تجمع 
کرده اند. اين در حالی است که رئيس جمهور امريکا به 
تصويب بودجه ساخت ديوار مرزی در جنوب اين کشور 
اصرار دارد و فعًا حاضر به بازگش�ايی دولت نيست. 
در واشنگتن هم صد   ها تن در اعتراض به تعطيلی دولت 
در برابر كاخ س��فيد تجمع كردند. به گفته يک كارمند 
 )EPA( س��ازمان حفاظت از محيط زيس��ت امري��كا
اكثري��ت جمعيت امريكا از اين سياس��ت پش��تيبانی 
نمی كنند.  يكی از همكاران او هم می گويد: »خواست ما 

فقط بازگشت بر سر كارمان است.«
انجمن شاغان اداره پليس فدرال )اف بی آی( وضعيت 

موجود را » غير قابل تحمل « توصيف و اعام كرده كه 
كارمندان اين نهاد بدون حق��وق كار می كنند و منابع 
مالی ازم ب��رای عمليات پليس ف��درال » دائم كمتر « 
می شود.  حدود ۸۰۰ هزار كارمند بخش های مختلف 
تعطيل يا نيمه تعطيل ي��ا در خانه مانده اند يا مجبور به 
ادامه كار بدون حقوق هستند.  بسياری از آنها در چند 
روز گذشته با حضور در رسانه های امريكا از مشكات 
مالی كه برايشان پيش آمده گايه كرده اند؛ مشكاتی 
مانند عقب افتادن قسط وام خانه مسكونی، قبوض آب 
و برق، شهريه مدرس��ه كودكان و حتی قسط ماهيانه 

بيمه درمانی. 
   لغو سفر به داووس و ادامه لفاظی

دونالد ترامپ شامگاه پنج  شنبه ۲۰ دی در توئيتر نوشت 
كه به دليل ناس��ازگاری دموكرات  ها در موضوع امنيت 

مرز مكزيک-امريكا و اهمي��ت فوق العاده امنيت برای 
اياات متحده، س��فر به داووس را لغو كرده اس��ت. او 
همچنين به مرز مكزيک رفت تا از آنجا به لفاظی خود 

عليه دموكرات  ها ادامه دهد. 
رئيس جمهور امريكا در بازديد از ايس��تگاه مرزی  مک 
اَلِن  )McAllen( در ايالت تگ��زاس بار ديگر از » موج 
سهمگين مهاجران غيرقانونی و همچنين قاچاق انسان 
و مواد مخدر « سخن گفت و تأكيد كرد كه اياات متحده 
به يک سد نياز دارد و مدعی شد كه سياست دموكرات  ها 

خانواده    ها را تهديد می كند. 
در هنگام اين س��خنان روی ميز مقاب��ل دونالد ترامپ 
مواد مخدر، س��اح و كيسه ای پاس��تيكی پر از پول 
چيده ش��ده بود تا نشان داده ش��ود چه اقامی در مرز 

توقيف می شود. 
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 مجلس اغراق و افراط 
درباره مرحوم هاشمي  

  سالن اجاس سران در تهران روز پنج شنبه ميزبان برگزاري 
دومين سالگرد درگذش��ت آيت اه هاشمي رفسنجاني بود؛ 
مراس��مي كه س��خنران اصلي آن حس��ن روحاني بود و در 
توصيف ايش��ان گاه آن قدر اغراق ش��د كه به تعبير ظريفي 
می رفت كه نقش امام خميني به عنوان بنيانگذار جمهوري 

اسامي گم شود |  صفحه 2

ويژه هاي جوان  
 واكنش به حاشيه سازی آشنا

صفحه 2 تحريم ها رفت يا آمد؟!

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه  22 دی 139۷   -    5 جمادی ااول 1440
سال بيستم- شماره 5564 - 16 صفحه
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نماينده تبريز: شركت ماشين سازي تبريز را كه بيش از ۱۰هزارميليارد تومان ارزش داشت، به كمتر از 7۰ميلياردتومان فروختند
  هپکو، تأمين کننده اصلي ماشين آات راه سازي کشور به قيمت 10 ميليون تومان به يك شکات فروش واگذار گرديد

صفحه 4 شركت نيشكر هفت تپه به ارزش ۲۲6ميلياردتومان تنها به قيمت ۱۰ميليارد تومان فروخته شد
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|| روزنامه جوان |  شماره 5564 | 5 جم��ادی ااول1440  زمان مسئوليت پذيري فرا رسيده است ش��نبه 22 دي 1397 
در حالي كه ايستادگي و مقاومت مردم ايران، در برابر جنگ همه جانبه 
دشمن، طراحان و عامان آن را متحير و به استيصال كشاند، به گونه اي 
كه كنترل كام و اقدام را از آنان س��لب كرد و مصداق آن را مي توان 
در گزافه گويي هاي پمپئو در س��فر اخيرش به منطقه ديد، اما ضعف 
دس��تگاه هاي اجرايي و ناتواني دولت در مديري��ت صحنه اقتصادي 
كشور سبب سوءاس��تفاده فرصت طلبان و روند روبه رشد قيمت  ها و 

فشار مضاعف بر مردم گرديده است. 
اين در حالي است كه رئيس محترم دولت كه بايد به دليل مسئوليت 
اجرايي كشور پاسخگوي نابساماني هاي شرايط اقتصادي و رهاشدگي 
بازار و هدر رفت بودجه هاي ريالي و ارزي كشور باشد، خود در موضع 
منتقد قرار گرفته و به انتقاد از وضعيت نامناسب بازار و روند قيمت   هايي 
مي پردازد كه تعيين كننده اصلي بسياري از آنها دستگاه هاي دولتي 

هستند. 
ضعف دولت در مديريت صحنه به گونه اي است كه رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس چند روز پيش اعام كرد كه حدود 100 هزار ميليارد 
تومان از منابع كشور، يعني يک سوم بودجه عمومي در سال به دليل 
عدم نظارت دولت بر قيمت  ها بر باد فنا مي رود. اين در حالي است كه 
چهارم دي ماه رئيس جمهور هنگام ارائه بودجه سال 1398 به مجلس 
دو عامل »بازگشت تحريم ها« و »ساختار ناسالم« اقتصادي را به عنوان 
عوامل اصلي مشكات اقتصادي شرايط كنوني اعام  كرد.  بدون آنكه 
براي سياس��تگذاري هاي نامناس��ب اقتصادي و فرصت طلبي برخي 
مديران و عدم باور برخي از آنان به ضرورت تقويت ظرفيت هاي ملي 

براي مقابله با جنگ اقتصادي دشمن سهمي قائل باشد. 
مروري بر روند تحوات اقتصادي كشور در يک سال گذشته بيانگر آن 
است كه اگر مس��ئوان اقتصادي و اجرايي كشور درك و برنامه ريزي 
درس��تي از ش��رايط جنگ اقتصادي دش��من و پيش بين��ي تبعات 
تحريم هاي اقتصادي كه ماه ه��ا قبل از اعمال دش��منان مردم ايران 
اعام كرده بودند، داشتند ش��رايط اقتصادي اين گونه نبود كه از يک 
سو بالغ بر 10ميليارد دار از ذخاير ارزي به فروش رفته كه عمده آن از 
كشور خارج شود و بيش از 18ميليارد دار نيز به كساني براي واردات 
اختصاص يابد كه به جاي ورود كاا و تأمين نيازهاي مردم، از بازار سياه 
ارز س��ر برآورده و بر بحران ارزي دامن زده است. مقام معظم رهبري 
در ديدار روز چهارشنبه مردم قم با تبيين نقشه دشمن در مواجهه با 
مردم ايران در جنگ اقتصادي، به رغم ضعف هاي گذشته، مسئوليت 
مسئوان را در عبور از شرايط پيش رو مورد تأكيد قرار دادند. ايشان با 
اشاره به تمركز دشمن بر افزودن بر مشكات معيشتي مردم و با توجه 
به كمبود منابع كشور، گايه مي كنند كه چرا با وجود تذكرات مكرر، 
افرادي ظالمانه اين منابع را مي بلعند و ب��ا دال بازي و انحصارطلبي 
در تجارت مانع پيش��رفت كشور مي ش��وند و در تقويت توليد داخلي 

كارشكني مي كنند. 
گرايش به اشرافيگري و رفتارهاي طاغوتي در ميان برخي از مسئوان 
و مديران، عقب نشيني در برابر توپ و تشر دشمن و عملكرد احساسي 
به جای عقانيت و اتكا به توانمندي ها و ظرفيت كشور بخش هايي از 
تذكرات رهبري به مس��ئوان در اين ديدار است كه سبب شده است 
برآيند عمل مس��ئوان و مديران در مواجهه با اين جنگ همه جانبه 
در چارچوب تحقق اهداف ملي نباش��د و اين در حالي اس��ت كه هم 
همراهي و تحمل م��ردم و ه��م ظرفيت ها و توانمندي ه��اي ملي به 
لحاظ منابع، نيروي انساني و زيرساختي فرصت هاي ذي قيمتي را در 
اختيار مسئوان كشور قرار داده اس��ت تا با يک برنامه ريزي درست و 

هوشمندانه بتوان از اين شرايط عبور كرد. 
البته بر فهرست اين ضعف ها و ناكارآمدي ها دو عامل ديگر را نيز بايد 
از چرايي اميدواري دشمن به تأثيرگذاري تحريم ها افزود كه يكي 
رانت خواري و فرصت طلبي برخي مديران از ضعف دس��تگاه هاي 
نظارتي در دولت است كه منجر به پديده ورود غيرقانوني 6هزار و 
400 خودرو به صورت غيرقانوني و بدون پرداخت عوارض مربوط 
توس��ط مدير عالي رتبه وزارتخانه مربوط مي ش��ود و ديگر تملک 
مجتمع گوش��ت اردبيل توسط مسئول خصوصي س��ازي كشور با 
زير پا گذاش��تن قان��ون و پرداخت حقوق بيت المال اس��ت و البته 
موارد ديگري را به اين فهرس��ت مي توان افزود كه بازخواني آن بر 

نگراني ها مي افزايد. 
شاخصه ديگر در پيدايي اين ش��رايط عدم همراهي بخشي از مديران 
مياني با سياس��ت ها و راهبرده��اي كلي دول��ت در مواجهه با جنگ 
همه جانبه دشمن اس��ت كه اين را هم در عرصه ديپلماسي مي توان 
ديد و هم در عرصه تجارت و بازرگان��ي، فرهنگي و. . . كه البته در عزم 
دشمن در تداوم تحريم ها نقشي اساسي دارد. بديهي است كه كاستن 
آام مردم و رفع مشكات مستلزم تجديدنظر جدی دولت در ماه هاي 
پاياني در سياست ها و اقدامات و پيراستن عرصه مديران از كساني است 
كه با عدم همراهي خود با دول��ت، روز به روز بر امتيازات منفي دولت 
مي  افزايند و اين به نحوي است كه همراهان سياسي دولت و كساني 
كه مدعي روي كار آوردن دولت يازدهم و دوازدهم بوده و هس��تند، 
اكنون با هم رقابت مي كنند تا از زير بار مس��ئوليت »تكرار مي كنم« 

شانه خالي كنند. 

مجلس اغراق و افراط  درباره مرحوم هاشمي  
سالن اجاس سران در تهران روز پنج شنبه 
ميزبان برگزاري دومين س�الگرد درگذشت 
آيت اه هاش�مي رفس�نجاني بود؛ مراسمي 
كه سخنران اصلي آن حس�ن روحاني بود و 
در توصيف ايشان گاه آن قدر اغراق شد كه به 
تعبير ظريفي می رفت كه نقش امام خميني 
به عنوان بنيانگذار جمهوري اسامي گم شود. 
در اين مراسم كه به تعبير محسن هاشمي، آقاي 
روحاني براي هاش��مي »سنگ تمام« گذاشت، 
رئيس جمهور با بيان اينكه هاشمي هم در دفاع 
مقدس و هم اس��تقرار صلح نقش ارزش��مندي 
داشت، تصريح كرد: در ساختار انقاب و استقرار 
نظام، شهيد بهشتي و مرحوم هاشمي استوانه 

اصلي بودند. 
   هاشمي از هر منصب و جايگاهي بااتر 

بود
» آي��ت اه هاش��مي هم��واره از ه��ر منصب و 
جايگاهي كه در آن ق��رار گرفت برت��ر و بااتر 
بود. « اين يك��ي از هم��ان عبارت هايی بود كه 
به گون��ه اغراق آمي��زی در كام رئيس جمهور 
جاري ش��د. حال آنكه وقت��ي در دهه 60 ملت 
شعار مي دادند، »ما همه سرباز توايم خميني«، 
بنيانگذار جمهوري اس��امي فروتنانه تصريح 
كردند،» نه تو س��رباز مني نه من س��رباز تو، ما 
همه سرباز اسام هستيم«، ليكن در اين عبارت، 
روحاني تاش مي كند، مرحوم هاشمي را نه يک 
خدمتگزار و سرباز نظام اسامي كه شخصيتي 
بزرگ ت��ر و برتر از مناص��ب و جايگاه هاي نظام 

است، معرفي كند !
بخش ديگ��ري از س��خنان رئي��س جمهور به 
تهمت ها و س��خنان ناروايي بود كه به تعبير او 
عليه هاشمي به زبان آمد. روحاني در اين زمينه 
گفت: » فكر بلند و هوشياري ملت ايران در دو 
صحنه آشكار شد، يكي آن زمان كه تهمت ها و 
سخن هاي نارواي بسياري عليه هاشمي به زبان 
آمد، اما در آخرين انتخاباتي كه او شركت كرد 
با رأي بااي مردم تهران مواجه ش��د و صحنه 
دوم نيز زماني بود كه مردم آن نمايش باشكوه 
را در بدرقه پيكر هاش��مي به نمايش گذاشتند. 
اي��ن دو صحنه به هم��ه معاندان، دش��منان و 
س��ركوبگران اعام كرد كه نمي توان با تهمت 
و دروغ، فرهيخت��ه اي محبوب ملت را از صحنه 

خارج كرد. «
اما رئيس جمهور فراموش كرد يا نخواست به اين 
نكته اشاره كند كه تخريب هاشمي رفسنجاني 
از زماني آغاز ش��د ك��ه دول��ت اصاحات روي 
كار آم��د. در اين دولت، هاش��مي رفس��نجاني 
آماج تندتري��ن نقدها و تخريب ه��ا قرار گرفت 
و كتاب ها در تخريب او ب��ا عناوين »عاليجناب 
سرخ و خاكستري« مجوز نش��ر گرفتند و پس 
از آن پروژه حذف هاش��مي را در مجلس ششم 
رقم زدند كه در انتخاب��ات تهران براي مجلس، 
رتبه اي بهتر از س��ی ام پيدا نك��رد و در نتيجه 
مجبور ب��ه انصراف ش��د. جرياني ك��ه البته در 
انتخابات رياست جمهوري 92 و 96 به حمايت 

از روحاني برخاست. 
   تمام مسئوليت كشور بر دوش هاشمي

بخش ديگري از س��خنان روحان��ي به عملكرد 

هاشمي رفسنجاني پس از ارتحال امام اختصاص 
داشت. رئيس جمهور با اش��اره به اينكه پس از 
ارتحال امام راحل، هاش��مي جايگاهي داشت 
كه احساس مي كرد، »تمام مسئوليت كشور« 
بر دوش او آمده اس��ت، گفت: كس��ي كه پس 
از رحلت امام مجلس خب��رگان را جمع كرد و 
موضوع رهبري را به س��امان رس��اند،  هاشمي 
بود و اگر او در آن جلس��ه نبود، بحث رهبري به 
اشكال مختلفي كه در آن دوران مطرح بود، به 

نتيجه نمي رسيد. 
اينكه مرحوم هاشمي در مقاطع مختلف تاريخ 
انقاب اس��امي در كنار س��اير شخصيت هاي 
برجس��ته نقش هاي مهم و اثرگذاري داش��ته 
ب��ر كس��ي پوش��يده نيس��ت، ام��ا اينك��ه در 
تصميم گيری های بزرگ )نظير آنچه در خبرگان 
درباره انتخاب رهبري رقم خ��ورد( كه همواره 
با خرد جمعي همراه بوده، به برخي اش��خاص 
ضريب ه��اي اغراق آميز بدهيم ب��ا كدام منطق 

سازگار است؟
   هاشمي، بنيانگذار فناوري هسته اي 

دكتر روحاني با بيان اينكه اگر امروز هاشمي در 
ميان ما بود، فضا را به گونه ای ديگر مي ساخت، 
افزود: »هاش��مي بعد از انتخابات 92، بس��يار 
نگران سرنوشت مذاكرات هسته اي بود و به طور 
مداوم و مرحله به مرحل��ه آن را دنبال مي كرد و 
به غيراز آنك��ه از من دراين باره س��ؤال مي كرد، 
ب��ا ديگر مس��ئوان ني��ز در اين باره جلس��ات 

متعددي داشت. هنگامی كه برجام به ثمر رسيد 
و توانستيم به توافق دس��ت پيدا كنيم، آيت اه 
هاش��مي به من گفت كه امروز من ديگر راحت 
مي ميرم چرا كه امروز فهميدم كش��ور استقرار 
يافت و سايه جنگ از كشور برداشته شده است. 
« دكتر روحاني با بيان اينكه ملت ايران با توافق 
برجام كار بزرگي را به ثمر رس��اند و توانست در 
يک روز شش قطعنامه شوراي امنيت را از بين 
ببرد، گفت: » به واسطه توافق ايران، تحريم هاي 
نظامي كه دائمي بودند، به حالت تعليق درآمدند 
و تا چند س��ال ديگر اين تحريم ها ني��ز از بين 
خواهند رفت. « رئيس جمهور افزود: » هاشمي 
بنيان گذار فناوري هس��ته اي در اين كشور بود 
و هر كس در اين كش��ور جز هاشمي از فناوري 
هسته اي سخن بگويد، نادرست گفته است چرا 
كه او اولين كسي بود كه دستور ورود سانتريفيوژ 
به كش��ور را داد و در تمامي مراحل مسائل را به 

ريز دنبال مي كرد. « 
رئيس جمهور البته به اين نكته اشاره نمي كند، 
اگر مرحوم هاشمي رفسنجاني همواره در مسير 
اعتاي انقاب و كش��ور حرك��ت مي كرد )كه 
اينگونه بود( و دس��تور ورود س��انتريفيوژها به 
كشور را داد، چرا در دولت خودش با برجام قلب 
رآكتور هس��ته اي اراك از حركت باز ايستاد و با 
بتون پر شد؟ و اساس��اً با اين دستاورد )برجام( 
كدام يک از مش��كات اقتصادي مردم حل شد. 
ملت از ياد نبرده اند كه بس��يار گفته ش��د كه با 

امضاي برجام همه تحريم ها برداشته خواهد شد 
اما اكنون اين محدوديت ها فقط به برداش��تن 
تحريم ه��اي نظامي آن ه��م در آين��ده تقليل 

مي يابد. 
   ق�درت دفاع�ي و موش�كي ي�ادگار 

هاشمي
روحان��ي با اش��اره ب��ه نقش آيت اه هاش��مي 
رفس��نجاني در اعتاي صنايع دفاعي كش��ور، 
اظهار داشت: موشک امروز وسيله دفاعي ماست 
و به آن افتخار مي كنيم و در هفته هاي آينده با 
موشک هاي ساخت خود دو ماهواره جديد را به 
فضا خواهيم فرستاد. رئيس جمهور با تأكيد بر 
اينكه قدرت دفاعي، فناوري و اعتدال امروز ايران 
از يادگارهاي هاش��مي رفسنجاني است، گفت: 
اگر بخواهيم در دوران انقاب، مجس��مه اي از 
اعتدال بسازيم، تنديس هاشمي، تنها نماد براي 
آن است. اكنون سؤال اساسي از رئيس جمهور 
محترم اين است كه آيا واقعاً برجام سايه جنگ 
را برداش��ت يا توانمندي دفاعي كشور؟ مرحوم 
هاشمي كه اعتقاد داش��ت »دنياي فردا، دنياي 
گفتمان ها است نه موشک ها. « كسي كه چنين 
نگاهي به آينده داشت، چگونه مي توان از توان 
دفاعي و موشكي به عنوان »يادگار« او ياد كرد؟

بخ��ش پايان��ي س��خنان دكت��ر روحان��ي به 
گايه هاي تلويحي او از حاميان انتخاباتي خود 
)اصاح طلب��ان( اختصاص داش��ت. او از اينكه 
اصاح طلبان از » دولت برآم��ده از اصاحات« 
فاصله گرفته اند، تلويحاً انتق��اد كرد. روحاني با 
بيان اينكه فراجناحي بودن در اين كشور سخت 
است، اظهار داش��ت: براي كسي كه فراجناحي 
عمل مي كند، روز پيروزي همه كف مي زنند و 
در روز سختي همه از او فاصله مي گيرند و بسيار 
دشوار است كه كس��ي بخواهد، فراجناحي كار 
كند، اما هاشمي با هر دو جناح خوب و رفيق بود 

و با افراطيون هر دو جناح برخورد مي كرد. 
   امام را براي نسل هاي آينده گم نكنيد

به عنوان نكت��ه پاياني اينكه مرح��وم آيت اه 
هاشمي رفسنجاني در طول حيات سياسي پر 
فراز و نش��يب خود خدمات فراوان��ي به نظام و 
انقاب داش��ت و نمونه  كم نظيري از نسل اّول 
مبارزان ض��د ستم ش��اهي و از رنج ديدگان اين 
راه پرخطر و پرافتخار بود كه پس از انقاب هم 
در معرض مسئوليت هاي خطيري قرار گرفت. 
به باور م��ا اگر كار براي خدا باش��د هم محفوظ 
اس��ت هم عزت آفرين. بديهي اس��ت كسي هم 
نمي توان��د روي كار براي خدا خاك بپاش��د  اما 
نكته اين اس��ت كه در توصيف شخصيت های 
برجسته انقاب به گونه اي عمل نكنيم كه نسل 
امروز كه هاشمي را درك كردند، تعجب كنند و 
براي نسل هاي آينده امام گم شود.  تمجيدهاي 
مختلف از  هاشمي رفسنجاني در مراسم سالروز 
وي دو نكته را روشن مي كند،  يا صاحب و همه 
كاره انقاب معرفي ش��د يا نقطه مقابل انقاب. 
 نديدم كسي او را س��رباز امام، همراه رهبري يا 

خادم مردم معرفي كند.
 اين اغتشاش تصويري از ايشان خدمت و بزرگ 
كردن وي نيس��ت، بلكه تقويت حقانيت سخن 

منتقدان وي است.

      فارس: حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رئيس مجلس در امور 
بين الملل: داشتن رابطه قوي با اروپا همواره بخشي از عقانيت سياست 
خارجي جمهوري اسامي ايران بوده است اما غربي ها بايد با »شوكي« 
مواجه ش��وند كه بدانند به هر قيمتي در تونل يكطرفه برجام كنوني 
نخواهيم ماند. اكن��ون اروپاي مأمن تروريس��م و منافقين بايد پيامي 

معقول، حكيمانه اما »شوك آور« دريافت كند. 
      ايسنا: س��ردار نقدي، معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه پاسداران 
انقاب اسامي: دشمن در تاش است اذهان عمومي را از دستاوردهاي 
بزرگ انقاب اسامي دور و به حواشي و بزرگ نمايي آن مشغول كند. 
      ايرنا: كيوان خسروي، سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره 
به اقدام خاف قانون برخي كانال هاي خبري مشكوك و انتشار اخباري 
جهت دار به نقل از مقام مطلع در شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: 
هرگونه اطاع رسانی خارج از مس��ير ذكر شده ضمن آنكه مورد تأييد 

نيست، اقدامي خاف قانون محسوب مي شود.

ژه  
 وی

   تحریم ها رفت یا آمد؟!
برجام قرار بود تحريم ها را ببرد؛ حاا گويا آورده است! تندروترين 
اصاح طلبان حاا نمي توانند شكس��ت برجام و حاصل ش��دن 
نتيجه اي عكس آن نتيجه وعده شده را انكار كنند. روزنامه شرق 
در مطلبي نوش��ته كه: »مصطفي تاجزاده ميهمان جلسه آخر 
سلسله نشس��ت هاي »چه بايد كرد؟« حزب اتحاد ملت بود... . 
تاجزاده گفت: به لحاظ اقتصادي تحريم هاي فعلي، با وجود اينكه 

يكجانبه است، به مراتب سنگين تر از دور قبل دنبال مي شود. «
در روزهاي گذش��ته يک كارش��ناس اقتصادي حامي دولت در 
يادداش��تي در روزنامه سازندگي نوش��ته بود: »امروز فقط يک 
كشور به صورت عملي پايبند به توافق بوده است؛ ايران. آشكار 
است كه اكنون ديگر توافقي وجود ندارد كه اروپايي ها بخواهند 
از آن حمايت كنند. بلكه آنان از محدوديت هاي هسته اي ايران 
حمايت مي كنند… ايران موبه مو تعهدات هسته اي خود را اجرا 
مي كند، اما تحريم هايي را تحمل مي كند كه به مراتب سخت تر از 
دوره قبل از توافق است و طرف هاي ديگر كاماً از تعهدات خويش 
خارج شده اند… امروز دولت نيازمند آن است كه باور كند برجام 
به پايان رسيده... اكنون جواب مشخص است. خروج از برجام و 
بازگذاشتن راه مذاكره با كساني كه قدرت عمل به تعهدات شان را 
دارند، اين گزينه بهتري از ماندن در توافق يكجانبه، تحريم هاي 

سخت تر از پيشابرجام، دلخوش كردن به اقدامات نمادين اروپا 
و مشاهده ركودي اس��ت كه اين بار مي تواند اقتصاد كشور را از 
گروه كشورهاي با درآمد متوسط به فقير مبدل سازد. « خيلي 
زيرپوستي و بي سر و صدا حاميان متعصب و تندروي برجام كه 
كمترين نقدي عليه توافقنامه را هم نوايی با اسرائيل مي ناميدند و 
بدترين اهانت ها را عليه منتقدان برجام روا داشتند، دارند همان 
حرف هاي منتقدان را تكرار مي كنند، فقط اان ديگر نمي شود 

راه آمده را برگشت!

   واكنش به حاشیه سازی آشنا
محمدحسين صفارهرندي در واكنش به برخي حاشيه سازی ها 
در مورد بودجه نهادهاي حوزوي و جامعه المصطفي)ص(، گفته 
»واقعاً نمي دانيم كه جامعه المصطفي با اينها چه كرده است كه 
هميشه اين روزها داد آنها برپا اس��ت؛ اين نهاد چه كرده است، 
جز اينكه در جاي جاي جهان جاي پاي انقاب اس��امي ديده 
مي ش��ود. برخي دانش آموختگان المصطفي ب��ه مقامات عالي 
برخي از كشورها رسيده اند؛ همين كار را كه امريكايي ها مي كنند 
به تحسين آنها مي پردازند كه به چه آينده نگري اي دست زدند؟ 
كل بودجه فرهنگي كش��ور نس��بت به كل بودج��ه 2/5 درصد 
بودجه است ولي هميشه حوزه و نهادهاي حوزوي را سيبل خود 

قرار مي دهند تا آدرس غلط بدهن��د. « واكنش صفارهرندي به 
سخنان حسام الدين آشناست، وقتی كه دانشجويان در مراسمي 
دانشجويي درباره شفافيت بودجه نام »جامعه المصطفي« را بر 
زبان مي آورند، مي گويد كه »امروز دانشجويان اسم يک نهاد به 
نام جامعه المصطفي را مي دانند، اما ساير نهادها را نمي شناسند. 
پشت هر رديف بودجه يک قبيله و يک پدر و مادر قرار دارد! شما 
فقط جامعه المصطفي را مي شناسيد، هزار نهاد ديگر وجود دارند 
كه اصًا اسمشان را هم نشنيده ايد. وقتي مي خواهيم بودجه شان 
را قطع كنيم، كل بودجه كشور را گروگان مي گيرند، تا تكليف آن 
يک رديف مشخص شود. « اين ادعاي حسام آشنا باعث انتقادات 
بسياري به او شد و در نهايت باعث عقب نشينی او شد و توضيح 
داد كه »همگان مي دانند كه جامعه المصطفي يكي از نوآوري هاي 
ح��وزوي در عرصه ديپلماس��ي فرهنگي اس��ت.  ای كاش بقيه 

مؤسسات بودجه گير هم به اندازه اين مؤسسه فعال بودند. «
جالب آنكه بودجه »جامعه المصطفي )ص(« با 52 هزار دانشجوي 
خارجي و دست كم 1۷0 مركز تابعه در دهها كشور جهان تنها 
200 ميليارد تومان در بودجه 98 است و نسبت به بودجه سال 
قبل اين مركز 33 درصد يعني حدود 103 ميليارد تومان كم تر 
شده است. رقمي كه براي مؤسس��ه اي با اين وسعت بسيار كم 

است. 

عباس حاجي نجاري

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 
 فتنه سال های گذشته

 با هدف بدعت گذاری طراحي شد
تابلوي انقاب اس�امي براي نخس�تين بار در قيام خونين 19 دي 
1356 مردم قم بر سر دست ها گرفته شد و اگر اين تصوير از انقاب 
شكل نمي گرفت، هيچ گاه قيام 29 بهمن تبريز و ساير قيام ها تا زدن 
تير خاص به رژيم پهلوي و پيچيدن تومار آن به وقوع نمي پيوست. 
به گزارش ايرنا، محمدحس��ين صفارهرندي روز پنج ش��نبه در همايش 
بصيرتي گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقاب در مؤسسه آموزشي 
پژوهش��ي امام خميني )ره( قم اظهار داشت: »اگر امروز در راستاي حفظ 
انقاب تاش نكنيم، اراده های خطرناكي تابلوها و تصويرهاي واقعي انقاب 

را به زير كشيده و تابلوي معارض با آن را باا خواهند برد.« 
وي با تأكيد برضرورت حفظ تابلوها و تصويرهاي ايجاد شده از انقاب بيان 
داشت: تاكنون براي جايگزيني تابلوهاي بدل به جاي تابلوي اصلي انقاب 
تاش هاي زيادي انجام شده كه نمونه آن حوادث دي ماه سال 96 بود كه 
مردم برخي از ش��هرهاي كوچک با هدف مطالبه هاي معيشتي به خيابان 

آمدند اما دشمنان اسام از اين مسئله سوءاستفاده كردند. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: »هدف از هياهوهاي س��ال 
گذشته پايين آوردن تابلوي 9 دي بود تا مبادا تصوير واقعي مردم تهران و 
ديگر شهرها كه نشان دهنده اخاص و رابطه تمام نشدنی در حال تزايد با 

اهل بيت )ع( است، بيش از پيش نمود عيني پيدا كند.«
 هرندی با بيان اينكه 9 دي رابطه ناگسستني مردم با رهبري نيز بود، گفت: »اگر 
آشوب هاي پارسال مي توانست با منويات پليد خط دهندگان آن عملي شود، 
در تاريخ هيچ نشاني از اين روز باقي نمي ماند. هر كدام از فتنه هاي سال های 
گذشته را كه تعقيب مي كنيم، هدف از طراحي آنها چيزي جز بدعت گذاری 
نبوده است. هر چه زمان مي گذرد شعور و قدرت درك و فهم مردم نيز بيشتر 

مي شود و آنان رگه هايي از عناصر دغلباز و رند را مي بينند.«
 وي با بيان اينكه نيروهاي انقاب موظفند به تابلوي آن سر زده و اگر اصاحي 
نياز دارد آن را انجام دهند، گفت: »همه كساني كه اعتبارشان از اين مسير 
گرفته شده نبايد اعتبار خود را ذاتي كنند .« صفار هرندي با اشاره به وظايف 
خطير روحانيت در مس��ير انقاب گفت: »حوزه هاي علميه همواره نقش 

راهبري و پيشتازي داشته و دارند و نگاه توده های مردم به آنها است.«

 قاليباف: ضعف مديريت 
چالش اصلي كشور است

قاليب�اف در س�خناني در مش�هد ب�ا انتق�اد از ش�يوه مديريت�ي 
دول�ت در اداره كش�ور، راهكارهاي�ي را از جان�ب خ�ود ب�راي حل 
مش�كات اقتص�ادي، اجتماع�ي و سياس�ي كش�ور مط�رح ك�رد. 
به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف در همايشي با عنوان بررسي مسائل، 
چالش ها و فرصت ها در دهه پنجم انقاب در مشهد، اظهار كرد: »هر انقابي 
طبيعتاً وقتي به قدرت مي رسد، بدون شک بايد ساختاري را طراحي كند تا 
قدرتي را كه به دست گرفته، حفظ كند. همچنين افزايش توليد قدرت هم 
داشته باشد. امروز ترديدي نداريم كه جريان سرمايه داري در مقابل دين 
ما ايستاده است پس ما هم در مقابل دنياي آنها بايد بايستيم.« وي با بيان 
اينكه امروز وظيفه همه ما كارآمدي دين در اداره جامعه است، افزود: اگر در 
اينجا نتوانيم كارنامه قابل قبولي به مردم و ساير كشورهاي اسامي عرضه 
كنيم هيچ كار انجام نداده ايم و اگر حرف بزنيم اثر سوء هم دارد. منظور از 

كارآمدي اين است كه هم خوب كار كنيم هم كار خوب كنيم. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: امروز در كشور با مشكات 
بيكاري، فس��اد، رانت، تورم و... مواجهيم. آيا اين مش��كات علت هستند 
يا معلول؟ من معتقدم اين نارس��ايي ها معلول هس��تند و هيچ كدام علت 
نيستند. علت اصلي ضعف مديريت و كارآمدي در نظام جمهوري اسامي 
اس��ت. ما در اين بخش دچار يک چالش بزرگ هستيم زيرا منابع انساني و 
مادي ما بس��يار هس��تند. امروز در حقيقت يک ناكارآمدي اشباع شده در 
امور داريم. امروز مهم ترين نياز بني��ادي ما در حقيقت اين مديريت و اداره 
كشور در اين بخش هاست. وي افزود: در حوزه كارآمدي بحث ساختاري، 
رفتاري و كاركردي داريم. در حوزه ساختاري متأسفانه كاركرد ما در بخش 
دولت سازي خوب نبوده و در قوه مجريه روز به روز اين ساختار بزرگ تر شده 
و به مردم گفته شما بنشينيد، ما همه كار براي ش��ما انجام مي دهيم. اين 
موضوع خاف نظر امام و حركت انقاب است. امام فرمودند دولت مجاز است 
تنها كارهايي را انجام دهد كه مردم نمي توانند انجام دهند. ما در دولت همه 
كارها را خودمان به دست گرفته ايم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خاطرنش��ان كرد: امروز بيش از 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است. اين 
اقتصاد مبتني بر فعاليت، كار و توليد نيست، بلكه مبتني بر فروش نفت و خام 
فروشي و از اين رانت استفاده كردن است و دولت به بدترين شكل ممكن اين 
اموال عمومي را كه متعلق به مردم است از آنها مي گيرد، در صندوق خودش 

مي ريزد و با منت و ناعادانه آن را در اختيار مردم مي گذارد.  

 با دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده
رزمايش »فدائيان حريم وايت« پايان يافت

»فدائي�ان  هواي�ي  اقت�دار  رزماي�ش  هش�تمين  س�خنگوي 
حري�م واي�ت« ب�ا تأكي�د ب�ر دس�تيابي ب�ه تمام�ي اه�داف 
از پي�ش تعيين ش�ده، پاي�ان اي�ن رزماي�ش را اع�ام ك�رد. 
به گزارش ايسنا، امير خلبان عليرضا انگيزه، سخنگوي هشتمين رزمايش 
اقتدار هوايي »فدائيان حريم وايت« نيروي هوايي ارتش )نهاجا( ظهر ديروز 
در ميدان تمرين جنگ الكترونيک شهيد علي ابوعطا منطقه انارك در جمع 
خبرنگاران، ضمن اب��راز رضايت از عملكرد خلبانان ج��وان نيروي هوايي و 
كاركنان فني گفت: به كليه اهداف از پيش تعيين شده اين رزمايش دست 
يافتيم و رزمايش ظهر امروز با موفقيت به پايان رسيد. وي افزود: هشتمين 
رزمايش فدائيان حريم وايت با بهره گيري از تجربيات خلبانان و پيشكسوتان 
هشت سال دفاع مقدس، خودباوري و ايمان به توانمندي نسل جوان، انجام 
شد. سخنگوي هش��تمين رزمايش »فدائيان حريم وايت« نهاجا تصريح 
كرد: اين رزمايش بر اس��اس صحنه واقعي جنگ و با استفاده از تسليحات 
ساخت داخلي انجام شد. امير انگيزه خاطرنشان كرد: در اين رزمايش انواع 
موشک هاي ليزري، تلويزيوني حرارتي، راداري و انواع راكت ها و بمب هاي 
هوشمند و س��امانه هاي ارتباطي و جنگالي توليد شده از سوي متخصصان 
صنعت دفاعي كشور مورداستفاده و تست عملياتي قرار گرفت. وي تأكيد كرد: 
همزمان با اجراي عمليات هاي رزمي، عمليات مردم ياري با اعزام اكيپ هاي 
سيار پزشكي و مددكاري با حضور پزشكان متخصص و متعهد نيروي هوايي 

الهي ارتش در منطقه عمومي هشتمين رزمايش اجرا شد. 

رحيم زيادعلي
  گزارش يک

امام جمع�ه موقت ته�ران تغيي�ر در نگاه به 
نظام بودجه ريزی در كوت�اه مدت را ضروري 
دانست و گفت: دس�تگاه مالياتي براي آنكه 
عادانه ماليات دريافت كند، نيازمند اطاعات 
است و همه دستگاه ها بايد اطاعات را طبق 
قان�ون در اختيار نظ�ام مالياتي ق�رار دهند. 
به گزارش ايرنا، حجت ااس��ام محمد حس��ن 
ابوترابي فرد در خطبه دوم نماز جمعه اين هفته 
تهران اظهار داشت: ايحه بودجه تبيين كننده 
نقش��ه راه يک كش��ور در طول يک سال است، 
به طوري كه بعض��ي از تحليلگران سياس��ي و 

اقتصادي مي گويند بودجه س��ال آينده را ارائه 
دهيد تا ما تحليل خود را از حوزه هاي گوناگون 
اقتصادي، فرهنگي و سياس��ي آن كش��ور ارائه 

كنيم.  
ابوترابي فرد تحول در سياست هاي مالي، پولي 
و نظام بانكي كش��ور را ضروري دانست و گفت: 
اگر در سياس��ت هاي مالي اصاحات ساختاري 
انجام نشود، در س��ال هاي پيش رو با مشكات 
جدي روبه رو مي ش��ويم. وي تصري��ح كرد: اگر 
سياس��ت هاي پولي اصاح نشود، پديده تورم از 
جامعه رخت بر نخواهد بس��ت و اگر نظام بانكي 

اصاح نشود رشد براي كشور چالش هاي عمده 
ايجاد مي كند.  

خطي��ب نم��از جمعه ته��ران ضم��ن تأكيد بر 
ضرورت تغيير در ساختار مالياتي كشور گفت: 
ساختار مالياتي كشور قابل قبول نيست، امروز 
صاحبنظران اظهار مي كنن��د كه بين 40 تا 50 
درصد، يعني حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان 

يا بيش از آن فرار مالياتي داريم.
 وي از نمايندگان مجلس خواست به طور جدي 
اين مسئله را در دستور كار قرار دهند و در عين 
حال تأكيد كرد: اين اق��دام بايد بدون كمترين 

تعرض به حقوق افراد انجام شود تا مبادا يک ريال 
از يک برادر و خواهر مسلمان اضافه دريافت شود 
كه بر خاف موازين ش��رعي و قانوني ، و خيانت 
به نظام و ملت اس��ت همانطور كه فرار مالياتي 
خيانت به كش��ور و ملت اس��ت.  ابوترابي فرد،  
اصاح سياس��ت هاي مالي را كاهش بدهي هاي 
دولت عنوان كرد و افزود: نمي ش��ود با افزايش 
بدهي هاي دولت شاهد كاهش تورم باشيم. بايد 
هزينه هاي دولت كاهش پيدا كند و درآمدهاي 
مش��روع مالياتي افزايش پيدا كند، تا بدهي ها 

كاهش يابد. 

امام جمعه موقت تهران: 
نگاه به نظام بودجه ريزی بايد در كوتاه مدت تغيير كند

  خبر

وزير دفاع: 
 ايران با وجود تحريم ها 

به پيشرفت خود ادامه مي دهد
اي�ران به رغ�م تمام�ي دش�مني هاي 
امريكا و تحريم ه�اي ظالمانه، همچنان 
به پيش�رفت هاي خود ادام�ه مي دهد. 
امي��ر حاتم��ي، وزير دف��اع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح كه براي ديدار و مذاكره 
با مقامات جمهوري اسامي موريتاني وارد 
نواكشوت شده بود، پس از ديدار با رئيس 
جمهور اين كش��ور با محمد غزواني، وزير 

دفاع موريتاني ديدار و گفت وگو كرد.
 حاتمي در اين ديدار مشتركات ديني و فرهنگي دو كشور را به رغم 
فاصله جغرافيايي، زمينه مناسبي براي توس��عه دو كشور دانست و 
اظهار داشت: جمهوري اس��امي ايران به رغم تمامي دشمني هاي 
امريكا و تحريم هاي ظالمانه، همچنان به پيش��رفت هاي خود ادامه 
مي دهد و آمادگي دارد دستاوردهاي علمي، فناوري و ... را در اختيار 
همه كشورهاي مس��لمان از جمله جمهوري اسامي موريتاني قرار 

دهد. 
وزير دفاع موريتاني نيز در اين ديدار بر وجود اشتراكات فراوان دو كشور 
تأكيد كرد و گفت: با وجود نزديكي هاي فرهنگي دو ملت، ضروري است 

روابط رسمي ايران و موريتاني توسعه بيشتري يابد. 
»محمد غزواني« قدرت جمهوري اس��امي ايران را ب��ه منزله قدرت 
همه جهان اسام دانست و از نقش ايران در مقابله با تروريسم قدرداني 
كرد و با اشاره به فشارهاي دش��منان عليه ايران گفت: اطمينان داريم 
جمهوري اسامي ايران از اين شرايط، س��ربلند و پيروز بيرون خواهد 
آمد. وي با اشاره به دوره استعمار و مقاومت مردم موريتاني در دفاع از 
ارزش ها تصريح كرد: فشارهاي نظام بين الملل عليه جمهوري اسامي 
موريتاني ناشي از مقاومت مردم موريتاني در برابر فرهنگ و هويت ملي 

خود بوده است. 

رياست جمهوری



عجيب اس�ت گاهي اظهارنظرات و تصميمات 
برخي از مسئوان خواسته يا ناخواسته مردم را 
دعوت به شورش مي كند! اين موضوع به تازگي 
در حوزه اداره شهر تهران بيش از پيش به چشم 
مي خورد. خط شكن اين موضوع استاندار سابق 
تهران بود كه سياست گران كردن هزينه زندگي 
در تهران را ب�ه عنوان يك ض�رورت مديريتي 
مطرح كرد و بعد از آن برخي از اعضاي ش�وراي 
ش�هر پايتخت تك مضراب هايي با اين مضمون 
مي نوازند و در نهايت نيز مديريت ش�هر تهران 
در پي يافتن درآمد پايدار براي پايتخت، دست 
به جيب ش�هروندان ش�د. بر اين مبنا معاونت 
حمل و نق�ل و ترافي�ك اين هفت�ه پيش نويس 
ايحه اي را به معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري 
و امور شوراهاي شهرداري تهران ارائه كرده است 
كه براس�اس آن پنج تونل تهران و اتوبان صدر 
مشمول دريافت عوارض عبور و مرور مي شود. 
پيش نويس اين ايح�ه در اداره تدوين قوانين 
و مقررات ش�هرداري تهران مورد بررسي قرار 
گرفته و اين ايحه از لحاظ كارشناسي و حقوقي 
بررسي شده كه در نهايت به تأييد رسيده است و 
احتمااً به زودي به شوراي شهر ارسال مي شود. 

مجموعه جديد مديريت شهر تهران در يكي دو سال 
اخير همواره از گران كردن خدمات شهري سخن 
مي گويند و در توجيه اظهارات خود بر لزوم تأمين 
منابع درآمدي پايدار براي اداره شهر تأكيد مي كنند. 
البته اصاح توزيع جمعيتي نيز دليل ديگري است 

كه براي اين امر ذكر مي كنند. 

اداره ش��هر در ش��رايط كنوني اقتصادي به هزينه 
بيشتري نياز دارد كه اين موضوع در ارتباط مستقيم 
با افزايش نرخ تورم و افزايش قيمت ارز اس��ت، اما 
برخي اظهارنظرات از س��وي تع��دادي از اعضاي 
شوراي ش��هر تهران نش��ان مي دهد كه اين شورا 
و مديريت ش��هري بدون اينكه بخواهد س��همي 
در مديريت ش��رايط به وجود آمده بكند، تصميم 
دارد فش��ار اين افزايش قيمت را روي دوش مردم 

بيندازد. 
 قرباني كردن قربانيان سوء تدبير اقتصادي! 
گران كردن زندگي در تهران كليد واژه اي است كه 
اين روزها به انحاي مختلف از زبان مديران پايتخت 
به گوش مي رسد. چنانچه هاشمي استاندار سابق 
تهران گفته بود: »امكان ايج��اد ممنوعيت براي 
مهاجرت به تهران سخت است و بايد همچون ساير 
كشورهاي پيشرفته، هزينه زندگي در شهرهاي 
بزرگ را باا برد تا از ورود جمعيت كم كرد.« اواخر 
هفته گذش��ته نيز معاونت حمل و نق��ل و ترافيك 
پيش نويس ايحه اي را به معاون��ت برنامه ريزي، 
توسعه شهري و امور ش��وراهاي شهرداري تهران 
ارائه كرده است كه براساس آن پنج تونل تهران و 
اتوبان صدر مشمول دريافت عوارض عبور و مرور 
مي ش��وند. پيش نويس اين ايحه در اداره تدوين 
قوانين و مقررات شهرداري تهران مورد بررسي قرار 
گرفته و اين ايحه از لحاظ كارشناسي و حقوقي 
بررسي شده  و قرار است به زودي به شوراي شهر 

ارسال  شود. 
براس��اس اين ايحه، تونل هاي نيايش، رس��الت، 
توحيد، ش��هداي غ��زه و اميركبي��ر و اتوبان صدر 

مشمول دريافت عوارض شده و خودروهاي عبوري 
براي هر بار عب��ور بايد رقمي را ب��ه عنوان عوارض 
پرداخت كنند كه گفته مي ش��ود، حداقل عوارض 
پيش بيني ش��ده حدود ۳ هزار تومان خواهد بود. 
مؤلفه هايي كه نرخ عوارض را تعيين مي كنند شامل 
طول تونل، داشتن معاينه فني و معاينه فني برتر، 

ساعت تردد خواهد بود. 
  ساير كشورها هم در تب پولي شدن خدمات 

در پايتخت مي سوزند 
اين در حالي است كه اولين اثر اين اقدام در صورت 
اجرايي ش��دن ايجاد و تقويت هر چه بيشتر فاصله 
طبقاتي اس��ت. در اين صورت شهروندان حتي در 
ساده ترين حق شهروندي يعني عبور و مرور در معابر 
هم به شهروندان درجه يك و دو تقسيم مي شوند.  
اين تجربه را كانشهرهاي كشورهايي مانند مكزيك 
و برزيل داش��ته اند. به طوري كه ساكنان محات 
فقيرنشين مكزيك در هفت دهه گذشته براي رفتن 
به ساير محات بسته به درجه بندي محله مقصد 
بايد عوارض پرداخت كنند. اين مسئله باعث شده 
بسياري از اهالي مكزيكوسيتي در تمام طول عمر 
خود تمام شهر محل سكونتش��ان را نديده باشند. 
چون نمي توانند وروديه را پرداخت كنند و پايتخت 
به انحصار پولدارها درآمده است. اين در حالي است 
كه مكزيك در همين مدت رش��د اقتصادي باايي 
داش��ته كه به بيان ديگر به موازات رشد اقتصادي 
در اين كش��ور تبعيض و فاصله طبقاتي رشد پيدا 
كرده است.  در س��ائوپائولو مركز حكومتي برزيل 
نيز اتفاق مشابهي در جريان اس��ت. در اين كشور 
مردم براي ورود به محات مرفه نشين بايد عوارض 

بپردازند و اين مس��ئله باعث ايجاد نارضايتي هاي 
دامنه داري شده اس��ت. به طوري كه اين كشور در 
دهه گذشته خود را به هشتمين اقتصاد بزرگ دنيا 
تبديل كرده اما نتوانسته رضايت اجتماعي فراگيري 
را ايجاد كند و دولت اين كشور در جايگاه متزلزلي 

قرار گرفته است. 
 خرج بيت المال پاي رفاه مرفه ها!

از سوي ديگر با افزايش قيمت خدمات اجتماعي و 
رفاهي در جامعه احساس امنيت اجتماعي از بين 
مي برد و جامعه را به عرصه رقابت��ي بي انتها براي 
كسب درآمد بيش��تر تبديل مي كند. در اين مسير 

اخاق و آرامش اولين قربانيان خواهند بود. 
از طرف ديگر، اگر قرار اس��ت تنها شهرونداني كه 
امكان مالي پرداخت ع��وارض را دارند از تونل هاي 
شهري عبور كنند و سايرين مجدد تن به ترافيك 
مسيرهاي جايگزين بدهند، اين سؤال پيش مي آيد 
كه چرا بايد اعتبارات عمراني شهر كه از بيت المال 
هزينه مي ش��ود، براي رفاه هر چه بيش��تر داراها 

صرف شود؟!   
 فشار رواني مضاعف در آستانه سال نو!

اگرچه در آخرين دقايق تهيه اي��ن گزارش روابط 
عمومي شهرداري تهران اخذ عوارض از تونل ها را 
صرفاً يك پيشنهاد دانسته كه هنوز به رؤيت و تأييد 
شهردار تهران براي ارسال به شوراي شهر نرسيده، 
با اين حال با توجه به اينكه ش��هروندان در آستانه 
سال جديد دغدغه هاي معيش��تي فراواني دارند، 
 مطرح كردن اي��ن موضوع يعني يك فش��ار رواني 
مضاعف و به خطر انداختن بهداشت رواني جامعه به 
قيمت جبران سوءمديريت هاي اقتصادي در سطوح 

مختلف اجتماع. 
در اين ميان فاطمه ذوالقدر، نماينده تهران و نايب 
رئيس اول كميسيون فرهنگي مجلس اولين چراغ 
مخالفت صريح با پولي ش��دن تونل ه��اي تهران را 
روشن كرد و با انتقاد از موضوع پولي شدن تونل هاي 
ش��هر تهران، اين موضوع را مغاير ب��ا اصل عدالت 
اجتماعي و حمايت از مردم در اين شرايط اقتصادي 

دانست. 
وي به رسانه ها گفت: پولي ش��دن اين تونل ها كه 
از شريان هاي اصلي شهر تهران هستند نه تنها بر 
افزايش ترافيك در ساير مس��يرها تأثير مستقيم 
دارد بلكه به واس��طه اينكه خودروها براي كاهش 
هزينه، از اين مسيرها تردد نكنند، ناگزير خواهند 
شد از مسيرهاي جايگزين استفاده كنند كه بالطبع 
افزايش مصرف سوخت، تشديد گره هاي ترافيكي، 
افزايش هاي هزينه تردد ش��هروندان و متأثر از اين 
عوامل افزايش قيمت كااها را به طور غيرمستقيم 

خواهيم داشت. 
ذوالقدر ادامه داد: با توجه به نزديك شدن روزهاي 
آخر سال كه ميزان تردد و ترافيك شهر تهران بيشتر 
مي ش��ود و از طرفي به خاطر پايداري هوا تشديد 
آلودگي هوا را داريم و همچنين به واسطه حمايت 
از مردم و ممانعت از افزايش هزينه هاي زندگي اين 
اقدام به هيچ وجه در شرايط حاضر به صاح نيست، 

بنابراين ضروري است از دستور كار خارج شود.
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آيا مديران فعلي و سابق وزارت بهداشت قرار است مراكز خصوصي آموزش پزشكي را تأسيس كنند؟
ايست موقت به دكترسازي پولي !

تونلهايتهرانپوليميشود؟
شهرداري تهران قرار است براي تردد از 5 تونل پايتخت از مردم عوارض دريافت كند

تصمي�م ب�ر س�ر 
زهرا چيذري 
خصوصي ش�دن   گزارش  2

آموزش پزشكي را 
ش�ايد بتوان نخس�تين آزمون جدي سعيد 
نمكي سرپرس�ت تازه نفس وزارت بهداشت 
درم�ان و آموزش پزش�كي دانس�ت. ميراث 
سيدحس�ن قاضي زاده هاش�مي ب�راي اين 
وزارتخان�ه يكي دوتا نيس�ت، ام�ا آخرين و 
پرحاش�يه ترين ميراث وي خصوصي س�ازي 
آموزش پزشكي بود كه چند روز پس از رفتنش 
از س�اختمان ايوانك اين بخش�نامه از سوي 
معاون آموزش�ي وزارت بهداش�ت براي اجرا 
اباغ شد؛ نامه اي كه به محض اباغ با واكنش 
شديد فعاان دانشجويي و كارشناسان حوزه 
س�امت و آموزش هم مواجه شد. تاقي اين 
ماجرا با انتصاب س�عيد نمكي به سرپرستي 
وزارت بهداشت همراه بود و همين مسئله وي 
را در همان آغاز راه در مس�ير آزموني سخت 
قرار داد ه است ؛ آزموني كه سرپرست وزارت 
بهداشت براي مواجه با آن در نخستين گام در 
نامه اي به معاونت آموزش�ي اين وزارتخانه بر 
بازنگري آيين نامه خصوصي سازي رشته هاي 

پزشكي تأكيد كرد. 
»بالغ بر ۹۱ دانشكده پزشكي در كشور داريم كه 
خوش��بختانه با اجراي برنامه تحول در آموزش 
پزشكي، توانستيم در رش��ته هاي علوم پزشكي 
نظير دندانپزشكي، داروس��ازي و پزشكي رشد 
كمي را متوقف كنيم«؛ اين بخش��ي از اظهارات 
دكتر سيدحس��ن قاض��ي زاده هاش��مي، وزير 
س��ابق بهداش��ت در اجاس معاونين آموزشي 
دانش��گاه هاي پزش��كي كش��ور و تأكيد وي بر 
كيفي س��ازي آموزش پزشكي اس��ت، اما انگار 
پيش از رفتن از وزارت بهداشت به يك باره تغيير 
عقيده داد و تصميم گرفت تا آموزش پزشكي را 
هم مانند حوزه هاي علوم انساني و فني مهندسي 
خصوصي كند. در اي��ن ميان به نظر مي رس��د 
مديران ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشكي نخس��تين كساني باش��ند كه آمادگي 
تأس��يس مراكز خصوصي آموزش پزش��كي را 
دارند و مي توانند مجوزه��اي ازم براي اين كار 
را راحت ت��ر از ديگران تهيه كنن��د، به خصوص 
آنكه اين افراد خودشان سياستگذار هم بوده اند 
و به چم و خم هاي وزارت بهداشت در كنار ساز و 

كارهاي بخش خصوصي تسلط كامل دارند. 
 چراغي كه به خانه رواست !

همين ح��اا هم دكترش��دن پولداره��ا خيلي 
سخت نيس��ت. آنها مي توانند به راحتي و حتي 
بدون پشت س��ر گذاش��تن هفت خوان كنكور، 
وارد دانشگاه هاي كش��ور هايي همچون روسيه، 
لهستان و مجارستان شوند. اما اين دانشجويان 
قرار نيست از همين دانش��گاه ها فارغ التحصيل 
شوند بلكه تنها با گذراندن ۳۶ واحد در دانشگاه 
كشور مذكور به دانشگاه هاي ايران باز مي گردند! 
در واكنش به داغ ش��دن اين بازار ب��ود كه وزير 
بهداش��ت س��ابق آيين نامه جديدي اباغ كرد، 
 اينكه از ابتداي س��ال ۲۰۱۹ هر فردي از ايران 
در هر دانش��گاهي در خارج از كش��ور در حوزه 

علوم پزشكي وارد شود، تا پايان مقطع تحصيلي 
بايد در همان دانشگاه تحصيل كرده و در حين 
تحصيل نمي تواند به دانشگاه هاي ايران منتقل 
ش��ود، اما افرادي كه تاكنون وارد دانشگاه هاي 
مورد تأييد وزارت بهداشت شده اند، تسهياتي 
فراهم ش��ده كه با گذران��دن ۳۶واحد تحصيلي 
بتوانند به داخل كشور منتقل شوند و اين قانون 
براي مدت دو سال اعتبار دارد. هاشمي گفته بود 
»روا نيست كه دانشجويان ايراني با معدل هاي باا 
را از تحصيل محروم كنيم و به جاي آنها افرادي 
كه به واس��طه داان به خارج از كشور مي روند 
را در دانشگاه ها پذيرش كنيم كه به خودشان و 
هم آموزش پزشكي كشور، آسيب وارد كنند«، 
 اما انگار بازار داغ اين آموزش ها مسئوان حوزه 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي را هم غلغلك 
داد تا خودش��ان وارد اين عرصه شوند و به جاي 
آنكه بچه پولدارها براي دكترش��دن به خارج از 
كشور بروند، همين جا در مملكت خودمان دكتر 
ش��وند و مؤسس��ات خصوصي آموزش پزشكي 

سودش را به جيب بزنند. 

 نيروي انساني در پزشكي كافي است!
در بخشنامه خصوصي سازي، باقر اريجاني معاون 
آموزشي وزارت بهداشت ضمن اشاره بر اين نكته 
كه نيازسنجي و برآورد نيروي انساني موردنياز 
بخش سامت، نش��ان مي دهد در بس��ياري از 
رش��ته ها يا مقاطع علوم پزشكي، تربيت نيروي 
انساني به ميزان مكفي صورت گرفته،  تأكيد كرده 
است: »اميدواريم با ورود بخش خصوصي توانمند، 
شاهد ارتقاي كيفي آموزش عالي بخش سامت 
باش��يم و وزارت بهداش��ت از تكرار تجربه ساير 
بخش هاي آموزشي كشور در تأسيس مؤسسات 
بي ش��مار و فاقد توانايي و كيفيت ازم اجتناب 
خواهد ورزيد و از مشاركت جدي و پرتوان بخش 
خصوصي كه با انگيزه هاي��ي فراتر از انگيزه هاي 
مادي قصد حضور در اين را عرصه دارند، استقبال 
مي كند.« اما س��ؤال جدي درست در همين جا 
شكل مي گيرد؛ اينكه چه تضميني وجود دارد، 
ورود بخش خصوصي به آموزش س��امت تكرار 
تجربه هاي ورود اين بخش به آموزش هاي حوزه 
علوم انساني و فني مهندسي نباشد؟  آن هم در 
ش��رايطي كه هم اكنون نگراني هايي در كيفيت 
خصوص آموزش پزشكي در دانشگاهي همچون 
دانشگاه آزاد وجود دارد و كيفيت دانشكده هاي 
علوم پزشكي تحت نظارت وزارت بهداشت نيز در 

همه جاي كشور يكسان نيست. 
 دستور بازنگري

بخشنامه خصوصي سازي آموزش پزشكي، واكنش 
جدي فعاان دانشجويي را در پي داشت و در عمل 
در تقابل با قانون اساسي و لزوم آموزش رايگان قرار 
دارد. به همين خاطر هم در روزهاي اخير سعيد 
نمكي با اعتراضات گسترده اي مواجه بوده و براي 
تدبير اين اعتراضات نخستين گام را برداشت. وي 
در نامه اي ب��ه اريجاني معاون آموزش��ي وزارت 
بهداشت با اشاره به مواردي از نارضايتي و شكوائيه 
نسبت به اين آيين نامه تأكيد كرد، در اسرع وقت 
به اين موضوع رسيدگي و در صورت لزوم نسبت به 

بازنگري آن اقدام شود. 

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. 

 محمد مطلق با انتشار اين عكس توئيت كرد: 
دهكده تفريحي چادگان اصفهان، مازندراني در دل كوير. اين دهكده كه 
به سوييس ايران شهرت دارد، نزديك سد زاينده رود بنا شده. رو به روي 
چادگان با مردم دهكده »يان چش��مه« چهارمحال كه حرف مي زدم، 
همه از بي آبي، مهاجرت و س��وختن زمين هاي كشاورزي مي ناليدند. 

روستاي قبلي آنها زير آب رفته. 

 زينب السادات با انتشار اين عكس توئيت كرد: 
همسايمون براي مامانم درد دل كرده بود كه تو اين وضعيت نمي تونيم 
گوشت بخريم...! امشب اينارو گذاشت تو سيني گفت: نمي تونم بهش 
پول بدم يا گوشت خام بدم جوونه به غرورش برمي خوره، بيا اينارو ببر 

بهش بگو سالگرد فوت مادربزرگمه براش يه فاتحه بفرستيد. 

 حسين يكتا با انتشار اين عكس توئيت كرد: 
اين عكس ها مربوط به روزهاي قبل از ش��هادت ح��اج احمد كاظمي 
هست. اون روز رفتيم شلمچه و بهم گفت: حاج حسين اينجا تا ميتوني 
خدمات رفاهي درست كن، مي خوام سپاه سيدخراساني كه يه روز مياد 
از اينجا رد بش��ه بره براي كمك امام زمان، مشكل امكانات و خدمات 

نداشته باشه! ۱۹ دي سالروز شهادت حاج احمد.

 زهرا خليلي توئيت كرد: 
پدرانى كه ارتباط مطلوبي با دختران خود دارند، باعث مي شوند احتمال 
گرايش به هنجارشكني دختران در سنين نوجوانى به طور جدى كاهش 
يابد و موفقيت هاى بيشترى در دوران بزرگسالى به دست آورند و ازدواج 

پايدارترى داشته باشند. 

 فرشاد مهدي پور با انتشار اين عكس توئيت كرد:
 شهرداري مي خواهد تونل هاي نيايش، رسالت، توحيد، شهداي غزه، 
اميركبير و اتوبان صدر را مشمول عوارض كند؛ رقم عوارض هم ۳هزار 
تومان. كارگزاران و اصاح طلبان مي خواهند تهران گران شود تا فقط 
طبقه متوسط شهري بتواند در آن زندگي كند. چرا؟ شايد چون تصور 

مي كنند سبد رأي شان تضمين مي شود. 

 خانم حقوقدان توئيت كرد:
 ششمين كشور توليد كننده زيردريايي. هفتمين قدرت موشكي جهان. 
طراح و س��ازنده روبات هوشمند دس��تيار جراح. رتبه سوم در صنعت 
سد سازي جهان. تنها كشور توليدكننده صنعتي بيوايمپلنت. رتبه دهم 
جهاني در فناوري ليزر. رتبه چهارم در توليد علوم ناباروري و باروري. 

تنها گوشه اي از چهل سال افتخار ماست.

 محراد مديري توئيت كرد:
 دانشمندان ميگن ظرفيت مغز انس��ان معادل يك پتابايت است. يك 
پتابايت معادل ۱۰۰۰ترابايت و هر تراباي��ت معادل ۱۰۰۰گيگابايت 
است. اين يعني مغز ما ظرفيت ضبط ۱۳سال فيلم HD و 4/7بيليون 

كتاب رو داره. واقعاً اين خلقت خارق العاده نيست؟

 عليرضا وهاب زاده توئيت كرد:
 تعطيلي بيمارستان يك روز پس از آغاز به كار. بيمارستان مادر مشهد 
كه سوم آذر امسال توسط قاضي زاده هاشمي در مشهد افتتاح شده بود، 
با گذشت 4۸روز هنوز بيماري پذيرش نكرده. نبود پرسنل و تجهيزات از 

مشكات عمده افتتاحيه هاي اينچنيني است.

 سيدرضي توئيت كرد:
 باتوجه به عاقه دولتي ها به بناهاي تاريخي و حفاظت آن! پيش��نهاد 
مي كنم هركدام از وزراي دولت، دفتر خ��ود را به يك كاخ و هركدام از 
معاونان، دفترش��ان را به يك عمارت منتقل كنند. اينطوري هم شأن 
ملوكانه وزراي روحاني رعايت ش��ده و هم از ميراث فرهنگي كش��ور 

حفاظت خواهد شد!

 سيدمحمد حسيني توئيت كرد: 
در فرهنگ قرآني س��خن بايد صادق و س��ديد )متقن، مس��تحكم و 
مستند( باش��د، اما اگر سس��ت، ناصواب، اغراق آميز و كذب باشد و 
از هر كسي صادر ش��ود ولو گوينده اش روحاني  و رئيس جمهور باشد 
با واكنش جدي مواجه مي شود. گذش��ت آن زماني كه گفتار و رفتار 

مسئوان زير ذره بين نبود. 

نيره ساري

 علي ابراهيمي مديركل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظري وزارت 
آموزش  و پرورش در توضيح سوابق تحصيلي گفت: باور عمومي از سوابق 
تحصيلي، سه سال پاياني تحصيل است. حال آنكه طبق مصوبه آموزش 
و پرورش با سازمان سنجش، سوابق تحصيلي شامل نمرات امتحانات 

نهايي پايه دوازدهم است. 
 مديركل دفتر توانمندس��ازي و بهبود سرمايه هاي انساني   معاونت 
پرستاري وزارت بهداشت با اشاره به برنامه جذب ساانه ۱۰هزار نيروي 
پرستاري در كش��ور گفت: طبق آمارها از س��ال ۱۳۹۳ تا ابتداي سال 
۱۳۹7 حدود ۲۸ هزار پرس��تار جذب كرده ايم و اميدواريم اين روند تا 

سال ۱4۰۰ ادامه يابد. 
 مديركل دفتر آموزش دبستاني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه با 
پيگيري هاي صورت گرفته موافقت اصولي »پست« راهبران آموزشي را دو 
ماه پيش دريافت كرديم و از اين پس افراد را تحت عنوان »راهبر آموزشي« 
به صورت ساختارمند به كار خواهيم گرفت، گفت: اما اكنون در حال تنظيم 
شرح شغل و وظايف آنها و تنظيم حكم كارگزيني شان هستيم كه به كمك 

معاونت توسعه و سازمان امور استخدامي در دست انجام است. 
 مشاور وزير و مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت گفت: مواد 
و تجهيزات دندانپزشكي كه مشمول تخصيص ارز رسمي هستند، بايد 
براساس قيمتي كه مبناي محاسباتي نرخ ارز رسمي است، قيمتگذاري 

شده و به فروش برسند. 

وارونگيباآلودگيفرقداردآقايمسئول!
رئيس كميسيون انرژي، استاندارد مصالح و محيط زيست سازمان نظام 
مهندسي كشور در گفت وگويي با خبرگزاري ايسنا از موضوعاتي گايه 

كرده كه ناشي از غفلت هاي بزرگ خود نظام مهندسي است. 
وي در اين گفت وگو مدعي ش��ده اس��ت كه دليل اصلي پديده وارونگي 
هوا، حمل و نقل نيس��ت! به گفت��ه احمدرضا طاه��ري، موتورخانه هاي 
گازس��وز، بخاري منازل، عوامل اصلي آلودگي هوا هس��تند كه در واقع 
بيش از 4۰درصد مصرف انرژي كشور از آلودگي در بخش ساختمان رخ 
مي دهد.  رئيس كمسيون انرژي، استاندارد مصالح و محيط زيست سازمان 
نظام مهندسي كش��ور)!( واقعاً تفاوت »وارونگي هوا« و »آلودگي هوا« را 
نمي داند؟ واقعاً هرگز به خود  و س��ازمانش تلنگر نزده است؟ از خودش 
نپرسيده است مسئول اين همه مجوز تغيير كاربري ها و ساختمان هاي 
طبقاتي و مراكز كان خريد در مركز ش��هر و در نظر نداش��تن فضاهاي 
عمومي مانند پارك، مدرسه و كودكستان به ازاي هر شهروند، بخشي هم 

به عهده او و سازمانش است؟
سيستم معيوب حمل و نقل دليل اصلي كه هيچ، دليل فرعي و اصاً دليلي 
بر وارونگي هوا نيس��ت. در واقع حمل و نقل در كش��ورمان، دليل اصلي 

آلودگي و وارونگي هوا هم دليل پايداري اين آلودگي است. 
هنگامي كه هواي سرد س��طح زمين س��ردتر از هواي بااي خود باشد، 
به دليل آنكه هواي سرد سنگين تر اس��ت، عمل مخلوط شدن هوا انجام 
نمي ش��ود و اصطاحاً عمل وارونگي دما يا اينورژن رخ داده اس��ت.  در 
چنين حالتي چون هواي س��رد و آلوده نمي تواند باا رفته و جايش را به 
هواي گرم بدهد، آلودگي افزايش مي يابد و به مرز خطرناكي مي رسد. اين 
همان موردي است كه رئيس كميسيون محيط زيست نظام مهندسي از 
آن غافل است.  اما موضوع مهم تر عملكرد اين نهاد، ايجاد وضعيت كنوني 
ساختمان سازي كشور است كه موجب هدررفت انرژي مي شود. مأموريت 
اصلي سازمان نظام مهندسي بنا بر قانوني كه در سال ۱۳74در مجلس 
مصوب، تدوين  و بيان شده يكي نظام مهندسي و ديگري كنترل ساختمان 
است.  فرآيند ساخت هم در قانون نظام مهندسي در ماده ۳۳ به آن اشاره 
شده كه به اس��تناد اين ماده، فرآيند ساخت ش��امل سه بخش مستقل 
اس��ت. البته پس از آن در فرآيند به هم گره مي خورند و شامل  نقشه ها و 
طراحي هاست كه اين طراحي ها بايد به دست  افراد ذي صاح و صاحب 
صاحيت انجام گيرد. اين نقشه ها بايد از نظام مهندسي كنترل و در صورت 

وجود ايراد ، مرتفع شود و  پس نقش نخست اين نهاد  تأييد نقشه است. 
نقش دوم،  استفاده از سازندگان ذي صاح در ساخت ساختمان هاست تا 
افراد غيرذي صاح نتوانند ساختمان ها را بسازند.   افراد صاحب صاحيت � 
چه حقيقي و چه حقوقي � كه  صاحيت  ساختمان سازي  دارند و نيز گواهي 
ازم را از وزارت راه و شهرس��ازي دريافت كرده و با تأييد نظام مهندسي 

صاحيت ساختمان سازي به صورت انبوه را به دست مي آورند. 
بخش سوم هم نظارت است. يعني  اعضاي اين نهاد كه  پروانه اشتغال دارند، 
در پايه هاي ۳، ۲ و ۱  ناظر بر ساختمان هستند ايفاي نقش مي كنند. به 
اين ترتيب، با كنار هم قرارگرفتن اين سه  بخش، اين فرآيند ساخت و ساز 
كامل مي شود.  اكنون شيوه ساخت و سازهاي غيراستاندارد و نبود فضاهاي 

عمومي نشان از اجرايي نشدن اين وظايف دارد. 

بارديگرحادثهدرخط5مترو
اواخر س��ال ۹۶ بود كه روزنامه »جوان« در مطلب��ي با عنوان »مترو با 
حذف راهبر كمكي روي ريل خطا مي رود« از تصميم مديران ارش��د 
راه آهن شهري پرده برداشت كه با ارائه طرحي در نظر داشتند، محل 
استقرار راهبران كمكي در كنار راهبران اصلي يا همان لكوموتيو ابتدايي 
باش��د؛ موضوعي كه به اعتقاد راهبران متروي ش��هري و كارشناسان 
فني مترو نه  تنها غير كارشناس��ي ب��ود و جان ش��هروندان را به خطر 
مي اندازند بلكه غيرقانوني هم بود.  اين در حالي اس��ت كه مس��ئوان 
ارشد مترو خطرات ناش��ي از اين تصميم را با درصد پايين فرض كرده 
و اعتقاد داشتند، احتمااتي كه منجر به وقوع برخي حوادث مي شود 
و جان مس��افران را به خطر مي اندازد، ناچيز است.  پس از اين در سال 
۹7 مس��تنداتي مجدداً به روزنامه »جوان« ارائه شد كه نشان مي داد 
به رغم وقوع برخي حوادث، اما همچنان مسئوان در نظر دارند تصميم 
غيركارشناس��ي خود را عملياتي س��ازند. اواخر ارديبهشت ماه هم در 
مطلبي با عنوان »ناديده گرفتن هش��دارهاي متروي��ي جوان حادثه 
آفريد« از وقوع نقص فني نوشتيم كه منجر به پياده شدن مسافران روي 
ريل قطار شد. حتي در اين راستا استيفاي حقوق عامه و حفظ سامت 

و امنيت رواني شهروندان را نيز خواستار شديم. 
اكنون بار ديگر نقص فني در خط پنج تأكيد دوباره اي بر هش��دار هاي 

قبلي مبني بر تصميم غيركارشناسي مسئوان قطار شهري است. 
پنج ش��نبه حدود س��اعت ۱۰ش��ب، كابين قطار slave داخل تونل 
گلشهر از كل قطار شهري كنده مي شود و به اصطاح فني »دكوپول« 
)جداسازي واگن ها( مي شود. در ادامه به علت توقف طواني قطار در 
داخل تونل، مس��افران در  هاي قطار را باز كرده و به صورت پياده خود 
را به ايستگاه گلشهر مي رس��انند.  طبق گفته ناظران، شيب مسير به 
لوكوموتيو جداشده كمك كرده تا به قطار مجدداً كوپل )وصل( شود كه 
اگر اين شيب بر عكس بود اين لوكوموتيو به عقب بر مي گشت.  گفته 
مي ش��ود اين قطار به تازگي اورهال )تعميرات( ش��ده بود و پنج شنبه 
شب اولين ورود خود به خط اصلي را داشته است، اما به دليل نداشتن 
نظارت هاي ازم و تحوات درست و دقيق ناشي از ضعف مديريتي بار 

ديگر جان مردم به خطر افتاده است. 
قرار نيس��ت همه حوادث ختم به خير ش��وند! به خطر افتادن جان مردم 
در مترو كه روزانه چند ميليون س��فر در آن ص��ورت مي پذيرد، مي تواند 
فاجعه آفرين باشد. ناديده گرفتن مكرر هشدارهاي ايمني و كارشناسي به 

دايل واهي و حتي غيرواهي نه منطق مديريتي دارد و نه منطق امنيتي. 

نيلوفر اماني 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار



ي�ك نماينده با بي�ان اينكه از زم�ان اجراي 
خصوصي سازي تا كنون 88 ميليارد دار از  
شركت هاي دولتي واگذار شده است، پرده از 
مفاسد مشابهي كه در واگذاري ماشين سازي 
تبري�ز، نيش�كر هفت تپه، مجتمع گوش�ت 
اردبي�ل، رش�ت الكتريك، هپك�وي اراك و 
ني�روگاه اصفهان رخ داده است، برداش�ت و 
گفت: متأس�فانه كارگزاران خصوصي سازي 
در كش�ورمان از همان ابتدا ب�ا قبيله گرايي 
سياسي، واحدهاي مشمول خصوصي سازي 
را در ابتدا ب�ه ضرردهي كش�اندند و پس از 
آن، اين واحدها را به ثم�ن بخس فروختند.
جال�ب آنك�ه گاه�ي خري�دار، فروش�نده، 
ارزياب، تأمين كننده تسهيات بانكي براي 
پرداخ�ت پ�ول خريد ي�ك نفر بوده اس�ت. 
به گ��زارش »ج��وان«، ب��ا نگاهي ب��ه برخي از 
خصوصي سازي هايي كه طي يك دهه گذشته 
انجام گرفته است، اين باور تقويت شده است كه 
يك گروه در كش��ور پشت خصوصي سازي هاي 
مفسده انگيز بوده است و به اعتقاد يك نماينده 
مجل��س ك��ه داس��تان خصوصي س��ازي ها و 
بررس��ي هاي قضاي��ي در اي��ن رابط��ه را رصد 
مي كند، خريدار و فروش��نده و ارزياب شركت و 
تأمين كننده منابع مالي خريد يك نفر بوده است 
و با اين توضيح امروز مش��خص مي شود كه چرا 
به رغم واگذاري 88 ميليارد دار از دارايي هاي 
دولت نه شاهد بخش خصوصي واقعي و مردمي 
در كش��وريم و نه اينكه س��هم دولت از اقتصاد 

كوچك تر شده است. 
  ابعاد جديد و تعجب آور از فساد

در همين رابطه احمد عليرضابيگي، اس��تاندار 
اسبق آذربايجان ش��رقي و نماينده مردم تبريز، 
اس��كو و آذرش��هر در گفت وگو ب��ا خبرگزاري 
تس��نيم، با تأكيد بر اينكه در اغل��ب اين موارد، 
واگذاركنندگان اي��ن ش��ركت ها و صنايع، در 
ابتدا آنها را به ورشكستگي و ضرردهي رسانده 
و س��پس با قيمت پايين به افراد فاقد صاحيت 
فروخته اند، مي گوي��د: در موارد متعددي از اين 
واگذاري ها، خريدار و فروشنده يا حتي ارزياب 

قيمت و خريدار يك نفر بوده ان��د و عموماً ثمن 
معامله از محل تسهيات بانكي بوده است و پس 
از مدتي فروش��ندگان و نزديكانشان به يكباره 
در هيئت مديره و مديريت هاي ش��ركت حضور 

يافته اند. 
بيگي گفت: متأس��فانه نمونه هاي��ي كه امروز با 
آنها مواجهي��م، حكايت از ابهامات گس��ترده و 
دامنه داري در فروش برخي از واحدهاي صنعتي 
كش��ور دارد و حاا كه پرونده واگذاري برخي از 
اين موارد نيز در دستگاه قضايي در حال بررسي 
است، امروز ارتباطات برخي از اين افراد در حال 

روشن شدن است. 
   آيا ارتباطی است؟

استاندار اسبق آذربايجان شرقي درباره واگذاری 
شركت ماشين سازی تبريز كه كمتر از 7هزارم 
ارزش واقعی اش فروخته شده گفت: اين شركت 
با ارزش بيش از 10هزارميليارد تومان به كمتر 
از 70ميليارد تومان به كس��ی فروخته شده كه 
چهار كاس س��واد هم ن��دارد و ي��ك اخالگر 
ارزي اس��ت؛ فردي كه طي سال هاي 94 تا 97، 
قريب ب��ه نيم ميلي��ارد دار ارز دولتي دريافت 
كرده  و از محل درآم��د مابه التفاوت ارز دولتي و 

آزاد، پول خريد ماشين سازي تبريز را به دست 
آورده است. 

جالب اينجاست كه حاا مشخص شده اين فرد 
با خريدار ش��ركت هفت تپه هم مرتبط اس��ت؛ 
دو جوان 30 س��اله اي كه داراي سابقه جعل و 
دسيسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، 
بيش از يك ميليارد دار ارز دولتي دريافت كرده 
و با خريدار ماشين سازي در ارتباط بوده اند. نكته 
جالب ديگر اين است كه همه اين افراد يك نقطه 
ارتباط ديگر در بانك مركزي داشته اند كه چنين 
پول هايي را دريافت كرده بودند و س��رمايه هاي 

قابل توجهي را به جيب زدند. 
عليرض��ا بيگي ب��ا بي��ان اينكه ارزش نيش��كر 
هفت تپه ح��دود 2هزارميليارد توم��ان بوده اما 
5هزارم قيمت واقعی يعن��ی 10ميليارد تومان 
پرداخته ش��ده، گفت: درباره ابهامات واگذاري 
مجتمع گوش��ت اردبيل كه توسط رئيس فعلي 
سازمان خصوصي سازي و رئيس وقت سازمان 
خصوصي سازي در زمان اعام فروش اين شركت 
بود، گف��ت: خريدار مجتمع گوش��ت اردبيل در 
سال 84 رئيس سازمان خصوصي سازي وزارت 

اقتصاد و دارايي بوده است. 

اين فرد س��ه م��اه قب��ل از اينكه از اين س��مت 
كنار گذاش��ته ش��ود، ترتيب ف��روش مجتمع 
گوش��ت اردبيل را مي دهد و يك ماه بعد از كنار 
گذاشته ش��دنش از اين س��مت، اين مجتمع را 

خريداري مي كند. 
جالب اينجا اس��ت كه فروش مجتمع گوش��ت 
اردبيل به شركتي انجام مي ش��ود كه سال بعد 
از واگذاري، تازه متولد مي شود؛ اين يعني سال 
بعد از واگ��ذاري اين مجتمع، ش��ركت خريدار 
مجتمع گوش��ت اردبيل ثبت شده است. مشابه 
آنچه در جري��ان واگذاري »رش��ت الكتريك« 
رخ داد، در واگذاري مجتمع گوشت اردبيل هم 

اتفاق افتاده است. 
   فروش هپكو با 10ميليون تومان

او اظهار كرد: زماني صنع��ت منحصر به فردي 
مثل هپك��و، تأمين كننده اصلي ماش��ين آات 
راهس��ازي كش��ور بود.  اين مجتم��ع بزرگ در 
س��ال 83 به اقوام يكي از وزراي وق��ت واگذار 
مي ش��ود و آقاي وزي��ر يكي از اعض��اي هيئت 
مديره هپكو مي ش��ود و مبالغ قابل توجهي وام 
در اختيار صنعت ماش��ين آات راهسازي هپكو 

قرار مي گيرد.
با گذش��ت زمان و ب��ا واردكردن ماش��ين آات 
راه س��ازي مس��تعمل، عمًا هپكو از حيز انتفاع 
ساقط مي شود و نهايتاً اين صنعت منحصر به فرد 
با قيمت 10 ميليون تومان به يك شكات فروش 

فروخته و واگذار مي شود. 
بيگي گفت: نيروگاه اصفهان هم به يكي از اقوام 
يكي از مس��ئوان وق��ت وزارت ني��رو فروخته 
مي شود كه امروز يكي از مسئوان ارشد وزارت 
نفت است.  اين واگذاري در حالي انجام شده كه 
فردي كه نيروگاه اصفهان را قيمت گذاري كرده 
و كارش��ناس قيمت گذاري براي واگذاري اين 
نيروگاه بوده است، امروز از مديران آن مجموعه 
اس��ت. همه مبالغي كه بابت ثم��ن اين معامله 
پرداخت شده، همان روز از يك بانك وام گرفته 
و در وجه خصوصي س��ازي واريز شده است؛ اين 
يعني عمًا خريدار اين ني��روگاه آورده اي بابت 

اين خريد نداشته است.

من�اب��ع آگاه  صنعت�ي اعام     انرژی
كردند: ش�ركت كره اي و ژاپني از اواخر اين 
ماه خري�د نف�ت را از ايران آغ�از مي كنند. 
 SK به گزارش رويترز، رئيس ش��ركت كره اي
اينوويش��ن ش��ركت نفتي كره جنوبي در نظر 
دارد تا اواخر ماه ژانويه ي��ا اوايل ماه فوريه نفت 
از ايران خريداري كند. در ماه نوامبر كره جنوبي 
معافيت شش ماهه از تحريم هاي نفتي امريكا 
دريافت كرد كه به موجب آن مي توانست نفت از 
ايران خريداري كند، اما اين كشور از ماه سپتامبر 

تاكنون نفت از ايران خريداري نكرده است. 

رئيس شركت SK كره و رئيس شركت كيمجنون 
در حاشيه اجاس الكترونيك مصرف كننده در 
اس وگاس اعام كردند از آنجايي كه كره جنوبي 
معافيت تحريمي دريافت كرد، در حال گفت وگو 
با ايران براي واردات نفت بوده است؛ ظاهراً نفت 
ايران قرار اس��ت تا اواخر ماه ژانويه يا اوايل ماه 
فوريه خريداري شود. منابع صنعتي اعام كردند 
كره جنوبي و ژاپن واردات نفت ايران را از اوايل 
سال جديد ميادي آغاز مي كنند. كره جنوبي 
مي تواند روزانه 200 هزار بش��كه در روز نفت از 
ايران خريداري كند كه اكثراً ش��امل ميعانات 

گازي و نفت فوق العاده سبك خواهد بود.

رئيس كل گمرك  ب�ا اش�اره ب�ه   خبر
درآمد 1۵ هزار ميلي�ارد توماني گمرك طي 
۹ ماه سال جاري گفت: درخصوص درآمدهاي 
پيش بيني ش�ده ب�راي بودج�ه ۹8، نظرات 
كارشناسي خود را به مجلس اعام كرده ايم. 
مهدي ميراشرفي در گفت و گو با »مهر« افزود: 
از اين مي��زان 9 هزار و 800 ميلي��ارد تومان به 
صورت نقدي و ۶ هزار ميليارد تومان به صورت 
ضمانتنامه بوده است. وي ادامه داد: با توجه به 
اينكه امسال 1339 قلم كاا ممنوعيت واردات 

دارد و عم��ده اين كااه��ا، كااه��اي با مأخذ 
درصد  باا بوده اس��ت، اميد داريم بي��ش از 80 

درآمدهاي مصوب وصول شود. 
ميراشرفي در خصوص درآمد گمرك در بودجه 
س��ال آينده گفت: درآمدي كه گمرك مكلف 
مي شود وصول كند، بايد يك درآمد كارشناسي 
و واقعي باش��د ت��ا در بحث وصول به مش��كل 
نخوري��م. 1339 قلم كااي ممنوع��ه، عمدتاً 
مأخذ باا دارند و ممكن اس��ت در سال آينده، 
خودرو نيز مشمول اين قانون شود، بنابراين بايد 

درآمد ما بر مبناي واقعيت باشد.

آغاز مجدد خريد نفت ايران توسط كره  و ژاپن

درآمد ۱۵هزار ميلياردي گمرك در۹ماه امسال

فصل تصميم دولت               
همزمان با بروز نابساماني در وضعيت اقتصادي خانوارها، گفته مي شود 
كه برخي از نمايندگان مجلس به دنب��ال افزايش مبلغ يارانه هاي نقدي 
در سال آينده هستند. اما بروز نابساماني در وضعيت اقتصادي خانوارها 
در شرايطي است كه دولت سال آينده نيز تصميمي براي افزايش ميزان 
يارانه خانوارها ندارد. اين ادعا را مي توان با رجوع به ايحه بودجه سال 98 
مشاهده كرد، جايي كه جزئيات ايحه بودجه نشان مي دهد، سال آينده 
مصارف هدفمندي يارانه ها 142 هزار ميليارد تومان اس��ت كه 42 هزار 
ميليارد تومان آن متعلق به پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي است. بنابراين 
مشخص است كه دولت سال آينده نيز قرار نيست تغييري در نرخ بودجه 
ايجاد كند. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه مطابق داده هاي موجود 
زماني كه يارانه نقدي براي اولين بار پرداخت شد، ارزش پول ملي ما حداقل 
سه برابر زمان فعلي بوده است  و در حال حاضر 45 هزار و 500 تومان يارانه 

نقدي كمتر از 15 هزار تومان ارزش سال پرداخت يارانه را دارد. 
اين موض��وع در گزارش هاي بانك مركزي نيز قابل مش��اهده اس��ت. بر 
مبناي داده هاي بانك مركزي از متوس��ط هزينه ناخالص س��اانه يك 
خانوار در سال 139۶ مي توان نتيجه گرفت يارانه پرداختي به يك خانوار 
سه نفره در دهك هاي اول تا دهم عمدتاً در معيشت دهك هاي اول، دوم، 
سوم، چهارم، پنجم و تا حدودي در معيشت دهك ششم تأثيرگذار بوده 
و پرداخت يارانه نقدي به دهك هاي هفتم، هشتم، نهم و دهم كمترين 
تأثير را در معيش��ت خانوارها دارد. بر اين اس��اس، هزينه معيشت يك 
خانوار با بعد متوس��ط 3/3نفر در دهك اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و 
ششم در سال 9۶ به ترتيب 774 هزار و 347 تومان، يك ميليون و 252 
هزار تومان، يك ميليون و 9۶1 هزار تومان، 2ميليون و 351 هزار تومان 
و 2ميليون و 821 هزار تومان بوده است كه پرداخت يارانه نقدي ماهانه 
150 هزار توماني براي يك خانوار )با بعد خانوار متوسط 3/ 3 نفر(، حدود 
19/4 درصد از هزينه ه��اي دهك اول، حدود 12 درص��د از هزينه هاي 
دهك دوم، حدود 9/4 درصد از هزينه هاي دهك سوم، حدود 7/ 7 درصد 
از هزينه هاي دهك چهارم، حدود ۶/4 درصد از هزينه هاي دهك پنجم و 

حدود 5/3 درصد از هزينه هاي دهك ششم را شامل مي شود. 
همچنين يارانه نقدي پرداختي ماهانه 150 هزار توماني يك خانوار )با بعد 
خانوار متوس��ط 3/ 3 نفر( حدود 4/ 4 درصد از هزين��ه ماهانه دهك هفتم، 
حدود 3/5 درصد از هزينه ماهانه دهك هش��تم، حدود 2/۶درصد از هزينه 
ماهانه دهك نهم و حدود 1/4 درصد از هزينه ماهانه دهك دهم را ش��امل 
مي شود. اين اطاعات مربوط به سال 9۶ است و در شهريورماه سال 1397 
تورم نقطه به نقطه رشد 2/ 7 درصدي نسبت به ماه قبلش داشت و در اولين 
ماه پاييز اين عدد به 5/ 5 درصد رس��يده بود و س��رانجام تورم نقطه به نقطه 
آبان ماه به 9/ 39 درصد رسيد. در همين حال پيش بيني هاي اقتصادي بانك 
مركزي نيز نشان مي دهد كه با توجه به شرايط موجود و تداوم اين روند در 
انتهاي سال نرخ تورم متوسط حدود 30 درصد ثبت خواهد شد. بنابراين با 
توجه به در نظر گرفتن اين تورم فزاينده، مشخص است كه اكنون عماً ارزش 
يارانه پرداختي به خانواده ها از بين رفته است و دولت بايد فكري اساسي در 
اين خصوص كند.  اين اتفاق در حالي روي داده است كه دولت به رغم تمام 
تأكيدات قانوني در خصوص حذف يارانه دهك هاي باا بنا به دايل مختلف 
دست به اين اقدام نزده و نه تنها باعث شده است  كه هزينه هاي گزافي به دولت 
تحميل ش��ود، بلكه يارانه بگيران واقعي را نيز دچار مشكل كرده است. حال 
اگر طرح برخي نمايندگان براي افزايش ميزان مبلغ يارانه نقدي براي بهبود 
شرايط اقتصادي خانوارها تصويب ش��ود، بايد ديد كه آيا دولت حاضر است 
افزايش بار پرداخت يارانه هاي نقدي را در شرايط تحريمي تحمل كند يا با 
كنار گذاشتن تحفظات سياسي خود، اين بار مطابق قانون يارانه دهك هاي باا 

را براي كمك به معيشت دهك هاي پايين حذف خواهد كرد؟

 سازمان حمايت در اخطاري 
به خودروسازان اعام كرد

 افزايش توليد خودرو و عمل 
به تعهدات فروش               

دولت بار ديگر به خودروس�ازها اعتماد كرد و ب�ه افزايش قيمت 
خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان مجوز داد، در مقابل خودروسازها 
نيز مكلف شدند تا 80 درصد توليد خود را به تعهدات معوق اختصاص 
دهند و 20 درصد فروش فوري با هدف كاهش نرخ بازار داشته باشند. 
اين اولين باري نيس��ت كه دولت به خودروس��ازان اخط��ار مي دهد يا 
برايشان خط و نشان مي كشد. سال گذشته، زماني كه نرخ دار ثابت و 
مؤلفه هاي توليد افزايش نيافته بود، شوراي رقابت با افزايش 10 درصدي 
قيمت خودرو به شرط كنترل قيمت در حاش��يه بازار موافقت كرد، اما 
خودروسازان در مقابل نه تنها به قولش��ان عمل نكردند، بلكه اين شورا 
را براي تعيين قيمت خودرو فاقد صاحيت دانستند. آمار منتشر شده 
از معوقات بانكي حاكي از آن است كه تس��هيات بانكي خودروسازان 
در رده هاي بااي ج��دول معوقات بانك ها قرار دارد و سال هاس��ت كه 
خودروس��ازان تس��هياتي را كه به بهانه هاي مختلف با نام سرمايه در 
گردش و سرمايه گذاري هاي جديد از سيستم بانكي دريافت كرده اند، 
نتوانس��تند پرداخت كنند. به گفته يك منبع آگاه، اف��راد با نفوذي در 
نهاد رياست جمهوري وجود دارند كه از نزديكان اعضاي هيئت مديره 
خودروس��ازان هس��تند؛آنها وظيفه ابي و ارائه طرح ه��اي توجيهي 
خودروسازان را براي اخذ وام از سيستم بانكي دارند و به تازگي نيز اخذ 
12 تا 1۶ هزار ميليارد تومان تسهيات بانكي را نيز درخواست كرده اند. 
پرداخت اين وام ها در شرايطي است كه هنوز تسهيات سال هاي قبل 
تسويه نشده است. اين منبع آگاه معتقد اس��ت كه دولت براي توسعه 
ناوگان حمل و نقل درون شهري كه عموم مردم از آن استفاده مي كنند و 
نقش بسزايي در كاهش آلودگي هوا و مصرف بنزين و ترافيك دارد، اوراق 
مشاركت تخصيص مي دهد، اما به خودروسازان براي توليد خودروهاي 

بي كيفيت تسهيات بانكي به صورت نقد مي پردازد. 
براساس آمار، قيمت خودروهاي پرتيراژ از ابتداي دولت يازدهم تاكنون 
بيش از 130 درصد افزايش يافته است. خودروسازان در سال جاري در دو 
مرحله قيمت خودروهايشان را افزايش دادند، بار اول در ماه هاي نخست 
س��ال با مجوز ش��وراي رقابت )10 درصد (و بار دوم در دي ماه با مجوز 

سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان )30 درصد (
پس از افزايش قيمت خودرو در فاز نخست، وظيفه تعيين قيمت از شوراي 
رقابت سلب و به سازمان حمايت س��پرده شد. اين سازمان پس از دو ماه 
بحث و بررسي بر سر افزايش قيمت خودرو، سرانجام با گراني قيمت خودرو 

موافقت و شروطي را براي خودروسازان تعيين كرد. 
روز چهارش��نبه پس از اعام خودس��رانه افزايش قيمت خودرو از سوي 
ايران خودرو، مدير عامل س��ازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در گفت و گو با شاتا از برنامه ريزي اين سازمان براي تحقق 
ساماندهي بازار خودرو در قالب مجموعه اي از سياست هاي كان و اقدامات 
اجرايي در مدت معين خبر داد. عباس تابش به مصوبات جديد ستاد تنظيم 
بازار در دو بخش خودروهاي پرتيراژ مشمول قيمت گذاري شوراي رقابت و 

همچنين خودروهاي خارج از شمول اين قيمت گذاري پرداخت. 
به گفت��ه مدي��ر عام��ل س��ازمان حماي��ت، در بخ��ش خودروهاي 
پرتيراژ مش��مول قيمت گذاري ش��وراي رقاب��ت با توجه به ش��رايط 
جديد، خودروسازها مكلف به افزايش توليد بر اساس برنامه ارائه شده و 

مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. 
تابش ادامه داد: همچنين شركت هاي خودروسازي مكلف هستند حداقل 
80 درصد توليد خود را به تعهدات معوق اختصاص دهند و 20 درصد فروش 
فوري با هدف كاهش نرخ بازار داشته باشند. وي متذكر شد: يكي ديگر از 
وظايف خودروسازها عمل به تمامي تعهدات فروش قطعي و فروش فوري 
بر اساس قيمت هاي مندرج در متن قرارداد است كه هيچ افزايشي مشمول 
آنها نخواهد بود.  تابش افزود: خودروسازان در تعهدات پيش فروش عادي 
كه تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها تا 31 مردادماه 97 است به قيمت هاي 
مصوب مورد عمل در موعد تحويل )مندرج در فرم قرارداد( ملزم هستند و 

نبايد افزايشي نسبت به قيمت هاي مصوب داشته باشند. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: براي تعهدات پيش فروش 
عادي با قيمت زمان تحويل كه تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها بين يك 
شهريور تا 30 دي ماه امسال اس��ت با لحاظ ارزش روز وديعه مشتري و 
افزايش هاي ناشي از تغييرات هزينه اي براي شركت هاي خودروساز اعم 

از مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دريافت كنند. 
وي در خصوص تعهدات فروش عادي كه تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها 
از ابتداي بهمن ماه امسال به بعد مي باش��د، گفت: اين تعهدها بر اساس 
شرايط مندرج در فرم قرارداد كه حاصل توافق بين مشتري و خودرو ساز 
است، تعيين و اجرايي خواهد شد. تابش در ادامه و در خصوص خودروهاي 
خارج از شمول قيمت گذاري ش��وراي رقابت تصريح كرد: در اين بخش 
نيز شركت عرضه كننده مكلف است تعهداتي را كه تاريخ هاي سررسيد 
قرارداد آنها تا 31 مردادماه امسال است، مطابق قيمت رسمي شركت در 
موعد تحويل )مندرج در قرارداد( رعايت كند و نبايد افزايشي نسبت به 
قيمت مذكور داشته باشد. مدير عامل س��ازمان حمايت گفت: تعهدات 
فروشي كه تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها يك شهريورماه امسال به بعد 
مي باشد)اعمال تغييرات نرخ برابري ارز( بر اساس ضوابط قيمت گذاري 
كااهاي توليد داخل و آيين نام��ه آن خواهد بود كه ظرف اوايل هفته در 

كميته خودرو مصوب و براي اجرا اباغ خواهد شد. 
وي افزود: در موضوع مذكور، حفظ ارزش پ��ول خريدار و دفاع از حقوق 
مصرف كننده اولويت اصلي سازمان حمايت است. به گفته تابش، قيمت 
تعهدات جديد سررسيد نشده نيز رأساً توسط شركت هاي عرضه كننده و 

با رعايت ضوابط قيمت گذاري خواهد بود.
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 خصوصي سازي 
با يک صد و چهلم قيمت واقعي!

خريدار، فروشنده، ارزياب، تأمين كننده تسهيات بانكي براي پرداخت پول خريد شركت هاي دولتي يك نفر است!

عكس تزئينی است

ز   ش ا ر ار ن   ر   ب ز   ش ا ار ار ا    ر رای ا ا ا ی  ی   ر را
ر        ر   ر ی خ ر ب  را  ی  ش   ر ر   ز  ا ا  ری   ی ا  ا
ر  ر     ا

صاد ليه فعا اق ه   قابل تو
عيه ا
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The Iranian National Tax Administration

                                                               

 

Sales invoice for foreign passenger travelling to IranNumberSerial 

              ...Date
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Details of the foreign passenger (buyer)

Name and surname:

Passport No:

Visa No.:

  Residence Address

Details of the goods bought

NO
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of the goods 
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measurement

Unit price 
(I.R.I.
Rials)
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After 
discount 
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Total VAT Total price + VAT

–

Total value

Conditions and method of sale           

cash 

non-cash

Details                                                      

 

Stamp and signature of the sellersignature of the buyer

ي اي خار ور عه  افرا ت ا فروش وي  اد از فر صورت  الزا اس

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
(شماره 169/ الف ج/ 97)

شركت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد خريد  3234 قطعه بتنى (شامل دال كف آدم رو، دال سر آدم رو، پاشنه آدم 
رو و رينگ آدم رو) از محل بودجه جارى شركت را از طريق مناقصه عمومى از مناقصه گران واجد شرايط خريدارى نمايد.

مدت تحويل: از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت 4 (چهار) ماه تعيين مى گردد 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 627/692/924 ريال به صورت واريز نقدى به حساب شركت، چك بانكى تضمين شده يا 

ضمانتنامه بانكى مى باشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/11/13 و محل تحويل اسناد اداره دبيرخانه شركت 

آب و فاضالب استان البرز مى باشد.
تاريخ بازگشايى پاكات: ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1397/11/14 خواهد بود.

مورخ  چهارشنبه  روز  ادارى  وقت  پايان  تا  تاريخ 1397/10/22  از  مناقصه  اسناد  دريافت  منظور  به  توانند  مى  داوطلبان 
1397/10/26 با در دست داشتن معرفى نامه به اداره دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان البرز واقع در كرج، انتهاى بلوار 

شهيد چمران، ساختمان شماره يك مراجعه نمايند. تلفن تماس: 026-32117317
هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات، به آدرس (iets.mporg.ir) مراجعه نماييد.

                     شركت آب و فاضالب استان البرز «سهامى خاص»

 نوبت اول

شركت  آب و فاضالب استان البرز               
                                   «سهامى خاص»

سيستم مديريت يكپارچه / كد 10/25/00/ ف وزارت نيرو

جعفر تكبيري بهناز  قاسمی

  گزارش   یک
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     تروريست ها در قلب دموكراسي!
آِس��يد پويان حس��ين پور در توئيتي نوش��ته: زيبا 
نيست؟! نمايندگان گروهك تروريستي  ااحوازيه در 
مجلس يادبودي كه تفاله هاي باقيمانده  حزب بعث 
براي يادبود سالمرگ صدام در  برلين برگزار كردند، 
شركت كرده و بيانيه خواندند! و البته زيباتر نيست كه هواداران  صدام در يك 

كشور به اصطاح دموكراتيك مثل آلمان، فعاليت رسمي تبليغي دارند؟! 
........................................................................................................................

     اعتراض دري نجف آبادي به شوراي شهر اراك
 محمد قرباني نوشته: مواضع نماينده ولي فقيه در استان مركزي و استاندار 
در خصوص انتخاب شهردار اراك، نشان داد كه جريان نفوذ در استان كارد 
را به استخوان رسانده است.  اي كاش به همين سطح بسنده نشده و عمق 
برخي ماجراها پيگيري شود! هم از طرف مسئوان و هم از طرف مردم... 
آيت اه دري نجف آبادي در جلسه شوراي اداري استان: ما مي خواهيم 
يك انسان كاردان، ايق، وظيفه ش��ناس، متعهد، آشنا به مباني، امين، 
آگاه به مسائل شرعي و شهري و خدمتگزار مردم به عنوان شهردار اراك 
انتخاب شود تا مايه آبروي شوراي شهر باشد. اگر بي حرمتي كنيد، چشم و 
گوش مردم باز است. استاندار مركزي: پس از انتخاب نادري توسط شوراي 
شهر، تعدادي از اعضاي شورا كه به او رأي داده اند، گفتند كه ما مي دانيم 
اين انتخاب رد مي شود، اما مجبوريم در پروسه سازماني اين چنين عمل 

شود! اين چه پروسه سازماني، باندي و جناحي است؟!
........................................................................................................................

     واكنش انقابي امام جمعه
 حسين ساجدي نوش��ته: واكنش تند و انقابي امام جمعه اراك)آقاي 
دري نجف آبادي( به فس��ادها و افتضاحات  ش��وراي ش��هر اراك: من 
پرده هاي بيشتري از ش��ما باز نمي كنم كه اگر افش��ا كنم بايد به سر 

خودتون خاك بريزيد.
........................................................................................................................

     كي گفت دنياي فردا دنياي موشك ها نيست؟
 روحاني: »چه كسي موشك را در ايران ساخته؟ هاشمي.«

پس اوني كه گفت دنياي فردا، دنياي گفتمان هاس��ت نه موش��ك ها 
كي بود؟

........................................................................................................................
     اروپا بايد ثابت كند و نه ايران!

سيدمحمد حسيني نوش��ته: زيباكام وكيل مدافع امريكا، اسرائيل و 
آل سعود پاسِخ  ظريف به اروپا را مغلطه خوانده و اتهامات آنان به افراد 
مشخص در زمان و مكاِن مشخص را كافي دانسته! اگر با الفباي حقوق 
آشنا بود، مي دانست كه اتهام يعني ادعا و »البينه علي المدعي« پس  

اروپا بايد ادعايش را اثبات كند نه ايران!
........................................................................................................................

     مقايسه اي بين بودجه حوزه علميه و دانشگاه تهران
كانال تلگرام��ي بيداري ملت در مطلبي به مقايس��ه 
وضعيت بودجه حوزه هاي علميه و دانش��گاه تهران 
پرداخته است. بودجه مصوب شوراي عالي حوزه هاي 
علميه كشور با 128هزار طلبه در س��ال ۹۷ معادل 
۴۴۰ميليارد تومان بود كه براي سال ۹8 معادل ۳۰۰ميليارد تومان با 
16درصد كاهش پيشنهاد شده است. بودجه هزينه اي دانشگاه تهران 
با ۹هزارو۹۴۵ دانشجو در س��ال ۹۷ معادل ۵۹6ميليارد بوده كه براي 
سال ۹8 معادل 6۷۹ميليارد با ۳2درصد افزايش پيشنهاد شده است. 

هزينه آموزش س��اانه يك طلبه در دوره كارشناس��ي يك ميليون و 
۷۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده و براي يك دانشجوي كارشناسي 
رش��ته انس��اني دانش��گاه تهران 1۰ميليون و 8۰۰هزار تومان، يعني 
مابه التف��اوت آموزش طلبه با دانش��جوي دانش��گاه ته��ران در دوره 

كارشناسي رشته علوم انساني منفي ۹1 است. 
هزينه آموزش ساانه يك طلبه در دوره ارشد 2ميليون و 2۰۰هزار تومان 
در نظر گرفته شده و براي دانشجوي ارشد رشته انساني دانشگاه تهران 

16ميليون و ۴۰۰هزار تومان كه مابه التفاوت منفي 1۴2 است. 
هزينه آموزشي ساانه يك طلبه در دوره دكتري 2ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان در نظر گرفته شده است و براي دانشجوي دكتري انساني دانشگاه 
تهران ۳1ميليون و 2۰۰هزار تومان كه مابه التفاوت منفي 288 مي باشد. 
بدين گونه عدالت بين دو شهروند در حال تحصيل اين كشور رعايت شده 
و از عدالت طلبي معكوس اين اس��ت كه عده اي محدود در شبكه هاي 

اجتماعي به هزينه تحصيلي يك طلبه اعتراض مي كنند!

در حالي كه قرار اس�ت به زودي ماهواره هاي 
جدي�د ايران�ي در فضا ق�رار گي�رد، مقامات 
امريكاي�ي ب�ار ديگ�ر ش�روع ب�ه اتهام زني 
فضاي�ي  برنام�ه  ماهي�ت  خص�وص  در 
كرده ان�د و اي�ران را مته�م ب�ه »ب�ه خط�ر 
انداخت�ن امني�ت بين الملل�ي« مي كنن�د. 
اين روزها اخباری در خصوص پرتاب ماهواره هاي 
جدي��د ايراني ب��ه فضا منتش��ر مي ش��ود. روز 
پنج شنبه حسن روحاني رئيس جمهور اسامي 
ايران از پرت��اب دو ماه��واره به فض��ا در آينده 
نزديك خب��ر داد. پيش از اين ني��ز محمدجواد 
آذری جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطاعات 
از آماده ش��دن ماهواره هاي ساخت ايران و طي 

شدن مراحل تست آنها خبر داده بود. 
از سوي ديگر جانشين وزير دفاع نيز از پرتاب سه 
ماهواره به فضا در آينده نزديك خبر داده است. 
به نظر مي رس��د تمام اين پرتاب ها با استفاده از 
ماهواره بر س��يمرغ انجام خواهد ش��د كه نسل 

جديد پرتابگرهای ماهواره بر ايراني است. 
اين ماهواره بر جديد قرار است جايگزين ماهواره بر 
س��فير ش��ود كه اولين ماهواره ايراني را در س��ال 
۷8 در مدار ق��رار داده بود. به اي��ن ترتيب پس از 
مدت ها ركود در برنام��ه فضايي اي��ران، بار ديگر 
پرتاب ماهواره هاي ايراني به فضا آغاز مي شود، البته 
اين در حالي است كه برخي رقباي منطقه اي ايران 
همچون امارات متحده عربي و عربستان سعودي 
به دنبال دس��تيابي به فض��ا و با اس��تفاده از توان 

كشورهايي همچون چين و ژاپن هستند. 
   سيمرغ كجاست 

نگاهي به اخبار منتش��ر شده از س��وي رسانه هاي 
غربي و صهيونيستي نش��ان مي دهد مراكز امنيتي 
و اطاعاتي غرب نيز ب��ه دقت در حال دنبال كردن 
برنامه فضايي ايران هستند. يكي از مراكزي كه بارها 
و بارها نام آن در سايت ها و رس��انه هاي غربي ذكر 

شده است، مركز پرتاب شاهرود است.
حاا و در آس��تانه وعده مقامات ايراني براي پرتاب 
ماهواره هاي جديد به فضا رسانه هاي غربی و رژيم 
صهيونيستي از قرار گرفتن موشك هاي ايراني روي 
انچرهاي پرتاب سخن مي گويند، به عنوان مثال 
شبكه تلويزيوني س��ي ان ان در امريكا در گزارشي 
مدعي ش��ده به تصاويري ماهواره اي دس��ت يافته 
كه نشان مي دهد ايران در حال آماده سازي پرتاب 
ماهواره به فضاست. به گفته سي ان ان، »فعاليت در 
مركز فضايي امام خميني« اي��ران واقع در حوالي 
سمنان را نشان مي دهد، البته سي ان ان در گزارش 
خود تأكيد كرده است كه هيچ نشانه و شواهدي از 
اينكه پرتاب اين ماهواره توسط ايران مصارف نظامي 

دارد در دست نيست. 

   وزير خارجه امريكا چه گفت 
بافاصله بعد از انتش��ار اين خب��ر وزير امورخارجه 
امريكا در مقابل اي��ن گزارش ها موضع گيري كرده 
و خواستار توقف فعاليت ايران روي پروژه هاي فوق 
ش��د. پمپئو در بيانيه اي كه روز 1۳ دي ماه منتشر 
ش��د، با اتهام زني به نظام جمهوري اسامي ايران 
تصريح ك��رد: »وزارت دفاع ايران ب��ه طور عمومي 
اعام كرده برنامه دارد س��ه موش��ك حامل پرتاب 
فضايي را در ماه هاي آين��ده راه اندازي كند. چنين 
رفتارهايي بار ديگر رفتار خ��اف ايران با قطعنامه 
22۳1 شوراي امنيت سازمان ملل را نشان مي دهد 
چراكه اين قطعنامه به صراحت از ايران مي خواهد 
هيچ گونه فعاليتي در حوزه موشك هاي بالستيكي 
كه قابليت حمل كاهك اتمي دارند، نداشته باشد. 
فعاليت موشك حامل پرتاب فضايي در همين حوزه 
است چراكه معادل همان فناوري موشك اتمي در 
خانواده موشك هاي بالس��تيك قاره پيماست. يك 
موش��ك قاره پيما با برد 1۰هزار كيلومتر، توانايي 
رسيدن به اياات متحده را دارد.« ادعاهای خاف 
واقع وزير امور خارجه امريكا درباره فعاليت موشكی 
ايران در حالی است كه اين كش��ور به دليل خروج 

از برجام و نقض قطعنام��ه 22۳1 عمًا صاحيت 
اظهارنظر در اين باره ندارد.

 اين س��خنان پمپئو در حالي بيان مي ش��ود كه بر 
اساس نظر كارشناس��ان فعاليت هاي فضايي ايران 
هيچ ارتباطي به فعاليت هاي نظام��ي ندارد و تنها 
براي پرتاب محموله ها به فضا اس��تفاده مي ش��ود. 
نگاهي به ادعاه��اي مقامات امريكايي نيز نش��ان 
مي دهد حت��ي مقام��ات نظامي امريكاي��ي نيز به 
صراحت به اين نكته اشاره كرده اند كه هيچ مدركي 
ندارند كه نشان دهد موشك هاي ماهواره بر ايراني 
مي تواند ب��راي پرتاب محموله ه��اي نظامي مورد 

استفاده قرار بگيرد. 
    ادعايي كه پوچ است

شايد مهم ترين دليل براي رد كردن ادعاي مقامات 
امريكايي اين باش��د كه فرآيند پرت��اب ماهواره با 
رساندن يك پرتابه به هدفي زميني بسيار متفاوت 

است. 
اساس ادعاهاي امريكا در خصوص برنامه موشكي 
ايران روي اين مسئله قرار مي گيرد كه پرتابگرهای 
ماهواره بر ايراني اساس��اً يك موش��ك بالس��تيك 
هستند. بر اس��اس ادعاي امريكايي ها موشك هاي 

فضايي ايران، در رده موش��ك هاي بالس��تيك قرار 
مي گيرند، يعني موش��ك هايي كه ي��ك محموله 
را با نيروي موتورهايش��ان به ارتف��اع باا مي برند و 
بعد روي زمين س��قوط آزاد مي كنند. موشك هاي 
بالستيك يك مسير منحني را طي مي كنند و هرچه 
موتورهاي قوي تري داشته باشند و بااتر بروند، روي 

زمين، برد بيشتري خواهند داشت. 
بر اين اساس اگر كشوري بتواند موشك هايي با توان 
خروج از جو توليد كند - يعني با برد عمودي بيش 
از 2۰۰ كيلومتر - مي تواند با كم كردن زاويه پرتاب، 

هدف هايي را در چند هزار كيلومتري بزند. 
از دي��د غ��رب و رژي��م صهيونيس��تي، آزماي��ش 
موشك هاي ماهواره بر، به معني آزمايش موشك هاي 
دوربرد اس��ت و از ديد آنها تهديد امنيتي است. با 
اين حال نكته اساس��ي اين اس��ت كه سالم ماندن 
يك كاه��ك و محموله اش در س��فر ب��ه خارج از 
جو و بازگش��ت به زمي��ن، تكنول��وژي پيچيده اي 
دارد. اي��ن پيچيدگي ها كه اولين محاس��باتش را 
مهندسان آلمان نازي انجام داده بودند، حدود يك 
دهه بع��د از پايان جنگ جهان��ي دوم كامًا عملي 
شد كه حاصلش ساخت موش��ك هاي قاره پيما با 

كاهك هاي هسته اي بود. 
براي اين كار بايد كاهك از جو زمين خارج شود و 
اين يعني تحمل فشار پرتاب، تحمل تغييرات شديد 
دما در ايه هاي جو، ماندن در خأ و تحمل تغييرات 
ش��ديد دما در خارج جو و در پاي��ان، تحمل تنش 
بازگشت به محيط چگال جو زمين و حرارت ناشي 
از اصطكاك با هوا كه همگي تكنولوژي جداگانه اي 
دارد. ايران نيز تنها روي فناوري برگشت به فضا كار 
كرده است و اساساً س��اختار محموله هاي فضايي 
ايران قابليت بازگش��ت به زمين را ندارند. از سوي 
ديگر س��اختار و نوع محموله ه��اي فضايي ايران با 
محموله هاي نظامي تفاوت بس��يار دارد و اساس��اً 
موش��ك هاي ايراني قادر به حمل اي��ن تجهيزات 

نيستند. 
    چرا سيمرغ 

شايد نكته ديگري كه در خصوص پرتاب هاي اخير 
و ماهواره بر سيمرغ بايد به خاطر سپرد اين است كه 
ماهواره بر سيمرغ در ش��رايط تحريمي سنگين در 
ايران ساخته شد.  پايگاه ملي فضايي امام خميني)ره( 
در سمنان از نظر فناوري مطابق استانداردهاي روز 
دنيا طراحي و ساخته شده و قادر است در فاز نهايي 
همه نيازهاي كش��ور در مدار LEO را نيز پوشش 
دهد. ماهواره بر سيمرغ نيز قادر است ماهواره هايي 
تا وزن 2۵۰ كيلوگرم را در م��دار ۵۰۰ كيلومتري 
زمين قرار دهد. ماهواره بر سيمرغ قرار است ماهواره 
هاي جديد ايراني ك��ه نزديك ب��ه 2۰۰ كيلو وزن 
دارد و ي��ك ماه��واره تصوير برداري اس��ت در فضا 
قرار دهد. اي��ن ماهواره بر در نمايش��گاه هوافضاي 
ماكس 2۰1۷ روس��يه هم در غرفه ايران به نمايش 
درآمد و بزرگ ترين پرتابگر  ماهواره بر ايران اس��ت 
كه سازمان هوافضاي وزارت دفاع آن را ساخته است. 
ماهواره بر سيمرغ پس از ماهواره بر اميد، نسل دوم 
ماهواره بر هاي ايراني است كه نتيجه سال ها تحقيق 
در اين حوزه است، البته اين ماهواره بر سال هاست در 
اين حوزه منتظر پرتاب است كه به نظر مي رسد، حاا 

به مرحله پرتاب رسيده است. 
   ترس از توسعه علم در ايران 

با نگاهي به تمام موارد ف��وق مي توان به اين نتيجه 
قطعي رسيد كه تمام سخنان دولتمردان امريكايي 
در خصوص برنامه هس��ته اي ايران ناش��ي از ترس 
توس��عه ايران اس��امي اس��ت و ارتباطي با تهديد 
امنيت بين المللي ندارد. اين واقعيت را هم بايد در 
نظر گرفت كه ايران مدت هاست داوطلبانه توسعه 
برد موش��ك هاي خ��ود را در مرز 2ه��زار كيلومتر 

متوقف كرده است. 
به اين ترتيب هيچ بهانه ديگري براي توقف برنامه 
فضايي ايران وجود ندارد و افكار عمومي نيز منتظر 

حركت دولت در اين باره است.

فرمان�ده نيروي دريايي س�پاه  گفت: اگر دشمنان بخواهند در    دفاعی
خليج فارس محاسبات اشتباهي انجام دهند خليج فارس را 

براي آنها به باتاق تبديل مي كنيم. 
به گزارش واحد مركزي خبر، سردار تنگسيري فرمانده نيروي 
دريايي سپاه اظهار داشت: دش��منان ما در منطقه خليج فارس 
ما را بهتر از خودمان مي شناسند، افكار ما را بررسي مي كنند و 
اشراف دارند و همچنين به ش��جاعت بچه هاي ما آگاه هستند. 
دشمنان چند سالي است كه حضور نامشروعي در منطقه خليج 
فارس دارند و شجاعت سربازان نيروي دريايي سپاه را ديده اند، 
قطعا آنها محاسبات غلطي انجام نمي دهند و اگر هم خطايي از 
آنها سر بزند تو دهني محكمي از ما خواهند خورد و يك بار ديگر 
حادثه خليج خوك ها را براي آنها تكرار مي كنيم و خليج فارس را 

براي آنها به باتاق مبدل مي نماييم كه در خون خود فرو روند. 
وي گفت: اكنون بيگانه در منطقه ما وجود دارد و حضور بيگانه 
در منطقه پيام بدي را براي ملت هاي مس��لمان حاش��يه خليج 
فارس به همراه دارد. كشورهاي حوزه خليج فارس نشان داده اند 
نمي توانند از خانه خود دفاع كنن��د در صورتي كه ما مي توانيم 
اين كار را انجام دهيم. ما مس��لمانيم و امني��ت خليج فارس را 

تأمين كرده ايم. 
امروز خليج فارس در امنيت كامل اس��ت و بيگانگان مخل اين 
امنيت هستند، لذا ما به همه ملت هاي مسلمان اعام كرده ايم 

آمادگي برقراري امنيت را در خليج فارس داريم. دش��منان هم 
بدانند كه نمي توانند در اين منطقه دائم حضور داشته باشند زيرا 
آنها دنبال منافع خود هستند و بارها اعام كرده اند مي خواهند 
ملت هاي مس��لمان ضعيف را بدوش��ند و وقتي ك��ه منطقه را 

دوشيدند، مي روند. 
دريادار تنگس��يري با بيان اينكه حضور برخي شناورهاي دشمن 
به دليل آنكه سوختشان هسته اي است مي تواند در خليج فارس 
فاجعه زيس��ت محيطي ايجاد كند، گفت: خليج فارس 2۵۰هزار 
كيلومتر وسعت دارد و يك خليج بس��ته است. آنها در كشورهاي 

خود كه خليج بسته اي دارند حضور پيدا نمي كنند زيرا به لحاظ 
زيست محيطي سوخت هس��ته اي مش��كاتي را برايشان ايجاد 

مي كند. 
وي در پايان خاطرنش��ان كرد: ما به ملت هاي مسلمان پيشنهاد 
مي كنيم اواً عزت ملت مس��لمان خود را حفظ كني��د، ثانياً به 
بيگانگان تكيه نكنيد، ثالثاً بدانيد كه ما مسلمانيم، شما تاكنون 
ديده ايد كه جمهوري اس��امي ايران به كش��وري حمله كرده 
باش��د، اگر ما در جايي حضور پيدا مي كنيم به خاطر اين اس��ت 
كه مي بينيم به ملت مس��لمان ديگري ظلم شده و ما براي دفاع 
از مظلوم حاضر مي شويم تا به آنها كمك كنيم، وگرنه ما به هيچ 
كشوري چشم ندوخته ايم زيرا ما به لطف خدا كشور ذوالبحري 
داريم و از جوانان غيرتمندي به��ره مي بريم و همچنين از لحاظ 

منابع طبيعي نيز غني هستيم.

سردار تنگسيري:
دشمنانخطاكنند،خليجفارسرابرايشانباتاقميكنيم

ريشه های اتهام افكنی عليه برنامه فضايی ايران حسادت به پيشرفت علمی ايران است

ترس دوباره امریکایی ها از پرواز سیمرغ های ایرانی
مهدی  پورصفا

   گزارش  یک

بروجردي:
تعللدراجرايSPVبهتقويتروابطايران

باچينوروسيهكمكميكند
 عضو كميس�يون امنيت ملي مجلس گفت: بازنده اصلي تعلل در 
اجراي SPV ش�ركت هاي اروپايي هس�تند چراكه در آن شرايط 
روابط ما با كش�ورهاي چين و روس�يه گس�ترده تر خواهد ش�د. 
به گزارش مهر، عاءالدين بروجرودي با اش��اره به طواني شدن زمان 
اجراي س��از و كار ويژه اروپا SPV، گفت: تاكنون كشورهاي اروپايي 
در اين زمينه نمره قابل قبولي دريافت نكرده اند و نتوانسته اند حداقل 

اقتداري از خود در برابر فشارهاي امريكا نشان دهند. 
وي تأكيد كرد: اگر اين رويه و ضعف اروپايي ها در برابر امريكا ادامه پيدا 
كند قطعاً به ضرر منافع ملي خود آنان خواهد بود پيش از آنكه به ضرر ما 
باشد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: 
ايران همواره در طول ۴۰ سال پس از پيروزي انقاب اسامي ثابت كرده 
است كه در خأ باقي نمي ماند و همواره در اوج تحريم هاي امريكا، تحريم 
را بر اساس منافع ملي مان مديريت كرده و موفق به عبور از گردنه هاي 
سخت شده ايم. بروجردي خاطرنشان كرد: مهم ترين تحوات علمي و 
فناوري هاي نوين ما در دوران تحريم صورت گرفته اس��ت و ما همواره 
تحريم را تبديل به فرصت كرده ايم. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس تأكيد كرد: بر اين اس��اس اگر اروپايي ها نتوانند مقابل 
فشارهاي امريكا مقاومت كنند، اولين بازنده اين كار شركت هاي اروپايي 

هستند چراكه روابط ما با چين و روسيه گسترده تر خواهد شد. 
........................................................................................................................

سخنگوي شوراي نگهبان:
فرصتكافيبرايبررسيبودجهرانداريم

س�خنگوي ش�وراي نگهبان گفت: آنطور كه باي�د در بيان و درج 
اعداد و ارق�ام ايحه بودجه ش�فافيت و دقت ازم وج�ود ندارد. 
به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي س��خنگوي شوراي نگهبان در 
حاشيه جلسه شوراي نگهبان با اشاره به بررسي بودجه در كميسيون 
تلفيق مجلس شوراي اسامي گفت: درباره بودجه متأسفانه اشكاات 
متعددي وجود دارد، به ويژه آنكه آنطور كه بايد و شايد در بيان اعداد 
و ارقام ش��فافيت ازم وجود ندارد؛ موضوعي كه اخيراً هم در رسانه ها 
مطرح شده اس��ت. وي با تأكيد بر اينكه وظيفه دولت و مجلس است 
كه ش��فافيت ازم را در بودجه ايجاد كنند، افزود: نكات و ايراداتي كه 
شوراي نگهبان در سال هاي گذشته به ايحه بودجه وارد دانسته، بايد از 
سوي دولت و مجلس برطرف شود و تقاضاي ما اين است كه با توجه به 
اشكااتي كه در سال هاي گذشته به ايحه بودجه داشتيم، نمايندگان 

اين ايحه را با دقت بيشتري بررسي و تصويب كنند. 
كدخدايي افزود: يك اش��كال كلي ديگري كه وجود دارد اين است كه 
شوراي نگهبان هميش��ه از لحاظ مدت زمان بررسي ايحه بودجه در 

مضيقه است و فرصت 2۰ روزه براي بررسي و اظهارنظر كافي نيست.

س�خنگوي وزارت كش�ور ضم�ن تش�ريح ويژگي ه�اي 
ايح�ه جام�ع انتخاب�ات، تغيي�ر تركي�ب هيئ�ت اجراي�ي 
مرك�زي انتخاب�ات را از نق�اط ق�وت اي�ن ايح�ه بر اس�اس 
توج�ه وي�ژه ب�ه نق�ش اح�زاب و رس�انه ها عن�وان ك�رد. 
به گزارش مهر، س��يد سلمان ساماني س��خنگوي وزارت كشور با 
اش��اره به روند تهيه ايحه قانون جامع انتخابات، گفت: در ايحه 
جام��ع انتخابات مجموعه قواني��ن انتخابات رياس��ت جمهوري، 
مجلس شوراي اسامي و ش��وراي اسامي شهر و روستا به منظور 
سامان بخشيدن به قوانين پراكنده در عرصه انتخابات با يكديگر 
تجميع شده است. س��اماني تغيير تركيب هيئت اجرايي مركزي 
انتخابات را از نقاط قوت اين ايحه بر اس��اس توجه ويژه به نقش 
احزاب و رسانه ها و وكاي دادگستري عنوان كرد و افزود: در اين 
ايحه براي سياستگذاري كان انتخابات، هيئت اجرايي مركزي 
انتخابات با تركيب وزير كشور به عنوان رئيس هيئت، وزير اطاعات، 
دادستان كل كشور، يك نفر از دبيران كل احزاب به انتخاب خانه 
احزاب، يك نفر از اعضاي كانون وكا به انتخاب اتحاديه سراسري 
كانون هاي وكاي دادگستري، يك نفر از مديران مسئول مطبوعات 
و خبرگزاري ها به انتخاب خودش��ان و يك نف��ر به عنوان نماينده 

تشكل هاي مردم نهاد پيش بيني شده است. 
وي درباره نحوه اجراي بند 11 سياس��ت كل��ي انتخابات مبني بر 
نظارت ش��وراي نگهبان در انتخابات تصريح كرد: در ايحه قانون 
جامع انتخابات آمده اس��ت كه نظارت بر فرآيندها، ابعاد و مراحل 
انتخابات به  جز انتخابات شوراي اسامي شهر و روستا به  نحوي  كه 
در اين قانون تعريف  شده و توسط وزارت كشور به مورد اجرا گذاشته 

مي شود بر عهده شوراي نگهبان است. 
سخنگوي وزارت كشور ادامه داد: همچنين در ايحه مذكور تأكيد 
شده كه هرگونه اظهارنظر از سوي شوراي نگهبان در مقام نظارت 
تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجري انتخابات است و بايد 

مستند به عدول يا تخطي مجري از فرايندها، ابعاد و مراحل قانوني 
پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت كشور باشد. 

س��اماني، شفاف س��ازي و قانونمند كردن منابع مالي فعاليت ها 
و تبليغ��ات انتخاباتي داوطلب��ان در تمامی انتخاب��ات را از ديگر 
ويژگي هاي اين ايحه عنوان كرد و گفت: شفاف سازي هزينه هاي 
مالي انتخابات و منابع مجاز و غيرمجاز براي تبليغات انتخاباتي در 

مواد ايحه قانون جامع انتخابات احصا شده است. 
وي با بيان اينكه به منظور تأمين س��امت انتخابات در اين ايحه 
براي نخستين بار تشكيل دفاتر ثبت نام رأي دهندگان در راستاي 
شفاف سازي انتخابات و شناسايي و احراز هويت رأي دهندگان قبل 

از برگزاري انتخابات پيش بيني شده است، افزود: همچنين در اين 
ايحه برگزاري انتخاب الكترونيك و همزماني برگزاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري و ش��وراها و نيز همزماني برگ��زاري انتخابات 
مجلس خبرگان رهبري با يك دوره از انتخابات مجلس مورد توجه 

قرار گرفته است. 
قائم  مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگي استان ها درباره 
تعيين حدود آراي فرد پيروز در س��ه انتخابات رياست جمهوري، 
مجلس شوراي اسامي و ش��وراها گفت: انتخاب رئيس جمهور با 
كس��ب اكثريت مطلق آرا، نمايندگان مجلس ش��وراي اسامي با 
اكثريت يك چهارم آراي صحيح و شوراهاي اسامي شهر و روستا با 

كسب اكثريت نسبي كل آرا خواهد بود. 
س��اماني با بيان اينكه در اين ايحه ش��رايط اختصاصي عاوه بر 
شرايط عمومي براي تمامی داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، 
مجلس شوراي اسامي و شوراي اسامي شهر و روستا به  منظور 
فراهم كردن زمينه حضور داوطلبان كارآمد تعريف ش��ده است، 
گفت: مراجع پنج گانه به منظور تأييد شرايط اختصاصي و عمومي 
داوطلبان از حيث آشنايي با مس��ائل حقوقي، اجرايي، مديريتي، 
علمي و قوانين و مقررات كشور به جهت شناسايي، انتخاب و تأييد 
داوطلبان كارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و شرايط روز كشور و 
تعيين محدوده اعام نظر هركدام از مراجع مزبور تعيين شده است. 
وي افزود: حضور نمايندگان نامزدها در ش��عب اخذ رأي و مراكز 
تجميع آرا، همچنين تعيين تعداد، نحوه انتخاب، حضور و فعاليت 
آنان در روز رأي گيري به منظور شفاف سازي بيشتر جريان انتخابات 
و تأمين بيش��تر حقوق داوطلبان در اين ايحه لحاظ شده است. 
سخنگوي وزارت كش��ور با بيان اينكه براي نخستين بار مجموعه 
جامع از جرائم انتخاباتي و مجازات متناسب با آن پيش بيني شده 
است، تصريح كرد: افزايش مهلت بررس��ي صاحيت داوطلبان و 
تبليغات انتخابات كانديداها از ديگر اقداماتي است كه در اين ايحه 

پيش بيني شده است. 
ساماني تأكيد كرد: بر همين اس��اس بررسي صاحيت داوطلبان 
انتخابات رياس��ت جمهوري از 1۰ روز به 2۰ روز، مهلت بررس��ي 
صاحيت داوطلبان انتخابات مجلس ش��وراي اسامي از 1۰ روز 
به 2۰ روز، مهلت تبليغات انتخابات رياست جمهوري از حدود 2۰ 
روز به ۳۰ روز و مهلت تبليغات انتخابات مجلس شوراي اسامي و 
شوراهاي اسامي شهر و روستا افزايش يافته است. وي خاطرنشان 
كرد: با توجه به اهميت پيشگيري و برخورد با تخلفات انتخاباتي و 
در راستاي تقويت اين امر، پيش بيني شده كه شعب ويژه اي نسبت 

به رسيدگي به جرائم و شكايات انتخابات ايجاد شود.

با تصويب ايحه جامع انتخابات 
وكاورسانههاهمبههيئتاجراييانتخاباتراهمييابند

گزارش 2
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امنيت يكي از مقوله هاي 
سيدرحيم اري

      رویکرد
اصل��ي ب��ود ك��ه دونالد 
ترامپ توانست با تأكيد و 
تبليغ بر آن به مقام رياست جمهوري امريكا برسد و يكي 
از محورهاي اصلي او در اين زمينه س��اختن ديواري به 
طول 3218 كيلومتر در امتداد مرز امريكا با مكزيك بود. 
»يك ديوار بزرگ خواهم ساخت، هيچ كس نمي تواند بهتر 
از من ديوار بسازد. باور كنيد. من اين ديوارها را با هزينه 
زيادي خواهم ساخت.« »من يك ديوار بسيار بسيار بزرگ 
در مرز جنوبي مان خواهم س��اخت و مكزيك را مجبور 
خواهم كرد هزين��ه آن را بپردازد.« او ب��ا اين حرف ها و 
وعده ها به كاخ سفيد رسيد و حاا بعد از دو سال مي خواهد 
به وعده خود عمل كند اما معلوم شده كه از حرف تا عمل 
فاصله زيادي است. گذشته از اينكه ترامپ طي اين مدت 
و حتي روزهاي اخير تا مقداري عقب نش��يني كرده اما 
دموكرات ها با پيروزي در انتخابات ميان دوره اي مجلس 
نمايندگان و به دس��ت گرفتن اكثريت اين مجلس قصد 
دارند به هر قيمتي كه شده مقابل او بايستند. ايستادگي 
دموكرات ها نه تنها مي تواند اصل ساختن ديوار مرزي را به 
محاق ببرد بلكه مي تواند آينده سياسي ترامپ و رسيدن 

او به دور دوم رياست جمهوري را هم دچار مشكل كند. 
   ديوار تكه پاره

صدور فرمان رياست جمهوري براي ساخت ديوار مرزي با 
مكزيك جزو اولين اقدام هايي بود كه ترامپ بعد از رسيدن 
به مقام رياست جمهوري در تاريخ 25 ژانويه 2017 انجام 
داد. هر چند او آن موقع تاريخ دقيقي براي س��اخت اين 
ديوار مشخص نكرد اما پيش بيني كرد كه »ظرف چند ماه 
آينده عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.« نكته ديگري 
كه به آن اشاره كرد مربوط مي شد به هزينه ساخت ديوار 
كه باز مدعي ش��د مكزيك اين هزينه را پرداخت خواهد 
كرد هر چند در حرف او نس��بت به قب��ل از پيروزي در 
انتخابات رياس��ت جمهوري تغييري ديده مي ش��د. در 
واقع، او مثل قبل نگفت كه مكزيك هزينه ساخت ديوار 
را خواهد پرداخت بلكه معتقد بود هزينه س��اخت ديوار 
از محل مب��ادات مالي با مكزيك تأمين مي ش��ود. اين 
نخس��تين عقب نش��يني او بود چون مي دانست به اجرا 
درآمدن آن فرمان ب��ه راحتي انجام نمي ش��ود و تجربه 
اين دو سال هم مؤيد اين موضوع است چون كنگره اي با 
اكثريت هم حزبي هاي او هم حاضر نشد در ژانويه 2018 
ايحه 18 ميلياردي براي مرحله اوليه س��اخت ديوار را 
تصويب كند. تمام حمايت مالي كه ترامپ از اين كنگره 
به دست آورده در حد تعمير، ساخت يا جايگزين كردن 
موانع و تجهيزات كنترل مرزي در نق��اط پراكنده اي از 
مرز بود نه بيش��تر از اين. به اين ترتي��ب، تنها كاري كه 
ترامپ در دو س��ال گذش��ته كرده انجام عمليات هايي 
نظير تعويض 22 كيلومتر نرده هاي كهنه فلزي با نوعي 
ديوار در سن ديه گو، ساخت س��ه كيلومتر ديوار اوليه در 
كاليفرنيا، حدود 32 كيلومتر ديوار مرزي جديد در سانتا 
ترزا از ايالت نيومكزيك و چند كيلومتر ديگر بوده است. 
نتيجه كار تنها ساخت تكه و پاره اي از ديوار طي دو سال 
گذشته است كه به وضوح فاصله زيادي از شعار و وعده  اي 
دارد كه ترامپ با آن رأي شهروندان اياات جنوبي امريكا 
را به دست آورد و اين نتيجه در حالي بود كه دموكرات ها 
هنوز اكثريت كرسي هاي مجلس نمايندگان را به دست 

نياورده بودند. 
   تعطيلي دولت

بع��د از برگ��زاري انتخاب��ات مي��ان دوره اي و پيروزي 
دموكرات ه��ا در مجل��س نمايندگان ديگر جاي ش��ك 
و ترديدي باقي نماند كه ترامپ دو س��ال دوم رياس��ت 
جمهوري اش را با دردس��ر طي خواهد كرد. اين دردسر 
خيلي زود بر سر بودجه درخواستي ترامپ براي ساخت 

ديوار مرزي به وجود آمد. در واقع، ترامپ كه مي دانست 
دموكرات ها نظر خوشي نسبت به ديوار او ندارند به مقدار 
زيادي از ايحه س��ال قبل كم كرد و به جاي 18 ميليارد 
دار فقط درخواست 5 ميليارد و 600 ميليون دار را كرده 
اما دموكرات ها به اين حد هم حاضر نش��ده و درخواست 
او را رد كرده اند و تنها بودجه يك ميليارد و 300 ميليون 
داري را قبول كرده اند كه اين پول را تنها مي توان براي 
امور امنيت مرزي مثل حصاركشي، دوربين هاي كنترل و 
مراقبت هاي مرزي مصرف كرد. ترامپ در مقابل مخالفت 
سرسختانه دموكرات ها دس��ت كم يك چهارم از دولت 
فدرال را تعطيل كرده كه در نتيجه اي��ن كار، 380هزار 
كارمند دولت تح��ت عنوان ش��غل هاي غيرضروري به 
مرخصي بدون حقوق فرستاده ش��ده اند و 420هزار نفر 
ديگر هم كه كارشان ضروري تشخيص داده شده، بدون 
حقوق به كار خود ادامه مي دهند. اين ميزان از تعطيلي 
دولت نه تنها بر زندگي اين كارمندان و خانواده هايشان 
تأثير گذاشته بلكه زندگي ميليون ها امريكايي هم تحت 
تأثير قرار گرفته كه به طور مس��تقيم يا غيرمس��تقيم با 
ش��غل اين كارمندان ارتباط داش��تند. براي مثال، تنها 
دادگاه صادركننده گواهي ازدواج در ش��هر واش��نگتن 
تعطيل شده و شهروندان اين شهر بايد تا بازگشايي دوباره 
دولت صبر كنند. بس��ياري از مراكز تفريحي و فرهنگي 
مثل پارك ها، موزه ها، ب��اغ وحش ها و گالري هاي هنري 
به وضعيت مش��ابهي دچار ش��ده اند و حتي بخش قابل 
توجهي از كارمندان آژانس فضايي امريكا )ناسا( مجبور 
شده اند به مرخصي اجباري بروند زيرا كار آنها در بخش 
غيرضروري طبقه بندي شده اس��ت. وضعيت در بخش 
مشاغل ضروري در مراكزي مثل اداره حفاظت از مرزها و 
گمرك، اداره تحقيقات فدرال، اداره مبارزه با مواد مخدر، 
اداره زندان ها، گارد ساحلي و مراكز آتش نشاني هم بهتر 
از اين نيست چراكه برخي نيروهاي اين مراكز به مرخصي 
اجباري رفته اند و مابقي هم از عهده تمام كارها برنمي آيند 
جدا از اينكه فعًا خبري از حقوق نيس��ت. نزديك به سه 
هفته اس��ت كه وضع به اين منوال پيش رفته و دو، س��ه 
دور مذاكره ترامپ با رهبران ارش��د دموكرات در كنگره 
هم بي نتيجه مانده است. ترامپ خواس��ت با استفاده از 

اختيارات رياس��ت جمهوري و اعام وضعيت اضطراري 
ملي، كنگره و دموكرات ها را دور بزند اما نطق تلويزيوني 
9 دقيقه اي او در روز چهارش��نبه 9 ژانويه نشان داد كه 
دست كم فعاً قصد اين كار را ندارد و به جاي آن مي خواهد 

با هوادارانش حرف بزند. 
   گروكشي هاي دو طرفه

ترامپ در اين نطق تلويزيوني ح��رف جديدي براي گفتن 
نداش��ت و همان موضوع��ات قبلي مهاج��رت غيرقانوني، 
قاچاق مواد مخدر و صرف ميلياردها دار براي مبارزه با اين 
پديده ها را تكرار كرد. شايد به نظر برسد اين نطق تلويزيوني 
او بيشتر از سر درماندگي در مقابل سرسختي دموكرات ها 
باشد اما با توجه به سفر به مناطق مرزي در جنوب كشور، 
به نظر مي رسد سعي دارد از فشار افكار عمومي در دوئل با 
دموكرات ها اس��تفاده بكند. رهبران دموكرات مثل نانسي 
پلوس��ي، رئيس مجلس نمايندگان، و چاك ش��ومر، رهبر 
اقليت دموكرات در مجلس سنا، ترامپ را متهم مي كنند كه با 
ايجاد بحران ساختگي و دامن زدن به ترس و تفرقه و تعطيلي 
دولت، مردم امريكا را به گروگان گرفته است. اين استدال 
آنها درست است و بايد گفت ترامپ حتي آگاهانه از تمام اين 
تاكتيك ها براي تسليم آنها و تصويب بودجه مورد نظرش 
استفاده مي كند اما بايد گفت خود همين دموكرات ها هم 
ايحه بودجه را براي عقب نشستن از خواسته اش به گروگان 
گرفته اند. در واقع، دموكرات ها به خوبي مي دانند با تصويب 
بودجه 5 ميليارد و 700 ميليون داري خدمتي به ترامپ 
كرده اند كه حتي هم حزبي هاي او هم حاضر به انجام دادن 
آن نشده بودند. در واقع، آنها مي دانند با تصويب اين بودجه 
نه تنها بزرگ ترين لطف را به ترامپ كرده اند تا دست كم در 
سطح نمايشي به وعده خود عمل كند بلكه يكي از كارت هاي 
اصلي تبليغاتي را به او داده اند تا از آن در دو سال ديگر و براي 

انتخابات رياست جمهوري 2020 استفاده بكند. 
   2 سال سخت

برآوردها نش��ان مي دهد ترامپ دو سال سختي را پيش 
رو خواهد داش��ت. جدا از اكثريت دموكرات در مجلس 
نمايندگان، تحقيقات رابرت مولر و افت ش��اخص هاي 
اقتصادي از جمله مش��كات عمده اي است كه ترامپ 
در اين دو س��ال با آنها دس��ت به گريب��ان خواهد بود. 

تحقيق��ات مولر در م��ورد دخالت روس��يه در انتخابات 
رياست جمهوري گذشته تاكنون چندين بار تا يك قدمي 
ترامپ رس��يده و پل مانافورت، نخس��تين رئيس ستاد 
انتخاباتي ترامپ، و مايكل كوهن، وكيل شخصي ترامپ، 
از جمله نزديك ترين افراد ب��ه ترامپ بوده اند كه قرباني 
اين تحقيقات ش��ده اند و برخي احتم��ال مي دهند كه 
دموكرات هاي مجلس نمايندگان منتظر نتيجه تحقيقات 
او هستند تا برنامه استيضاح ترامپ را كليد بزنند. مشكل 
اقتصادي همين حاا و با تعطيلي دولت خود را نش��ان 
داده چراكه اين تعطيلي باعث شده يارانه 12 ميلياردي 
به دست كشاورزان براي خريد بذر مورد نيازشان نرسد. 
از طرف ديگر، معلوم نيس��ت سرنوشت مذاكرات امريكا 
و چين بر س��ر جنگ تعرفه به كجا برس��د تا كشاورزان 
امريكايي اميد به صادرات بيشتر به چين داشته باشند. 
سقوط قابل توجه شاخص سهام در بورس داو جونز وجه 
ديگر از بحران پيش رو براي ترامپ را نشان مي دهد كه 
گفته مي شود اين سقوط از زمان بحران اقتصادي در 11 
سال قبل بي س��ابقه بوده و به همين جهت هم برخي از 
تحليلگران اقتصادي مثل مايكل ويلسون، استراتژيست 
ارشد بانك مورگان اس��تانلي، كسادي بازار تا ميزان 50 
درصد را براي سال جاري ميادي پيش بيني مي كنند. 
ش��ايد ترامپ در دو سال نخس��ت با روش هاي ناگهاني 
و غيرمنتظره اي مثل خ��روج از پيم��ان آب و هوايي يا 
جنگ تعرفه با چين و اروپا توانست رونقي به كسب و كار 
بدهد اما حاا آثار منفي اين روش ها اندك اندك نمايان 
مي شود و ديگر نمي تواند در دو سال بعد از دستاوردهاي 
اقتصادي خود بگويد. او مجبور است روي شعارهاي تند و 
ناسيوناليستي مثل ديوار مرز مانور بدهد و به همين جهت 
هم ساخت آن در زمان فعلي براي او حياتي است. ترامپ 
فردي غيرقابل پيش بيني است و معلوم نيست او از گزينه 
وضعيت اضطراري ملي و اختيارات رياس��ت جمهوري 
استفاده مي كند يا در نهايت تسليم دموكرات ها خواهد 
شد تا شايد در بودجه سال بعد براي تصميم خود فكري 
بكند اما روشن است كه او اگر از حاا دست به كار ساختن 
اين ديوار نشود، ديگر براي انتخابات رياست جمهوري در 

دو سال بعد چيز قابل توجهي در چنته نخواهد داشت.

دولت جدي��د عراق بعد از 
سجاد مرادي كارده

      دورنما
پشت سر گذاشتن بحران 
داعش كه طي سال هاي 
2014 تا همين اواخر گريبانگير اين كش��ور بود، به دنبال 
تقويت نقش منطقه اي خود در خاورميانه و به ويژه جهان 
عرب اس��ت. برهم صالح رئيس جمهور جديد طي ماه هاي 
اخير س��فرهاي دوره اي به ايران و كش��ورهاي عربي نظير 
عربستان سعودي، امارات متحده، كويت و قطر داشته است. 
در جديدترين اين ديدارها صالح به همراه چند تن از وزراي 
دولت تازه تأس��يس عراق با س��فر به قطر در پي گسترش 
همكاري هاي سياسي، امنيتي و مهم تر از همه اقتصادي در 
چارچوب بازس��ازي عراق بعد از نابودي حاكميت داعش و 
س��اير گروه هاي تروريس��تي در اين كشور اس��ت. در اين 
چارچوب در بررسي نقش منطقه اي عراق به ويژه در رابطه با 

جهان عرب، مي توان به چند نكته اساسي اشاره كرد. 
در ابتدا بايد توجه داش��ت كه پس از گذش��ت بيش از يك 
دهه از گذار جامعه عراق به س��مت دموكراس��ي در عرصه 
داخلي، همچنان اين اعتقاد وجود دارد كه عاوه بر پيشرفت 
وس��ايل ارتباط جمعي و اينترن��ت و آش��نايي جوانان در 
كشورهاي عربي خليج فارس با دنياي مدرن، بخش عمده اي 
از ريشه هاي چالش مشروعيت اين كشورها را تحوات عراق 
تشكيل مي دهد. بنابراين اقتدارگرايي سياسي و تقويت نظام 
تك  حزبي به معناي مشروعيت نظام سياسي غيرمشاركتي 
و هماهنگ با ساير ساختارهاي كشورهاي عربي اين منطقه 
بود اما نهادينه سازي دموكراس��ي چندحزبي در عراق اين 

سيستم را متحول ساخت. 
در وهله بعدي چنانچه از بس��ترهاي سياس��ي موجود نيز 
مشخص است، در نگاه كش��ورهاي عربي منطقه به عراق 
تغيير چنداني نس��بت به دولت جديد عراق در مقايسه با 
گذشته مشاهده نمي شود. كشورهاي عربي نظير عربستان 
سعودي در وهله اول همچنان همانند گذشته خود را مهد 
عربيت و اس��اميت مي دانند و در درجه دوم نيز از آنجا كه 
نگاه ايدئولوژيك به فرهنگ عربي در ميان اين كشور وجود 
دارد، عربيت را مترادف با مذهب س��ني ارزيابي مي كنند و 
عراق را به دليل اكثريت 70 درصدي شيعيان كه دولت را 
نيز در اختيار دارند، خارج از علقه هاي عربي و جهان عرب 
مي پندارند. عربستان سعودي و ساير دولت هاي عربي خليج 
فارس از ابتداي س��قوط صدام تاكنون نه تنها هويت عربي 
عراق را از دست رفته مي بينند، بلكه دولت هاي جديد عراق 
پس از صدام را موجب بر ه��م ريختن نظم عربي منطقه و 
مواجهه آن با بحران مفهومي دانسته اند. اين موضوع بيش از 
همه در عرصه اقتصادي خود را نشان داده و نشانه بارز آن نيز 
شرط عربستان سعودي براي بازسازي عراق است. هزينه 
بازسازي عراق بنا به گفته حيدر العبادي نخست وزير سابق 
اين كشور 100 ميليارد دار تخمين زده شده است. اين در 
حالي است كه دولت سعودي در پاسخ به درخواست عراق 
براي بازسازي اين كشور عنوان كرد كه بايد از محل مصرف 
كمك هاي مالي و س��رمايه گذاري در عراق مطلع باش��د؛ 

مسئله اي كه به معناي نقض حاكميت ملي عراق است. 
در طرف سوم عراق و كش��ورهاي عربي رقباي يكديگر در 
بازار جهاني نفت را تشكيل مي دهند. عراق به عنوان دومين 
كشور صادركننده نفت در اوپك پس از عربستان سعودي، 
در كن��ار همكاري هاي مقطع��ي كه با رياض در راس��تاي 
كاهش توليد و قيمت نفت خام انجام داده است، بر اساس 
پيش بيني ها مي تواند در آينده جاي عربستان سعودي را در 
بازار نفت بگيرد. منابع نفتي عربستان بيش از 260 ميليارد 
بشكه برآورد ش��ده اس��ت. رياض با ظرفيت توليد بيش از 
10 ميليون بشكه در روز، بيش از نيمي از آن را به بازارهاي 
جهاني صادر مي كند. اين كشور همچنين نيمي از ظرفيت 
توليد مازاد جهان را در اختيار دارد كه به رياض اين امكان 
را مي دهد كه ب��ا كاهش يا افزايش ظرفيت م��ازاد خود در 
بازارهاي جهاني به سمت تثبيت قيمت ها در جهت منافع 

خود گام بردارد. در عين حال برخي پژوهش��گران مسائل 
نفت تأكيد دارند كه ورود عراق به بازار جهاني نفت و تحقق 
حجم عظيم س��رمايه گذاري در صنايع نفتي اين كش��ور، 
جايگاه عربس��تان را با خطر مواجه مي كند. عراق با فرض 
غلبه بر چالش هاي داخلي نظير تروريسم و استقرار ثبات 
در عرصه هاي اقتصادي و سياس��ي- اجتماعي اين كشور، 
مي تواند با توليد بيش از 12 ميليون بش��كه در روز، جاي 
عربستان سعودي در اين عرصه را به خود اختصاص دهد. 
پيشي جس��تن عراق در صادرات نفت به هند از عربستان 
سعودي نيز در اين راستا قابل ذكر است. به واقع عراق موفق 
شده با بهره گيري از بازگشت تحريم هاي امريكا عليه ايران 
پس از خروج واشنگتن از برجام و نيز كاهش صادرات نفت 
عربستان به دهلي، گوي سبقت را از هر دوي اين كشورها 
در صادرات نفت به هند بربايد. عراقي ها همچنين از افزايش 
صادرات نفت عربستان و كاهش قيمت جهاني آن در نتيجه 
درخواس��ت ترامپ رئيس جمهور امريكا كه در واقع نوعي 
امتيازگيري از رياض محسوب مي ش��د، احساس رضايت 
ندارند چراكه اين اقدام عربستان سعودي بيش از 10 ميليارد 

دار به عراق زيان وارد كرده است. 
در طرف چهارم بايد گفت كش��ورهاي عربي خليج فارس 
كه دولت جدي��د عراق تمايل به گس��ترش رواب��ط با آنها 
دارد، از مهم ترين حاميان بي ثباتي و گسترش فعاليت هاي 
افراط گرايانه در اين كش��ور بوده اند. دولتمردان عراقي نيز 
بارها حمايت هاي عربستان سعودي از تروريسم و نيز عقايد 
فرقه گرايانه اين دولت را مورد اشاره قرار داده اند. اصواً بايد 
توجه داش��ت كه اغلب سياس��ت هاي دولت هاي عربي به 
تبعيت از عربستان سعودي شكل مي گيرد؛ به همين دليل 
از آنجا كه رياض همواره در صدد بي ثبات سازي عراق براي 
مقابله با آنچه نفوذ ايران در عراق و گسترش نفوذ ژئوپليتيك 
تهران مي داند،  است كشورهاي عربي نيز بر مبناي رويكرد 
عربستان سعودي و نيز مقابله با گسترش روابط تهران- رياض 
در همين مسير گام برداشته اند. طبق گزارش هاي نهادهاي 
تحقيقاتي در زمينه تروريس��م و افراط گرايي، عربستان از 
مهم ترين كش��ورهاي حامي گروه هاي افراطي در عراق به 
شمار مي رود. از جمله در گزارش  سال هاي 2015 و 2017 
مؤسسه سوفان مستقر در امريكا، تروريست هاي حاضر در 
عراق و س��وريه اتباع بيش از 66 كشور از جمله كشورهاي 
عربي نظير كويت و عربستان سعودي بوده اند. تنها عربستان 
سعودي به تنهايي با بيش از 3هزار نفر رده دوم بيشتر اتباع 
موجود در گروه هاي تروريس��تي را داش��ته است. عاوه بر 
عربستان اغلب كشورهاي ديگر عربي به انحاي مختلف مادي 
و معنوي افراط گرايي و گروه هاي تروريستي فعال در عراق 
را مورد حمايت قرار داده اند. از جمله امارات متحده عربي در 
بحبوحه نبرد دولت و مرم عراق با گروه داعش، در آبان 1393 
سازمان بدر عراق را در ليست گروه هاي تروريستي قرار داد 

كه با واكنش قاطع مردم و مقامات عراقي روبه رو شد. 
اما نكته مهم اين است كه عراق و كشورهاي عربي به اين نكته 
واقف هستند كه خاورميانه پس از حل و فصل بحران هاي 
تروريسم و نيز اس��تقرار ثبات در عراق و سوريه، به عرصه 
بازتعريف نقش هاي منطقه اي تبديل مي ش��ود؛ به همين 
دليل سعي مي كنند با ايجاد نوعي سياليت در سياست هاي 
خود، به تاش براي گسترش همكاري با دولت هايي بپردازند 
كه تا پيش از اين سعي در سرنگوني آنها داشته اند. مثال بارز 
آن نيز تاش كشورهاي عربي براي بازگشايي سفارت هاي 
خود در عراق از س��ال 2012 بدين س��و و تاش هاي اخير 
اين كشورها براي بازگشت به سوريه به رغم خصومت هاي 
چندس��اله اس��ت. در طرف ديگر عراق نيز در تاش براي 
افزايش نقش منطق��ه اي بايد به اين نكت��ه توجه كند كه 
با بازيگراني مواجه اس��ت كه نه تنها طي سال هاي 2005 
تا 2014 براي بي ثبات س��ازي اين كش��ور تاش كردند، 
بلكه ظهور داعش را نيز فرصتي مغتن��م براي تغيير بافت 

ژئوپليتيك و قومي اين كشور يافتند.

دموكراتهابرديوارترامپيادگارينمينويسند
امتياز بزرگي كه هم حزبي هاي رئيس جمهور امريكا هم به او نمي دهند
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راسا ر  ا  اد و اما اس  اداره ك  اس
وار  جار س ير ا  س ا و م رك  مر  

س ر م ما  م  ا ن ييرا كار سا  

راسا ر ا  اد و اما اس  اداره ك  اس

س ر م ما  م  ا ن ييرا كار سا  
اس م   ماره   و  جار   ير   

راسا ر  ا  اد و اما اس  اداره ك  اس
ا  ر  جار  ير ا  س ا و م رك  مر  

وار  اس س ر م ر دما  رك  ييرا   
اس م  ماره   و  اون   رك 

راسا ر  ا  اد و اما اس  اداره ك  اس
وار  جار س ير ا  س ا و م رك  مر  

راسا  ا اداره ك   ر كارك رك م ييرا   
اس م  ماره   و  اون   رك 

راسا ر  ا  اد و اما اس  اداره ك  اس
د  جار م ير ا  س ا و م رك  مر  

نگاهكشورهايعربيبهعراق
ازپشتعينكدودي

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88341654



گفتوگو
گفتوگوي»جوان«باپدرشهيدحسينداراب

 پسرم روز عاشورا 
مثل موايش حسين)ع( بي سر شهيد شد

 فريدهموسوي
حاجمس�لمدارابام�امجماعتقديمي
يكيازمس�اجدمحلهخزانهفاح،مدتي
ميشودكهبهدليلكهولتسنخانهنشين
شدهاست.خيليهادرمحلهخبرندارندكه
ايشانپدرشهيداستويكيازكوچههاي
محلهنيزبهنامفرزندش،ش�هيدحسين
دارابنامگذاريش�دهاست.برايعيادت
واحوالپرس�يازحاجمس�لمبهخانهاش
رفتيمودقايقيباايشاندرخصوصفرزند
شهيدشبهگفتوگونشستيم.حاجمسلم
ميگفتازامامعلي)ع(خواستمپسرمدر
مسيرامامحسين)ع(قدمبردارد.اينپسر
همنامشحسينبودهممثلامامحسين
بيس�رش�هيدش�دوهمروزش�هادتش
مصادفباعاشورايسال1365بود.ماحصل
ايندي�داروگفتوگ�وراپي�شروداريد.

 متولدنجف
خانه حاج مسلم داراب در يكي از كوچه هاي 
محله خزانه، آدرس سر راستي دارد. او در همان 
كوچه اي زندگي مي كند ك��ه به نام فرزندش 
نامگذاري شده است. قباً حاج آقا را در كسوت 
روحانيت ديده بودم. اين بار اما او را در بس��تر 

بيماري ماقات مي كردم. حاج مسلم به گرمي 
از ما استقبال كرد و به رغم اينكه 81 سال دارد 
و كهولت سن باعث شده است خانه نشين شود، 

به خوبي خاطرات حسين را به ياد مي آورد. 
پ��در ش��هيد در ي��ادآوري تول��د فرزندش 
مي گويد:حس��ين در نجف به دني��ا آمد. آن 
زمان مدتي مي شد كه به عنوان طلبه در حوزه 
علميه نجف تحصيل مي ك��ردم. خوب يادم 
اس��ت زماني كه به تولد حسين نزديك شده 
بوديم، به بارگاه آقا امام علي)ع( رفتم و از ايشان 
خواستم فرزندم در راه فرزند بزرگوارشان امام 
حس��ين)ع( قدم بردارد. دعايي كه مستجاب 
شد و حسين درس��ت 20 س��ال بعد در روز 

عاشورا به شهادت رسيد. 
 مهاجرتبهايران

آنهايي كه به تاريخ معاصر عاقه دارند، حتماً 

مي دانند كه مناقشه مرزي بين ايران و عراق 
در سال 1348 منجر به درگيري هاي متعددي 
شد. يكي از ش��راره هاي آتش اين درگيري ها 
دام��ان ايرانيان س��اكن در ع��راق را گرفت و 
رژيم بعث آنها را از اين كشور اخراج كرد. پدر 
شهيد بيان مي كند: بعد از 11 سال زندگي در 
نجف، يك روز ايادي حكومت بعث به ما گفتند 
بايد هرچه سريع تر عراق را ترك كنيد. من به 
زادگاه آبا و اجدادي ام كه روستايي در حوالي 
اردبيل بود، برگشتم. آن موقع حسين سه سال 
داشت و ش��خصيتش در ايران شكل گرفت. 
كسي نمي دانست اين پس��ر بعدها به مصاف 
همان رژيمي مي رود كه خان��واده اش را آواره 
كرده بود. 9 سال بعد از اخراج ما، انقاب پيروز 
شد و كمي بعد هم عراق به ايران حمله كرد و 

جنگ آغاز شد. 
 زخمپاشنهپا

پدر شهيد ادامه مي دهد: هنگام پيروزي انقاب 
حسين 12 سال داشت. مثل خيلي از بچه هاي 
همسن و س��الش او هم در جريان انقاب به 
اندازه خودش نقش ايفا ك��رد. بعد از پيروزي 
انقاب عضو بسيج شد. خيلي وقت ها در مسجد 
محله مان نگهباني مي داد. همزمان كارگري 

مي كرد و رزق حالي به دس��ت مي آورد. يك 
روز كه برف آمده و زمين يخ زده بود، حسين با 
اسلحه براي نگهباني مي رفت كه ناغافل زمين 
خورد و گلوله اي به پاشنه پايش اصابت كرد. او 
را به خانه بهداشت بردند و درمان اوليه صورت 
گرفت اما زخمي در پايش ايجاد شد كه بعدها 
همين زخم باعث خير ش��د! وقتي حسين به 
شهادت رسيد، پيكرش سر نداش��ت و او را از 

روي همين زخم پايش شناسايي كرديم. 
  فصلجبههها

سال 64 موعد خدمت س��ربازي حسين فرا 
رس��يد. از قبل دوست داش��ت به جبهه برود 
كه مادرش اجازه نمي داد، اما حاا ديگر بهانه 
خوبي براي حضور در جبهه پي��دا كرده بود. 
داوطلبانه هم درخواست كرد و به خط مقدم 
رفت. شش ماه پس��رم در جبهه بود و در اين 
مدت فقط يك بار ب��ه مرخصي آم��د. بعد از 
عمليات كرباي يك كه مه��ران دوباره آزاد 
شد، واحدي كه حسين در آن خدمت مي كرد، 
روي ارتفاعات اين شهر خط تحويل گرفت. روز 
عاشورا روي ارتفاعات منطقه يك گلوله خمپاره 
كنار حس��ين خورد و با انفجار خمپاره سر و 
دستش قطع شد. من از موا علي)ع( خواسته 
بودم كه فرزندم راه امام حس��ين)ع( را برود. 
حسين عاوه بر اينكه رزمنده جبهه اسام شد، 
نحوه شهادتش هم مثل امام حسين)ع( بود و 
بي سر به ديدار معبودش رفت. روز شهادتش 
در 25 ش��هريورماه 1365 درست مصادف با 

عاشوراي حسيني بود. 
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شكوفهزماني
ش�هيدابراهيمعش�ريهيكيازمربيانو
اساتيدتاكتيكفنوننظاميوفارغالتحصيل
دانشگاهافسريامامحسين)ع(بودكهبراي
دراختي�ارگذاش�تندانشنظام�ياشبه
عنوانيكمستش�اربهس�وريهرفتودر
همينجبههنيزبهشهادترسيد.ابراهيم
20اس�فند94لب�اسمدافعانح�رمرابر
تنكردو35روزبع�ددر24فروردينماه
1395درمنطقهالعيسسوريهبهشهادت
رسيداماچونپيكرشدرمنطقهعملياتي
ج�امان�دهب�ود،ب�اگذش�ت54روزخبر
ش�هادتشرس�ماتأييدش�دوازآنزمان
نامشدرزمرهش�هدايجاويدااثرجبهه
مقاومتاساميجايگرفت.برايآشنايي
بيشترباس�يرهومنشاينش�هيدجاويد
جبههمقاومتاس�اميباهمسرشساره
عيسيپوركهاهلشهرس�تاننكاازتوابع
اس�تانمازندراناس�ت،همكامش�ديم.

حاصلزندگيمشتركتانچندفرزند
اس�تونحوهآش�ناييتانباشهيد

چگونهبود؟
خدا به من و شهيد عشريه سه فرزند به نام هاي 
زهرا 13 ساله، زينب 10 ساله و فاطمه معصومه 
شش ساله امانت داده است. آشنايي ما تا حدي 
اتفاقي بود. از قبل آش��نايي نداشتيم. بنده به 
عنوان مربي قرآني در كانون قرآن شهرستان 
نكا فعاليت داش��تم و آقاي عشريه هم آنجا در 
واحد برادران مش��غول كارهاي فرهنگي بود. 
در جلساتي كه داشتيم، ايشان بنده را ديده و 
براي ازدواج انتخاب كرده بود. يك بار از ايشان 
پرسيدم ما كه يكديگر را اصًا نمي شناختيم 
چه شد كه من را انتخاب كرديد؟ آقاي عشريه 
گفت از نجابت، حيا و عفت شما بسيار خوشم 
آمد، چراكه در برخورد با آقايان مسائل شرعي را 

به خوبي رعايت مي كرديد. 
گوياهمسرتانازمربيانزبدهتاكتيك

نظاميبودند؟
بله، آقا ابراهيم س��ال 1379 از طريق يكي از 
دوستانش به س��پاه معرفي شد و خودش هم 
عاقه مند به عضويت در س��پاه ب��ود. به قول 
خودش »با ش��ناخت هس��تي و درك فلسفه 
خدمت و اينكه انديش��ه امام خميني)ره( به 
اهت��زاز درآوردن پرچم توحيد ب��وده در اين 
مس��ير قرار گرفتم«. بعدها ايش��ان در مسير 
خدمتش فارغ التحصيل دانشگاه افسري امام 
حس��ين)ع( ش��د و به عنوان يك مربي فنون 

نظامي فعاليت  كرد. 
چهانگيزههاييباعثش�دپدرس�ه

فرزندتصميمبگيردبهجبههبرود؟
ايش��ان در س��ال 92 كارشناسي ارش��د را در 
تهران  خواند. ش��هيد هميش��ه پيگي��ر اخبار 
وضعيت س��وريه بود و مي گفت:»دوس��تانم 
دارند سري به سري به سوريه اعزام مي شوند 
و ما هم وظايفي نسبت به دفاع از حرم حضرت 
زينب)س(، شيعيان و مسلمانان داريم.« نهايتاً 
هم با تخصص هايي كه داشت به عنوان مربي 
تاكتيك نظامي در آموزش گردان ها به سوريه 

اعزام شد. 
همس�رتان35روزبع�دازحض�ور
درس�وريهش�هيدش�دند،ازنح�وه

شهادتشاناطاعداريد؟
دوست شهيد به نام محمد صباغ  كه در همان 
عمليات جانباز ش��دند برايمان نقل كردند كه 
مدافعان حرم در منطقه العيس با تروريست ها 

درگير بودند. درگيري از ش��ب ت��ا اذان صبح 
ادامه پيدا مي كند. نزديكي هاي صبح دشمن 
تكي مي زد و آقاي صب��اغ در همين درگيري 
مجروح مي ش��ود و آقا ابراهيم هم به شهادت 
مي رس��د. چون منطقه در دست تروريست ها 
بود موفق نمي ش��وند پيكر همسرم را به عقب 

منتقل كنند. 
يكطرفقضيهجهادخ�ودرزمنده
استوطرفديگرهمسروخانوادهاش
كهمس�لماًس�ختيهايبس�ياريرا
متحملميشوند.ش�ماچطوربااين

سختيهاكنارميآييد؟
بله آن ه��م با موقعي��ت امروز جامع��ه حتماً 
سختي هاي زيادي وجود دارد كه ان شاءاه اگر 
ايق باشيم تحمل مي كنيم و اجرش بماند آن 
دنيا كه حضرت رقيه)س(، حضرت زينب)س( 
و امام حسين)ع( به ما بدهند. ما اان در جوار 
حض��رت معصومه)س( زندگ��ي مي كنيم اما 
بااخره غم غربت آدم را اذيت مي كند. سه فرزند 
دختر هم دارم كه بار تربيتش��ان روي دوشم 

سنگيني مي كند و براي تربيت و آرامش بچه ها 
به اهل بيت متوس��ل مي ش��وم اما به نظر من 
انساني كه مقيد به شركت در روضه اهل بيت)ع( 
است و با شنيدن مصيبت هاي امام حسين)ع( 
مي گوي��د:»كاش آن زمان ما ه��م بوديم و در 
ركاب اهل بيت)ع( قدم بر مي داش��تيم« حاا 
زمان امتح��ان پيش آمده اس��ت و نبايد بهانه 
جور كند. رهبري فرمودند:» اگر جوانان ما براي 
ياري رساندن به عراق و سوريه نمي رفتند امروز 
داعش��ي ها از مرزهاي كردستان و كرمانشاه و 
غيره تهاجم به س��رزمين خاك ايران را حتماً 
در پيش داش��تند.« من هميشه اينها را پيش 
خودم مرور مي كنم تا بدانم كه همسرم براي 
هدف واايي رفته است. آن وقت سختي هاي 
رفتنش برايم توجيه پذير مي شود. وقتي هم كه 
آقا ابراهيم مي خواست برود پيش خودم گفتم يا 
حضرت زينب)س( من كسي نيستم كه بخواهم 
به رفتن همسرم نه بگويم. اينطور شد كه خودم 

را راضي كردم و ايشان هم رفت. 
درحالحاض�ردخترانتانبادلتنگي
پدرچطوركنارميآيند؟خودش�ما
چهواكنشيبهخبرش�هادتايشان

داشتيد؟
آن شب كه خبر ش��هادت را دادند تمام بدنم 
را اس��ترس و لرزش فرا گرفت ولي به حضرت 
زينب)س( گفتم:»من در عهد خودم با ش��ما 
باقي ماندم و مي دانم كه شما نظاره گر همه چيز 
هستيد و دست من را مي گيريد و به من كمك 
مي كنيد.« يادم است همسرم قبل از رفتن به 
س��وريه يك هفته مرخصي گرفت و با كمك 
هم خانه را تميز كردي��م. براي دختران خريد 
عيد س��ال 95 را هم انجام دادي��م. آقا ابراهيم 
هميش��ه به بچه ها مي گفت:»اگر دلتنگ من 
شديد به ياد مصيبت هاي حضرت رقيه )س( 
بيفتيد كه چقدر ايشان را دشمنان اذيت كردند 
ولي اگر من ش��هيد شوم كسي ش��ما را اذيت 
نمي كند.« اان  با گذشت سه سال از شهادت 
پدرشان، دخترانم هنوز دلتنگي مي كنند، ولي 
به لطف خدا و اهل بيت )ع( قابل تحمل است. 
همسرم فكر آينده را هم كرده بود. براي زماني 
كه دخترانمان بزرگ مي ش��وند و سؤااتي از 
چرايي حضور پدرش��ان در سوريه مي پرسند، 
در آخرين صحبت ها ك��ه فيلمش هم موجود 
اس��ت به ما گفت:»من آگاهانه براي جهاد به 
سوريه مي روم و كسي هم من را مجبور نكرده 

است و دعا مي كنم امام زمان )عج( بيايد و من 
دوباره زنده شوم و در ركاب ايشان بجنگم و باز 

هم شهيد شوم.« 
شخصيتومنشش�هيدراچطوربه

تصويرميكشيد؟
آقا ابراهيم توانمندي هاي زيادي داش��ت كه 
قدرت و آگاهي پشت آن بود. در صحبت هايش 
مقتدرانه حرف مي زد. به نماز اول وقت اهميت 
مي داد و سعي مي كرد نمازهايش را در مسجد 
به جماعت بخواند. هميشه توسل به ائمه اطهار 
داشت و از روي  كتابي به نام »لهوف«   روضه 
چند دقيقه اي مي خواند و مي گفت:»خواندن 
اين روضه ها و توسل به اهل بيت موجب مي شود 
شيطان از خانه رانده شود و مائكه ها جايگزين 
آن شوند و دعاگوي اهل خانه شوند.« شهيد به 
معنا و مفاهيم قرآن اعتقاد خاصي داشت براي 
همين هر دو در كاس هاي حفظ قرآن در جوار 
حرم حضرت معصومه )ع( شركت و با يكديگر 
مباحثه مي كرديم. آق��ا ابراهيم مطالعات آزاد 
در مورد امام زمان )عج( و همين طور مفاهيم 
سياسي نظام و مملكت داشت و با اطاعات و 

آگاهي هايش از عقايدش دفاع مي كرد. 
چهخاطرات�ياززندگيمش�تركبا
ش�هيدعش�ريهدرذهنتانماندگار

شدهاست؟
س��ال 79 كه ازدواج كرديم، خيلي دوس��ت 
داشتم ماه عس��ل به زيارت حرم امام رضا)ع( 
برويم. آن موقع آقا ابراهي��م وضع مال خوبي 
نداش��ت. گفت نمي توانيم چند روز در مشهد 
مستقر ش��ويم. براي همين با اتوبوس رفتيم 
و بعد از زيارت حرم امام رضا)ع( س��ريع بليت 
گرفتيم و برگشتيم. آن روز آقا ابراهيم در حرم از 
برنامه هاي آينده اش، خيلي با من صحبت كرد 
و حتي از آرزوي ش��هيد شدنش حرف زد. اين 
آرزو هميشه با ايشان بود. در نزديكي جمكران 
محلي به نام كوه خضر وجود دارد كه 14 شهيد 
گمنام آنجا دفن هستند. زياد به آنجا مي رفتيم. 
آخرين باري كه با شهيد به اين مكان مقدس 
رفتيم شهيد دستش را بر سنگ قبر يكي از اين 
شهداي گمنام گذاشت و گفت:» خانم دعا كنيد 
به زودي اسم من هم روي يكي از اين سنگ هاي 
گمنام حك شود.« من لبخند زدم. آقا ابراهيم 
گفت:»راست مي گويي شايد من ايق نباشم.« 
گفتم نه منظورم اين نبود ولي دوست دارم شما 

در ركاب امام زمان)عج( باشيد. 

خاطره

خاطراتعيسيحسيني
ازهمرزمششهيدحسنعليپور

روحيه بخش نيروها 
در سخت ترين لحظات بود

در جزيره مجنون خط خندق حدود 20 ماشين 
كمپرسي نيسان داشتيم كه راننده يكي از آنها به 
نام عيدمحمد اردوني از نيروهاي وظيفه گردان 
مهندس��ي بود. ايش��ان  وقتي رفته بود ماشين 
خاك را خالي كند در همان حين  تركشي آمده 
بود و به س��ر اردوني اصابت كرده و قس��متي از 
مخچه اش را برده بود. نيروها با ديدن اين صحنه 
روحيه خود را از دس��ت داده و به پش��ت خط 
برگش��ته بودند. آقاي علي پور وقتي اين صحنه 
را ديد، گفت بايد كارتان را ادامه دهيد. تعدادي 
از بچه ها اول امتناع كردن��د. بعد علي پور گفت 
ايرادي ندارد، آقاياني كه دوس��ت دارند بمانند 
كار كنن��د، بفرمايند. ما خودمان هم هس��تيم. 
برادران ديگر هم به آنها نياز نيست كه بيايند. با 
اين برخورد علي پور راننده ها خجالت كشيدند و 
آمدند و پشت فرمان ماشين ها نشستند و ادامه 

كار را دنبال كردند. 

بعد از عمليات والفجر 8 يك روز شهيد علي پور 
در حالي كه عصباني بود آمد و گفت حس��يني 
آماده باش، زود نيروهاي��ت را بردار و جلو بياور. 
ت��ا آن روز علي پور اينگونه با م��ا برخورد نكرده 
بود. من از اين نوع برخورد ابتدا ناراحت ش��دم. 
به همين منظ��ور وقتي نيروه��ا را آماده كردم 
به ايش��ان گفتم ما آماده حركت هس��تيم. در 
بين راه گفتم آقاي علي پور چه ش��ده است كه 
اينقدر عصباني ش��ده اي؟ گفت چيزي نيست. 
عراقي ها اان دارند مي آيند. آنجا بود كه من به 
علت عصبانيت ايشان پي بردم. بولدوزرهايمان 
را برداش��تيم و جل��و رفتيم و در ش��هرك ولي 
عصر)عج( ش��روع ب��ه احداث خاكري��ز كرده و 

موقعيت را تثبيت كرديم. 

قبل از عمليات كرباي 4 علي پ��ور موقعيت و 
منطقه عملياتي كرباي 4 را ب��راي ما توضيح 
 داد و  گفت  با نيروهايتان با تدبير صحبت كنيد. 
موقعيتي كه ما مي رويم، جايي نيست كه كسي 
برگردد. س��عي كنيد يك حالت دعا و نيايشي 
داشته باشيد. هر قسمتي براي خودش مراسم 
برگزار كند ش��ايد ان ش��اءاه در اين عمليات 
پيروز شويم. من در عمليات كرباي 4 مجروح 
و در بيمارس��تان شيراز بستري ش��دم. شهيد 
علي پور با من تماس گرف��ت و گفت چه زماني 
خوب مي شوي كه برگردي؟ شهيد جوان بخت 
گفته بود، باب��ا اين آقاي علي پ��ور از جنازه اين 
بچه ها هم مي خواهد كار بكشد. گفتم فعًا كه 
مجروح هستم اما هر وقت ش��ما بگويي برگرد 

برمي گردم. 
منبع:دفاعپرس

گفتوگوي»جوان«باهمسرشهيدمدافعحرمسرهنگپاسدارابراهيمعشريه

جهاد من تربيت 3 يادگار شهيد است

آنشبكهخبرش�هادترادادند
تمامبدنمرااس�ترسول�رزشفرا
گرفتوليبهحض�رتزينب)س(
گفتم:»مندرعهدخودمباشماباقي
مان�دموميدانمكهش�مانظارهگر
هم�هچيزهس�تيدودس�تمنرا
ميگيريدوبهمنكمكميكنيد.«
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وي ژه كودك ونوجوان

داس��تان تصويري : پس��ر  بهانه گير

* قفل گرد ن
اولي : چرا  كليد تو گوشت ميكني؟

د ومي:  صبح كه از خواب بيد ار شد م د يد م گرد نم راست نميشه رفتم د كتر
 گفت عضات گرد نت قفل كرد ه ميخوام بازش كنم! 

نويد پس��ر همس��ايه و همكاس��ي ام بود. ما در ايام 
امتحانات براي رفع اش��كال و تبادل مطالب درسي 
معمواً به خانه همديگر رفت و آمد داشتيم. يك روز 
عصر بعد از تمام ش��دن مطالب درس��ي، نويد كتاب 
و جزوه اش را برداش��ت و موق��ع خداحافظي متوجه 
گلدان روي ميز نشد و برخورد خط كش نويد به گلدان 
همان و افتادن و شكستن گلدان همان. نويد كه شوكه 
شده بود همانطور كه تكه هاي شكسته گلدان را جمع 
مي كرد، گفت: »واي سعيد! ديدي چي شد؟ حاا چي 
كار كنيم؟« گفتم: »چي كار كنيم؟ يا چي كار كني؟ 
تو زدي شكستي حاا مي گي چي كار كنيم؟« نويد 
با لحن مايمي كه ناشي از شرمندگي اش بود، گفت: 
»خب حاا چي كار كنم؟« من ك��ه خجالت نويد را 
ديدم وسوسه ش��دم كمي سربه سرش بگذارم. سعي 
كردم خودم را خيلي ناراحت نشان بدهم. نچ نچ كردم 
و گفت��م: »واي نويد! تو مي دوني اي��ن گلدون چقدر 

باارزش بود؟«
- از كجا خريدين؟

- مگه خريدنيه! اينو عموم كه چند سال پيش رفته بود 
چين برامون سوغات آورده بود. 

-اينجا گير نمياد يكي مثلش رو بخرم؟ 
-چرا گير مياد.

 با خوشحالي گفت: »كجا ميفروشن؟ آدرس بده برم 
بخرم و بيارم.« خن��ده كنايه آميزي تحويلش دادم و 
گفتم: »اوني كه تو بخري دوزار نمي ارزه! چيني اصل 
نيست. همينجا تو ايران درست ميكنن و رنگ لعاب 
ميدن و به جاي گلدون هاي چيني قالب ميكنن. اين 
گلدوني كه شكوندي يه عتيقه بود. عموم مي گفت از 
يك دوره گرد چيني خريده. گفته كوزه مال  هزاره قبل 
از مياده.« نويد گفت: »حاا چي كار كنم؟ چطوري 
جبران كنم؟« گفتم: »خ��ودت مي دوني! يه طوري 
جبران كن ديگه. ولي بدون كه اين خيلي ارزش��مند 
بود. حاا تا وقتي بابا س��راغي از گل��دون نگيره منم 

چيزي نمي گم تا يه فكري بكني.« بعد همه قطعات 
شكسته گلدان را در كيسه زباله ريختم و به نويد دادم و 
گفتم وقتي مي رود با خودش بيرون ببرد. نويد غصه دار 
و ناراحت رفت و من در دلم به سادگي او مي خنديدم 
و از اينكه سر كارش گذاشته بودم لذت مي بردم. از آن 
روز به بعد نويد به خانه م��ا نيامد ولي هر بار كه با من 
روبه رو مي ش��د اطمينان مي داد كه جبران مي كند. 
خجالت و ش��رمندگي نويد براي��م لذت بخش بود و 
همين باعث مي شد كه من بيشتر از او سوء استفاده و 
او را با نگاه هاي معني دار اذيت كنم. يك ماهي از آن 
ماجرا گذشته بود. يك روز عصر زنگ خانه ما به صدا 
درآمد. پش��ت در نويد با يك جعبه مقوايي ايستاده 

بود و در حالي كه لبخند داش��ت درخواست كرد به 
اتاق برويم. در اتاق وقتي جعب��ه مقوايي را باز كرد از 
تعجب دهانم باز ماند. نويد گل��دان  نقش داري را از 
درون جعبه درآورد و روي ميز گذاشت و گفت: »بفرما! 
همونطوري كه ق��ول داده بودم بااخ��ره يكي مثل 
گلدوني كه شكس��تم رو پيدا كردم.« گفتم: »از كجا 
پيدا كردي؟« گفت: »با ه��ر زحمتي بود تهيه كردم. 
ولي 5 ميليون برامون آب خ��ورد.« با تعجب گفتم: 
»5 ميليون دادي براي اين؟« نويد با تعجب پرسيد: 
»كمه؟ يعني اون گلدون گرون تر از اين  بود؟ وجداناً 
خيلي تاشمون رو كرديم.« گفتم: »گرون تر كه نه. 
تقريباً، فكر كنم همين حدودا ب��ود. حاا چه جوري 
پيدا كردي؟« گف��ت: »دايي ام با يك��ي از كارمندان 
سفارت چين تو تهران دوس��ت صميمي هستند. از 
طريق او تونستيم. برادر همون چينيه كه تو سفارت 
كار مي كنه يكي شبيه گلدون رو گير آورده و برامون 
پس��ت هوايي كرد.« بعد گفت: »البته كامًا ش��بيه 
گلدون شما كه نيس��ت، اما فكر كنم شباهت زيادي 
داره.« دوباره بابت شكسته شدن گلدان عذرخواهي 
كرد و رفت. با رفتن نوي��د عذاب وجدان همه وجودم 
را فراگرفت. نويد و خان��واده اش تنها به خاطر دروغ و 
سرگرمي من مجبور به تحميل هزينه چند ميليوني 
شده بودند. افسوس خوردم چرا از اول حقيقت را به 
نويد نگفتم. از اينكه در اين مدت اينقدر به او فش��ار 
روحي آوردم پشيمان بودم. در موقعيتي بين گفتن 
حقيقت و عذرخواهي از نويد گير كرده بودم. آن شب 
تا صبح از ش��دت فكر و عذاب وجدان پلك روي هم 
نگذاشتم. تصميم گرفتم حقيقت را به او بگويم و آن 
گلدان گرانقيمت را به نويد برگردانم. فرداي آن روز 
بعد از تعطيل شدن از مدرسه از نويد خواستم قبل از 
رفتن به خانه ما بيايد. وقتي داخل اتاقم شديم همه 
حقيقت رو به او گفتم و توضي��ح دادم كه آن گلدان 
سفالي چيني نبوده و قيمتي نداشته و از اينكه در اين 

مدت سربه سرش گذاشته ام و باعث شدم اينقدر هزينه 
كند عذرخواهي كردم. بعد گلدان را برداشتم و به نويد 
دادم و گفتم: »حاا كه اينقدر پول دادين بهتره گلدون 
در خانه خودتان باشد. اينطوري از شدت پشيماني ام 
كاسته مي شه.« نويد نگاهي به من انداخت و با لحن 
خاصي گفت: »سعيد خيلي پشيموني؟ وجدان درد 
داري نه؟« گفتم: »خب آره! تو اين مدت خيلي اذيت 
شدي. من اگه مي دونستم همين شوخي ساده اينقدر 
تو و خونواده ات رو به دردس��ر مي اندازه اصًا چنين 
كاري نمي كردم.« نويد گفت: »خب بله! چند روز اول 
خيلي برام سخت گذشت ولي بعدش ديگه با تهيه اين 
گلدون همه چي حل شد.« حرف نويد را تأييد كردم 
و گفتم: »بله حل شد اما به چه قيمتي؟ تو براي تهيه 
اين گلدون اين همه هزينه كردي.« نويد گفت: »بله، 
ولي مهم نيس��ت.« گفتم: »منظ��ورت چيه كه مهم 
نيست؟ مگه نگفتي 5 ميليون هزينه كردي؟« نويد 
خنده اي كرد و گفت: »5 ميليون درسته اما نه تومن 
بلكه 5 ميليون ريال! يعني 500 هزار تومن.« من كه 
از حرف هاي نويد سر در نياوردم، گفتم: »چطور؟ پس 
قضيه تهيه گلدون از چين و سفارت و چه و چه همه 
سر كاري بود؟« نويد دوباره خنديد و گفت: »بله ديگه! 
همونطوري كه تو من رو سر كار گذاشتي اين به اون 
در! راستش وقتي اون روز تكه هاي شكسته  گلدون 
رو خونه بردم و نشون بابام دادم، بابا بهم گفت كه اين 
گلدون ها ايراني و مال يه جايي حوالي همدان به نام 
اله جينه. خيلي معروفه. واقعاً ديدنيه. واسه همين هم 
تصميم گرفتيم هم براي خريدن سفال هاي اله جين 
و هم براي ديدن غار تفريحي عليصدر يه س��فر بريم 
همدان و از منطقه اله جين كه مركز توليد سفال هاي 
متنوع اس��ت ديدن كنيم و آخرسر واس��ه سوغاتي 
يه چند تايي س��فال خريديم. براي همين هم گفتم 
5 ميليون واس��ه مون آب خورد. البته ريال، نه تومن.
درضمن مدل ه��اي قابي  و بي كيفي��ت چيني هم 
داشتن كه اصًا به درد نمي خورد.« بعد در حالي كه 
لبخند مي زد، گلدان را گذاشت روي ميز و گفت:»كاا  
فقط ايراني- جنس فقط توليد ملي. تو  هم ديگه از اين 

شوخي ها نكن! دست بااي دست زياده!«

نيشخند

* پيشگويي 
معلم بعد از اينكه ورقه هاي امتحان را به د انش آموزان د اد از سعيد 

پرسيد :   تو از روي د ست مسعود صاد قي نوشتي؟ 
سعيد با تعجب پرسيد: از كجا فهميد ين؟ 

معلم: از اونجايي كه اسم وفاميل مسعود رو هم نوشته بود ي!
*  روز هفته 

معلم : سعيد  بگو ببينم تلفظ صحيح 
چهارمين روز هفته كد ام است ؟

سعيد: چهارشنبه؟
 معلم: نخير.

سعيد: چاهارشنبه؟
معلم : غلطه.

سعيد: چارشنبه؟
معلم : هيچكد وم.

سعيد: پس چي ميشه؟
معلم :  سه شنبه  ميشه!

چند بهانه براي خنديدن روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

بهاءالدي��ن محمدبن حس��ين عاملي معروف به 
ش��يخ بهايي در۸ اسفند۹۲5شمسي دربعلبك 
لبنان به دنيا آمد.حكيم،فقيه،عارف،سياست مدار، 
منجم،رياضيدان،شاعر،اديب،مورخ و دانشمند 
نامدارقرن دهم و يازدهم هجري كه در دانش هاي 
فلس��فه، منطق،هيئت و رياضيات تبحر داشت.

حدود ۹5 كتاب و رساله از او در علوم مختلف بر 
جاي مانده  است. 

شيخ بهايي در همه علوم عصر خود متبحر و در 
پاره اي، منحصر به فرد تلقي مي ش��د. همچنين 
وي در علوم ديني به رتبه اس��تادي رس��يده و 

مرجع عملي فقهي به شمار مي رفت. از مهم ترين 
حوزه هاي دانشي كه ش��يخ بهايي در آن تبحر 
و تس��لط داش��ته مي توان از رياضي، معماري، 

مهندسي، جغرافيا و نجوم نام برد. 
تبح��ر وي در رياض��ي و معماري و مهندس��ي 
باعث ش��د در تعيين س��مت قبله مسجد امام 
اصفهان نقش اساسي ايفا كند. طراحي و ساخت 
گرمابه اي مع��روف در اصفهان كه ب��ه روايتي 
تنها با يك ش��عله بس��يار كوچك گرم مي شد، 
طراحي منارجنبان اصفهان، معماري مسجد امام 
اصفهان، مهندسي حصار نجف و شاخص تعيين 

اوقات شرعي )س��اعت آفتابي در مغرب مسجد 
شاه( از كارهاي اوست. بنا به نقلي، شيخ بهايي 
را بنيانگذار تهيه نان س��نگك و حلواشكري نيز 
مي دانند. شيخ در ۸ شهريور ۱000 شمسي در 
اصفهان درگذشت. به پاس خدمات وي به علم 
ستاره شناسي، سازمان بين المللي يونسكو سال 
۲00۹ كه مصادف با سال نجوم بوده نام وي را در 

ليست مفاخر ايران ثبت كرد. 
 در ادام��ه حكايت��ي از كش��كول ش��يخ بهايي 

مي خوانيم: 
 عارفي  گويد ك��ه روزي دزدان قافله ما را غارت 

كردند، پس نشستند و مش��غول طعام خوردن 
شدند. يكي از آن ها را ديدم كه چيزي نمي خورد. 
به اوگفتم كه چرا با آنها در غذا خوردن ش��ريك 
نمي ش��وي؟ گفت: »من ام��روز روزه ام.« گفتم: 
»دزدي و روزه گرفتن عجب است.« گفت: »اي 
مرد! اين راه، راه صلح اس��ت كه ب��ا خداي خود 
واگذاشته ام، ش��ايد روزي سبب شود و با او آشنا 
ش��دم.« آن عارف مي گويد س��ال ديگر او را در 
مسجدالحرام ديدم كه طواف مي كند و آثار توبه از 
وي مشاهده كردم. رو به من كرد وگفت:»  ديدي 

 كه آن روزه چگونه مرا با خدا آشنا كرد.« 

شـوخي 5 ميـليـوني
خنده تنفس و گردش خون را افزايش مي دهد. 

در آخر براساس ضرب  المثل معروف اندازه نگهدار كه اندازه 
نكوست، ضروري است بدانيد با وجود همه فوايد ذكر شده 
بايد در نظر داش��ت كه خنده اي مطلوب است كه به موقع و 
به اندازه باشد و افراط و تفريط در خنده نه تنها مفيد نبوده 

بلكه نتايج زيان باري به همراه خواهد داشت.

خنده احساسات منفي مانند خشم، 
سرخوردگي و ترس را در شما خنثي مي كند.

 خنده باعث مي شود كه ش��ما به زندگي بيشتر 
خوش بين باش��يد و احس��اس غ��م، نااميدي، 

اضطراب و افسردگي در شما كمتر مي شود. 

 خن��ده عزت نف��س را افزايش مي دهد و ش��ما 
احساس اعتماد به نفس و آرامش مي كنيد. 

 خنده موجب تقويت دوستي مي شود. 

 خنده ورزش خوبي است. محققان بر اين 
باورند كه هر ۱00 بار خنده مساوي با ۱5 دقيقه 

دوچرخه سواري است. 

 خنده هورمون استرس را در بدن شما كاهش مي دهد. 

خنده شما را خاق، آرام و انعطاف پذير مي كند. 

شيـخ بهـايي
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دارم ماشين چمن زني پدر چه كار ميكني؟ 
را آماده ميكنم

  چرا بد پسرم؟
 آخه خيلي

 سرو صدا داره

چون سرو
 صدا داره بده؟

بله حاا  نميشه
 روشن  نكني؟

بذار فكر كنم؟
باشه من از ماشين چمن زني 
چهاستفاده نميكنم اما به يه شرط

 شرطي؟

 شرطش اينه كه تو هم بايد بيايي 
و  در چمن زدن كمكم كني. 

چون من مجبورم با اين 
دستهام  و با قيچي چمن 

نه پدر همون زني كار كنم. 
بهتركه با ماشين
 كار كني. من 
 تحمل ميكنم 

اي 
ناقا

من؟!

چه بد!



تعقيب سناتوري كه هتاكي كرده بود، شد. عاوه بر 
اين از يكي دو سال پيش از آن راديو بغداد برنامه هاي 
خود را عليه رژيم ش��اه ش��روع كرده بود و مبارزان، 
مواضع امام و انقابيون را از طري��ق اين راديو بيان 
مي كردند. مجري برنامه حجت ااسام  والمسلمين 
آقاي دعايي بود. يكي از سرگرمي هاي عاقه مندان 
به مبارزه، گوش دادن به راديو بغداد بود و بنده هم 
گوش مي دادم. همچني��ن يكي دو راديوي ديگر كه 
بيانيه هاي مبارزان انقابي را مي خواندند. مهاجرت 
ما به ته��ران مقارن ب��ا واقعه ديگري ه��م بود و آن 
شهرت روز افزون دكتر شريعتي در محافل مذهبي 
آن سال ها بود. در سالي كه ما به تهران آمديم، دكتر 
شريعتي در سال50 يا همان حدود از مشهد به تهران 
آمده و در تهران مستقر شده بود و در بعدازظهر هاي 
جمعه در حس��ينيه ارش��اد درس» تاري��خ اديان« 
مي گفت كه بعد قرار بود به بحث »اسام شناس��ي« 
برسد. ما سخت مشتاق شنيدن اين بحث ها و شركت 
در اين كاس ها بوديم. شركت در اين محافل آزاد بود 
و اكثراً هم دانشجويان ، كارمندان و تحصيلكرده هاي 
جوان در اين جلسات شركت مي كردند. صحبت هاي 
ايشان با رويكرد خاصي كه به مسائل مذهبي داشت 
و تفس��ير انقابي اي كه مي كرد، فوق الع��اده براي 
نس��ل جوان جذاب بود، به خصوص ك��ه از ادبيات 
انقابي خاص آن زمان هم اس��تفاده مي كرد. در آن 
سال ها بنده نشريه»اسام، مكتب مبارزه« كه نشريه 
اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان در اروپا بود 
را مي خواندم و در جريان امور قرار مي گرفتم. عاوه بر 
آن كتاب هايي هم كه داراي مضامين سياسي بودند و 
در بين انقابيون و محافل دانشجويي اشتهار داشتند 
را مطالعه مي كردم و يك��ي از دغدغه هاي اصلي من 
اين بود كه چرا كش��ور ما جزو اقمار امريكاس��ت و 
استقال سياسي آن دستخوش چپاول امپرياليسم 
امريكا شده و چرا جريان هاي وابسته مثل بهايي ها، 
صهيونيست ها و به طور عام سكوار ها و غيرمذهبي ها 
و ضدمذهبي ه��ا آزادي عمل وس��يعي دارن��د، اما 
مذهبي ها زير فشارهاي پنهان و آشكار هستند. اين 
سؤاات مرا به سمت يافتن پاسخ سوق دادند و سعي 
كردم بر آگاهي هاي خودم بيفزايم و بر عناد خود با 

رژيم تأكيد بيشتري داشته باشم. 
فعاليت هاي سياسي آش�كارتان را به چه 

شكل در تهران آغاز كرديد؟
از س��ال50 كه به تهران آمديم بنده ب��ا معدودي از 
دوس��تان كه عمدتاً متعلق به خانواده هاي روحاني 
و ب��ازاري و عاقه مند به اين مباحث بودند، ش��روع 
به مطالع��ه اعاميه هاي گروه هاي سياس��ي به ويژه 
سازمان  مجاهدين خلق و تكثير و توزيع آنها كرديم. 
مجاهدين آن زمان مجاهدين سال هاي بعد نبودند و 
حداقل يك سازمان اسامي و مذهبي تلقي مي شدند 
و بزرگاني از علماي تهران از آنها حمايت مي كردند و 
اين براي ما مايه افتخار بود كه مسلمان ها در مبارزه 
عليه رژيم فعال هستند. فعاليت هاي ما در حد گرفتن 
اعاميه ها، خواندن آنه��ا، توزيع بين دانش آموزان و 
در محافل ديگر و همچنين اعاميه هايي كه از عراق 
مي آمد و خوان��دن كتاب وايت فقيه و س��اير كتب 
به اصطاح ممنوعه آن روز و بحث پيرامونش��ان در 
مجالسي كه داش��تيم، بود. ما گرچه به سازمان ها و 
گروه هاي مسلح احترام مي گذاشتيم، اما تشكياتي 
و س��ازماني عمل نمي كردي��م و در واق��ع يك كار 

خودجوش بود. 

در خصوص فعاليت هاي سياسي تان با پدر 
مشورت مي كرديد؟

خير، البته ايشان مي دانستند كه با چه كساني رفت و 
آم��د داريم، ولي چ��ون حدس مي زدي��م كه بعدها 
محدوديت هايي براي ما ايجاد خواهد شد و احتمااً 
دستگير خواهيم ش��د، لذا نمي خواستيم ايشان در 

جريان قرار گيرند. 
اولين دستگيري تان چگونه اتفاق افتاد؟

اولين و آخرين دس��تگيري من مربوط به24 خرداد 
س��ال50 مي ش��ود. علت آن هم خوان��دن و توزيع 
اعاميه ها و مطالعه كتاب هاي سياسي ممنوعه بود. 
اطاع داشتم كه يكي از دوستانم را ساواك دستگير 
كرده است،بنابراين  خانه را كمي آماده كرده بودم كه 
اگر احياناً دستگير شدم، كتاب هاي ممنوعه به دست 
مأموران نيفتد. آن موقع من سال اول دانشسرا بودم 
و چون ش��اگرد اول بودم، از من دعوت كرده بودند 
در تصحيح برگه ها به استادان كمك كنم. صبحگاه 
پنج ش��نبه بود كه مأموران به خواب��گاه آمدند و مرا 
با همان لباس خواب دس��تگير كردند و مستقيم به 
كميته  مش��ترك  ضد خرابكاري در ته��ران آوردند. 
در واقع هم��ه زنداني ها را اول به كميته  مش��ترك 
مي بردند و بع��د از بازجويي  و معلوم ش��دن تكليف 
پرونده به زندان قصر مي فرستادند. پس از دستگيري 
هم وقتي مرا به كميته مش��ترك بردند در مجموع 

چهار بار مورد بازجويي قرار گرفتم كه هر بار بازجوها 
را گمراه كردم. 

خانواده چطور از دس�تگيري ش�ما مطلع 
شدند؟ 

س��ه روز بعد از اينكه مأم��وران برادرم را دس��تگير 
كردند، به منزل ريختند و به خانواده گفتند كه مرا 

هم دستگير كردند. 
در بازجويي ه�اي كميته  مش�ترك چطور 

بازجوها را گمراه مي كرديد؟
هر بار همان حرف ه��اي قبلي را تك��رار مي كردم، 
چون درباره بازجوي��ي پس دادن قب��ًا  چيزهايي 
خوانده بودم و مي دانستم وقتي كتك مي خورم نبايد 
حرف اضافي بزنم كه آنها متوجه ش��وند حرف هايي 
براي گفت��ن دارم، بنابراين اين موض��وع براي من 
شناخته شده بود. از طرفي چون بازجوهايمان يكي 
بودند آنجا به من گفتند كه برادرت هم اينجاس��ت، 
منتها من ايشان را نديده بودم، چون سلول هايمان 
جدا بودند. ايشان سه ماه در زندان كميته بود و من 
يك ماه و هش��ت روز. پس از آن هم مرا به قرنطينه 
بردند و يك هفت��ه اي در آنجا نگه داش��تند. بعد از 
هفت روز هم در ك��ه قرنطينه بوديم، م��ا را به بند4 
زندان قصر منتقل كردن��د تا منتظر روز محاكمه در 
دادگاه نظامي  بمانيم. معمواً كس��اني كه به دادگاه 
مي رفتند، مي گفتند ما كاره اي نبوديم و از خودشان 
سلب مسئوليت مي كردند، لذا يكي از دوستان براي 

من يك دفاعيه نوشت. 
چه كسي براي شما دفاعيه نوشت؟

آقاي امي��ر اصاني كه بعدها رئي��س كل بانك ملي 
ايران شد. ايش��ان در زندان قصر هم بندم بود، منتها 
از من بزرگ ت��ر و حدوداً 35 س��اله و يكي دو بار هم 
دستگير شده بود. آدم خيلي معقولي بود. به زنداني ها 
مي گفت در زندان س��ر مس��ائل هي��چ و پوچ بحث 
نكنيد و در دادگاه حساس��يت آنه��ا را برنينگيزيد، 
چون يكمرتبه شش ماه زندانتان مي شود پنج سال. 
منظورش اين بود كه جواني و سادگي نكنيد.ايشان 
خودش براي من يك دفاعيه نوش��ت كه رفتم و در 
دادگاه خواندم و به18 ماه زندان محكوم شدم و چون 
زير17سال بودم و صغر سن داشتم، طبق قانون آن 
زمان حكمم به ش��ش ماه تقليل پيدا ك��رد و نهايتاً 

در24 آذر سال52 آزاد شدم. 
در زندان قصر چه كساني را مي شناختيد؟

در زندان قصر تقريب��ا400ً- 300 نفر زنداني بودند 
كه بعضي از آنها را مي شناختم يا اسمشان را شنيده 
ب��ودم، از جمل��ه ب��رادر بزرگ ت��رم محمدآقا،آقاي 
عزت شاهي، خسرو گلس��رخي و مهدي تقوايي كه 
چون من اولين زنداني سياسي زير 18 سال بودم كه 
محاكمه شدم همه لطف خاصي در حق بنده داشتند. 
بعدها چند نفر زير18 سال زنداني شدند، ولي تا آن 

موقع كسي به سن من زنداني نبود. 
وضعيت زنداني�ان در زن�دان قصر چطور 

بود؟
بندها اتاق هاي بزرگي داش��ت ك��ه در هر يك10، 
هش��ت يا هفت نفر با هم بودند. البته زنداني آنقدر 
زياد بود كه اتاق ها پر ش��ده بودند و تخت هاي چند 
طبق��ه اي را در راهروه��ا زده بودند. بع��د هم براي 
اينكه مذهبي ها و چپ ها مزاحم هم نباش��ند، از هم 
جدا شدند و در س��لول هاي جداگانه اي بودند، ولي 
سرس��فره همه كنار هم مي نشس��تند. زندان قصر 
حياط هم داشت و مي ش��د ورزش كرد و قدم زد. دو 

19 بهم�ن س�ال 57 برای دي�دن امام 
به مدرس�ه علوی می رفتم ك�ه در راه 
فدائيان خلق را ديدم كه به مناس�بت 
س�الگرد واقعه س�ياهكل مراس�می 
برگزار كرده بودند. هم�ان موقع خبر 
رسيد  كه از ديشب تا صبح در نيروی 
هوايی زد و خورد ب�وده و عده زيادی 
كش�ته و مجروح ش�دند، با اين حال 
چريک های فدائي�ان خلق توجهی به 
مسئله نكردند و به راه شان ادامه دادند
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  »روزهاي مبارزه و روزهاي پيروزي از منظر يک شاهد عيني«
در گفت وشنود با محمدحسن رجبي)دواني(

 گروه هاي مسلح 
با بدنه انقابيون بيگانه بودند

روز در هفته ماقاتي داشتيم و هر بار 10 دقيقه 
اجازه ماقات مي دادند. روزها كه هر كسي برنامه 
خودش را داشت، اما شب ها من و برادرم و يكي از 

دوستان قديمي ايشان با هم بوديم. 
در آن دوران پ�در چند ب�ار به ماقات 

شما آمدند؟ 
در تمام پنج  ماهي كه من در زندان بودم و حدود 
دو سالي كه برادرم در زندان بودند ايشان گاهي 
دو بار، ولي حداقل يك ب��ار در هفته مي آمدند، 
حال آنكه من نديدم كه يك روحاني به ماقات 
فرزندان��ش بيايد. چ��ون نگهبان ها اس��ائه  ادب 
مي كردند، روحانيون نمي آمدند و مادر ، خواهر 
و برادره��اي زندان��ي را مي فرس��تادند، اما پدر 
من هفته اي دو بار همراه م��ادرم مي آمدند و نه 
فقط با م��ا كه با همه زنداني ها س��ام و  عليك و 
احوالپرس��ي مي كردند و به خانواده ها دلداري و 
قوت قلب مي دادند. ات��اق ماقات جايي بود كه 
آن را با يك راهرو از وس��ط نصف ك��رده بودند. 
يك طرف خانواده ها مي ايس��تادند و يك طرف 
ما بوديم و پاس��باني در آنجا قدم م��ي زد. پدرم 
چون با زندانبا ن ها برخورد خوبي داش��تند، آنها 
هم بعضي وقت ها ماحظ��ه مي كردند و بين ما 

نمي ايستادند. 
علت دستگيري برادرتان چه بود؟

علت دستگيري ايش��ان هم مثل من بود منتها 
ايشان آن زمان در دانش��گاه بودند. البته بعد از 
اينكه دو س��ال محكوميت برادرم در زندان قصر 
تمام شد، يك س��ال  و  نيم ايش��ان را اضافه نگه 
داش��تند و به زندان اوين بردند، چون ساواك و 
رژيم بيم داش��تند كه امثال ايشان به گروه هاي 
مسلح بپيوندند، تصميم داش��تند آنها را  بيشتر 
در زندان نگه دارند. هنگامي كه ايشان در زندان 
اوين بودند، با آنكه هنوز س��اخت و س��از نشده 
بود و پدر و مادرم مي دانستند كه اجازه ماقات 
نمي دهند، مرتباً از سر جاده تا زندان اوين در گل 

و اي مي رفتند كه ايشان را ببينند. 
نگاه پدر به دس�تگيري و زنداني  شدن 

شما و برادرتان چه بود؟ 
ما ايش��ان را در جريان جزئيات قرار نمي داديم. 
بعد از دستگيري هم با حضورشان در ماقات ها 
و انجام اقداماتي كه فكر مي كردند براي آزادي ما 
ازم است، هر كاري كه از دستشان برآمد انجام 
دادند. با اين حال بع��د از آزادي و پس از انقاب 
حتي يك بار هم درباره اين موضوع كه من راضي 
نبودم يا اين همه براي ماقات با شما و رهايي تان 

سختي كشيدم با ما حرفي نزدند. 
بع�د از آزادي مبارزاتت�ان را ادام�ه 

داديد؟
بعد از آزادي ب��ه دليل اوجگي��ري فعاليت هاي 
مسلحانه گروه ها جو بس��يار سنگيني بر جامعه 
حاكم بود و رژيم س��ختگيري هاي خود را چند 
برابر كرد. همانطور كه اش��اره كردم حتي بعد از 
اتمام محكوميت زنداني هاي سياسي آنها را آزاد 
نكرد و دس��تگيري هاي گسترده اي را هم شروع 
كرد. من چون به هر حال س��ابقه زندان سياسي 
داشتم و نگران بودم كه اگر مجدداً دستگير شوم، 
ديگر راه نجاتي برايم نخواهد بود، آشكارا فعاليت 
نمي كردم، لذا وارد دانش��گاه شدم و به تحصيل 
ادامه دادم، اما با تحفظ كامل به مطالعات خودم 
ادامه مي دادم. در سال55 و56 كمي آزادي نسبي 
در كشور ايجاد شد و من هم به تبع دانشجويان 
ديگر وارد فعاليت ه��اي انقابي با پيروي از خط 

امام شدم. 
از روزهاي پر التهاب سال57 و حضور 

در تظاهرات  خاطره اي داريد؟
اولي��ن راهپيماي��ي بزرگي ك��ه اتف��اق افتاد، 
راهپيمايي تاس��وعاي س��ال57 بود. آن روزها 
منزل ما در قيطريه بود و از آنجا حركت كرديم. 
در زير پل سيد خندان، شاخه  شميران تشكيل 
شده بود و شهيد مطهري و شهيد بهشتي  جلوي 
يك جمعي��ت500- 400 هزار نف��ري حركت 
مي كردن��د. پ��در ه��م در آن راهپيمايي بزرگ 
شركت كردند و در جمع روحانيون بودند. آن روز 
من رفتم و از بااي پل نگاه كردم. تا چش��م كار 
مي كرد از تمام خيابان هاي اطراف سيل جمعيت 
بود كه مي آمد تا همگي به سمت ميدان آزادي 
حركت كنند. آنج��ا بود كه فهمي��دم كار رژيم 
شاه تمام شده اس��ت. فقط خدا خدا مي كرديم 
كه حضرت امام انقاب را نيم��ه  تمام نگذارند و 
مذاكره اي چيزي پيش نيايد، ولي ديديم كه امام 
الحمده كامًا بر اوضاع مسلط و بر مواضع خود 

پا بر جا هستند. 
در روزهاي پرشور انقاب حال و هواي 
گروه هاي سياسي را چطور مي ديديد؟

در روز 19 بهمن سال57، سه، چهار روز قبل از 
پيروزي انقاب، حضرت امام در مدرس��ه علوي 
بودند. رفتم كه ايش��ان را ببين��م، ولي جمعيت 
از پيچ  ش��ميران تا خيابان ايران به شكل فشرده 
حضور داشتند. آنجا ديدم كه فدائيان خلق دارند 
مي آيند. 19 بهمن سالگرد واقعه سياهكل بود و 
اينها آمده بودند كه آن مراس��م را برگزار كنند و 
شعار مي دادند زنده باد سياهكل. آنجا ديدم كه 
ماشين هايي در حال عبور هستند و به مردم خبر 
مي دهند كه در نيروي هوايي از شب تا صبح زد و 
خورد بوده و عده زيادي كشته و مجروح شده اند 
و درگيري مسلحانه آغاز شده است. با اين حال 
چريك هاي فدايي خل��ق به اين خب��ر اهميت 
ندادند، اما مردم عادي به س��مت نيروي  هوايي 
حركت كردند. در واقع اين س��ازمان متش��كل 
مس��لح هنوز در حال و هواي قبل از انقاب بود 
و توجه نداشت كه از شب تا صبح چه اتفاقي در 
تهران افتاده اس��ت. براي آنها اهداف خودشان 
مهم تر از حوادثي بود كه اتفاق مي افتاد و به طور 

كل نسبت به انقاب بيگانه بودند. 
زندانيان مسلمان پس از پيروزي انقاب 
چقدر به آرمان هايشان دست يافتند؟ 
رژيم از ريشه و بن وابسته به امپرياليسم امريكا 
و اس��رائيل بود. كس��اني كه دي��ده بودند رژيم 
چگونه توانس��ته بود بر مبارزات فائق آيد و آنها 
را در نطفه خفه كند، خوب مي دانس��ت كه اين 
انقاب چه عظمت و قدر و قيمت��ي دارد، لذا ما 
كه فارغ از الگوهاي رايج بوديم و مي دانستيم كه 
اين الگوها هيچ گاه در ايران پياده نخواهند شد و 
با حمايت هايي كه امريكا از رژيم شاه مي كند و 
رژيم بر تمام ابزارها مسلط است، آگاه بوديم كه 
از طريق مبارزات چريكي به هيچ وجه نمي شود 
با رژيم شاه در افتاد. مي فهميديم كه اين انقاب 
چه نعمت اله��ي عظمايي را نصي��ب ملت ايران 
كرده اس��ت؛ نعمتی كه غير از رهبری امام)ره( 
و حمايت مردم محال بود در كشور رخ دهد لذا 
همه مشكات را با جان و دل پذيرفتيم. بسياري 
از كس��اني كه بعدها از مس��ئوان انقاب شدند 
همين زنداني هايي بودند كه به اميد چنان روزي 
همه سختي ها را تحمل كرده بودند، اما يك عده 
كه همچن��ان در چارچوب هاي دگ��م و مواضع 
ذهني خودش��ان گرفتار بودند، ن��ه تنها انقاب 
را تأيي��د نكردند، بلكه تصور كردن��د كه انقاب 
اسامي، انقاب مردم ايران را به انحراف كشاند 
و در واقع خواست امپرياليسم بود. هم چپ ها و 
هم عده اي از مذهبي ها متأس��فانه اين تصور را 
داش��تند، اما به دليل اينكه انقاب فراگير بود و 
امام ه��م كاريزماي فوق العاده زيادي داش��تند، 
نمي توانستند آش��كارا با امام مخالفت كنند لذا 
اطرافيان ام��ام را آماج حمله ق��رار مي دادند و با 
آش��وب آفريني در كردس��تان ، تركمنس��تان و 
جاهاي ديگر س��عي  كردند اين انق��اب نوپا را 
قبل از اينكه بتواند ريش��ه بدواند در نطفه خفه 
كنند، بنابراين آنها نه تنها قلباً و عمًا انقاب را 
تأييد نمي كردند، بلكه آن را س��اخته و پرداخته 
امپرياليسم مي دانستند و س��عي مي كردند كه 

نظام را واژگون كنند. 
بعد از 40  سال معتقديد تمام آرمان هايي 

كه به دنبالش بوديد، محقق شده اند؟
بايد بين حقيقت انق��اب و واقعيت انقاب وجه 
تمايزي قائل ش��ويم. حقيقت انقاب چيزي بود 
كه در كام امام، شهدا و رزمندگان متجلي شد و 
هنوز هم متجلي است. طبعاً واقعيت انقاب جاي 
بح��ث دارد، همچنان ك��ه در حكومت حضرت 
علي)ع( هم اتفاق افتاد. مگر در حكومت ايشان 
حتي مسئواني كه خود ايشان گذاشتند، همه 
مورد تأييد حضرت بودند؟ يا حضرت موفق شدند 
كه جامعه الگوي خود را بنيان گذارند؟ مفهومش 
اين نيست كه چون نش��د پس ما اشتباه كرديم. 
خير، بايد بكوشيم تا به آن آرمان مطلوب برسيم. 
اما صريحاً عرض مي كنم اگر غير از شيوه اي كه 
حضرت امام در پيش گرفتن��د و غير از رهبري 
روحانيت و به خصوص ش��خص حضرت امام كه 
افكارش��ان برخاسته از مكتب اس��ام بود گروه 
ديگری در رأس انقاب قرار می گرفت و مردم در 
سيره و رفتار امام كوچك ترين شك و شبهه اي 
نسبت به وفاداري به اس��ام و كشور و استقال 
مملكت مي ديدند، به هيچ وجه من الوجوه انقاب 
به ثمر نمي رسيد و رژيم پهلوي ساقط نمي شد. 
اين را به ضرس قاطع عرض مي كنم كه هيچ يك 
از مخالفان و معاندان رژيم چه در سطح گروه هاي 
مسلح و چه در سطح رهبران سياسي معتقد به 
شيوه هاي پارلمانتاريستي نبودند و به هيچ وجه 
در س��طح و حدي نبودند كه بتوانند حتي يك 

تظاهرات كوچك عليه رژيم راه بيندازند. 
انقاب موفقيت هاي خ��ودش را دارد، ولي مثل 
بس��ياري از انقاب ها به برخ��ي از اهداف خود 
نرس��يديم و بايد تاش كنيم كه برسيم. توجه 
داشته باشيم كه انقاب اسامي در كمتر از يك 
س��ال به ثمر رس��يد و زمان كافي براي پرورش 
كادرهاي ازم در پروس��ه انقاب وجود نداشت 
و لذا خيلي ها از باب مصلحت انديشي به انقاب 
پيوستند و متأس��فانه برخي در مصدر كارهاي 
مهم هم ق��رار گرفتند، از جمل��ه اعضاي دولت  
موق��ت، ول��ي فرصت طلبي ها را باي��د از پيكره 
اصلي انقاب و مردم وفادار به انقاب جدا كرد. 
آن روزها فرصت كادرس��ازي بس��يار كوتاه بود 
و مهم تر از آن نقش بس��يار پررنگ ابرمردهای 
انقاب بود كه در زماني ك��ه هنوز نيروي كافي 
براي اداره انقاب تربيت  نكرده بودند تا جبران 
كمبودها و خأها را كند، در صبح دم انقاب به 

شهادت رسيدند. 
 بنابراين همه اين حوادث دس��ت به دس��ت هم 
دادند كه اين انق��اب را به زان��و درآورند، اما به 
دليل اعتماد م��ردم به اين نظام و قداس��تي كه 
نظ��ام و رهبري نزد م��ردم دارن��د، انقاب دوام 
آورد، اما وظيفه ما و ش��ما و همه مسئوان اين 
اس��ت كه با مردم با اخ��اص و صداقت صحبت 
كنيم، همانگونه ك��ه امام چني��ن بودند. مردم 
چيزي نمي خواهند جز اينكه مسئوان با آنها با 
صداقت صحبت كنند، چون آنها با صداقت زن، 
فرزند، همسر و جانش��ان را در راه انقاب دادند. 
صداقت امام بود كه موجب شد مردم همانگونه 
كه در ورودش��ان از ايشان اس��تقبال كردند، با 
شكوهي فراتر از آن پيكر ايشان را تشييع كنند، 
در حالي كه امام به آرمان مورد نظر خود دست 
پيدا نكرده بودند، اما مردم در كام و رفتار ايشان 
صداقت ديدن��د. بايد با مردم صادق ب��ود تا آنها 
پاسخ مناسب دهند. اگر صداقت نباشد و تبعيض 
وجود داشته باشد، اعتماد عمومي سلب مي شود 
و اين بدترين اتفاقي است كه ممكن است براي 

انقاب پيش بيايد. 

  سمانه صادقي
نزديك�ي ب�ه چهلمي�ن س�الروز پي�روزي انقاب 
شكوهمند اسامي فرصت مناس�بي براي شنيدن 
خاطرات كساني اس�ت كه با سختكوشي و مقاومت 
خويش، اي�ن حماس�ه دوران را رقم زدن�د. جناب 
محمدحسن رجبي دواني از زندانيان كميته مشترك 
ضدخرابكاري در آغاز دهه 1350 در گفت وشنودي كه 
پيش رو داريد، به بيان خاطرات خويش پرداخته است. 

  
زمينه هاي ورود حضرتعال�ي به فعاليت هاي 

سياسي چگونه شكل گرفت؟
بسم اه الرحمن الرحيم. من محمدحسن رجبي  دواني 
در سال1335 در خانواده اي مذهبي و روحاني در شهر 
مقدس قم به دنيا آمدم. دوران كودكي ام با آغاز نهضت 
امام خميني) ره( مقارن شد. اولين بازتاب اين نهضت در 
حوزه ها و در ميان روحانيون و بعد در شهر قم بود و لذا 
در دوران كودكي شاهد آن حوادث بودم و در حد و فهم 
و دريافت خودم در جريان وقايع قرار گرفتم. به عنوان 
مثال روزهاي پاياني كاس اول را مي گذراندم كه واقعه 
15 خرداد در قم رخ داد و من شاهد و ناظر تيراندازي ها 
و جو وحشتي كه بر قم حاكم شده بود، بودم. البته دو روز 
قبل از آن هم كه روز عاشورا بود، به اتفاق مادرم به صحن 
مطهر حضرت معصومه)س( رفته و به صحبت هاي امام 
گوش داده بودم. بعد از آن هم كه اين مس��ائل منجر به 
دستگيري و تبعيد حضرت امام شد و در شهر كوچك قم 
بازتاب فراواني داشت و در منزل، شهر و مدرسه صحبت 
از قيام حضرت امام بود. از طرفي چون پدرم مرجع دقيق 
تاريخ بودند و كتابخانه مفصلي هم داشتند، ما كتاب هاي 
مورد نيازمان را از كتابخانه ايشان انتخاب مي كرديم و 
مي خوانديم و با آن پيشينه ذهني، در جريان تحوات 
سياسي آن دوران و دوران گذش��ته قرار مي گرفتيم و 
به اين ترتيب با مسائل سياسي آشنا شديم، لذا دوران 

كودكي من در چنين فضايي شكل گرفت. 
گويا مرح�وم پدرتان )حجت ااس�ام علي 
دواني( هم دوره اي توسط رژيم شاه دستگير 

شده بودند. علت دستگيري ايشان چه بود؟
پدرم نويس��نده و روحاني بودند و اولي��ن كتاب تاريخ 
نهضت روحانيون ايران به نام» نهضت دوماهه روحانيون 
ايران« را در سال41 نوشتند. روز دوم فروردين سال42 
كه مصادف ب��ا رحلت حضرت ص��ادق)ع( بود مأموران 
رژيم به مدرس��ه فيضيه حمله كردند و به دس��تگيري 
طاب و وعاظ پرداختند و چون پ��درم كتاب» نهضت 
دو ماهه روحانيون« را نوش��ته بودند و مي دانستند كه 
تحت تعقيب هستند و ساواك مترصد دستگيري ايشان 
است، همان صبح اول وقت از منزل بيرون رفتند كه اگر 
قرار است دستگير ش��وند مأموران به منزل نريزند كه 
موجب وحشت خانواده گردند،بنابراين مأموران ساواك 
ايشان را در نزديكي منزل دس��تگير كردند و بعد ما در 
جريان قرار گرفتيم. اين دس��تگيري چون يك وجهه 
عمومي داشت، ما در آن واقعه تنها نبوديم. اين جريانات 
ادامه داشت تا آنكه در سال50 همراه خانواده به تهران 

مهاجرت كرديم. 
علت هجرت خانواده  به تهران چه بود؟

دو برادر بزرگ ت��ر من به تدري��ج كه ديپل��م گرفتند، 
وارد دانش��گاه  ش��دند و به تهران آمدند. بع��د هم من 
فارغ التحصيل شدم و به تهران آمدم به همين دليل پدر 
ما براي اينكه در كنارمان باشد و نظارت كند، به تهران 
مهاجرت كردند. عاوه بر اين پدرم احساس مي كردند 
تهران نسبت به قم محيط بازتري دارد و روابط فرهنگي 
گس��ترده اي را براي ايش��ان فراهم مي كند، به ويژه كه 
دوس��تان نزديكش��ان هم در تهران اقامت داشتند، از 
جمله مرحوم ش��هيد مطهري، شهيد بهشتي و مرحوم 

آقاي فلسفي. 
پس فعاليت هاي سياسي شما در تهران شكل 

مي گيرد؟ 
بله، سال 50 من حدود 15 سال داشتم و كاس يازدهم 
دبيرستان بودم كه به تهران آمديم. آن سال هم مصادف 
با چند حادثه ب��ود. اول اينكه از چند م��اه قبل فعاليت 
سازمان هاي مسلحي چون فدائيان خلق  شروع شده بود 
و چند ترور هم انجام داده بودند. دو،سه ماه بعد از ورود 
ما به تهران هم اعضاي اصلي س��ازمان مجاهدين خلق 
دستگير ش��دند كه در محافل مذهبي دانش آموزي و 

دانشجويي بازتاب گسترده اي داشت. 
چطور؟

اين اولين سازمان مسلحي بود كه ما با آن مواجه بوديم 
و در دبيرستان ما بعضي ها آن افراد را مي شناختند يا با 
خانواده هايشان مرتبط بودند. بازتاب اين دستگيري ها 
خيلي گس��ترده بود، به ويژه در زمستان آن سال. چون 
هم اعضاي مؤثر س��ازمان  مجاهدي��ن محاكمه و اعدام 
شدند و هم محاكمه مش��هور مهدي رضايي برگزار شد 
كه به دليل اينكه جوان و تقريباً همس��ن  و  سال ما بود، 
محاكمه اش در بين دانش آموزان بازتاب وسيعي داشت. 
همچنين آن سال مقارن با برگزاري جشن هاي2500 
ساله شاهنش��اهي بود كه رژيم از سال ها قبل تبليغات 
فراواني درباره آن كرده و از سراس��ر جهان مهمان هاي 
 ويژه اي را دعوت كرده بود و شيراز و تهران به شهرهاي 
نظام��ي- امنيتي تبديل ش��ده و تحت نظارت ش��ديد 

بودند. 
در آن س��ال ها برخوردهاي مرزي بين اي��ران و عراق 
ش��دت گرفته بود و دولت عراق براي تحت فش��ار قرار 
دادن دولت ايران، ايرانياني را كه اجدادشان سال هاي 
سال در عراق س��اكن بودند را در س��رماي زمستان در 
چند نوبت اخراج كرد بدون اينكه اجازه دهد وسيله يا 
توشه اي با خود بردارند. اين حركت با اعتراض امام در 
عراق مواجه شد و ايشان تهديد كرد اگر به اين كار ادامه 
دهيد عراق را ترك مي كنم. يك��ي دو نفر از نمايندگان 
مجلس  س��نا بدون توجه به اين موض��ع حضرت امام و 
با توجه به موضعگي��ري دولت عراق به ام��ام هتاكي و 
جس��ارت كردند كه در محافل سياس��ي بازتاب بسيار 
منفي اي داشت و مرحوم آقاي فلسفي، واعظ شهير چند 
روز بعد در سخنراني مش��هوري كه در مسجد عزيزاه 
ايراد كرد و به طور زنده از راديو پخش مي ش��د، آشكارا 
اسم امام را برد و بعد هم به شدت اعتراض كرد و خواهان 
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(خريد 80 عدد ابزار بروج)
نوبت اول

استان سيس��تان و بلوچس��تان با 11/5درصد 
وسعت کش��ور به عنوان بزرگ ترين استان جزو 
مناطق خشک و کم آب ايران محسوب مي شود 
که خشکس��الي هاي مداوم چندين ساله مردم 
اين منطقه را با مشکات متعددي رو به رو کرده 
است.  به گفته کارشناسان خشکسالي پي در پي 
در اين اس��تان اثرات مخرب فراواني در کاهش 
ذخاير آبي، افزايش کانون هاي بحراني ريزگردها 
و روند شور شدن زمين هاي زراعي، از بين رفتن 
مراتع و پوشش گياهي در منطقه و خشک شدن 

ذخاير آب زير زميني و قنوات داشته است. 
پديده خشکس��الي 20 س��اله در سيس��تان و 
بلوچستان، خشکيدن تااب بين المللي هامون 
در ش��مال و جازموريان در جنوب غرب استان، 
قطع آب رودخانه هيرمند، کاهش سفره هاي آب 
زيرزميني، کمبود نزوات آسماني، گرماي زياد 
و تبخير بيش از حد نرمال کشور اين استان را با 

مشکات زيادي در زمينه تأمين آب آشاميدني و 
کشاورزي رو به رو کرده است. 

   بيشترين اعتبارات براي آب و خاك 
س��ايه انداختن دو دهه اي خشکسالي بر استان 
سيستان وبلوچس��تان سبب ش��ده تا بيشترين 
اعتبارات براي رف��ع دو معضل آب وخاك صرف 
ش��ود.  مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي 
سازمان جهاد کش��اورزي سيستان و بلوچستان 
با بيان اينکه بيشترين اعتبارات بخش کشاورزي 
اس��تان صرف فعاليت هاي آب و خاك مي شود، 
مي گويد:» اين مهم موجب شد تا در سال جاري 
10۳ميلي��ارد توم��ان اعتبار در قال��ب 1۶طرح 
و۳00پ��روژه صرف اج��راي فعاليت ه��اي آب و 
خاك در استان سيستان و بلوچستان مي شود.« 
جعفر زربافتي با اش��اره به اقدامات��ي که در اين 
زمينه انجام گرفته اس��ت، مي افزاي��د: » اجراي 
انواع سيستم هاي نوين آبياري، مرمت و بازسازي 

قنوات، اح��داث جاده هاي دسترس��ي به مزارع، 
تس��طيح و يکپارچه س��ازي اراضي کشاورزي، 
احداث کانال آبياري عمومي و احداث استخر هاي 
ذخيره آب از جمله برنامه هايي اس��ت که در اين 
زمينه اجرايي شده است.« آمارها نشان می دهد 
از ابتداي س��ال جاري تا کنون ۷ه��زار هکتار از 
اراضي و باغات اس��تان به سيس��تم هاي آبياري 
نوين تجهيز ش��ده و کار مطالعه بيش از 2500 
هکتار به انجام رسيده و آماده اجراي سيستم هاي 
آبياري است و عاوه بر آن طي سال جاري بيش از 
150رشته قنات در حال مرمت و بازسازي است.  
اين در حالي اس��ت که به گفته مدير آب و خاك 
و امور فني و مهندسي سازمان جهاد کشاورزي 
استان سيستان و بلوچستان به منظور بهره گيري 
مناس��ب از آب موجود نگاه ويژه دولت معطوف 
به انجام پروژه هاي آب و خاك ش��ده و اعتبارات 

ويژه اي به اين امر اختصاص يافته است. 

    قنات هاي 700 ساله 
از آنجا که بيشتر استان هاي کشور در مناطق گرم 
و خشک قرار گرفته است لذا اين مهم سبب شده 
تا ايرانيان براي رفع مشکات کم آبي از روش هاي 
مختلفي اس��تفاده کنند که مهم ترين آنها حفر 
قنات است. کرمان، خراسان جنوبي و سيستان و 
بلوچستان از جمله استان هايي به شمار مي روند 
که قرار گرفتن آنها در منطقه گرم و خشک سبب 
شده تا بااترين تعداد حفر رشته قنات را به خود 
اختصاص دهند.  در مي��ان مناطقي که بااترين 
تعداد قنات را به خود اختصاص داده اس��ت بايد 
از شهرستان قصرقند نام برد؛ موضوعي که سبب 
شده تا اين منطقه با داشتن تعداد قابل توجهي 
از قنات درآس��تانه ثبت ملي قرار بگيرد.  يکي از 
کارشناس آب و آبياري کش��ور در اين خصوص 
مي گويد:» مجموعه عظيم قنات هاي قصرقند در 
کشور بي نظير بوده و با قنات هاي گناباد خراسان 

رضوي و جوپار استان کرمان برابري مي کند.«
 محمد برش��ان با اش��اره به ويژگي اين قنات ها 
مي افزايد:»قنات هاي شهرستان قصرقند نشان از 
تمدني کهن در اين منطقه است و قدمتي حدود 
۷00 سال دارد که اين قدمت کهن مي تواند ثبت 
جهاني شود و گردشگران زيادي را به خود جلب 
کند.« شهرس��تان قصرقند با 1۶0رش��ته قنات 
يکي از قطب هاي کش��اورزي جنوب سيس��تان 
وبلوچستان به شمار مي رود که ۷0 درصد منابع 
آب کش��اورزي قصرقند از همي��ن قنات تأمين 
مي شود.  اين در حالي است که در خشکسالي هاي 
اخير، قنات هاي منطقه هم به شدت کم آب شده 
و کشاورزي را تحت تاثير قرار داده است، به طوري 
که سطح زير کشت برنج نيز به کمتر از ۳00 هکتار 
کاهش يافته است، لذا براي رفع اين مشکل مرمت 
و ايروبي 10 رشته قنات در قصرقند به طور ويژه 

در دستور کار قرار گرفته است.  
فرماندار قصرقند با تأييد اين موضوع مي گويد: »اين 
طرح به همت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي و 
همکاري جهاد کشاورزي در شهرستان قصرقند 
آغاز ش��ده اس��ت.« حميرا ريگي مي افزايد: »اين 
تعداد قنات، س��طح زير کش��ت حدود ۳0هکتار 
زمين کش��اورزي شهرس��تان قصرقند را پوشش 
مي دهد.« اين درحالي است که ۷0 درصد منابع 
آبي کش��اورزي اين شهرس��تان از اي��ن قنات ها 
تأمين مي شود و از 1۶0رشته قنات اين شهرستان 
رش��ته قنات با کاه��ش س��طح آب مواجه و   80

رشته قنات ديگر کامًا خشک شده است.   80

س�ايه انداختن بيش از دو دهه خشكسالي بر برخي اس�تان هاي كشور از 
جمله سيستان وبلوچستان سبب شده تا مش�كات ريز و درشتي بر اين 
مناطق حاكم ش�ود به طوري كه به گفته اس�تاندار، خشكس�الي حاكم بر 
سيستان وبلوچستان از زلزله و خسارت هاي آن بدتر است چراكه خشكسالي 
به نسبت زلزله كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.  لذا به منظور رفع اين معضل 
بيشترين اعتبارات بخش كشاورزي استان صرف فعاليت هاي آب و خاک 

مي شود.  اين مهم در حالي است كه با توجه به برنامه ريزي هاي مدون براي 
تأمين آب مورد نياز شرب و كشاورزي سيستان وبلوچستان از منابعي همچون 
آب هاي ژرف كه هزينه باايي نيز دارد مي توان از منابع قنات ها استفاده كرد؛ 
موضوعي كه موجب شد تا مدير آب و خاک و امور فني و مهندسي سازمان 
جهاد كشاورزي سيستان وبلوچستان با اشاره به شرايط خشكسالي حاكم 
بر استان از  مرمت و بازسازي  بيش از ۱۵۰رشته قنات در اين استان خبر دهد. 

اوايل سال 1390 بود 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

كه كلن�گ احداث 
ش�هيد  يادم�ان 
مهدي باكري در ش�هر اروميه ب�ه زمين خورد. 
يادماني در جوار باغ رضوان كه حاا سال هاست 
با رك�ود و كمبود بودج�ه روبه رو ش�ده و روند 
اميدبخش�ي را طي نمي كند. به خاطر اينكه در 
همان روزها شهرداري اروميه از بودجه اي بالغ 
بر 1200 ميليارد تومان برخ�وردار بود، احداث 
يادمان شهيد باكري به اين نهاد خدمات عمومي 
سپرده شد و اين پروژه هم مثل اكثر پروژه هاي 
ديگر، روزهاي اولش را با س�رعت خوبي پيش 
مي برد اما كم كم روند احداث اين يادمان آنقدر 
كند شد كه نهايتاً كارگران دست از كار كشيدند 
و همه چيز را به امان خدا سپردند.  با اينكه طي 
اين سال ها اكثر مس�ئوان و مديران استاني و 
كشوري خواس�تار ش�روع ادامه كار و تكميل 
يادمان شهيد باكري شده اند اما گويي به خاطر 
مشخص نبودن مخاطب اين حرف ها، هيچ نهاد و 
سازماني حتي واكنشي هم در مقابل اين حرف ها 
نشان نداده است. در همين رابطه يك ماه پيش 
بود كه حميدرضا مقدم فر مشاور فرمانده سپاه 
پاسداران انقاب اسامي با بيان اينكه ساخت 
يادمان و فيلم شهيد مهدي باكري به عنوان يكي 
از فرماندهان داور دوران جنگ و از شهرداران 
س�ابق اروميه بايد تسريع ش�ود گفت: ساخت 
نمادها و يادمان هاي ش�هداي بزرگي همچون 
شهيد باكري به عنوان يك اولويت فرهنگي در 
دس�تور كار ادارات باش�د و معتقدم در چنين 
پروژه هاي�ي م�ردم ني�ز كم�ك  كار هس�تند. 

    
شهيد مهدي باکري به عنوان يکي از شهرداران 
سال هاي اوايل انقاب اروميه جزوه نام آوران ملي 
هش��ت س��ال دفاع مقدس و فرمانده هان شهيد 
دوران جنگ به شمار مي آيد. شهيد گرانقدري که 
به خاطر تمام اقدامات و مجاهدت هايش مي طلبد 
دول��ت و نهاده��اي متولي با هدف بزرگداش��ت 
نام و ياد اي��ن فرمانده داور نگاه وي��ژه اي به اين 
پروژه داش��ته و آن را از يک پروژه محلي به يک 

پروژه ملي تغيي��ر دهند تا در نتيج��ه آن امکان 
تخصيص اعتب��ارات دولتي فراهم ش��ود.  پروژه 
يادمان شهيد باکري فقط مختص اين بزرگ مرد 
نيس��ت بلکه يادآور داوري هاي 12 هزار شهيد 
آذربايجان غربي و نماد توجه به اهميت پاسداشت 

ياد و خاطره همه شهداست. 
   افزايش هزينه ها با گذر زمان

يادمان ش��هيد باکري با اس��تفاده از ش��يوه هاي 
معماري اس��امي ايراني و نمادهاي��ي از هويت 
ش��هر اروميه در زميني به مساحت 20 هکتار در 
باغ رضوان اروميه ساخته مي شود. اين مجموعه 
داراي امکانات جانبي مانند پارکينگ هاي مجزا، 
کتابخانه، ت��اار پذيراي��ي، پيس��ت دوچرخه و 
تندرس��تي و همچنين پارك م��وزه خواهد بود.  
هر چند از همان ابتداي اح��داث، به اين پروژه به 
چش��م يک پروژه دولتي نگريس��ته مي شد اما به 
دليل بي پولي دولت و با هماهنگي شوراي شهر و 
نياز آذربايجان غربي به آن قرار شد که شهرداري 
ادامه کار را بر عهده بگي��رد. البته دولت قول داده 
بود تا منابع دولتي را در رابط��ه با اين پروژه قطع 
نکنند ولي اين قول هم به باد فراموشي سپرده شد 
از اوايل سال 9۳ اعتبارات قطع و کمر شهرداري 
هم زير هزينه هاي آن خم ش��د.  در همين رابطه 
معاون عمراني استاندار س��ابق آذربايجان غربي 
مي گويد: »پروژه يادمان شهيد باکري يک پروژه 
ملي محسوب مي شود و به تصويب هيئت  وزيران 
نيز رسيده اس��ت و با توافقاتي که ما بين نيروي 
انتظامي و سپاه پاسداران انقاب اسامي حاصل 
شد اجراي اين طرح به شهرداري اروميه واگذار شد 
تا اين پروژه هر چه زودتر به اتمام برسد.« سيد جواد 
محمودي با بيان اينکه استانداري آذربايجان غربي 
و سپاه در اجراي اين پروژه نبايد شهرداري اروميه 
را از لحاظ اقتصادي تنها بگذارند، ادامه مي دهد: 
»بودجه اوليه اين ط��رح بيش از 4 ميليارد تومان 
نبود و اگر در زمان برنامه ريزي شده اجرا مي شد 

بودجه آن افزايش پيدا نمي کرد.«
   قول تكميل براي 5 سال بعد

بي شک اين پروژه مي تواند به عنوان محل مناسبي 
براي دهکده هاي مقاومتي و زائران راهيان نور در 

شهر اروميه باش��د و ظرفيت گردشگري خوبي به 
وجود آورد.  اما بعد از گذش��ت ۷ س��ال از شروع 
احداث يادمان ش��هيد باکري که هنوز پيشرفت 
آن به 40 درصد هم نرسيده است حال مسئوان 
ش��هري اروميه قول تکميل آن تا 5 سال آينده را 
مي دهند.  يکي از اعضاي ش��وراي شهر اروميه با 
بيان اينکه با توجه به کاره��اي اجرايي که در اين 
پروژه صورت گرفته اس��ت اين يادمان تا 5 س��ال 
آينده به بهره ب��رداري مي رس��د، مي گويد: »اين 
پروژه در مس��احتي به اندازه 21 هکتار اس��ت که 
با نظر کارش��ناس مربوطه و زير نظ��ر بنياد حفظ 

آثار و ارزش هاي دفاع مقدس انتخاب ش��د که در 
حال حاضر شهرداري اروميه کارهاي اجرايي اين 
پروژه را به عهده گرفته است.«  رسول اصغرزاده با 
پيش بيني پيشرفت 20 درصدي در طول هر سال 
ادامه مي دهد: »قسمت المان به ارتفاع ۳0 متر در 
نظر گرفته شده و اين نقطه با پيشرفت 10 درصدي 
همراه بوده و در هر سال با پيشرفت 20 درصدي 
همراه خواهد بود که مي توان در 5 سال آينده آن را 
افتتاح کرد. در اين مکان محل هاي ويژه اي از جمله 
نگارخانه ها، نمازخانه، سالن هاي اجتماعات و آب 

نماهاي خاصي طرح ريزي شده است.«

قول تكميل يادمان شهيد باكري براي 5 سال آينده
پروژه اي كه پس از گذشت 7 سال كمتر از 4۰ درصد پيشرفت داشته است

 از ابتداي سال جاري تا كنون 7هزار 
هكتار از اراضي و باغات اس�تان به 
سيس�تم هاي آبياري نوين تجهيز 
ش�ده و كار مطالع�ه بي�ش از ۲۵۰۰ 
هكتار به انجام رسيده و آماده اجراي 
سيستم هاي آبياري است و عاوه بر 
آن طي سال جاري بيش از ۱۵۰رشته 
قنات در حال مرمت و بازسازي است
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 مقابله با خشکسالي با احياي
 150 قنات سيستان و بلوچستان

 تبديل گردشگري به مطالبه عمومي
از  مهم ترين دستاورد هاي تبريز ۲01۸   

مديركل مي�راث فرهنگ�ي، صنايع     آذربايجان شرقي
دس�تي و گردش�گري آذربايج�ان 
ش�رقي تبديل ش�دن گردش�گري به ي�ك مطالبه عموم�ي را از 

مهم ترين دستاوردهاي تبريز 201۸ عنوان كرد. 
»مرتضي آبدار گفت: اينکه گفته مي ش��ود براي تبري��ز 2018 کاري 
صورت نگرفته است، زير س��ؤال بردن اقدامات ارزشمند و تاش هاي 
صورت گرفته در راستاي تبريز 2018 است، چرا که توسعه گردشگري 
در قالب يک فرآيند هدفمند امکانپذير خواهد ب��ود.  وي با بيان اينکه 
رويداد تبريز 2018 نقطه اي آغازين براي ايجاد تحولي اساسي در صنعت 
گردشگري منطقه به شمار مي آيد، افزود: از ابتدا، تبريز 2018 را نقطه 
شروع يک تحول اساسي در گردشگري استان عنوان کرديم.  مديرکل 
ميراث فرهنگي استان در ادامه از اقدامات مؤثر در راستاي تبريز 2018 
و تقويت زيرس��اخت هاي ميراث فرهنگي و گردشگري سخن به ميان 
آورد و گفت: طي دو س��ال اخير تمام موزه هاي تبريز و استان به شکل 
اساسي از نظر سخت افزاري و نرم افزاري ساماندهي شده اند که در اين 
راستا نيز شاهد صدور مجوز و افتتاح سه موزه خصوصي بوده ايم.  وي با 
اشاره به اينکه طي 2سال اخير شاهد افزايش درصد گردشگران ورودي 
به استان بوده ايم، اظهار کرد: طي اين مدت شاهد رشد 14/5 درصدي 
تخت هاي اقامتي، رشد 10 درصدي در آمار گردشگر ورودي خارجي و 
همچنين افزايش 22 درصدي در آمار گردشگر ورودي داخلي بوده ايم.  
آبدار در پايان از ميزان اعتبار تخصيص يافته به رويداد تبريز 2018 در 
جهت پيشبرد اهداف زيرساختي آن، سخن به ميان آورد و گفت: بر اين 
اس��اس اعتباري بالغ بر 50 ميليارد تومان براي حوزه عمراني و توسعه 
زيرساخت هاي گردشگري و مرمت از رديف تبريز 2018 و ۷۶ ميليارد 
تومان از رديف هاي ملي و اس��تاني )مجموع��اً 12۶ ميليارد تومان( در 
راستاي پيشبرد اهداف اين رويداد در نظر گرفته شده است که در اين 

راستا 140 پروژه در تبريز و استان تعريف و در حال اجراست.

 انجام 109 هزار آزمون 
روي سامت آب قم 

به منظ�ور اطمينان از س�امت آب قم     قم
س�اانه بيش از 109 ه�زار آزمون هاي 
ميكروبي، فيزكو شيميايي، بيولوژي، ريز آاينده هاي آلي و معدني 

و كلرسنجي بر روي آب انجام مي شود. 
مديرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان قم گفت: آزمايشگاه آب و 
فاضاب استان قم به عنوان نماينده مرکز کنترل کيفيت آب در فرآيند و 
توزيع آب شرب و بهداشتي از اهميت به سزايي برخوردار است. علي جان 
صادق پور گفت: آزمايش��گاه مرجع آب و فاض��اب منطبق با آخرين 
استانداردهاي بين المللي و روز دنيا احداث شده و شامل آزمايشگاه هاي 
باکتريولوژي، بيولوژي، فيزکو شيميايي و ريزآاينده هاي آلي و معدني 
است.  به گفته وي، نظارت بر شستشوي شبکه، چاه، مخازن و کلرشويي 
و شوك هاي کيفي تصفيه خانه آب، پايش کيفي آب شبکه بهداشتي، 
شبکه شرب، منابع زيرزميني و سطحي، مخازن ذخيره و ساير تأسيسات 

آب و اجراي برنامه ايمني آب از جمله اين اقدامات است. 

 افزايش ۲۲ درصدي استقبال مسافران 
از قطارهاي راه آهن شمال شرق  

مديركل راه آهن شمال شرق2 از افزايش    گلستان
22 درص�دي اس�تقبال مس�افران از 
قطارهاي بين ش�هري به نسبت مدت مشابه س�ال قبل خبر داد. 
محمدرضا قرباني با اشاره به افزايش مسافران قطارهاي بين شهري اظهار 
داشت: با توجه به تأمين ظرفيت به منظور جابه جايي مسافر از طريق حوزه 
ريلي )رفت و برگش��ت( مردم اس��تان از ابتداي9۷ تا پايان آذرماه امسال، 
ضريب اشغال قطارهاي مس��افري در حوزه بين شهري و حومه اي نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بيش از 22/18 درصد رشد داشته است.  وي 
افزود: اين افزايش در درجه نخست بيانگر تمايل مردم استان به بهره گيري از 
ضريب ايمني و امنيت بااي حمل و نقل ريلي در مقايسه با خطرات جاده اي 
است.  مديرکل راه آهن شمال شرق2 ادامه داد: يکي ديگر از نکات با اهميت 
که سبب تشويق مسافران به اس��تفاده از حمل و نقل ريلي مي شود پائين 
بودن هزينه با توجه به ميزان تنوع و کيفيت خدماتي که در ايستگاه هاي 
مسافري و هنگام سفر به مسافران ارائه مي شود.  قرباني يادآور شد: پيش بيني 
مي شود با توجه به ظرفيت ايجاد شده و افزايش آگاهي مردم در خصوص 
ويژگي هاي مسافرت از طريق حمل و نقل ريلي و همچنين تاش هاي انجام 
شده در راستاي کنترل و بهبود مستمر کيفيت و تنوع خدمات قابل ارائه به 
متقاضيان سفر، شاهد افزايش روند رو به رشد سفرهاي ريلي و انتقال هرچه 

بيشتر ترافيک جاده اي به خطوط راه آهن يعني حمل و نقل سبز باشيم.

 مديركل روابط عمومي و بين الملل 
شهرداري مشهد:

مشهد با »لبخند شهر« زيباتر مي شود  
مديركل رواب�ط عموم�ي و بين الملل    خراسان رضوي
شهرداري مشهد از اكران 450 تابلوي 
كمپين »لبخند شهر« در تمامي فضاهاي تبليغاتي مشهد خبر داد. 
محمدرضا اسماعيل زاده با بيان مطلب فوق گفت: تابلوهاي طرح لبخند 
با هدف گس��ترش فرهنگ لبخند زدن در بين ش��هروندان در تمامي 
فضاهاي تبليغاتي شهر مشهد به صورت گسترده اکران شده و چهره هاي 
خندان مردان، زنان و کودکان شاد را به تصوير کشيده است.  وي با اشاره 
به اينکه بزرگ ترين تابلوي »طرح لبخند« در عرصه ميدان شهدا اکران 
شده، بيان کرد: اين تابلو به متراژ ۶000 مترمربع حاوي 8 پيام با عنوان 

»لبخند شهر« در معرض ديد شهروندان قرار گرفته است. 
مديرکل روابط عمومي و بين الملل ش��هرداري مشهد ادامه داد: ساير 
تابلوها نيز در تمام مناطق 1۳گانه شهر جانمايي شده و به مدت 10روز 
به روي مردم شهر لبخند مي زنند. ضمن اينکه اين تابلوها با 8 پيام و 25 
طرح متفاوت آذين بندي شده است.  اسماعيل زاده ايجاد فضاي متفاوت 
روحي و ترويج فرهنگ مهرباني بين مردم را از ديگر اهداف اکران اين 
تابلوها برشمرد و افزود: ممکن است افراد جامعه با مشکات متعددي 
در طول روز مواجه باشند. از اين رو با اکران تابلوهاي طرح لبخند تاش 
ش��ده لبخند زدن را حتي براي لحظه اي به ش��هروندان يادآور شويم. 
بدين ترتيب کمي از تنش هاي رواني زندگي در محيط هاي ش��هري 
کاسته مي شود.  وي با اشاره به عناوين بکار گرفته شده در اين تابلوها، 
توضيح داد: اين عناوين شامل جماتي از قبيل »به لبخند تو شهر زيبا 
مي شود«، »بخند که شهر به لبخند تو زنده است«، »لبخند که مي زني 
بهار مي شود«، »لبخند طرح مهرباني در بوم زندگي«، »افق دريايي از 
نور است و لبخند«، »لبخند تو آيين دعاي همه ما«، »لبي پر زخنده دلي 

پر اميد« و »من به لبخند تو مشتاق که نه محتاجم« مي باشد. 

 پرونده پارس جنوبي
 سال آينده بسته مي شود  

فازهاي در دست اجراي پارس جنوبي     بوشهر
اواخر امسال و سال آينده به بهره برداري 
مي رس�د و پرون�ده فازهاي گازي س�ال آينده بس�ته مي ش�ود. 
مديرعامل س��ازمان منطقه ويژه پارس جنوبي با بيان اينکه بسياري از 
طرح هاي توس��عه اي پارس جنوبي به بهره برداري رس��يده است گفت: 
پيش بيني مي شود در آينده فرصت هاي شغلي منطقه در بخش خدمات 
هدايت شود که در اين راستا زيرساخت هاي ازم آموزشي و مهارت آموزي 
فراهم مي شود.   سيدپيروز موسوي با بيان اينکه آموزش هاي هدفمند و 
اشتغال آفرين از نيازهاي منطقه ويژه پارس است افزود: براي ايجاد اشتغال 
پايدار در منطقه پارس جنوبي بايد تغيير نگرش صورت گيرد و از فني به 
سمت خدماتي سوق داده ش��ود.  مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس 
جنوبي، جذب نيروهاي بومي و پيراموني را در اولويت برنامه ها دانس��ت 
و تأکيد ک��رد: اجراي طرح هاي اش��تغالزايي در منطقه پارس جنوبي در 
حوزه خدماتي و تعميراتي و پشتيباني طراحي شده که تحقق اين مهم 
با حمايت هاي ازم پرداخت تسهيات کم بهره و توانمندسازي مهارتي 
همراه است.  موسوي با بيان اينکه 4 فاز پارس جنوبي رو به تکميل است 
خاطر نش��ان کرد: فازهاي 22 تا 24 و 19 پارس جنوبي آخرين فازهاي 
گازي پارس جنوبي است که بخش��ي امسال و بخش��ي هم سال آينده 
تکميل و افتتاح مي ش��ود.  وي، منطقه ويژه پارس جنوبي را يک منطقه 
تخصصي نفت، گاز و پتروش��يمي دانس��ت و گفت: س��رفصل های ارائه 
شده در دوره هاي آموزشي بايد متناسب با صنايع مرتبط با اين بخش و 
تخصصي باشد.  مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس جنوبي تصريح کرد: 
طبق دستورالعمل اباغي مشاغل پشتيباني تخصصي، اصلي تخصصي و 
حراست حداقل 50 درصد و در مشاغل پشتيباني عمومي نيز 100 درصد 

سهميه جذب به نيروهاي بومي اختصاص يافته است. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 صنايع تبديلي
 نياز مازندران، بازي مسئوان!

تقريباً تمام استان هاي ايران حداقل در توليد يک يا چند محصول آنقدر 
توانمند هس��تند که مي توانند عاوه بر تأمين نياز داخلي به صادرات و 
ارزآوري هم فکر کنند. با اين حال نه تنها اين مهم محقق نمي شود، بلکه 
در زمان برداشت محصول، هميشه شاهد از بين رفتن و هدر رفت بخشي از 
زحمات کشاورزان و باغداران هستيم. اين اتفاق حاا دوباره در استان هاي 
شمالي کشور رخ داده و با فرا رسيدن زمان برداشت پرتقال، مقدار قابل 
توجهي از اين محصول يا روي درخت مي ماند يا پس از چيده شدن از بين 
مي رود. اتفاقي که سال هاست گفته مي شود فقط با استقرار صنايع تبديلي 
مي توان احتمال تکرار شدن آن را به صفر رساند. با اين تفاسير و با وجود 
استعداد فراوان راه اندازي کارخانه هاي صنايع تبديلي در مازندران، عوامل 
و مشکات زيادي به ويژه مس��ائل قانوني موجب شده تا هنوز اين اتفاق 
به غير از صنعت لبنيات، در ساير زمينه ها صورت نگيرد.  در حال حاضر 
جاي خالي تکنولوژي فرآوري ضايعات محصوات کشاورزي در مازندران 
کامًا مشهود است در حالي که نسبت به فعاليت در اين امر، زمينه هاي 
مناسبي همچون فرآوري سبوس برنج، سبوس تخمير شده برنج، پوست 
مرکبات و توليد پکتين وجود دارد.  البته گروهي بر اين باورند که راه اندازي 
کارخانه هاي صنايع تبديلي و فعالي��ت آن در مازندران به صورت فصلي 
خواهد بود اما نبايد فراموش کرد زماني که مواد اوليه در فصل تأمين آن، 
به طور کلي تهيه شود مي توان در طول سال فرآوري آن را انجام داد اما اين 

امر هم به نوبه خود نياز به زيرساخت هاي مورد نياز دارد. 
متأسفانه هم اکنون مشکات زيادي در رابطه با استقرار صنايع تبديلي 
براي محصوات گوناگون در مازندران وجود دارد که در همين راستا در 
ارتباط با فرآوري س��بوس برنج در تمام جهان اين امر متمرکز صورت 
مي گيرد، بدين معني که کارخانه ش��اليکوبي، تولي��د روغن، فرآوري 
سبوس و غيره به صورت يکجا انجام مي شود. در مازندران کارخانه هاي 
شاليکوبي به صورت سنتي، پراکنده و نيمه متمرکز هستند و براي تهيه 
ماده اوليه مورد نياز به منظور فرآوري س��بوس، ب��ه واحدي غير از اين 
کارخانه ها نياز است، در واقع عمًا کارخانه هاي شاليکوبي در اين استان 
امکان اوليه فرآوري را ندارند.  کافي است کوچه پس کوچه هاي مازندران 
را قدم بزنيم تا مشخص ش��ود چقدر کارخانه هاي شاليکوبي کوچک، 
قارچ گونه در اين منطقه رشد کرده اند و کارخانه مدرني که بتواند همه 
آنها را به صورت همزم��ان انجام دهد، وجود ن��دارد و علت اين امر هم 
اين اس��ت که در مازندران از همان ابتدا مسير اشتباه طي شده است و 
امروز اين مشکات به وجود آمده است.  ولي پرداخت تسهيات براي 
راه اندازي کارخانه هاي صنايع تبديلي هم به نوبه خود داستاني دارد که 
نمي توان نسبت به آن بي توجه بود. در همين راستا اعطاي تسهيات اگر 
بر مبناي در نظر گرفتن شرايط مالي، سود اقتصادي، بازار فروش و غيره 
باشد مطلوب است، اما اگر بدون بررسي بازار فروش و حساب درست، 

تسهيات به افراد پرداخت شود حتماً راه به بيراهه منتهي مي شود. 
هم اکنون کارخانه هاي��ي که توانمن��دي مالي باايي دارن��د، در حال 
فعاليت هستند اما شرکت ها و کارخانه هاي کوچک با دريافت تسهيات 
هزينه هاي خود را افزايش دادند و ديگر قابليت رقابت ندارند که در اين 
ش��رايط حتماً در نهايت با شکست مواجه مي ش��وند.  به هرحال امروز 
راه اندازي صنايع تبديلي در مازندران به يک اولويت با اهميت بسيار باا 
تبديل شده است. زيرا وقتي بخشي از ضايعات به ارزش افزوده يا يک ماده 
اوليه که ارزش کمتري دارد به ارزش غذايي بااتري تبديل مي شود، هم از 
جهت ايمني و امنيت مصرف کننده ارزشمند است و هم از بروز ضايعات 
ديگري که در سيستم توليد وجود دارد جلوگيري مي کند که در همين 
رابطه مي توان به پوست مرکبات اشاره کرد. ضايعاتي که در حال حاضر 
به عنوان مصرف طيور استفاده مي شود، اما حاوي اسانس هاي طبيعي و 
پکتين است و با راه اندازي صنايع تبديلي و استخراج آن، به محصوات 
ارزشمندي تبديل مي شود.  با دانستن تمام اين موارد بايد گفت متأسفانه 
موازي کاري بين جهاد کش��اورزي و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
موجب سردرگمي توليدکنندگان شده اس��ت و اگر يک سياست واحد 
وجود داشته باشد که مسير حرکت توليدکننده از ابتدا تا انتها مشخص 

شود به طور قطع، به نتيجه رسيدن هم بسيار آسان تر خواهد شد.

محمدرضا هاديلو



با وجود سفرهاي مكرر وزيران نفت ايران و عمان، 
همچنان قرارداد صادرات گاز به عمان روي كاغذ 
باقي مانده و وعده هاي وزير براي آغاز آن به بهانه 
عدم توافق بر سر مدل همكاري عملي نشده است. 
به گزارش مهر، ايده صادرات گاز به عمان به سال هاي 
ابتدايي دهه ۸۰ شمس��ي بازمي گردد و نخس��تين 
تفاهمنامه آن در اس��فند ۸۳ بين وزيران نفت ايران 
و عمان امضا شد. طبق اين تفاهمنامه قرار بود ايران 
از سال ۲۰۰۸ ميادي صادرات گاز به عمان را با ۳۰ 
ميليون متر مكعب در روز آغاز ك��رده و اين رقم را تا 
سال ۲۰۱۲ ميادي به رقم ۷۰ ميليون مترمكعب در 
روز افزايش دهد. با استقرار زنگنه در وزارت نفت پس 
از هشت سال غيبت، سلطان قابوس، پادشاه كشور 
عمان در تاريخ ۴ شهريور ۹۲ به تهران سفر كرد كه در 
خال اين سفر، محمد بن حمد الرومحي، وزير نفت 
اين كشور توافقنامه اي را در زمينه واردات گاز از ايران 
با زنگنه امضا كرد. بيژن زنگنه، وزير نفت با اشاره به 
جزئيات اين توافقنامه گفت: »عمليات صادرات گاز 

به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد.« 
وي در توضيح اين توافقنامه گفته بود: براساس قيمت 
امروز، بيش از ۶۰ ميليارد دار ارزش گازي خواهد بود 
كه قرار است از ايران به عمان صادر شود. طبق عمر 
متعارف قراردادهاي گازي، عمر اين قرارداد ۲۵ سال 
خواهد بود، اما در مرحله اول ايران به مدت ۱۵ سال 
به عمان گاز صادر خواهد كرد. همه چيز در اين زمينه 
كاماً شفاف و روشن است و ما مي توانيم خيلي سريع 

وارد مرحله اجراي اين طرح شويم. 
طول خط لوله صادراتي ۳۵۰ كيلومتر اعام شد كه 
شامل ۲۰۰ كيلومتر خط لوله خشكي و ۱۵۰ كيلومتر 
خط در دريا بود. طبق توافق هاي انجام شده، قرار بود 

گاز صادراتي به عمان از ميدان گازي پارس جنوبي و از 
خطي كه براي صادرات به پاكستان به سمت ايرانشهر 

مي رود، منشعب شود. 
مديرعامل وقت شركت ملي صادرات گاز ايران اسفند 
سال ۹۴ يعني سالي كه قرار بود صادرات گاز به عمان 
انجام شود، با اش��اره به اينكه مطالعه بخش خشكي 
احداث خط لوله صادرات گاز اي��ران به عمان از دي 
ماه سال ۹۴ آغاز شده است، اعام كرده بود: قرار است 
كار مطالعه بخش دريايي اين پروژه كه به ش��ركت 
مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران سپرده 

شود و تا پايان مرداد سال ۹۵ به پايان برسد. 
زمس��تان ۹۵ اما وزير نفت گفت: نقش��ه برداري در 
آب هاي عميق ظرف چند ماه آينده و تا ۱۰ اس��فند 

ماه ۹۵ تمام مي شود و پس از آن ما وارد مرحله رفتن 
به مناقصه مي شويم. البته زنگنه گفته بود به دنبال 
تعيين مدل همكاري براي صادرات گاز با طرف عماني 
هستيم؛ سخني كه مي توانس��ت قطعيت قرارداد با 
عمان را نشانه رود. رفت و آمدهاي مكرر هيئت هاي 
ايراني و عماني و عدم جمع بندي براي اجراي پروژه 
باعث شد تا صادرات گاز به عمان همچنان روي كاغذ 
بماند و وزير نفت در سال ۹۶ و در جريان جلسه رأي 
اعتماد خود، تعهد بدهد صادرات گاز ايران به عمان 
از سال ۹۷ آغاز شده و تا سال ۹۹ به حجم ۲۵ ميليون 

متر مكعب افزايش يابد. 
اما علي كاردر، مديرعامل وقت ش��ركت ملي نفت با 
رد وعده زنگنه در هم��ان روزها گفت: فكر نمي كنم 

صادرات گاز به عمان از س��ال ۱۳۹۷ آغاز شود. اين 
موضوع در مرحله مطالعه قرار دارد و بايد بررسي شود 

خط از كدام نقطه بايد بگذرد تا طراحي شود. 
در فروردي��ن ۹۷ وزير نف��ت ايران پ��س از ديدار با 
محمد الرومحي، وزير نفت عمان از توافق در جزئيات 
اين پروژه خب��ر داد و اعام ك��رد: كار اجرايي از نهم 
تيرماه ۹۷ آغاز خواهد شد. سال ها عقب ماندگي در 
صادرات گاز به عمان در حالي تبديل به يك موضوع 
خسته كننده شده است كه روس��يه طي سه سال، 
مذاكرات خود با تركيه براي افزاي��ش صادرات گاز 
را تبديل به قرارداد كرد و در س��ال ۲۰۱۸ ميادي 
توانس��ت خط لوله هزار كيلومتري خود را در بستر 

درياي سياه به افتتاح برساند. 
علي حس��يني با بيان اينكه جزئيات قرارداد ايران با 
عمان نش��ان مي دهد وزارت نفت براي ورود به بازار 
ال ان جي، مي تواند روي عمان حساب ويژه اي باز كند، 
گفت: علت اين حس��اب ويژه اين است كه عمان به 
دليل كمبود گاز در واحدهاي ال ان جي خود مي تواند 
با گاز ايران اين واحدها را فعال كند. در صورت تحقق 
چنين امري، هم مي توان بازار صادرات ايران را توسعه 
داد و هم براي آغاز مذاكرات جدي تر با ساير مشتريان 
بالقوه وارد مذاكره ش��د. به گفته مس��ئوان وزارت 
نفت، ۱۵ درصد از گاز ارسالي به عمان با تبديل شدن 
به ال ان جي، براي بازاريابي و فروش به ايران واگذار 
خواهد شد و مابقي گاز توس��ط عمان به كشورهاي 
ديگر صادر خواهد شد. با اين وجود زمان به سرعت 
براي ايران سپري مي شود، به طوري كه مهران امير 
معيني، مديرعامل شركت صادرات گاز چندي پيش 
به طور شفاف درباره از دست رفتن بازار عمان به دليل 

تعلل هاي موجود هشدار داد. 

سال گذش�ته بود كه بانك آينده با زيركي نرخ 
سود س�پرده س�اانه خود را باا برد و توانست 
مردم را در صف ه�اي طواني به خ�ط كند تا با 
وعده س�ود22 درصدي سرمايه هايش�ان را به 
اين بانك ببرند. نرخ سود سپرده آينده ساز 23 
درصد بود و صندوق درآمد ثاب�ت بين 20 تا 23 
درصد به مش�تريان مي داد، از اين رو سرمايه ها 
از بانك هاي قانونمدار خارج و به اين بانك روانه 
ش�د، اما اين روزها بان�ك مذكور ب�ا پديده اي 
معكوس مواجه و در ش�ايعه اي غير واقعي خبر 
از فرار س�هامدار اصلي بانك در فضاي مجازي 
دست به دست شده اس�ت. خبري كه منجر به 
واكنش و تكذيب از س�وي بانك مركزي ش�د. 

  
روابط عمومي بان��ك مركزي مطالب منتش��ره از 
سوي رس��انه هاي معاند پيرامون يكي از بانك هاي 
كشور را در راس��تاي تاش آنها براي ضربه زدن به 
بازار پول دانست. اين نهاد ناظر پولي و بانكي كشور 
از هموطنان خواست در اين زمينه هوشياري ازم 
را داشته باشند و فريب فضاسازي رسانه هاي معاند 
را نخورند. در روزهاي گذش��ته انتشار اخبار دروغ 

و شايعات بي اس��اس در برخي جريان هاي خبري 
وابسته به دش��من، سبب نگراني س��پرده گذاران 
يكي از بانك هاي خصوصي كشور شده بود و حتي 
كاركنان بانك ها نيز در تماس با روزنامه و خبرنگاران 
اقتصادي به دنبال صحت خبر فرار كردن سهامدار 
اصلي بانك آينده بودند. در خبر دروغ منتشره مدعي 
ش��ده بودند كه يك فرد در فضاي كنوني توانسته 
اس��ت ۱۴۰ هزار ميليارد تومان پول نقد را تبديل 
به دار كرده و فرار كند ! در حالي كه فرد مذكور در 
مراس��م تجليل از كارآفرينان امين الضرب در تاار 
وحدت ديده شده است. به عاوه طراح اين عمليات 
رواني در فضاي مجازي بيش از همه نمي دانس��ته 
كه كل دارايي هاي بانك آينده در حدود ۱۳۴ هزار 
ميليارد تومان و بده��ي آن در ح��دود ۱۲۲ هزار 
ميليارد تومان اعام شده است و با قيمت در حدود 
هر دار ۱۰ هزار تومان فرد مذكور بايد ۱۴ ميليارد 
دار پول تبديل ش��ده را چگون��ه و در قالب چند 

كاميون از كشور خارج مي كرده است ؟ 
از آنجايي كه بانك ها در نظام اقتصادي كشورمان از 
اهميت بسيار باايي برخوردار هستند؛ لذا بديهي 
اس��ت كه ضربه به اين بخش از اقتص��اد مي تواند 

محرك زا و خطرناك باش��د و نقش اطاع رس��اني 
درست و به موقع در اين حوزه مي تواند بسيار حياتي 

و حائز اهميت باشد. 
در همين راس��تا، بانك آينده ني��ز در اطاعيه اي 
اعام كرد: از آنجايي كه بانك ها در نظام اقتصادي 
كشورمان از اهميت بسيار باايي برخوردار هستند؛ 
در زمان هجمه بيگانگان به ساختارهاي اقتصادي 
كشور، بيش��تر مورد هدف قرار مي گيرند. چنانچه 
در روزهاي اخير، شاهد ادعاهاي واهي و بي اساس 
از طرف رس��انه اي معلوم الحال و به تبع بازنشر آن 
در شبكه هاي اجتماعي درخصوص عملكرد بانك 
بوده ايم. در اين بيانيه تأكيد ش��ده بود: مدعيان و 
ش��ايعه پراكنان اين روزها، همان هايي هستند كه 
در طول يك س��ال گذش��ته در جنگ اقتصادي، 
ابزار عمليات رواني شده اند، آنها مدتي نظام ارزي و 
اقتصادي كشور و زماني بازار محصوات و مايحتاج 
موردنياز مردم را مختل كردند و امروز نيز نام و اعتبار 

بانك ها و كارآفرينان را مورد حمله قرار مي دهند. 
بانك آينده انتساب هرگونه طرح ادعاي واهي به اين 
بانك كه در روزهاي اخير در فضاي مجازي منتشر 
شده اس��ت را رد كرده و از مشتريان خواست اخبار 

مربوط به بانك را از رس��انه اختصاصي و كانال هاي 
ارتباطي بانك يا رسانه هاي معتبر داخلي و مراجع 

رسمي كشور دريافت كنند. 
  كدام بانك ها مطمئن تر هستند ؟ 

 در همين حال اگرچه بانك مركزي از بانك آينده و 
در مقابل چنين شايعه اي دفاع كرده، اما علي القاعده 
ديگر نه به اين بان��ك و نه بانك ه��اي ديگر اجازه 
پرداخت سودهاي بيشتر از ۲۰ درصد را نخواهد داد. 
از اين رو به نظر مي رسد كه بانك آينده در ماه هاي 
آينده براي حفظ مشتريان و س��پرده گذاران خود 
نيازمند انگيزه هاي جديدي است. هر چند كه اين 
معضل مختص به بانك آينده نبوده و قانونمداران 
سيس��تم بانكي در اين روزها ايام بهتري را تجربه 
خواهند كرد. اكنون اين س��ؤال مطرح مي شود كه 
كدام بانك ها مطمئن تر هس��تند ؟ شايد مهم ترين 
شاخص اطمينان براي بانك ها كه در تمام دنيا نيز بر 

آن تأكيد دارند، نسبت كفايت سرمايه است. 
براس��اس تعريفي كه در آيين نامه كفايت سرمايه 
مطرح شده، كفايت سرمايه »حاصل تقسيم سرمايه 
پايه به مجموع دارايي هاي موزون شده به ضرايب 
ريسك برحس��ب درصد« است. س��رمايه بانك و 
دارايي ها دو عامل اصلي تعيين نرخ كفايت سرمايه 
بانك است. براس��اس اس��تانداردهاي »بال يك« 
حداقل نرخ كفايت سرمايه يك بانك بايد ۸ درصد 
باش��د كه البته اين نس��بت در مقررات ب��ال دو به 
۱۲درصد افزايش يافته است. بر اساس آخرين آمار 
اعام شده و براساس صورت هاي مالي سال ۹۵، از 
مجموع ۲۰ بانك و مؤسسه اعتباري حاضر در بازار 
سرمايه فقط چهار بانك پارسيان، كارآفرين، سينا 
و خاورميانه نرخ كفايت س��رمايه بااتر از ۸ درصد 
دارند. براساس صورت مالي سال ۹۵ بانك ها كفايت 
س��رمايه ش��ش بانك بين ۶ تا ۸ درصد اس��ت، اما 
كفايت سرمايه ۱۰ بانك ديگر كمتر از ۶ درصد است 

كه كه با هيچ استانداري مطابقت ندارد. 
در ميان شش بانك مذكور كه نسبت كفايت سرمايه 
آنها كمتر از ۶ اس��ت بانك آينده با عدد ۴ مشاهده 
مي ش��ود با اين حال بانك هايي مانند گردشگري، 
تجارت، صادرات، س��رمايه، ايران زمين و قوامين 
با نسبت كفايت سرمايه هاي: ۳/۵۸، ۳، ۲، ۲، ۱/۹، 

۱/۵۴ وضعيت نامناسب تري دارند. 
  سپرده گذاران نگران نباشند 

عاوه بر موارد مطرح ش��ده كه بيان شد ازم است 
مردم بدانند كه بازگش��ت سپرده هايشان تا سقف 
۱۰۰ ميلي��ون تومان در نظام بانكي يا مؤسس��ات 
اعتباري مجاز كه نامشان از سوي بانك مركزي اعام 
شده است، تضمين شده است و نبايد نگران باشد، به 

چنين شايعاتي توجه كنند. 
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 سپرده گذار همانند سهامدار 
باید با صورت های مالی بانک آشنا باشد

حامدهدائي

بانك مركزي در بيانيه اي از مردم خواست فريب فضاسازي رسانه هاي معاند را نخورند

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

قراردادي ۶۰ ميليارد داري كه اجرا نشد
سايه تعلل بر بازار گاز عمان    گزارش 2

ابتدا تعادل رواني را به اقتصاد بازگردانيم 
خانواده اي كه فرهنگ آرام��ش و دانش اندوزي را در خ��ود پرورش داده 
نگرش��ش را به محيط اطراف نيز انتقال مي دهد، اقتصادي پويا، روابطي 
متعادل و همبس��تگي خانوادگي و س��امت رواني از مؤلفه هاي چنين 

خانواده اي مي تواند باشد. 
در بدترين حالت آنها ياد گرفته اند كه همديگر را شما خطاب كنند. اين 
فرهنگ با گس��ترش خود جامعه اي را شكل مي دهد كه تمام زواياي يك 
خانواده سالم را به نمايش مي گذارد. حال اگر به اطراف خود نگاه كنيم تا 
تأثير مهم ترين عامل شكل دهنده فرهنگ، اجتماع و بازار را بررسي كنيم به 
خوبي همه چيز را درك خواهيم كرد. شايد خنده دار باشد، ولي تا زماني كه 
راننده هاي تاكسي براي جذب مسافر داد مي زنند و تا زماني كه تاكسي پنج 
سر نشين و ماشين شخصي تك سرنشين در خيابان ها عبور و مرور مي كند 

وضعيت اقتصادي به همين شكل نابسامان خواهد ماند. 
فروپاش��ي نظام رواني يك جامعه تأثير مس��تقيمي بر شرايط اقتصادي 
دارد. اينكه درك كنيم الگو هاي فعلي براي تحليل شرايط بازار و روندهاي 
اقتصادي كارايي كافي را ندارند، اولين قدم را براي ايجاد يك نگرش متفاوت 
و جست وجوگر كه به حل مش��كات مي انجامد، برداشته ايم. براي درك 
بهتر اتفاقاتي كه در حال وقوع است به الگوي جديدي نياز داريم. الگوي 
رايج كنوني كه معتقد است بازار هاي مالي به تعادل گرايش دارند، اشتباه 
گمراه كننده اي است؛ بخش اعظم مشكات كنوني ما به اين حقيقت مربوط 

مي شود كه نظام مالي بين المللي بر مبناي اين الگو شكل گرفته است.
الگوي جديد از دو جنبه مهم ب��ا الگوي قبلي متفاوت اس��ت، اول اينكه 
بازارهاي مالي هيچگاه واقعيت نهفته را به طور دقيق نشان نمي دهند؛ آنها 
همواره اين واقعيت را به نحوي تحريف مي كنند و اين تحريف ها خود را در 
قيمت هاي بازار نشان مي دهند و دوم اينكه اين تحريف ها گاهي بر اصول 
اساسي كه انتظار مي رود قيمت هاي بازار نش��انگر آنها باشند، تأثيرگذار 
مي ش��وند. اين چارچوب مفهومي به بازارهاي مالي محدود نمي شود. در 
اين چارچوب به رابطه ميان تفكر و واقعيت مي پردازد و مدعي اس��ت كه 
برداشت هاي غلط و تفسير هاي اشتباه نقش مهمي در شكل گيري جريان 
تاريخ بازي مي كنند. افراد ش��ركت كننده در بازار، يعني همان هايي كه 
خانواده ها را شكل مي دهند، نمي توانند تصميمات خود را تنها بر مباني 
دانش اتخاذ كنند و برداشت هاي س��وگيرانه آنها نه تنها قيمت هاي بازار 
را تحت تأثير قرار مي دهد، بلكه بر اصول اساس��ي ك��ه انتظار مي رود اين 
قيمت ها نشانگر آنها باش��ند، اثرگذار است. طرز تفكر افراد شركت كننده 
در بازار كاركردي دوجانبه دارد. آنها از يك س��و ب��ه دنبال درك موقعيت 
خود هس��تند كه مي توان آن را كاركرد شناختي ناميد و از سوي ديگر به 
دنبال تغيير اين موقعيت هستند كه كاركرد فريبكارانه ناميده مي شود. 
اين دو كاركرد در جهت مخالف يكديگر عمل مي كنند و تحت ش��رايط 
به خصوصي مي توانند با يكديگر تداخل پيدا كنند كه اين تداخل اصطاحاً 

انعكاس پذيري نام دارد. 
برخاف نظريه سنتي اقتصاد كه فرض را بر دانش كامل مي گذارد، نه افراد 
حاضر در بازار و نه مسئوان و مقامات پولي و مالي نمي توانند تصميمات 
خود را تنها بر مبناي دانش اتخاذ كنند. قضاوت ها و تصورات اشتباه آنها 
بر قيمت هاي بازار تأثير مي گذارند و مهم تر از آن اينكه، قيمت هاي بازار 
اصولي اساسي يا بنيادي را كه انتظار مي رود در قالب همين قيمت ها بروز 
پيدا كنند به س��ادگي تحت تأثير قرار مي دهد. طبق اين قاعده انسان ها 
نه تنها عقايي رفتار نمي كنند، بلكه بيشتر اوقات با تصميات نابخردانه خود 
بر روند شكل گيري بازار تأثيرگذار هستند و اگر اين تصميمات نابخردانه را 
در اجتماع افرادي كه از اختاات رواني رنج مي برند ضرب كنيم، پيچيدگي 
عوامل تأثير گذار بر رونق و ركود اقتصادي را مي توانيم بيشتر لمس كنيم. 
وقتي بازار از تعادل رواني خارج ش��ود سمت وس��ويي متفاوت نسبت به 
نمودار عرضه و تقاضا پي��ش خواهد گرفت، همانطور ك��ه الگوي كنوني 
نش��ان مي دهد. قيمت هاي بازار به طور تصادفي از تعادل نظري موجود 
منحرف نمي شوند. ديدگاه اعضا )شركت كنندگان( و ناظران بازار هرگز 
با جريان واقعي ام��ور مطابقت ندارند؛ به زبان ديگ��ر، بازارها هرگز به آن 
س��طح از تعادلي كه در نظريه اقتصاد مورد نظر اس��ت، نخواهند رسيد. 
رابطه انعكاس دوطرفه اي ميان تصور و واقعي��ت وجود دارد كه مي تواند 
موجب استحكام بخش��ي ابتدايي و در نهايت موجب به بار آمدن نتيجه 
معكوس از فرآيند هاي رونق_ ركود مشكل ساز يا حباب ها شود. حباب ها 
يگانه س��اختارهايي نيس��تند كه انعكاس پذيري خود را در قالب آنها در 
بازارهاي مالي بروز مي دهد، بلكه آنها تنها نمود بسيار بارزي از اين نظريه 
در بازار هستند و مي توانند پيامد هاي فاجعه آميزي را در بر داشته باشند. 
حباب ها غالباً علت بحران هاي مالي هستند و نقش مهمي در ايجاد تحول 
در نظام نظارتي ايفا مي كنند. تمام حباب ها داراي روندي هستند كه در 
واقعيت قابل مشاهده اند؛ همچنين هميشه در مورد اين روند سوء تعبيري 
وجود دارد. اين دو عامل به طور انعكاسي دوسويه بر يكديگر تأثير متقابل 
دارند. به عنوان مثال، در بازار مسكن، حباب هايي وجود داشته است، اما 
روند بحران كنوني صرفاً نمايانگر پيش روي اين بازار به س��مت پاشيده 
شدن حباب مسكن نيس��ت. بحران پيش رو بزرگ تر از همه بحران هاي 
مالي است كه در تمام طول زندگي مان تجربه كرده ايم. اين بحران بخشي 
از چيزي است كه مي توان آن را ابر حباب ناميد. فرايند انعكاس بلند مدتي 
كه در طي ساليان گذشته شكل گرفته است. اين فرآيند شامل يك روند 
غالب گس��ترش اعتبار و س��وءتعبير رايج و بنياد گرايي بازار مي شود، اما 
بحران از چه زماني آغاز شد، از زماني كه اضطراب فراگير در بازار گسترش 
يافت و حتي قبل تر از آن؛ يعني زماني كه مهم ترين عضو تشكيل دهنده 
بازار )شركت كنندگان و ناظران( دچار شديد ترين اختاات رواني فراگير 
ش��دند. ميان واقعيت بازار و درك ما از واقعيت بازار فاصله اي وجود دارد 
كه بحران هاي مالي در آن شكل مي گيرند. اينكه ما نه بر اساس واقعيت، 
بلكه بر اساس درك سطحي مان از واقعيت موجود دست به تصميم گيري 
مي زنيم، مهم ترين علت نبود ثبات نظام هاي پولي مالي است. شايد بهتر 
باشد قبل از اصاح نظام مالي و جلوگيري و حل بحران هاي ناشي از آن، 
ابتدا نظام رواني مصرف كنندگان را درك كنيم و بعد به سرعت آرام سازي 
و درمان بيماري هاي روحي تأثيرگذاران بازار را شروع كنيم. ما با شرايط 
پيچيده اي روبه رو هستيم و در شرايط پيچيده، اولين اقدام ايجاد نظم و 

آرامش است. اين را هر كودك دو ساله اي به خوبي مي داند. 

كاهش ذخایر دار در روسيه به كمترین ميزان 
در راستاي دار س�تيزي، روسيه س�هم دار را در ذخاير ارزهاي 
خارجي اين كش�ور به كمترين ميزان در تاريخ اين كشور رساند. 
به گزارش راشاتودي، بانك مركزي روسيه تاش مي كند وابستگي خود را 
به دار به شدت كاهش دهد، به همين منظور سهم دار را در ذخاير خارجي 
اين كشور به پايين ترين سطح تاريخي رسانده است. بانك مركزي اين كشور 
حدود ۱۰۰ ميليارد دار از ذخاي��ر را به يورو، ين ژاپن و يوآن چين تبديل 
كرده است. براساس آخرين گزارش بانك مركزي روسيه، سهم دار امريكا 
در ذخاير بين المللي روسيه طي سه ماه گذشته يعني در فاصله ماه مارس 
و ژوئن ۲۰۱۸ به شدت كاهش يافته و از سهم ۴۳/۷ درصد به ۲۱/۹درصد 
رسيده است. اين كاهش ذخاير داري باعث شده كه سهم يورو ۳۲ درصد 
و سهم يوآن چين به ۱۴/۷ درصد برسد و ساير ارزها به غير هم حدود ۱۴/۷ 
درصد باشدكه شامل ۶/۳ درصد پوند انگليس، ۴/۵ درصد ين ژاپن و ۲/۳ 
درصد دار كانادا و يك درصد دار استرالياس��ت. كل س��رمايه هاي بانك 
مركزي در ارزهاي خارجي و همچنين طا با ۴۰/۴ ميليارد دار افزايش از 
جواي ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۸ به ۴۵۸/۱ ميليارد دار رسيده است. روسيه در 
حال حاضر دامپينگ اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا را هم در دستور 
كار دارد و در ماه آوريل شروع كرد و تنها در بهار گذشته به ۸۱ ميليارد دار 
اوراق قرضه امريكا چوب حراج زد كه اين دقيقاً همزمان با تحريم هاي امريكا 

عليه شركت هاي تجاري و مقامات دولتي اين كشور بود. 

جوابيه سازمان حفاظت محيط زیست
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت پس از درج گزارش��ي با عنوان 
»تعهد ۵۳ ميليارد داري ايران ب��ه معاهده پاريس بدون يك دار 
پول« جوابيه بلندي را ارس��ال كرد كه بخش هاي مهم اين جوابيه 

در ادامه مي آيد: 
كنفرانس بيست و يكم كنوانسيون تغيير اقليم COP۲۱ در سال 
۲۰۱۴ از كشورها خواسته ش��د برنامه مدنظر مشاركت ملي خود 
را تا قبل از كنفرانس بيس��ت و يكم به دبيرخانه كنوانسيون تغيير 
اقليم ارائه دهند كه بر اين اس��اس جلس��ات متعددي در كارگروه 
 INDC ملي براي تصميم گيري در خصوص چگونگي ارائه برنامه
برگزار شد و با توجه به محاسبات دقيق انجام شده و اسناد پشتيبان 
موجود رقمي بس��يار بااتر از رقم ۴ درصد كاهش انتشار باشرط 
اعام ش��ده در INDC به عنوان پتانس��يل كاهش انتشار كشور 
مطرح شد كه در نهايت در جلس��ات نهايي با حضور وزيران وقت، 
رقم ۴ درصد باش��رط و ۸ درصد مش��روط به دريافت كمك هاي 
بين المللي و انتقال فناوري هاي ازم توسط كشورهاي توسعه يافته 
و رفع كامل تحريم ها تصويب شد و در تاريخ ۲۶ آذر ۹۴ به شماره 
نامه ۱۱۲۴۱۱/ت ۵۲۵۱۳ه به تصويب هيئت وزيران رس��يد و به 

دستگاه ها اباغ شد.
اين موضوع اساساً قبل از موافقتنامه پاريس بوده است. توضيح اينكه 
اين برنامه به عنوان برنامه مدنظر كشور بوده نه برنامه نهايي ملي و 

تعهدي براي كشور ايجاد نكرده است.
ايران در زمره ۱۰ كش��ور اول توليدكننده گازهاي گلخانه اي است 
و در عين حال در معرض بيشترين خطر ناشي از تغييرات اقليمي 
قرار دارد. پيوستن به اين موافقتنامه امكان استفاده از حمايت هاي 
بين المللي مربوط به كاهش خس��ارات ناشي از گرمايش جهاني را 

براي كشور فراهم مي كند.
اهميت اين مسئله از آنجاس��ت كه ايران و كشورهاي خاورميانه و 
شمال آفريقا از جمله كشورهايي هستند كه بسيار بيشتر از متوسط 
جهاني از اثرات تغييرات اقليم متضرر خواهند ش��د و اين خسارات 
زيس��ت محيطي هزينه هاي فزاينده اقتص��ادي و اجتماعي مانند 
تسريع مهاجرت از روستاها را به همراه خواهد داشت. قانون اصاح 
الگوي مصرف اباغي مقام معظم رهبري، سال ها پيش از موافقتنامه 
پاريس )در سال ۱۳۸۹( صرفاً با نگاه اقتصادي و جهت تأمين منافع 
كوتاه مدت و بلندمدت ملي از طريق افزاي��ش بهره وري اقتصادي 

مصرف منابع طبيعي در كشور تصويب و اباغ شده است.
طبق اين قان��ون، انتظار مي رفت كه برنامه ري��زي بخش انرژي در 
كشور به گونه اي باش��د كه طي برنامه هاي پنج ساله توسعه پنجم 
)۹۴-۱۳۹۰( و ششم )۱۴۰۰-۱۳۹۶( شدت مصرف انرژي كشور 
)ميزان مصرف انرژي اوليه به ازاي يك واحد توليد اقتصادي( نسبت 
به سال پايه، به ترتيب ۳۰ درصد و ۵۰ درصد كاهش پيدا كند. اين 
ميزان كاهش ش��دت انرژي)كه صرفاً با رويكرد اقتصادي به منافع 
ملي تنظيم ش��ده بود( منجر به كاهش حدود ۴۲ درصدي ميزان 

انتشار گازهاي گلخانه اي در كشور مي شود.
در زمان بررس��ي برنامه مش��ترك به دليل مصرف بااي انرژي در 
تمامي بخش هاي اقتصادي كشور، نظر نمايندگان دستگاه هاي عضو 
كارگروه ملي تغيير آب و هوا بر كاه��ش بيش از ۴ درصد بود، لكن 
به منظور سهولت دستيابي به هدف كاهش ارائه شده در گزارشي 
ك��ه در مجامع بين المللي انعكاس يافت، نس��بت ب��ه اعام تنها ۴ 
درصد اجماع حاصل ش��د، در برنامه ها و سياست هاي ملي كشور 
ميزان كاهش رقمي بسيار بااتر از ۴ درصد كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي را نيز پوشش مي دهد، به عنوان مثال در صورت كاهش 
فلرينگ به ميزان ۷۰ درصد در حوزه نفت و گاز نه تنها از سوزاندن 
حجم متنابهي از گازها و س��رمايه ملي جلوگيري مي كند، بلكه به 
تنهايي تأمين كننده حداقل ۳۰ درصد اين تعهدات است. همچنين 
افزاي��ش راندمان نيروگاه ه��ا و نيز جلوگيري از نش��ت و هدررفت 
انرژي در پاايشگاه ها و واحدهاي پتروشيمي منجر به اجراي كامل 
تعهدات خواهد شد و هيچ نيازي به كاهش فعاليت هاي نفت و گاز 
نمي باشد و صدمه اي به اقتصاد كشور وارد نمي كند. در سند مذكور 
با در نظرگيري تداوم تحريم هاي ظالمانه، ش��رايط جنگ تحميلي 
و رشد جمعيت جوان و وجود منابع هيروكربني كشور، ايران خود 
را مجاز به بهره برداري و مصرف سوخت هاي فسيلي در ادامه وضع 
موجود دانسته و به اين ترتيب ميزان انتشار تا پايان برنامه توسعه 
هش��تم و پيش بيني رشد اقتصادي ۸ درصد كش��ور تضمين شده 

است.
در ش��رايط موجود با توجه به تحريم هاي ظالمانه موضوع ۸ درصد 
كاهش انتش��ار مدنظر نبوده و براي كاهش ۴درصدي هم استفاده 
از مكانيسم هاي مالي بين المللي مربوط به كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي براي تأمين بخش��ي از اين هزينه ها مدنظر است كه اين 
مكانيسم ها شامل مكانيسم توسعه پاك )CDM(، اقدامات كاهش 
انتشار متناس��ب ملي اعتباري )NAMAS( منابع صندوق سبز 
اقليم )GCF( هس��تند. ضمناً ۵۲/۵ ميليارد دار سرمايه گذاري 
راجع به ۱۵ سال كشور است نه يك س��ال كه براي هر سال رقمي 
معادل ۳/۲ ميليارد دار تخمين زده مي شود، در اينجا سه موضوع 

حائز اهميت است:
- بودجه ساانه طبق برنامه ششم توسعه كشور همواره پيش بيني 
مي شود و رقم ۳/۲ ميليارد دار در هر سال رقمي بسيار پايين تر از 

مصوبات مجلس در سنوات گذشته بوده است.
- منافع حاصل از هر ي��ك از اين پروژه ها كامًا اقتصادي اس��ت و 

سودآور بودن اين فعاليت ها مشخص است.
- بهره گيري از منابع بين المللي مرتبط با كنوانسيون تغيير آب و هوا 
و ايجاد پتانسيل جذب سرمايه گذاري اقتصادي نيز در پي پذيرش 

موافقتنامه پاريس مهيا مي شود.
همچنين در بند ۹ توافقنامه پاريس به موضوع كمك هاي مالي به 
كشورهاي در حال توس��عه، بند ۱۰ به انتقال فناوري براي تحقق 
كاهش انتشار اشاره ش��ده، همچنين همكاري كشورهاي عضو به 
ظرفيت س��ازي براي مقابله با تغييرات اقليمي، توسعه برنامه هاي 
آموزش��ي از ديگر موارد مورد تأكيد در توافقنامه است، ضمن آنكه 
در ماده ۱۵ اشاره شده اين توافقنامه ماهيتي تسهيل گرانه داشته و 
به شيوه هاي شفاف، غيرتنبيهي و غيرتهاجمي عمل كرده و توجه 

ويژه اي به شرايط و توانايي هاي كشورها خواهد داشت.
در خصوص عضويت كشورهايي چون امريكا و روسيه، نيك واضح 
اس��ت كه كش��ور امريكا به هيچ يك از تعهدات بين المللي پايبند 
نبوده، ولي كشور فدراسيون روسيه اين موافقتنامه را در تاريخ ۲۲ 

آوريل ۲۰۱۶)۳ ارديبهشت ۱۳۹۵( امضا كرده است.
 اين كشور به استناد تجربيات قبلي، معمواً خيلي دير اسناد را به 
تصويب مي رساند و همانگونه كه مس��تحضريد تصويب و اجرايي 
شدن آن براي اين كشور مس��تلزم بررس��ي و طي نمودن فرآيند 
الحاق از سوي دوماي روس��يه اس��ت. از اين رو انتظار مي رود اين 
كشور با تأخير زماني بيشتر همچون روال گذشته به اين موافقتنامه 

بپيوندد.
مجدداً تأكيد مي ش��ود يكي از موارد مهمي ك��ه در گزارش برنامه 
مشاركت كاهش ملي كشورمان INDC نيز بدان اشاره شده است 
اجرايي كردن تعهدات اي��ران منوط به درياف��ت كمك هاي مالي 
و انتقال تكنولوژي از س��وي كشورهاي توس��عه يافته است و اين 
موضوع در گزارش ارزيابي نيازهاي فني كشور TNA نيز ذكر شده 
است و با توجه به مصوبات س��ال هاي اخير در خصوص تغيير آب و 
هوا در سطح هيئت وزيران كش��ور، اميد است زيرساخت هاي ازم 

در سطح ملي ايجاد شود.

مديرعامل ش�ركت عمران ش�هر جدي�د پرند 
با تأكيد ب�ر اينكه تم�ام واحدهای نيم�ه تمام 
مس�كن مه�ر پرن�د ت�ا ش�هريور ۹۸ احداث 
می ش�وند، گف�ت:2۵ هزار مس�كن مه�ر پرند 
 باقی مانده كه برای تكميل اي�ن 2۵ هزار واحد، 
220 ميليارد تومان سهم آورده متقاضيان است. 
به گزارش فارس،محس��ن وطن خواهی در جلسه 
بررسی آخرين وضعيت پروژه های عمرانی اين شهر، 
كه امروز با حضور وزير راه و شهرسازی برگزار شد 

گفت:در حال حاضر ۲۵ هزار واحد از مس��كن مهر 
پرند باقی مانده كه برای تكميل اين ۲۵ هزار واحد، 
۲۲۰ ميليارد تومان سهم آورده متقاضيان است. وی 
افزود:۱۳ هزار واحد تا دهه فجر تكميل می شود كه 
تكميل اين واحد  ها در صورت همكاری دستگاه های 
خدمات رس��ان و ارائه انش��عابات آب، ب��رق، گاز و 
فاضاب به آنها است. اما در صورتی كه اين انشعابات 
نرس��د، ۵ هزار واحد از اين ۱۳ ه��زار واحد به طور 
كامل با خدمات زيربنايی تكميل خواهد شد. وی با 

تأكيد بر اينكه ۲۵ هزار واحد مسكن مهر، نيمه تمام 
داريم كه وعده داده ايم تا شهريور ۹۸ آنها را تكميل 
كنيم، به موضوع حمل و نقل اين شهر جديد اشاره 
كرد و افزود: ايستگاه تبادلی خط ۳ متروی تهران با 
راه آهن حومه ای پرند به زودی در ايستگاه آزادگان 
احداث می شود. همچنين تا چند ماه آينده متروی 
فرودگاه امام نيز با همكاری ش��هرداری تهران و با 
كمك ۱۵۰ ميليارد تومانی شركت عمران شهرهای 
جديد از محل تهاتر اراضی خود با شهرداری به شهر 

جديد پرند خواهد رس��يد. وی ادامه داد: مجاورت 
پرند با فرودگاه امام خمينی)ره( و همچنين مجموعه 
تفريحی سرزمين ايرانيان فرصت ويژه ای برای اين 
شهر اس��ت كه می تواند عاوه بر توسعه اقتصادی، 
به مكان سكونت نيروهای ش��اغل در فرودگاه نيز 
تبديل شود. وطن خواهی با اشاره به مساحت ۴۲۰ 
هكتاری محدوده اين ش��هر بيان كرد: پرند ۳۴۰۰ 
هكتار مساحت دارد كه بيش از يك سوم فعال آن را 

مسكن مهر به خود اختصاص می دهد. 

تمام واحدهای نيمه تمام مسکن مهر پرند تا شهریور ۹۸ تکميل می شوند    مسکن



 بع�د از پيروزي 
دنيا حيدري

  جام ملت های آسيا
مقتدرانه و پرگل 
برابر يمن در گام 
نخست، شاگردان کی روش عصر امروز ساعت 
 14:30 در دومي�ن مص�اف خ�ود در ج�ام 
ملت هاي 2019 آس�يا در ورزش�گاه کريكت 
ابوظب�ي ب�ه مص�اف ويتن�ام مي رون�د. 
فوتب��ال آس��يا پيش��رفت كرده اس��ت و اي��ن را 
شگفتي هاي خلق شده در چند بازي دور اول جام 
هفدهم به خوبي ثابت مي كند. اينكه ديگر نمي توان 
با اطمينان از حضور يك تيم در نيمه نهايي گفت و 
تيمي ديگر را حريفي سطح پايين خواند و دست كم 
گرفت، در غير اين صورت باي��د انتظار نتيجه اي 
را داشت كه اس��تراليا در بازي با اردن تجربه كرد! 
همين مسئله به خوبي نشان مي دهد كه شاگردان 
كی روش برخاف انتظار، كار چندان ساده اي هم 
برابر ويتنام ندارند؛ تيم��ي كه انتظار مي رفت يك 
تيم از پيش بازنده باشد برابر عراق اما تا دقيقه 90 از 
حريف سرتر بود و چه بسا اگر ضرباتش به تير دروازه 
حريف اصابت نمي كرد و آن گل ضربه ايستگاهي 
دقيقه 90 را روي سراسيمگي خط دفاعي و اشتباه 
دروازه بان خود دريافت نمي كرد، اان دومين تيم 
3 امتيازي گروه بود. كی روش هم با اشاره به همين 
مسئله تأكيد مي كند كه» هميش��ه اينطور فكر 

مي كنيم كه حريف مان نيز مي خواهد فوتبال بازي 
كند و براي همه حريفان احترام كامل قائل هستيم. 
ضمن اينكه بازي ويتنام برابر عراق هشداري بود كه 

با تمركز برابر اين تيم بازي كنيم.«
  اخطار کی روش به ملي پوشان

شاگردان كی روش اما كاري به نتايج به دست آمده 
حريفان ندارند و به هر بازي به چش��م فينال نگاه 
مي كنند و تنها در پي برد هستند. البته ويتنام شعور 
تكنيكي بااتري نسبت به يمن دارد. خصوصاً كه مغز 
متفكر آن پار سئو كره اي است كه نبايد آن را ناديده 
گرفت. كی روش  هم اين را خوب مي داند. همينطور 
اينكه نبايد در خواب پيروزي برابر يمن خوابيد. براي 
همين هم هس��ت كه كی روش در طول تمرينات 
بارها تأكيد مي كند كه اينج��ا هيچ تيم ضعيفي 
وجود ندارد: »ش��رايط جام و تيم ها را نگاه كنيد. 
اينجا اسم ها نيستند كه فوتبال بازي مي كنند، بلكه 
تيم ها هستند. تيمي موفق مي شود كه »تيم« باشد. 
بازي تركمنستان و ژاپن را ديديد و همينطور ديدار 
ويتنام و ع��راق را. بنابراين تي��م ضعيفي در اينجا 
وجود ندارد. بايد بدانيم ما مقابل اسم ها فوتبال بازي 

نمي كنيم، بلكه مقابل تيم ها قرار مي گيريم.« 
  سورپرايزهاي کی روش و پارك

كی روش كه بارها نشان داده عاقه اي به استفاده 
از 11 بازيكن ثابت ن��دارد، قصد دارد تيمش را با 

اندكي تغيير به مصاف ويتنام بفرس��تد. او حاا 
جهانبخش را هم در اختيار دارد. همان بازيكني كه 
ويتنامي ها از او واهمه دارند و طي روزهاي گذشته 
باره��ا و بارها در خصوص مهار او هش��دار دادند. 
كی روش در بازي با يمن از حس��يني در تركيب 
اصلي اس��تفاده كرد، اما در نيمه دوم منتظري را 
جايگزين او كرد. ضمن اينكه سامان قدوس هم 
يكي ديگر از تعويضي ها برابر يمن بود كه خوب 
هم كار كرد و شانس بازي برابر ويتنام را هم دارد. 
خصوصاً كه تغييرات كی روش بدون شك در خط 
هافبك خواهد بود تا باز هم مثل هميشه تركيب 
تيمش غيرقابل پيش بيني باشد. البته اين تنها تيم 
ملي ايران نيست كه با تركيب و تاكتيكي متفاوت 
به ميدان خواهد رفت و ويتنامي ها هم بدون شك 
تاكتيك خ��ود را برابر ايران تغيي��ر خواهند داد، 
اگر به دنبال كسب نتيجه اي جز باخت هستند. 
هونگ سونگ، بازيكن پيش��ين تيم ملي فوتبال 
ويتنام با اشاره به تغيير تاكتيك پارك براي بازي با 
ايران مي گويد: »ايران خيلي قوي تر از عراق است. 
پس بايد اول به گل نخوردن و سپس به گل زدن 
فكر كرد. بايد ژوان ترونگ از تركيب اصلي ويتنام 
خارج ش��ود و روي نيمكت قرار بگي��رد تا جايي 
براي هوي هونگ يا دوك هوي باز ش��ود و سبب 
سرعتي  و قدرتي تر شدن بازي ويتنام برابر ايران 

باشند. «ملي پوش سابق ويتنام مثل خيلي ديگر 
از بازيكنان فعلي اين تيم معتقد اس��ت كه ايران 
تيمي قدرتمند است كه مدرن بازي مي كنند، اما 

شكست ناپذير نيست!
  اميد ويتنام به خلق شگفتي

رس��انه هاي ويتنامي ب��ر اين باور هس��تند كه 
فوتبال ي��ك بازي 90دقيقه اي اس��ت و با توجه 
به شگفتي هاي دور نخست)شكست استراليا به 
اردن و پيروزي نفسگير ژاپن برابر تركمنستان(

ويتنام مي تواند شگفتي ساز بعدي باشد و توانايي 
اين را دارد كه اتفاق غيرمنتظره اي را برابر ايران 
رقم بزن��د. البته ب��ه دو ش��رط؛ اول اينكه توجه 
ويژه اي به جهانبخش و برنام��ه اي براي مهار او 
داشته باشد و دوم اينكه تغييراتي درون دروازه 
ايجاد كند. رس��انه هاي ويتنام با اش��اره به گل 
مشابهي كه تينگ بوي در جدال با مالزي پيش 
از اين دريافت كرده بود، او را مقصر شكست برابر 
عراق مي دانند، اما مرد ك��ره اي نيمكت اين تيم 
معتقد است كه آش��فتگي خط دفاع اين تيم در 
ضربه ايس��تگاهي باعث باخت ش��ده و با توجه 
به اينكه در هش��ت ديدار اخي��ر تغييري درون 
چارچوب دروازه خود نداده، بعيد اس��ت كه در 
بازي با ايران ريس��ك كند و بخواهد به دنگ وام 

ام فرصت دهد.

درد بي درمان ورزش
اينكه قهرمان كشتي از شرايط حاكم بر اين رشته به سبب كمبودها و 
پيشرفت  نكردن نسبت به سال هاي گذشته گايه داشته باشد و اينكه 
مدال آور شمش��يربازي از باتكليفي و ديده نش��دن بنالد، فقط و فقط 
به بي توجهي مسئوان ورزش به زيرس��اخت ها و رشته هاي مدال آور 

برمي گردد. 
درد دل هاي حس��ن رحيمي و مجتبي عابديني را بايد چندبار خواند 
و تأس��ف خورد به حال ورزش��ي كه اينگونه ص��داي مدال  آورانش را 
درمي آورد؛ ورزش��ي كه به لحاظ زيرس��اخت با مش��كل روبه روست و 
مسئوان آن فقط به فكر رنگ و لعاب آن هستند. امروز فرياد كشتي گير 
ايران از تفاوت  نكردن امكانات، مكان و ش��رايط تمرينات با چندسال 
گذش��ته در حالي بلند مي شود كه همين چند س��ال پيش محمدبنا 
سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي در اظهار نظري جنجالي گفت: نمي توان 
با عدس پلو قهرمان جهان شد. چند سال از حرف محمدبنا مي گذرد و 
در اين سال ها به وضوح ديديم كه آقاي خاص كشتي درست مي گفت، 
اما دريغ از يك قدم پيشرفت و حاا حس��ن رحيمي همان حرف ها را 
چند سال بعد تكرار مي كند و از تفاوت هاي شرايط ملي پوشان ايران با 
رقباي جهاني شان مي گويد. بنا گفت: رحيمي امروز فرياد مي زند، اما 

گوش شنوايي نيست. 
امروز با ش��نيدن حرف هاي قهرماني چون عابديني بايد تأسف خورد؛ 
تأس��ف خورد به حال ورزش��ي كه يكي از برترين ه��اي المپيكش از 
نداشتن تيم، حريف و البته كمي درآمد گايه مي كند. بايد اين سؤال 
را پرسيد كه آيا مي توان از عابديني توقع درخشش دوباره در المپيك 
و مسابقات جهاني را داش��ت، وقتي بديهي ترين امكانات و امور را از او 

دريغ كرده ايم؟
به طور حتم پاسخ منفي است، چه درخصوص عابديني و چه در مورد 
رحيمي و البته در مورد تمام ورزشكاراني كه اين روزها فرياد مي زنند 
و صدايشان را كسي نمي شنود. اصًا مقايسه شرايط اين مدال آوران با 
رقباي جهاني شان كاري اشتباه اس��ت؛ چراكه جز سرخوردگي براي 
بچه هاي ما چيزي به ارمغان نمي آورد. ورزشكار روس يا امريكايي در 
بهترين شرايط و امكانات آماده مي شود، رش��ته هم اصًا مهم نيست 
همان امكاناتي كه در اختيار كش��تي قرار مي گيرد به شمش��يربازي 
هم داده مي ش��ود و به بقيه هم همين طور. ش��ايد آنچه باعث شدت و 
ضعف اين امكانات مي شود تاش و كسب موفقيت توسط ورزشكاران 
يك رش��ته باش��د كه البته اين هم به دليل حذف يا ديده نشدن بقيه 
نمي شود، اما اينجا ما كامًا مسير را برعكس طي مي كنيم. سال هاست 
كه توجه، امكانات و پول ورزش به يك سو سرازير مي شود و بقيه ناديده 
گرفته مي شوند و جالب اينجاست كه آنها جوركش آن اقليت مغرور و 

بيت المال خور هستند. 
حرف هاي عابديني و رحيمي درد بزرگ ورزش كشور است؛ ورزشي كه 
از قهرمانانش فقط مدال و عكس يادگاري مي خواهد؛ ورزشي كه بعد از 
هربار موفقيت به خوابي عميق فرو مي رود و همه چيز را فراموش مي كند؛ 
ورزشي كه مديرانش پيروزي مي خواهند آن هم طوري كه به نام خودشان 
ثبت شود، ولي دريغ از يك كار زيربنايي. رحيمي درست مي گويد ديگر 
گذشت زماني كه كشتي گير را در خانه كشتي نگه مي داشتند و شبانه روز 
او را مي گرفتند، بايد براي او برنامه هاي به روز تري را تدارك ديد. عابديني 
حقيقت را مي گويد وقتي عنوان مي كند كه بايد در خانه بنشينم و كاري 
نكنم، مديران ورزش بايد براي امثال او برنامه داشته باشند، بايد كسي كه 
با تاش خود و بقيه شمشيربازي ايران را زنده كرد، همواره در اوج باشد نه 

اينكه بابت مخارج زندگي اش دغدغه داشته باشد. 
اين درد بي درمان ورزش ماس��ت؛ دردي كه نه امروز كه سال هاس��ت 
فرياد زده مي شود و گوش��ي آن را نمي ش��نود. دردي كه بايد درمان 
شود، اما عادت رشد گلخانه اي ورزش تا آنجا پيش رفته كه بعيد به نظر 
مي رسد حتي فريادهايي بلندتر از آنچه امروز مدال آوران شمشيربازي 
و كشتي مي زنند آن را درمان كند. هرچند كه اين فريادها حداقل براي 
آرام گرفتن خود اين ورزشكاران به كار مي آيد، اما درد بي درمان ورزش 

را عاج نمي كند.

فريدون حسن

ويتنام دومين فينال ايران در راه قهرماني

استراليا از پس فلسطين برآمد 
 سرمربی سوريه دومين قربانی حام ملت ها 

پس از شكست مقابل اردن
اس�تراليا مدافع عن�وان قهرماني پ�س از شكس�ت در اولين بازي 
جام ملت ه�ا، دي�روز در حال�ي مقابل فلس�طين با س�ه گل پيروز 
ش�د که س�رمربي س�وريه دومين مربي اخراجي جام لقب گرفت. 
جام ملت هاي آسيا به دور دوم مرحله گروهي رسيد. رقابت هايي كه تا امروز 
با شگفتي هاي زيادي همراه بوده و خيلي از تيم هاي مدعي برابر تيم هاي 
گمنام به مشكل خورده اند. مدعيان يا باخته اند يا به سختي توانسته اند پيروز 
شوند. مسئله اي كه سبب شده پيش بيني رقابت هايي كه در امارات اين روزها 

در جريان است، سخت ترين كار ممكن باشد. 
  اختتاميه دور اول

چهارشنبه شب گذشته بود كه با برگزاري مسابقه  قطر - لبنان پرونده دور 
اول مرحله گروهي جام ملت ها بسته شد. در آخرين بازي چهارشنبه شب 
در گروه E، قطر و لبنان به مصاف هم رفتند، مسابقه اي كه با برتري 2بر صفر 
قطري ها به پايان رسيد تا ميزبان جام جهاني آينده به همراه عربستان، دو 

تيم سه امتيازي اين گروه باشند. 
  سرمربي سوريه، دومين اخراجي جام شد

پنج شنبه هم مسابقات جام ملت ها با برگزاري رقابت هاي دور دوم پيگيري 
شد. در اولين بازي پنج شنبه تايلند با مربي جديدش و پس از باخت در بازي 
اول مقابل هند، توانست با يك گل مقابل بحرين به پيروزي برسد و شانس 
خود را براي صعود زنده نگه دارد. در ديگر بازي اين گروه هم اردن كه در بازي 
اول با پيروزي مقابل استراليا شگفتي ساز شده بود، در بازي دوم هم با دو گل 

سوريه را شكست داد تا صعودش را به مرحله دوم قطعي كند. 
در طرف مقابل، سوريه كه با يك تساوي و يك باخت براي صعود شانس 
چنداني ندارد، برند اشتانگه سرمربي آلماني اش را اخراج كرد تا پس از مربي 
تايلند، اين مربي آلماني دومين اخراجي جام هفدهم لقب بگيرد. پس از 
بركناري اشتانگه، ايمن الحكيم به عنوان سرمربي موقت سوريه انتخاب 
شد تا در بازي آخر مقابل استراليا، شانس اندك سوري ها را براي صعود زنده 
نگه دارد. حاا سوريه براي اينكه از گروه صعود كند راهي جز پيروزي مقابل 
استراليا ندارد و سوما و خريبين مهاجمان خطرناك اين تيم كه در دو بازي 
گذشته پايشان به گلزني باز نشده، بايد هرچه در چنته دارند، بگذارند تا 

تيم شان اينقدر تلخ و زودهنگام از دور رقابت ها كنار نرود. 
در ديگر بازي پنج ش��نبه هم ام��ارات ميزبان كه در ب��ازي اول مقابل 
بحرين به تساوي يك - يك رس��يده بود، مقابل هند شگفتي ساز دور 
اول، با دو گل پيروز شد تا زاكه روني معروف روي نيمكت ميزبان نفس 
راحتي بكش��د. زاكه روني پس از اين برد مي گويد: »بازيكنانم بازي به 
بازي بهتر مي ش��وند، پيروزي هند جلوي تايلند يك اتفاق نبود و آنها 
با عملكردش��ان در مقابل ما، كيفيت فني بااي خود را نش��ان دادند. 
تيم هايي كه در اين دوره جام ملت ها به نظرم نسبت به قبل بهتر هستند 

و پيشرفت داشته اند.«
در حالي امارات در اين بازي به برتري رسيد كه هندي ها نمايش درخشاني 
داشتند و در چند نوبت تير دروازه و درخشش دروازه بان امارات مانع به گل 
رسيدن آنها شد. استيون كونستانتين، سرمربي انگليسي تيم هند معتقد 
بود: »مشكل ما اين بود وقتي فرصت ها را تبديل به گل نمي كنيد به عقب باز 

مي گرديد و تاوان آن را مي پردازيد.«
در بازي هاي ديروز هم از گروه B، استراليا با سه گل فلسطين را شكست داد 
تا شاگردان آرنولد باخت بازي اول مقابل اردن را فراموش كنند. در دومين 
بازي ديروز هم از مسابقات گروه C، چين و فيليپين مقابل هم قرار گرفتند 

كه اين مسابقه با برتري 3بر صفر چينی ها به پايان رسيد.
  حريفان ايران رو در روي هم 

امروز در نهمين روز برگزاري جام ملت ها، به جز بازي ايران و ويتنام، دو بازي 
ديگر نيز برگزار مي شود. در يكي از مسابقات از گروه D، عراق و يمن دو تيم 
همگروه كشورمان از ساعت 17به مصاف هم مي روند. عراق كه در بازي اول 
به سختي توانست از پس ويتنام بربيايد مقابل يمني قرار مي گيرد كه با پنج 
گل از ايران شكست خورد. با اين حال، كوچيان سرمربي يمن پيش از بازي 
امروز مقابل عراق وعده داد كه شاگردانش مي خواهند تصويري كه از يمن 
با توجه به شكست سنگين مقابل ايران به وجود آمده را در دو بازي آينده 
تغيير دهند.  در ديگر بازي امروز هم ساعت 19:30 از گروه E، عربستان كه 
در بازي اول مقابل كره شمالي برد مقتدرانه اي را به دست آورد مقابل لبنان 

قرار مي گيرد، تيمي كه برابر قطر در بازي اول شكست خورده است.

سعيد احمديان

دكاني به نام اردوهاي خارجي
اقدام باش��گاه س��ايپا در لغو اردوي خارج از 
كشور و جذب بازيكن خارجي براي كاهش 
هزينه هاي تيم به دليل مشكات معيشتي 
و اقتصادي كارگران كارخانه سايپا از جمله 
تصميمات منطقي و عاقانه اي اس��ت كه 
مي تواند درسي براي مديران ساير باشگاه هاي 
دولتي باشد. بديهي است كه فوتبال در ايران 
بر پايه دولت اس��ت و اگر نهادهاي دولتي و 
شبه دولتي حمايت هايش��ان را از باشگاه ها 
قطع كنن��د، فوتبال نيز در كش��ور تعطيل 
مي شود، به خصوص كه باشگاه ها در يك سيستم غير دولتي به دايل مختلف 
پتانسيلي براي درآمدزايي ندارند. در چنين شرايطي باشگاه هاي دولتي هم 
با توجه به شرايطي كه بر كش��ور حاكم است، بايد نسبت به درك وضعيت 
موجود اهتمام داشته باشند. حال در شرايطي كه كشور با مشكات اقتصادي 
رنج آوري روبه رو است، باشگاه ها بايد براي كاهش هزينه ها به صرفه جويي در 
برنامه هايشان اقدام كنند، با اين حال مشاهده مي شود كه برخي مربيان به 
بهانه اينكه تيم آرامش مي خواهد، بدون توجه به وضعيت اقتصادي، برپايي 
اردوهاي خارجي را در برنامه هايشان قرا ر مي دهند، اردوهايي كه تبديل به 
يك دكان شده است كه تنها هدف آن خارج كردن و ضايع كردن ارز از كشور 
است. اين در شرايطي است كه خيلي از اين باشگاه ها متعلق به سازمان ها 
و كارخانه هاي دولتي هستند و انصاف نيست كه پول كارگران با برگزاري 
اردوهاي خارجي حيف و ميل شود. در چنين شرايطي مديران باشگاه ها بايد 
مقابل زياده خواهي هاي سرمربيان بايستند و با تبيين وضعيت كشور، جلوي 
برگزاري اردوي خارجي را با توجه به شرايط خاص كشور بگيرند، به خصوص 
كه كشورمان با توجه به چهار فصل بودن توانايي ميزباني اردوهاي باشگاه ها را 
در فصل هاي مختلف دارد. البته براي افزايش زيرساخت هاي تمريني و اردويي 
در مناطق مختلف كشور بايد همت شود تا باشگاه ها در اردوهاي داخلي با 
معضل كمبود امكانات مناسب تمريني روبه رو نباشند، اين مسئله هم بر عهده 
مديران است تا با تصميمات ازم در اين زمينه به جاي خارج كردن ارز از كشور 
براي اردوهاي خارجي آن هم در شرايط دشوار اين روزهاي اقتصاد كشور، به 

تقويت زيرساخت هاي ورزشي كشورمان كمك كنند. 

پيروزي مدعيان در پايان نيم فصل ليگ بسکتبال 
نيم فصل اول ليگ برتر بسكتبال با برد مدعيان به پايان رسيد. در هفته نهم 
اين رقابت ها  شيميدر با نتيجه 79 بر 57 مقابل آويژه صنعت مشهد به برتري 
رسيد. تيم محمدرضا اسامي با اين نتيجه نيم فصل را با ايستادن در رده دوم 
جدول به پايان رساند. از طرفي نفت آبادان نيز در خانه 89 بر 79 شهرداري 
گرگان را از پيش رو برداشت. نيروي زميني در آزادي به سختي 77 بر 73 

رعد پدافند را برد و ذوب آهن نيز 77 بر 63 ميزبانش پگاه را شكست داد. 

 تداوم روزهاي خوش شهرداري ورامين 
در ليگ واليبال

شكست شهرداري گنبد و سايپا مهم ترين اتفاقات هفته هفدهم ليگ برتر 
واليبال بود. پيكان در برابر دورنا كار سختي نداشت و با برتري قاطع 3 بر صفر 
تيم اروميه اي را بدرقه كرد. شهرداري ورامين كه براي بقا در صدر جدول به 
پيروزي نياز داشت 3 بر صفر شهروند اراك را برد تا خيالش از اين بابت راحت 
شود. كاله در اروميه تيم شهرداري اين شهر را 3 بر 2 مغلوب كرد، شهرداري 
گنبد برخاف انتظارات در خانه 3 بر 2 مقابل فواد سيرجان تن به شكست 
داد، ختم اردكان سه بر صفر مقابل سايپا به پيروزي رسيد و شهرداري تبريز 

3 بر 2 از سد پيام خراسان گذشت. 

مسعود سلطاني فر 
افزاي��ش س��رانه 
ورزشي را يكي از بركات انقاب شكوهمند اسامي 
ناميد. وزير ورزش و جوانان در س��فري كه به شهر 
كاشان داشت بر تكميل پروژه هاي درحال ساخت 
تأكيد كرد. سلطاني فر با اشاره به طرح هاي نيمه تمام 
ورزشي در سطح كش��ور اظهار داشت: »فضاهاي 
ورزشي ساخته شده پس از پيروزي انقاب در كشور 
در 40سال گذشته ش��ش برابر به نسبت پيش از 
انقاب افزايش يافته است. طرح هاي نيمه تمامي 
در بين نيمي از اين فضاهاي ساخته شده، وجود دارد 
كه در صورت تكميل آنها نسبت فضاهاي ورزشي با 
دوران پيش از انقاب اسامي به 9 برابر مي رسد.« 

وزير ورزش همچنين به سير صعودي كسب مدال 
در بازي هاي المپيك اشاره كرد و گفت: »جمهوري 
اسامي در بزرگ ترين آوردگاه ورزشي جهان يعني 
المپيك كه بهترين و نخبه ترين ورزشكاران دنيا در 

آن شركت مي كنند، تاكنون در 16دوره اش حضور 
يافته كه هشت دوره پيش از انقاب و هشت دوره 
مربوط به دوران پس از پيروزي انقاب اسامي است. 
نتيجه حضور ايران در اي��ن رقابت هاي المپيكي، 

كسب 20گردن آويز طا، 20 نقره و 29 برنز بوده كه 
16گردن آويز طا پس از پيروزي انقاب شكوهمند 
اسامي به دس��ت آمد و در واقع چهار برابر شد.« 
قدرداني از خيرين ورزشي س��از و نقش ورزش در 
جامعه دو نكته ديگر بود كه وزير ورزش و جوانان 
بر آنها تأكيد داش��ت: »جمهوري اسامي در 40 
سال گذش��ته با رهبري امام راحل، هدايت هاي 
رهبري فرزانه انق��اب، اراده و قدرت مردم همه 
س��ختي ها را با پيروزي پشت س��ر گذاشته و از 
اين گردنه س��خت ناعادانه تاريخي كه دشمن 
به وجود آورده، ب��ا توكل به خداوند س��بحان و 
عزم مردم عب��ور خواهيم كرد. هي��چ عرصه اي 
مانند ورزش نمي  تواند با س��رمايه گذاري كم در 
كوتاه مدت چندين ميليون نفر را خوش��حال يا 
ناراحت كند. بايد از خيرين ورزشي ساز قدرداني 
كرد. هم اكنون 321طرح از سوي افراد نيكوكار 
در حال ساخت است كه تا پايان سال 25طرح به 

بهره برداري خواهد رسيد.«

افزايش 4 برابری قهرمانان 
المپيك پس از انقاب
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گلريزان كشتي گيران براي بيماران سرطاني
دست و پنجه نرم كردن يكي از كشتي گيران با بيماري سرطان موجب 
شد تا اهالي اين رشته براي روحيه دادن به او و همچنين ساير بيماران 
سرطاني دست به كار شوند. احسان ميرزايي آزادكار 23 ساله بيش از 
يك سال است كه با سرطان مي جنگد و در اين مسير سختي هاي زيادي 
را تحمل كرده است. البته ميرزايي نيز همانند ساير بيماران سرطاني 
براي ادامه درمان به تقويت روحيه و اميد بيش��تر به زندگي نياز دارد. 
اين درست همان مسئله اي است كه جامعه كشتي به آن توجه كرد و 
با برگزاري مراسم گلريزان حمايت مادي و معنوي خود را از 50 بيمار 
سرطاني نشان داد. اين مراسم در سالن جهانبخش توفيق برگزار شد 
و نفراتي چون پرويز هادي و مصطفي حس��ين خاني نيز در آن حضور 
داشتند. كش��تي گيران كه هميش��ه در انجام كارهاي خير و فرهنگي 
پيش��قدم بوده اند، اين بار هم با حمايت از بيماران سرطاني راه و رسم 

منش پهلواني را تمرين كردند. 

امير رضا واعظ آشتياني 

 مديرعامل اسبق استقال

بازگشت به كشتي با نا اميدي محض!
ي  ر و د
ساله  دو 
از كش��تي بازگشت به تش��ك را براي حسن 

رحيمي سخت كرده اس��ت. وي پنج مدال 
جهاني كش��تي را به گردن آويخته 

و حاا بع��د از تغيي��رات اخير در 
فدراسيون و تيم هاي ملي دوباره 
به اردوها بازگش��ته منتها اميدي 
به آين��ده ن��دارد و در گفت وگو با 
»تس��نيم« تأكيد ك��رده كه هنوز 

نتوانسته با ش��رايط جديد كنار 
بياي��د. »مش��كل بدني 

آنچنان��ي ن��دارم، 
فقط بايد از لحاظ 
روح��ي و رواني 
خ��ودم را براي 
فتن  كشتي گر
آم��اده كن��م. 
در س��ال هاي 
زي��ادي كه در 
خانه كش��تي 
بودم، آس��يب 
روح��ي ديدم و 

در دو سالي هم كه از مسابقات دور بودم، تازه 
مزه زندگي، خانه و خانواده را چشيدم. اينكه 
مي گويم سخت است از اين نظر كه دوباره به 
همان اتاق، اردو و تشك بازگشته ام. شما يك 
كشتي گير ايراني را با كشتي گير روس 
يا امريكايي مقايسه كنيد، يك ماه 
در ك��وه اردو مي زنن��د، يك ماه در 
جنگل، يك ماه در باش��گاه، مثل 
ما نيس��تند كه 12ماه س��ال در 
خانه كشتي باشند. عاوه بر اين، 
آنه��ا مي دانند براي چه كش��تي 
مي گيرند و آينده ش��ان 
ب��ه چ��ه ش��كل 
اس��ت، ام��ا من 
بعد از 10سال 
كشتي گرفتن 
چه جايگاهي 
دارم؟ از نظ��ر 
و  روح��ي 
رواني ب��ا خود 
مي جنگ��م كه 
بايد ب��ا خودم 

كنار بيايم. «

چطور انتظار مدال و سهميه المپيك داريد؟
       حاشيه كاپيتان تيم ملي 
شمش��يربازي از 
بي توجهي تيم ها و اسپانسرها به ليگ اين رشته 
به ش��دت گايه دارد. مجتبي عابديني از جمله 
ملي پوشاني است كه در چند سال اخير، افتخارات 
زيادي براي شمشيربازي ايران كسب كرده، اما در 
گفت وگو با فارس از باتكليفي و خانه نشيني اش 
صحبت كرده است: »نه تنها من بلكه هيچ يك از 
ملي پوشان ديگر پيش��نهادي از تيم هاي ديگر 
ندارند. چ��ون تيم مطرحي نيس��ت كه بخواهد 
ملي پوشان را جذب كند. متأسفانه با اين نتايج 

درخش��اني كه در المپيك و جام هاي جهاني و 
بازي ه��اي آس��يايي گرفتيم هي��چ تيمي براي 
قرارداد نداريم. درآمدي هم نداريم كه بخواهيم 
امرار معاش كنيم و نمي دانيم با اين شرايط چه 
كار بايد كنيم، شمش��يربازي نه پخش دارد، نه 
س��الن و نه پول. هفت تيم در ليگ هس��تند كه 
شرايط مناسبي ندارند و نمي دانم مي توان نام آنها 
را ليگ گذاشت يا خير. با وضعيتي كه وجود دارد، 
انتظار مدال و سهميه المپيك هم دارند. بايد در 
خان��ه بنش��ينيم و كاري هم نمي تواني��م انجام 

دهيم.«

   بازتاب 

       چهره

کی روش: اينجا تيمي موفق مي شود که تيم باشد



آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

   م الف 3692 مديردفترشعبه اول شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: كبرى قاسمى كالسه پرونده: 712/1/97 وقت رسيدگى: به 
روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 16/00 خواهان: على مشكينى بوئينى 
باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: كبرى قاسمى خواسته: مطالبه وجه 
چك خواهان دادخواستى تسليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت 
به  بنا  بودن خوانده  المكان  به علت مجهول  و  تعيين شده  رسيدگى 
به تجويز ماده72 قانون آئين  و  در خواست خواهان و دستور شورا 
دادرسى مدنى با عنايت ماده19 قانون شوراهاى حل اختالف مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشرآگهى تا قبل از وقت رسيدگى به دفترشورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم رادريافت 
نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شورا حاضر شويد 
در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و شورا غيابا 
اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله آگهى الزم 

شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

  م الف 3693 مديردفترشعبه يك شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: سلمان حسنى كالسه پرونده: 714/1/97 وقت رسيدگى: 
به روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 16/30 خواهان: داود غالمى 
باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: سلمان حسنى خواسته: مطالبه طلب 
خواهان دادخواستى تسليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده كه 
ارجاع گرديده ووقت  اختالف  به شعبه شوراى حل  جهت رسيدگى 
به  بنا  المكان بودن خوانده  تعيين شده وبه علت مجهول  رسيدگى 
در خواست خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده72 قانون آئين 
دادرسى مدنى با عنايت ماده 19 قانون شوراهاى حل اختالف مراتب 
تا خوانده  كثيراالنتشارآگهى مى شود  از جرايد  يكى   نوبت در  يك 
مراجعه  دفترشورا  به  رسيدگى  وقت  از  قبل  تا  نشرآگهى  ازتاريخ 
وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  ضمن  و 
نمايد و در وقت مقررفوق جهت رسيدگى دراين شورا  رادريافت 
حاضر شويد درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب 
و شورا غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله 
آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

   م الف 3706 مديردفترشعبه يك شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: محسن انجم شعاع  ورضا سعيد كالسه پرونده: 565/1/97 
وقت رسيدگى: به روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 17/30 خواهان: 
احمد نفرى يزدى باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: محسن انجم شعاع  
و رضا سعيد خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دفتركل 
دادگسترى اسالمشهر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل 
اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده و به علت مجهول 
المكان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور شورا و به تجويز 
ماده 72 قانون آئين دادرسى مدنى باعنايت ماده 19 قانون شوراهاى 
االنتشارآگهى  كثير  ازجرايد  دريكى  نوبت  يك  مراتب  اختالف   حل 
به  رسيدگى  وقت  از  قبل  تا  نشرآگهى  تاريخ  از  خوانده  تا  شود  مى 
دفترشورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين 
شورا حاضرشويد در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب 
و شورا غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود. 

آگهى مفقودى گذرنامه
بنام  اعالم مى شود گذرنامه 02387013  بدينوسيله  
گرديده  مفقود  فريد،  فرزند  قربانيار  كاميار  آقاى 
است از يابنده تقاضا مى گردد با شماره 09152191191 

تماس حاصل نمايد و مژدگانى دريافت نمايد. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

   م الف 3692 مديردفترشعبه اول شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: كبرى قاسمى كالسه پرونده: 712/1/97 وقت رسيدگى: به 
روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 16/00 خواهان: على مشكينى بوئينى 
باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: كبرى قاسمى خواسته: مطالبه وجه 
چك خواهان دادخواستى تسليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت 
به  بنا  بودن خوانده  المكان  به علت مجهول  و  تعيين شده  رسيدگى 
به تجويز ماده72 قانون آئين  و  در خواست خواهان و دستور شورا 
دادرسى مدنى با عنايت ماده19 قانون شوراهاى حل اختالف مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشرآگهى تا قبل از وقت رسيدگى به دفترشورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم رادريافت 
نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شورا حاضر شويد 
در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و شورا غيابا 
اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله آگهى الزم 

شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

  م الف 3693 مديردفترشعبه يك شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: سلمان حسنى كالسه پرونده: 714/1/97 وقت رسيدگى: 
به روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 16/30 خواهان: داود غالمى 
باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: سلمان حسنى خواسته: مطالبه طلب 
خواهان دادخواستى تسليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده كه 
ارجاع گرديده ووقت  اختالف  به شعبه شوراى حل  جهت رسيدگى 
به  بنا  المكان بودن خوانده  تعيين شده وبه علت مجهول  رسيدگى 
در خواست خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده72 قانون آئين 
دادرسى مدنى با عنايت ماده 19 قانون شوراهاى حل اختالف مراتب 
تا خوانده  كثيراالنتشارآگهى مى شود  از جرايد  يكى   نوبت در  يك 
مراجعه  دفترشورا  به  رسيدگى  وقت  از  قبل  تا  نشرآگهى  ازتاريخ 
وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  ضمن  و 
نمايد و در وقت مقررفوق جهت رسيدگى دراين شورا  رادريافت 
حاضر شويد درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب 
و شورا غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله 
آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

   م الف 3706 مديردفترشعبه يك شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: محسن انجم شعاع  ورضا سعيد كالسه پرونده: 565/1/97 
وقت رسيدگى: به روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 17/30 خواهان: 
احمد نفرى يزدى باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: محسن انجم شعاع  
و رضا سعيد خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دفتركل 
دادگسترى اسالمشهر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل 
اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده و به علت مجهول 
المكان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور شورا و به تجويز 
ماده 72 قانون آئين دادرسى مدنى باعنايت ماده 19 قانون شوراهاى 
االنتشارآگهى  كثير  ازجرايد  دريكى  نوبت  يك  مراتب  اختالف   حل 
به  رسيدگى  وقت  از  قبل  تا  نشرآگهى  تاريخ  از  خوانده  تا  شود  مى 
دفترشورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين 
شورا حاضرشويد در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب 
و شورا غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود. 

آگهى مفقودى گذرنامه
بنام  اعالم مى شود گذرنامه 02387013  بدينوسيله  
گرديده  مفقود  فريد،  فرزند  قربانيار  كاميار  آقاى 
است از يابنده تقاضا مى گردد با شماره 09152191191 

تماس حاصل نمايد و مژدگانى دريافت نمايد. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

   م الف 3692 مديردفترشعبه اول شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: كبرى قاسمى كالسه پرونده: 712/1/97 وقت رسيدگى: به 
روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 16/00 خواهان: على مشكينى بوئينى 
باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: كبرى قاسمى خواسته: مطالبه وجه 
چك خواهان دادخواستى تسليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت 
به  بنا  بودن خوانده  المكان  به علت مجهول  و  تعيين شده  رسيدگى 
به تجويز ماده72 قانون آئين  و  در خواست خواهان و دستور شورا 
دادرسى مدنى با عنايت ماده19 قانون شوراهاى حل اختالف مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشرآگهى تا قبل از وقت رسيدگى به دفترشورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم رادريافت 
نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شورا حاضر شويد 
در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و شورا غيابا 
اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله آگهى الزم 

شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

  م الف 3693 مديردفترشعبه يك شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: سلمان حسنى كالسه پرونده: 714/1/97 وقت رسيدگى: 
به روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 16/30 خواهان: داود غالمى 
باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: سلمان حسنى خواسته: مطالبه طلب 
خواهان دادخواستى تسليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده كه 
ارجاع گرديده ووقت  اختالف  به شعبه شوراى حل  جهت رسيدگى 
به  بنا  المكان بودن خوانده  تعيين شده وبه علت مجهول  رسيدگى 
در خواست خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده72 قانون آئين 
دادرسى مدنى با عنايت ماده 19 قانون شوراهاى حل اختالف مراتب 
تا خوانده  كثيراالنتشارآگهى مى شود  از جرايد  يكى   نوبت در  يك 
مراجعه  دفترشورا  به  رسيدگى  وقت  از  قبل  تا  نشرآگهى  ازتاريخ 
وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  ضمن  و 
نمايد و در وقت مقررفوق جهت رسيدگى دراين شورا  رادريافت 
حاضر شويد درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب 
و شورا غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله 
آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

   م الف 3706 مديردفترشعبه يك شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: محسن انجم شعاع  ورضا سعيد كالسه پرونده: 565/1/97 
وقت رسيدگى: به روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 17/30 خواهان: 
احمد نفرى يزدى باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: محسن انجم شعاع  
و رضا سعيد خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دفتركل 
دادگسترى اسالمشهر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل 
اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده و به علت مجهول 
المكان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور شورا و به تجويز 
ماده 72 قانون آئين دادرسى مدنى باعنايت ماده 19 قانون شوراهاى 
االنتشارآگهى  كثير  ازجرايد  دريكى  نوبت  يك  مراتب  اختالف   حل 
به  رسيدگى  وقت  از  قبل  تا  نشرآگهى  تاريخ  از  خوانده  تا  شود  مى 
دفترشورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين 
شورا حاضرشويد در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب 
و شورا غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود. 

آگهى مفقودى گذرنامه
بنام  اعالم مى شود گذرنامه 02387013  بدينوسيله  
گرديده  مفقود  فريد،  فرزند  قربانيار  كاميار  آقاى 
است از يابنده تقاضا مى گردد با شماره 09152191191 

تماس حاصل نمايد و مژدگانى دريافت نمايد. 
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جانشين رئيس پليس راهور تهران با تأكيد بر اينكه 
دوربين هاي ثبت تخلف در سطح شهر فعال هستند 
از تشديد برخورد با رانندگاني خبر داد كه اقدام 
به مخدوش كردن پاك خودروهايشان مي كنند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ حسن عابدي توضيح 
داد: برخورد با تخلفات رانندگي همواره در حال انجام 
است اما به علت اولويت صورت گرفته برخورد با مخدوش 
كردن پاك خودروها در اولويت قرار گرفته است. وي 
ادامه داد: برخي رانندگان هنگام عبور از دوربين هاي ثبت تخلفات، پاك خودرو را به 
شيوه هاي مختلفي مثل پاك زير سپر، استفاده از طلق روي پاك، ناخوانا بودن پاك، 

مخدوش كردن پاك يا استفاده از پاك هاي غيرمجاز و... مخدوش مي كنند. 
سرهنگ عابدي گفت: اين تخلفات در ورودي هاي طرح ترافيك و زوج و فرد وجود 
دارد و در روزهاي بارندگي  برخي شهروندان عمداً يا سهواً نسبت به تميز كردن پاك 
خودروي خود اقدام نمي كنند كه اين امر باعث ناخوانا بودن پاك مي شود كه مأموران 
پليس راهنمايي و رانندگي با رانندگان متخلف برخورد مي كنند.  جانشين رئيس 
پليس راهور با تأكيد بر اينكه دوربين هاي ثبت تخلف در سطح شهر فعال هستند ادامه 
داد: برخي شهروندان تصور مي كنند با پوشش پاك مي توانند از اين دوربين ها رد 
شوند و تخلفشان پيگيري نشود اما اگر وسيله نقليه اي با پاك مخدوش از يك دوربين 
عبور كند، دوربين بعدي شماره پاك را بررسي مي كند و در صورتي كه آن خودرو 
براي ورود به محدوده طرح مجاز نباشد، تخلفش ثبت مي شود. عاوه بر دوربين هاي 
ورودي طرح، دوربين هاي داخل محدوده هم پاك ها را رصد كرده و در مورد مجاز 

بودن براي ورود به طرح زوج و فرد و طرح ترافيك آنها را بررسي مي كنند.  
سرهنگ عابدي گفت: مطابق قوانين كساني كه پاك وسيله نقليه خودروي خود 
را مخدوش كرده باش��ند، حتماً به مقام قضايي معرفي مي ش��وند و روند قانوني آن 
پيگيري مي شود كه مطابق ماده 720 قانون مجازات اسامي، مخدوش كردن پاك 
وسيله نقليه، براي متخلف از شش ماه تا يكسال حبس به همراه دارد. وي تأكيد كرد: 
همچنين پوشاندن پاك، جريمه 60 هزار توماني به همراه دارد و عاوه بر اعمال قانون، 

خودرو توقيف مي شود و هم فرد متخلف به مقام قضايي معرفي مي شود. 

 تشديد برخورد با مخدوش كردن
 پاك خودرو

يكي از مأموران پليس شهرستان شهريار كه دوشنبه 
هفته گذشته در جريان درگيري با سارقان مجروح شده 
بود، سه روز پس از حادثه در بيمارستان به شهادت رسيد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ مهدي سرپناه معاون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي غرب استان تهران توضيح داد:  استوار يكم 
اسداه خزايي29 س��اله از مأموران كانتري زركان شهريار 
بود كه ساعت 22 شامگاه دوشنبه هفته گذشته17دي ماه، 
همراه يكي از مأموران گشت، از سرقت يك خودروي سواري 
در محدوده باغستان باخبر شده و در محل حاضر شدند و با 
توجه به اينكه تعقيب و گريز ميان مأموران و خودروی سارقان 
آغاز شده بود، عوامل گشت كانتري زركان اقدام به اجراي 
طرح مهار در محدوده ميدان نماز شهريار كردند. در همين 
زمان بود كه خودروي مس��روقه به محل رس��يده و با مأمور 
وظيفه شناس پليس برخورد كرد كه مأمور پليس به شدت 
مجروح شد و سارقان موفق به فرار شدند.  سرهنگ سرپناه 
با اشاره به انتقال مأمور پليس به مركز درماني گفت: بعد از 
گذشت سه روز از اين حادثه، حوالي ساعت چهار صبح بامداد 
روز پنج شنبه استوار يكم خزايي در بيمارستان به درجه رفيع 
شهادت رسيد.  وي گفت: تحقيقات تيم ويژه براي بازداشت 

عامان حادثه در جريان است.

 شهادت مأمور پليس
 در شهريار

   برائت زوج
   فريبكار

  از قتل عمد
پنهان كردن حقيقت هنگام تشكيل زندگي 
مش�ترك به دشواري ها و مش�اجرات بعدي 
منجر خواه�د ش�د. در صورتي ك�ه پنهان 
كننده حقيقت نتواند رضايت خانواده مقابل 
را به خاط�ر حقيقتي كه پنه�ان كرده جلب 
كند بايد منتظ�ر عواقب ناگواري باش�د. در 
پرونده اي كه در دادگاه كيفري يك اس�تان 
تهران بررسي ش�د زوجي فريبكار كه براي 
تهيه 20 ميليون تومان پول ش�يربها دس�ت 
به قتل آتش�ين زده بودند با تبرئ�ه از اتهام 
قتل عمد از مجازات قصاص فاصله گرفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، خرداد سال 95 مأموران 
پليس كهريزك از مرگ مشكوك مرد جواني در 
يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به رضا 30 ساله تبعه افغان بود 
كه بر اثر سوختگي شديد جان باخته بود.  با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين زمينه 
آغاز شد. در اولين گام از تحقيقات كارآگاهان با 
بررسي مكالمات مقتول به مرد 25 ساله اي به نام 
نويد مظنون شدند و او را بازداشت كردند. نويد در 
اولين بازجويي  ها گفت كه رضا را نمي شناسد و از 

ماجراي مرگ او هم خبر ندارد اما در تحقيقات 
بعدي اعتراف كرد كه با همدس��تي همسرش 
مرتكب قتل شده است. او درباره انگيزه اش گفت: 
»براي پرداخت شيربها به پدرزنم بدهكار بودم به 
همين دليل با طراحي نقشه اي تصميم گرفتم 
تا پول شيربها را تهيه كنم كه خودم و همسرم 
گرفتار شديم.« در ش��اخه ديگري از تحقيقات 
همس��ر نويد هم بازداش��ت ش��د و حرف  هاي 
شوهرش را تأييد كرد. با كامل شدن تحقيقات 
نويد به اتهام مباشرت در قتل و همسرش كريمه 
هم به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخته شد 
و كيفرخواس��ت عليه آنها صادر و پرونده براي 
رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به 
پرونده به رياست قاضي زالي، اولياي دم درخواست 
قصاص كردند. سپس نويد در جايگاه قرار گرفت 
و با انكار جرمش در ش��رح ماجرا گفت: »چند 
س��ال قبل به خواس��تگاري كريمه رفتم. آنها 
افغان بودند و بنا به رسمش��ان پدر كريمه براي 
من مبلغ 25 ميليون تومان شيربها تعيين كرد. 
از آنجائيكه كه به كريم��ه عاقه مند بودم قبول 

كردم و به دروغ گفتم توان پرداخت اين مبلغ را 
دارم اما 5 ميليون تومان بيشتر از آن را نتوانستم 
بپردازم. مدتي از زندگي ما گذشت تا اينكه پدر او 
بقيه شيربها يعني 20 ميليون تومان را درخواست 
كرد. آهي در بساط نداش��تم و از طرفي حاضر 
نبودم زندگي با كريمه را از دست بدهم اين شد 
كه نقشه كاهبرداري به سرم زد و در اين مورد با 
كريمه صحبت كردم. او هم به من عاقه مند بود 
به همين خاطر قبول كرد در اين نقشه همراهم 
باش��د.« متهم ادامه داد: »رضا را مي شناختم و 
مي دانس��تم قصد ازدواج دارد. اين شد كه براي 
انجام نقشه من و كريمه، خودمان را به او، خواهر 
و برادر معرفي كرديم ت��ا او را فريب دهيم. رضا، 
كريمه را از من خواس��تگاري كرد و من ش��رط 
كردم كه صورتي كه 20 ميليون تومان بدهد با 
خواستگاري اش موافقت كنم. او هم شرط را قبول 
كرد و پول را به حسابم ريخت. بعد از آن خواست 
به خواستگاري بيايد كه از ماجرا طفره رفتم اما او 
دست بردار نبود تا اينكه مجبور شدم حقيقت را به 
او بگويم.«  متهم در خصوص قتل گفت: »مقتول 
با شنيدن حرف هايم تصميم گرفت با پدر كريمه 

صحبت كند و همه اين اتفاق��ات را به او بگويد. 
نگران آبرويم بودم. روز حادثه با رضا در كهريزك 
قرار گذاشتم تا با هم صحبت كنيم. آن روز رضا 
با خودروي اش آمد و من و كريمه با موتور بوديم. 
وقتي با هم روبه رو شديم يك بطري بنزين كه از 
قبل آماده كرده بودم را روي ماشينش ريختم و 
مقداري از آن را روي خودم و مقتول پاش��يدم. 
با زدن فندك خودرو آتش گرف��ت و من و رضا 
به عقب پرتاب ش��ديم. رضا در آن حادثه آتش 
گرفت اما من جان س��الم به در بردم و بافاصله 
كريمه را سوار موتور كردم و گريختم.« متهم در 
آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد قصد كشتن 
مقتول را نداشتم و فقط مي خواستم با سوزاندن 
خودروي اش او را بترسانم و از تصميمي كه گرفته 
بود منصرفش كنم كه ناخواسته منجر به مرگ او 
شد.« در ادامه كريمه نيز در جايگاه قرار گرفت و 
با انكار جرمش گفت: »من به اصرار شوهرم وارد 
اين داستان شدم و مقتول را فريب دادم. در قتل 
اوهم نقشي نداشتم. « در ادامه هيئت قضايي بنا 
به دفاعيات دو متهم، آنها را ازقتل عمد تبرئه كرد 

و به اتهام قتل شبه عمد وارد شور شد. 

 آدم ربايي به خاطر
 معامله خودروي تصادفی

پسر جوان وقتي متوجه شد در معامله خودرويي صاحب آن، سر او كاه گذاشته است 
باهمدستي سه نفر از دوستانش نقشه آدم ربايي 20 ميليون توماني را طراحي و اجرا كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي سراس��يمه به اداره پليس رفت و از چهار مرد 
جوان به اتهام آدم ربايي و اخاذي شكايت كرد.  شاكي در توضيح ماجرا گفت: چند روز 
قبل خودروي پژو 206 خودم را به پسر جواني به نام سلمان به مبلغ 60 ميليون تومان 
فروختم تا اينكه ساعتي قبل به دفتر ثبت اسنادي در يكي از خيابان هاي مركزي تهران 
رفتيم تا خودرو را به نام او بزنم . وقتي از دفتر ثبت بيرون آمدم سه مرد جوان مرا با تهديد 
قمه سوار خودرويي كردند و به دفتر ش��ركتي بردند و آنجا حبس كردند. ساعتي بعد 
خريدار خودرو به دفتر آمد و مدعي ش��د كه من كاه سر او گذاشته ام و به زور از من اثر 
انگشت و امضا گرفتند كه من مبلغ 20 ميليون تومان به آنها بدهكارم. آنها تهديد كردند 
دو روزه 20 ميليون تومان را آماده كنم و به آنها بدهم وگرنه دوباره مرا مي ربايند و حبس 
مي كنند. وقتي مرا آزاد كردند به اداره پليس آمدم تا از آنها ش��كايت كنم.  با طرح اين 
شكايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور 

جنايي تهران براي شناسايي و دستگير آدم ربايان وارد عمل شدند. 
متهم پس از دستگيری در بازجويي ها به جرم خود با همدستي سه نفر از دوستانش اعتراف 
كرد.  وي گفت: چند روز قبل از حادثه خودروي شاكي را به مبلغ 60 ميليون تومان خريدم. 
او مدعي بود كه خودرواش تصادف و رنگ ندارد و من هم بدون اينكه قولنامه بنويسم قبول 
كردم و مبلغي به عنوان بيعانه به او دادم تا اينكه هنگام زدن سند متوجه شدم خودرو او 
تصادفي است. از او خواستم معامله را فس��خ كند اما قبول نكرد. به خاطر همين با كمك 
دوستانم فروشنده را ربوديم. سه متهم پس از دستگيری در بازجويي ها حرف هاي سلمان را 

تأييد كردند. تحقيقات از متهمان براي روشن شدن زوايايي پنهان حادثه ادامه دارد. 

دزد ش�برو هن�گام ف�رار از خان�ه اي در محل�ه وحيديه از 
پش�ت بام به پايين س�قوط كرد و به ش�دت مجروح ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 20:30 چهارشنبه 19 دي ماه بود كه 
به مأموران كانتري 127نارمك خبر رسيد دزد شب رو هنگام فرار 
از خانه اي به پايين س��قوط كرده است. با حضور مأموران گشت 
كانتري مشخص شد مرد 30 ساله به شدت از ناحيه سر مجروح 
شده است كه به بيمارستان منتقل شد. مرد صاحبخانه گفت: من 
و خانواده ام در آپارتماني در طبقه سوم ساختمان مسكوني زندگي 
مي كنم. لحظاتي قبل همراه خانواده ام وارد خانه ش��دم. همان 
لحظه متوجه شدم كه دزد در خانه است براي همين با فرياد از 
همسايه ها درخواست كمك كردم. دزد كه راه فرار نداشت خودش 
را به پنجره رساند و خواست فرار كند كه كنترلش را از دست داد 
و به پايين سقوط كرد.  سرهنگ مجتبي سهرابي رادمنش ، رئيس 
كانتري 127 نارم��ك گفت: متهم در بيمارس��تان تحت عمل 

جراحي قرار گرفته و تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

سقوط سارق از پشت بام 
هنگام فرار

معتادان به مواد مخدر همه به يك ش�يوه 
گرفتار اعتياد نمي ش�وند، بعض�ي از اين 
افراد در مجالس دوس�تانه و همنشيني با 
دوستان ناباب، بعضي به خاطر هوس هاي 
زودگ�ذر و عده اي ه�م به خاط�ر تفريح، 
آلوده مواد مخدر مي ش�وند. در اين ميان 
دانش آموزان و دانش�جوياني هستند كه 
به اميد اينكه نيرو و قدرت بيشتري براي 
ادامه تحصيل و موفقيت در امتحانات كسب 
كنند براي اولين بار مواد مخدر را امتحان 
مي كنند و اينگونه به جرگه معتادان وارد 
مي ش�وند. در يك�ي از پرونده هايي كه در 
پليس تهران تش�كيل ش�ده اس�ت يكي 
از س�ارقان حرفه اي كه ب�ه دام اعتياد هم 
افت�اده مي گويد براي تمركز بيش�تر روي 
درس هايش به مصرف اعتياد گرفتار شده و 
حاا به جاي رفتن به دانشگاه و تحصيل در 
رشته حقوق ناگزير به سرقت شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شكايت هاي 
متعددي در خصوص س��رقت لوازم خودرو به 
مأموران پليس گزارش شد كه حكايت از اين 
داشت سارق يا سارقاني ابتدا خودرو مورد نظر 
را سرقت مي كنند و پس از سرقت لوازم داخل 
آن، خودرو را در م��كان خلوتي رها مي كنند.  
يكي از ش��اكيان گفت: خ��ودروام در يكي از 
خيابان هاي شمالي تهران پارك بود كه متوجه 
شدم به سرقت رفته است. پس از حادثه به اداره 
پليس رفتم و شكايت كردم كه ساعتي بعد به 
من خبر دادند خودروام در نزديكي كانتري 
در جنوب تهران كشف ش��ده است. وقتي به 
س��راغ خودروام رفتم، ديدم س��ارقان تمامي 
لوازم داخل آن را سرقت كرده است و پس از آن 

خودروام را داخل خيابان رها كرده اند. 
همزمان ب��ا ادامه تحقيقات براي شناس��ايي 
سارق يا سارقان، مأموران با شكايت هاي مشابه 
ديگري هم روبه رو ش��دند كه نش��ان مي داد 
سارقان پس از سرقت با صاحبان خودرو تماس 
گرفته و براي پس دادن مداركشان از آنها 2 تا 

5 ميليون تومان اخاذي مي كنند. 
يكي از شاكيان گفت: چند روز قبل خودروام 
سرقت شد. سارقان پس از سرقت لوازم داخل 
آن، خودروام را داخل خيابان رها كرده بودند 
و يك روز بعد با تلفن همراهم كه ش��ماره اش 
داخل دفترچه اي نوشته بودم و داخل خودروام 
بود تماس گرفتند و مدعي شدند كه مدارك 
خودروام را پيدا كرده ان��د و براي اينكه به من 
تحويل بدهن��د بايد 5 ميليون توم��ان به آنها 
مژدگاني بدهم. آنها گفتند اگر به پليس خبر 
بدهم مداركم را از بين مي برند. من طبق قرار 
پول را در محل خلوت��ي در نزديكي درختي 
گذاشتم و آنها هم آدرس مداركم را كه در آن 
نزديكي مخفي كرده بودند به من دادند و بدين 
ترتيب مدارك خودروام به دس��تم رسيد.  در 
نهايت مأموران پس از آغاز تحقيقات گسترده 
چند روز قبل يكي از س��ارقان را در حالي كه 
با مالباخته اي براي گرفتن پول قرار گذاشته 
بود دس��تگير كردند.  متهم دستگير شده كه 
ابراهيم ن��ام دارد در بازجويي ها به جرم خود 
اقرار كرد و سردس��ته باند را به ن��ام فرمان به 
مأموران معرفي ك��رد. پس از اي��ن مأموران، 
فرمان را بازداشت كردند و وي در تحقيقات به 
سرقت هاي سريالي اعتراف كرد. دو متهم براي 
تحقيقات بيشتر به دس��تور قاضي پرونده در 

اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟

فرمان هستم 25 ساله .
سابقه داري؟ 

بله. قبل از اين بار كه دستگير شوم 13 بار به خاطر سرقت به 
زندان رفته بودم و آخرين بار 42 روز قبل از زندان آزاد شدم. 

با اين سابقه بايد از دوران نوجواني وارد كارهاي خاف 
شده باشي ؟

بله، از س��ن 17 سالگي وارد كارهاي خاف ش��دم و اولين بار 
هشت س��ال قبل در حالي كه دانش  آموز سال آخر دبيرستان 

بودم يك دستگاه موتورسيكلت سرقت كردم و گرفتار شدم. 
چرا ؟ 

واقعيتش من آرزوهاي بزرگي براي زندگي ام داش��تم. درسم 
خوب بود و به همه دوستانم گفته بودم كه قصد دارم وكيل شوم 
اما رفت و آمد با دوستان خافكار در سال آخر دبيرستان زندگي 
مرا براي هميشه نابود كرد. دوستانم پيشنهاد دادند براي اينكه 
كمتر بخوابم و بيشتر درس بخوانم شيشه مصرف كنم كه در 

نهايت معتاد و سرگردان كوچه و خيابان شدم . 
درباره شيوه سرقتت توضيح بده ؟ 

ما معمواً خودروهايی كه ايمني كمتري داش��تند س��رقت 
مي كرديم و بعد از سرقت لوازم داخل آن، خودرو را در نزديكي 
كانتري رها مي كرديم تا به دست سارقان ديگر نيفتد. لوازم 

داخل خودرو را هم مي فروختيم و خرج اعتياد مي كرديم. 
موضوع مژدگاني چه بود ؟ 

اگر داخل خودرو مداركي بود، برمي داشتيم و در فرصت مناسب 
با صاحب مدارك تماس مي گرفتيم و ادعا مي كرديم كه مدارك را 
پيدا كرده ايم و براي اينكه به آنها تحويل بدهيم درخواست  مژدگاني 

مي كرديم كه هنگام تحويل مژدگاني همدستم دستگير شد. 

دو م�رد فريب�كار ك�ه در پوش�ش اع�زام زائ�ر ب�ه س�رزمين وح�ي و عتبات 
عاليات از م�ردم كاهب�رداري مي كنن�د تحت تعقي�ب پليس ق�رار گرفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شكايت هاي مشابه عليه متهمان به كانتري هاي شهر 
در نقاط مركزي و غربي تهران گزارش شد. بررسي هاي پليس نشان داد كه متهمان با داير 
كردن دفتر اعزام زائر از مردم كاهبرداري كرده اند. در تحقيقات بعدي و همزمان با مطرح 
شدن شكايت هاي مشابه مشخص شد كه متهمان بعد از به جيب زدن پول مشتريان، محل 
كارشان را تعطيل كرده و سپس در نقاط ديگر شهر با اجاره كردن يك دفتر كار جديد به 
كاهبرداري هاي شان ادامه داده اند. در حالي كه تعداد شاكيان به 40 نفر رسيده بود پرونده 
به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي ناحيه 10 تهران به پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران 
بزرگ فرستاده شد. ادامه تحقيقات كارآگاهان نش��ان داد كه مديران شركت كه دو مرد 
فريبكار هستند با سوء استفاده از نام و عنوان سازمان حج و زيارت و اداره اوقاف و امور خيريه 
و عناوين مشابه اقدام به كاهبرداري مي كنند.  سرهنگ كارآگاه خيراه عدالتخواه، رئيس 
پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران گفت: دستور انتشار تصاوير دو متهم از سوي بازپرس صادر 
شده است و كساني كه از مخفيگاه متهمان خبر دارند اطاعات خود را از طريق شماره تماس 
63957778 در اختيار كارآگاهان پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند. وي 
از متقاضيان سفر به اماكن مقدس خارج از كشور درخواست كرد پس از مراجعه به سايت 
رسمي سازمان حج و زيارت و انتخاب دفاتر و مؤسسات داراي مجوز رسمي اين سازمان 

نسبت به ثبت نام و واريز پول به حساب اين شركت ها اقدام كنند.

 كاهبرداري در پوشش
 اعزام به حج و عتبات عاليات

پس�ر جواني كه متهم اس�ت برادرش را با ضربات چاقو در 
ش�هرك فيروزآباد به قتل رسانده اس�ت، بازداش�ت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه چهارش��نبه 19 دي ماه بود كه به 
مأموران كانتري 173 امين آباد خبر رسيد دعواي خونيني بين دو 
برادر جوان در شهرك فيروزآباد رقم خورده است. با حضور مأموران 
پليس در محل مشخص شد كه برادر مجروح از ناحيه شكم هدف 
ضربات چاقو قرار گرفت��ه و به بيمارس��تان فيروزآبادي منتقل 
شده است و عامل حادثه هم از محل متواري شده است. همزمان 
با ادامه تحقيقات صبح روز پنج ش��نبه از بيمارستان خبر رسيد 
كه مجروح حادثه به علت شدت جراحت جانش را از دست داده 
است. بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و تحقيقات 
كارآگاهان اداره  دهم پليس آگاهي كه مأمور رسيدگي به پرونده 
شده بودند براي بازداشت برادر فراري به جريان افتاد.  سرهنگ 
علي ولي پور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: كارآگاهان پليس در جريان تحقيقات ميداني 
مخفيگاه متهم را شناس��ايي و او را بازداش��ت كردند. وي گفت: 

بررسي ها براي شناسايي انگيزه قتل در جريان است.

قتل برادر با انگيزه نامشخص

 از شاكي به دام افتاد   هنگام گرفتن  مژدگاني سارق سابقه دار



وزیر خارجه امریکا گفته که تحریم های امریکا علیه 
ایران در نوع خود سخت    ترین تحریم های تاریخ 
هستند و تا زمانی که ایران مانند یک کشور عادی 
رفتار کند، سخت تر هم خواهند شد. موضع گیری 
وزیر خارجه امریکا با واکنش محمدجواد ظریف 
روب�ه رو ش�ده و او گفته وقتی جهنم یخ بس�ت، 
امریکا ه�م روزی را خواهد دید ک�ه ایران مانند 
دولت های دست نش�انده امری�کا عمل می کند. 
محمدجواد ظریف در توئیتر نوشته است:»بهتر است 
امریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید. « سخنان وزیر 
خارجه ایران، واکنشی به موضع گیری مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امری��کا در قاهره اس��ت:»تحریم های 
اقتصادی امریکا علیه ایران سخت    ترین تحریم های 
تاریخ در نوع خود هس��تند و سخت تر نیز می شوند؛ 
تا زمانی ک��ه تهران مثل یک کش��ور ع��ادی رفتار 
کند.« ظریف نوش��ته اس��ت: » هر جا و هر زمان که 
امریکا دخال��ت می کند، هرج و مرج، س��رکوبگری 
و رنجش ایجاد می ش��ود. آن روز ک��ه ایران بخواهد 
برای تبدیل شدن به یک کشور » نرمال « به تقلید از 
دولت های دست نشانده امریکا و » مدل های حقوق 
بش��ری « مایک پمپئو رو بیاورد- خواه شاه باشد یا 
ساخان فعلی- روزی خواهد بود که جهنم یخ ببندد 
)کنایه از هیچ وقت(. بهتر است امریکا با از دست دادن 

ایران کنار بیاید.«
  اجاس بین المللی علیه ایران

مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز پنج  ش��نبه در 
ادامه س��فر خاورمیانه ای خود به قاه��ره رفت و در 
دانشگاه امریکایی قاهره سخنرانی کرد و البته نوک 

پیکان حماتش را هم به سمت ایران گرفت. پمپئو 
گفت وگویی با ش��بکه فاکس نیوز داش��ت و در این 
گفت وگو خبر داد که امریکا ماه آینده میادی میزبان 
یک اجاس بین الملل��ی با موضوع ثب��ات و آزادی 

خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ ایران است. 
پمپئو همچنین در سخنرانی در دانشگاه امریکایی 
در قاه��ره گفت حاا کش��ورهای دیگر ه��م به این 
نتیجه رس��یده اند که باید با ایران » مقابله « کرد، نه 
اینکه » درآغوش شان کشید.« سخنان پمپئو اشاره 
به رویکرد دولت اوباما در برخورد با ایران اس��ت که 
مقامات کنونی دولت امری��کا معتقدند دولت اوباما 

در پی این بوده که ایران را ش��ریک خ��ود قرار دهد. 
بر اساس گزارش بی بی س��ی، پمپئو بدون نام بردن 
از باراک اوباما با بیان بخش    هایی از صحبت های او، 
آنها را اشتباهات سیاس��ت امریکا در منطقه خواند. 
وزیر خارجه امریکا از تاش های دولت ترامپ برای 
اتحاد در منطقه نام برد که به گفت��ه او برای مقابله 
با ایران است. او با اشاره به س��الگرد پیروزی انقاب 
اس��امی در ایران گفت که امریکا همیشه نیرویی 
آزادیبخش بوده و نه اشغالگر. پمپئو گفت که تا بیرون 
رفتن تمام نیروهای ایران از سوریه، در این کشور با 
به کار گیری دیپلماسی و همکاری با شرکا، با حضور 

ایران مقابله خواهد کرد:»زمان عقب راندن نیروهای 
ایرانی از منطقه خاورمیانه فرا رسیده تا بدین ترتیب 
امنیت منطقه برقرار و منافع کشورهای متحد منطقه 
نیز تأمین شود.« به گفته او، یمن محل دیگری است 
که امریکا با ایران مقابله خواهد کرد. سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران نیز در واکنش به سخنان پمپئو در 
قاهره، از امریکا با عنوان رژیم ن��ام برد و گفت: رژیم 
امریکا دچار نوع��ی یأس و عصبانیت مزمن ش��ده 
است. بهرام قاسمی افزود:  »امریکا و به خصوص رژیم 
افراطی کنونی آن به خاطر خصومت دیرینه با ملت 
ایران و مخالفت با همه اقدام��ات دولت قبل از خود 
و در اثر سوءاستفاده از س��وی محافل بدنام و ناکام و 
فریب خوردن توس��ط جریان    ها و ابی های خاص، 
راهی در پیش گرفته است که هیچ نفعی در این رفتار 
برای امریکا متصور نیست.« وی افزود:» این رژیم از 
یک توافق جامع و مش��روع که محصول مذاکره بود 
خارج ش��ده و اکنون از اینکه نمی تواند جایگزینی 
برای آن پیدا کند دچار نوعی یأس و عصبانیت مزمن 

شده است.«
قاس��می تصریح کرد:» این یک تناقض بزرگ است 
که امریکا از یک سو خصومت با ملت ایران را به اوج 
خود رسانده و از سوی دیگر ریاکارانه خود را طرفدار 
گفت وگو نشان می دهد. آقای پمپئو یک بار دیگر به 
صراحت اعام کرد که رژیم امریکا دشمن ایران است 
و این دشمنی جز دشمنی با مردم ایران نیست. او باید 
بداند و به درستی فهم کند که ما در مقابل دشمنان 
ایران و ایرانی با تمام ت��وان از منافع ملی و راهبردی 

خود دفاع خواهیم کرد.«
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ظریف: اگر جهنم یخ بست، ایران هم مانند دست نشاندگان امریکا رفتار می کند 

به رغم چالش های    گزارش  یک
دونال�د ترام�پ با 
اعضای کابینه بر س�ر خ�روج از س�وریه، به نظر 
می رس�د اوضاع وخیم تر  از آن اس�ت که امریکا 
بتواند ب�ه حضور خ�ود در منطق�ه ادام�ه دهد. 
سخنگوی ائتاف ضد داعش گفت که از روز جمعه 
بخشی از تجهیزات و ادوات نظامی امریکا از سوریه 
خارج ش�د. مجلس س�نا هم پیش نوی�س قانون 
تقویت امنیت امری�کا در خاورمیان�ه را رد کرد. 
دو هفته پ��س از اعام تصمی��م دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور امری��کا برای خ��روج نیروهای این 
کشور از سوریه، از دیروز روند خارج کردن تجهیزات 
نظامی کلید خورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
ش��ان رایان، س��خنگوی ائتاف ضد داعش اعام 
کرد که خروج نیروهای امریکایی از س��وریه آغاز 
ش��ده اس��ت. یک مق��ام وزارت دف��اع امریکا هم 
گفت:»می توانم تأکید کنم که خروج جنگ افزارهای 
ارتش از سوریه آغاز شده است اما به دلیل امنیتی 
نمی توان��م درحال حاض��ر جزئیات بیش��تری در 
این خصوص ارائه کن��م«. روزنامه وال اس��تریت 
ژورنال امریکا به نق��ل از یکی از فرماندهان نظامی 

گزارش داد که هیچ چی��ز در برنامه خروج امریکا 
از سوریه تغییری نکرده اس��ت. وی گفت:»وزارت 
دفاع هیچ دس��توری در این باره از مش��اور امنیت 
ملی دریافت نکرده و هیچ تغییری در طرح مذکور 
ایجاد نشده است«. به گزارش اسکای نیوز، مایک 
پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز پنج  شنبه اعام کرد 
که عقب نشینی امریکا از سوریه حتماً انجام خواهد 
ش��د. به گزارش المیادین، مایک پمپئو  در قاهره 
گفت:»تصمیم امریکا برای خارج کردن نیروهایش 
از سوریه اتخاذ شده و آن را اجرایی خواهیم کرد و در 
عین حال نیز به مبارزه با داعش ادامه می دهیم. ما 
آماده ایم یک بار دیگر اقدام نظامی در سوریه انجام 
دهیم اما امیدواریم که مجبور به این کار نشویم«. 
وی گفت:»دولت امریکا به دنبال ائتاف استراتژیکی 
با مصر و اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس برای مقابله با » نفوذ ایران « اس��ت«. پمپئو 
تأکید کرد:حزب اه حضور گس��ترده ای در لبنان 
دارد اما ما هرگز این مسئله را قبول نخواهیم کرد. 
حزب اه زرادخانه موشکی بزرگی دارد که منطقه 
را تهدید می کند«. جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید هم چند روز پیش در سفرش به اراضی 

اشغالی گفته بود که خروج از سوریه باید با تضمین 
برای دفاع از همپیمانان امریکا در خاورمیانه باشد. 
درحال حاضر 2 هزار س��رباز امریکایی در سوریه 
هستند که بیشترشان به آموزش نیروهای محلی 

می پردازند که با داعش می جنگند. 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور امری��کا م��اه 
دس��امبر2018 به طور غیرمنتظره اعام کرد که 
واشنگتن 2 هزار نیروی امریکایی را از سوریه خارج 
می کند و پس از آن به وزارت دفاع دس��تور داد تا 
حداکثر چهار ماه نیروهای امریکایی را از س��وریه 
خارج کند. هرچند روند خروج تجهیزات نظامی از 
سوریه شروع شده است، اما برای خروج اولین بخش 
از نیروهای این کشور زمان بندی مشخصی تعیین 
نشده است. دولت امریکا گفته است که پایگاه التنف 
در جنوب س��وریه را همچنان حفظ خواهد کرد و 
تعدادی از نظامیان در ای��ن پایگاه حضور خواهند 
داش��ت. پیش از این مقامات روس��یه گفته بودند 
که واشنگتن در این پایگاه تروریست     ها را آموزش 
می دهد تا برای مقابله با دولت دمشق آماده شوند. 

از س��وی دیگر، س��نای امریکا روز پنج  ش��نبه به 
پیش نویس قان��ون تقویت امنیت این کش��ور در 

خاورمیانه رأی نداد. تصویب این طرح به 60 رأی 
نیاز داشت، اما 44 نماینده به آن رأی منفی دادند. 
به گزارش الجزیره، دموکرات  ها پیش از این تهدید 
کرده بودند مان��ع از تصویب ه��ر قانونی خواهند 
ش��د که ارتباطی به پایان دادن به تعطیلی دولت 
امریکا نداشته باشد. میچ مک کانل، رئیس اکثریت 
جمهوریخواه در سنا خواس��تار رأی گیری مجدد 
برای این طرح ش��د. پیش نویس این قانون، شامل 
ارائه کمک های س��اانه امنیتی، مالی و نظامی به 
اسرائیل و گسترش تحریم     ها بر دولت سوریه است. 
هرچند اختافات جدی بین دونالد ترامپ و اعضای 
کابینه بر سر خروج از سوریه وجود دارد اما نیروهای 
امریکایی توان ماندن طوانی مدت در خاک سوریه 
را ندارند، چراکه هفت س��ال حمایت همه جانبه از 
گروه های تروریستی در برابر دولت سوریه، نتیجه ای 
جز شکس��ت نداش��ته اس��ت و نیروهای مقاومت 
توانسته اند بسیاری از مناطق تحت اشغال سوریه 
را از تروریست     ها پس بگیرند و ماندن امریکایی     ها 
چیزی جز هزینه تراشی در پی نخواهد داشت زیرا 
ارتش سوریه و متحدانش برای آزادسازی مناطق 

باقی مانده در اشغال تکفیری ها، مصمم هستند. 
 خروج تحت نظارت دمشق

وزارت خارجه روسیه در اولین واکنش به اعام آغاز 
خروج نیروهای امریکایی از سوریه تأکید کرد که 
باید ارتش سوریه کنترل مناطقی را که امریکایی      ها 
از آنجا خارج می شوند، در دست بگیرد. به گزارش 
شبکه المیادین، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روس��یه روز جمعه گفت:»ازم اس��ت در 
سایه خروج نیروهای امریکایی از سوریه مذاکراتی 
میان کرد     ها و دمشق برگزار شود«. زاخارووا تأکید 
کرد:»ما فک��ر می کنیم که امری��کا می خواهد در 
س��وریه بماند. ما نمی توانیم به حرف های امریکا 
درباره خ��ارج کردن نیروهایش از س��وریه اعتماد 
کنیم چراکه شاهد استراتژی رسمی از سوی این 
کشور نبوده ایم«. وی همچنین از نقض آتش بس در 
استان ادلب که به بیش از 5 هزار مورد رسیده ابراز 
نگرانی و تأکید کرد:»نباید بگذاریم مذاکرات درباره 
ادلب ناکام بماند«. مقامات روسیه نسبت به خروج 
نیروهای امریکایی از سوریه ابراز تردید کرده اند و 
معتقدند که مناطقی که تحت کنترل امریکایی     ها 
اس��ت باید به دولت دمش��ق تحویل داده شود اما 
واشنگتن سعی دارد این مناطق را در دست کرد     ها 
حفظ کند. از سوی دیگر، ترکیه هم به دنبال خروج 
امریکا، تاش می کند مناطق کردنشین سوریه را 
اشغال کند؛ اقدامی که می تواند به درگیری ارتش 

سوریه و نیروهای ترکیه بینجامد. 

  گزارش  2

   پرونده

مناسبات کاخ سفید با کنگره بحرانی است
به نظر می رسد درگیری و نزاع میان کنگره ایاات متحده امریکا و دولت این 
کشور حتمی خواهد بود، چرا که همه راه های گفت وگو میان رئیس جمهور 
امریکا و نمایندگان دموکرات کنگره به بن بست رسیده است. کنگره امریکا 
با درخواست رئیس جمهور برای تخصیص 5 میلیارد دار از بودجه ایاات 
متحده برای س��اخت دیوار حائ��ل در مرزهای مکزی��ک مخالفت کرده و 
رئیس جمهور این کشور نیز اصرار می کند تا زمانی که کنگره این 5میلیارد 
را تصویب نکند، تع��دادی از مراکز دولتی فدرال��ی در حالت تعطیل باقی 

خواهد ماند. 
روشن اس��ت اختاف میان کنگره و کاخ س��فید به نقطه اوج رسیده و دو 
طرف در دستیابی به راه حلی میانه ناکام بوده اند. از این رو به نظر می رسد 
رئیس جمهور امریکا وعده اش را عملی خواهد کرد و تعطیل بودن بنگاه    ها 
و مراکز دولتی در ایاات متحده به معنای این اس��ت که میلیون    ها تن از 
شهروندان این کشور حقوقی دریافت نمی کنند و ش��رایط در این کشور 
رو به وخامت خواهد رفت. اکنون تاش برای گفت وگو درباره دیوار حائل 
میان کاخ سفید و اکثریت نمایندگان کنگره امریکا که دموکرات  ها به شمار 
می روند، ادامه دارد. با این وجود اگر دو طرف نتوانند به توافق دست یابند، 
پیش بینی می شود اوضاع بدتر شود و حتی کمک های غذایی به تهیدستان 

ایاات متحده نیز متوقف شد. 
آنچه شرایط را خطرناک تر از وضع موجود می کند این است که رئیس جمهور 
امریکا بخواهد از اختیاراتش اس��تفاده کرده و حالت فوق العاده در ایاات 
متحده اعام کند و با بهره برداری از نیروهای مس��لح این کشور به عنوان 
فرمانده کل نیروهای نظامی، برخاف نظر کنگره به س��اخت دیوار حائل 
در مرزه��ای مکزیک اقدام نمای��د. این اقدام در ص��ورت تحقق، می تواند 
کابوسی برای رئیس جمهور امریکا بوده باشد و درهای جهنم را به روی وی 
و کابینه اش بگشاید، چرا که وضعیت در مرزهای مکزیک آنچنان نیست 
که وی بخواهد حالت فوق العاده اعام کند و ادعاهای رئیس جمهور امریکا 
مبنی بر احتمال عبور مهاجران مسلح از مرزهای مکزیک به داخل خاک 
ایاات متحده، بی پایه بوده و نمی تواند کنگره را برای همراهی با وی قانع 
کند. برخی گزارش های دولت ترامپ حاکی از آن است که با پایان یافتن 
فصل زمس��تان و آغاز بهار، موج جدیدی از مهاجران به مرزهای امریکا با 
مکزیک هجوم خواهن��د آورد و ترامپ نیز بر پایه ای��ن گزارش    ها خواهان 
ساخت دیوار حائل در اسرع وقت اس��ت. اما به نظر می رسد این گزارش    ها 
مبالغه  آمیز بوده و چندان قابل اعتماد نیست.  این اقدام رئیس جمهور امریکا 
تنش کنونی کابینه این کشور با کنگره را بحرانی تر از گذشته خواهد کرد؛ 
عاوه بر چالش های دیگری که به دنبال این تصمیم رئیس جمهور امریکا به 
وجود خواهد آمد و ممکن است اعتراض محاکم فدرالی در ایاات متحده را 
به دنبال داشته باشد که با افزایش اختیارات رئیس جمهور و امکان ساخت 

دیوار حائل به ترامپ مخالفت کنند. 
از سوی دیگر، میان جمهوریخواهان نیز در این باره دودستگی دیده می شود؛ 
با وجود تشویق برخی از اعضای سنای امریکا، بسیاری از جمهوریخواهان در 
صحت تصمیم رئیس جمهور این کشور تردید دارند و دموکرات  ها توانسته اند 
این مطل��ب را تبلیغ کنند که افزایش اختی��ارات رئیس جمهور، می تواند 
رئیس جمهور را در جایگاه پادشاهی قرار دهد که کسی نخواهد توانست از او 

حسابرسی کرده و او می تواند دستورهایش را بر همگان دیکته کند. 
با وجودی که محبوبیت رئیس جمهور امریکا تا حد قابل ماحظه ای کاهش 
یافته ، اما ترامپ گمان می کند از حمایت گس��ترده شهروندان امریکایی 
برخوردار است و بر مبنای این گمان، از دفترش در کاخ سفید در مصاحبه 
تلویزیونی می کوشد مردم امریکا را قانع سازد شرایط در مرزهای مکزیک 
بسیار خطرناک است و باید او برنامه هایش را برای دفع این خطر پیگیری و 
اجرا کند.  تردیدی نیست که اعام حالت فوق العاده از سوی رئیس جمهور 
امریکا، آتش اختاف و تنش میان کاخ س��فید و کنگره را شعله ور خواهد 
س��اخت و حتی می تواند به دشمنی آش��کار میان کنگره و رئیس جمهور 
امریکا بینجامد و حتی این احتمال وج��ود دارد که نمایندگان دموکرات 
را وادارد برای استیضاح رئیس جمهور امریکا و تاش برای برکناری وی از 
جایگاه ریاست جمهوری برنامه ریزی کنند. به همین دلیل برخی از اعضای 
مجلس سنای امریکا در تاشند رئیس جمهور امریکا را قانع کنند مذاکره 
با اکثریت نمایندگان دموکرات در کنگ��ره را ادامه دهد و از افزایش تنش 
جلوگیری نماید، چرا که می تواند پیامد های خطرناکی برای دولت کنونی 

امریکا به همراه داشته باشد. 
منبع: روزنامه ااهرام چاپ قاهره 
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 کشور های نوظهور در بین 1۰ اقتصاد بزرگ جهان 
طبق پیش بینی های جدید کشور های نوظهور تا سال 20۳0 در بین 10 
اقتصاد بزرگ جهان خواهند بود و چین در این فهرست جایگاه نخست 
را خواهد داشت. به گزارش روزنامه لوپوئن پاریس، کشورهای نوظهور 
تا س��ال 20۳0 به جمع 10 اقتصاد برتر جهان می پیوندند. ش��رکت 
انگلیس��ی خدمات بانکی اس��تاندارد چارترد اعام کرد طی سال های 
آینده کشورهای نوظهور به تدریج در میان 10 اقتصاد بزرگ جهان قرار 
خواهند گرفت. این شرکت در پیش بینی های بلندمدت خود بازنگری 
کرد و فهرست 10 اقتصاد بزرگ جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی 

را برای سال 20۳0 منتشر کرد. 

 چین: اصاحات هرگز متوقف نخواهد شد
معاون رئیس جمهور چین با اشاره به اجرای سیاست »40 سال اصاحات 
و درهای باز « در کش��ورش تأکید کرد اصاحات در چین هرگز متوقف 
نمی شود بلکه گسترده تر نیز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
وانگ چیش��ان روز جمعه تأکید کرد: چین همواره به عنوان حامی صلح 
جهانی، تسهیل کننده توسعه جهانی و طرفدار نظم بین المللی عمل خواهد 
کرد. او افزود: پکن و واش��نگتن باید به حق حاکمیت، امنیت و توس��عه 
یکدیگر احترام بگذارند و از طریق گفت وگو و مشاوره که کلید توسعه سالم 

و پایدار روابط دو جانبه است اختافات شان را حل کنند. 

 تخریب ۶۰ درصد دوربین های پلیس فرانسه در تظاهرات
وزیر کشور فرانسه گفت که 60 درصد دوربین های سرعت سنج پلیس به 
وسیله تظاهرکنندگان موسوم به جلیقه زرد    ها از کار افتاده اند. به گزارش 
بی بی سی، کریستوف کاستانر، وزیر کش��ور فرانسه گفت که تخریب 
عمدی ش��بکه دوربین های پلیس، امنیت تردد در جاده های فرانسه 
را به خطر انداخته است. عایم تخریب دوربین های ترافیک به خوبی 
در خیابان های فرانسه دیده می شود. عملکرد بسیاری از دوربین     ها با 
پاشیدن رنگ سیاه یا چسباندن چسب های ضخیم مختل شده است. 

 افزایش صادرات ساح آلمان به عربستان و ترکیه 
آلمان بر می��زان صادرات تجهیزات نظامی خود به کش��ور    هایی مانند 
عربستان سعودی و ترکیه در سال گذشته به شکل محسوسی افزوده 
است. بنابر درخواست حزب چپ های آلمان وزارت اقتصاد این کشور 
آمار مربوط به این صادرات را منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری 
آلمان، در پاسخ به حزب چپ های آلمان که خواستار روشن شدن میزان 
صادرات اسلحه آلمان به عربستان س��عودی و ترکیه شده بود، وزارت 
اقتصاد و صنایع آلمان آمار مربوط به این صادرات را در اختیار رسانه های 
این کشور قرار داد. بر اساس این آمار میزان صادرات تجهیزات نظامی 
 آلمان به عربس��تان س��عودی در فاصله ژانویه تا اکتبر سال 2018 به 
عربستان س��عودی بالغ بر 160میلیون یورو بوده اس��ت. این رقم 50 
میلیون یورو بااتر از صادرات اسلحه آلمان به عربستان در سال 201۷ 

در همین بازه زمانی است. 

پهپاد انتحاری انصاراه
 به قلب رژه اماراتی در عدن زد

نیروه�ای یمنی ب�ا یک فرون�د پهپاد انتح�اری ی�ک رژه نظامی 
نیروهای تحت فرمان امارات را در جنوب یم�ن هدف قرار دادند؛ 
تحولی ک�ه تحلیلگ�ران آن را نقطه عطف�ی توصی�ف کردند که 
نش�ان دهنده ارتق�ای ظرفیت ه�ای تهاجم�ی انصاراه اس�ت. 
به گزارش »جوان«، روز گذشته ویدئویی در  شبکه های مجازی و تصاویری 
در رسانه ها منتشر شد که حمله موشکی انصاراه به یک تجمع نظامی در 
پایگاه نظامی العند در استان لحج واقع در جنوب یمن، را نشان می داد. در 
این ویدئو در حالی که یک مقام ارشد نظامی در حال سخنرانی برای نظامیان 
بود بر اثر انفجار پهپاد تهاجمی بافاصله به زمین افتاد. فرماندهان ارش��د 
ائتاف تحت رهبری عربستان در هنگام انفجار در جایگاه حضور داشتند. 
گزارش های ضد و نقیضی درباره تلفات این حمله وجود دارد اما بر اساس 
گزارش های اولیه در این حمله حداقل شش نفر کشته شدند که احتمااً 
چند تن آنان از مقامات عالی رتبه بودند. در همین حال بی بی سی به نقل از 
منابع بیمارستانی گزارش داد ژنرال صالح زیندانی، معاون ستاد ارتش یمن 
تحت حمایت عربستان و احمد ترکی، استاندار لحج از جمله آسیب دیدگان 
هستند. هرچند بعضی منابع آمار تلفات را خیلی بیشتر عنوان کردند. شبکه 
تلویزیونی الحدث نیز اعام کرد:  در حمله هواپیمای بدون سرنش��ین به 
نیروهای عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن در 
پایگاه نظامی العند در استان لحج ، 50 نفر از این نیرو   ها کشته و زخمی شدند.  
برخاف تبلیغات رسانه های نزدیک به عربستان که می گویند این حمله 
آتش بس در الحدیده را به خطر می اندازد اما مکان حمله خارج از محدوده 
آتش بس بود. از طرف دیگر تلویزیون دولتی عربستان، مدعی شد انصاراه 
در این حمله از پهپاد ساخت ایران استفاده کرده است اما مقامات انصاراه با 
رد ادعای ریاض تأکید کردند وسیله مورد استفاده یک پهپاد جدید ساخت 

آنهاست که برای انفجار بر فراز هدف طراحی شده است. 
 ظرفیت های تهاجمی و اطاعاتی انصاراه

حمله پهپادی انصاراه و تصاویری که در رس��انه    ها منتش��ر ش��د بازتاب 
گسترده ای داشت و تحلیلگران آن را نشانه افزایش توان اطاعاتی و تهاجمی 
انصاراه توصیف کردند. وب سایت » بلینجکت « که به تحلیل مسائل نظامی 
می پردازد، طی یک گزارش مفصل به جزئیات این حمله پرداخت. در این 
گزارش آمده: » این رویداد نش��ان بزرگی از ظرفیت های انصاراه اس��ت. 
هرچند انصاراه قبل از پهپاد برای حمله رادارهای موشک های پاتریوت 
عربستان استفاده می کرد اما این رویداد خیلی پیچیده است. اینکه پهپاد 
دقیقاً از چه ساحی استفاده کرده مشخص نیست اما تعداد تلفات حاکی از 

مؤثر بودن حمله است .«
عاوه بر اینکه حمله پهپادی ارتقای ظرفیت های تهاجمی و غافلگیرکننده 
انصاراه را نش��ان می دهد هدف حمله نیز حکای��ت از نفوذ اطاعاتی این 
جنبش دارد. وب س��ایت »بلینجکت« در ادامه تحلیل خود آورده است: 
حوثی     ها می دانس��تند کجا و چه زمانی این رژه برقرار خواهد شد و دقیقاً 
می دانستند چه زمانی یک پهپاد پرتاب کنند تا سکوی   نظامیان تحت فرمان 
امارات را هدف قرار دهد که مملو از اهداف ارزشمند بود. «  همچنین بعضی 
منابع خبری تأکید کردند، شماری از افسران اماراتی و سودانی نیز در این 
حمله زخمی شده اند. منابع نظامی یمنی تأیید کردند این حمله هوایی پس 

از رصد دقیق تحرکات داخل پایگاه نظامی العند صورت گرفت. 
عبداه الجفری، سخنگوی پیش��ین نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 
یمن به المیادین گفت: »پس از رصد تحرکات نیرو های متجاوز و به دست 
آوردن اطاعات دقیق از این پایگاه نظامی راهبردی که برای اهدافی نظامی 
از آن اس��تفاده    می ش��د مانند به پرواز درآمدن هواپیما    ها چه جاسوسی و 
چه جنگنده، و همچنین بس��یج مزدوران و نیروهای شان از گروهک های 
تروریستی که امروز در س��احل غربی یمن می جنگند، این عملیات انجام 
گرفت.« پایگاه تحلیلی مسائل نظامی »بلینجکت « در پایان گزارش خود 
اینگونه نتیجه گیری می کند که » این رویداد نقطه عطف مهمی در جریان 
جنگ یمن و همچنین به کارگیری پهپادهای مسلح نشان می دهد. به نظر 
می رسد حوثی    ها اطاعات مؤثر را برنامه ریزی خوب ترکیب کرده اند و از 
ابزار مؤثر برای هدف قرار دادن اهداف باارزش چندگانه استفاده می کنند. 
اگرچه تلفات دقیق مشخص نیست اما حوثی    ها نشان دادند که  می توانند 
به عمق سرزمین دشمن نفوذ کنند تا  اعضای عالی رتبه ارتش یمن را هدف 

قرار دهند.«

ظریف: نقش طالبان در افغانستان
 نباید غالب باشد 

وزیر خارجه ایران معتقد است آینده افغانستان بدون نقش آفرینی 
طالبان ممکن نیست و ظاهراً به همین دلیل است که ایران بعد از ماه     ها 
گفت وگوی غیر رسمی، مذاکرات خود با طالبان را علنی کرده است. 
محمدجواد ظریف در عین حال گفته که به رغم اعتقادش به نقش آفرینی 
طالبان، این گروه نباید در افغانستان نقش غالب داشته باشد. این سخنان 
ظریف با واکنش متفاوت مقام های افغان روبه رو شده و در حالی که حامد 
کرزای گفت وگوی ایران با طالبان را به نفع افغانستان خوانده، سخنگوی 
وزارت خاجه افغانس��تان موضع گی��ری ظریف را »خاف تم��ام موازین 
دیپلماسی «دانسته است.  محمدجواد ظریف در گفت وگو با »ان تی وی« 
در دهلی نو سخنانی گفته که در کشاکش گفت وگوهای ایران با طالبان، 
پرحاشیه شده است. ظریف گفته که طالبان نباید قدرت غالب در افغانستان 
باشد ولی تأکید کرده که آینده افغانستان بدون در نظر گرفتن نقشی برای 
طالبان هم ممکن نیست. ظریف می گوید : »  ما در منطقه و فراتر از آن، برای 
کمک به افغان      ها در این تصمیم باید زمینه س��ازی کنیم نه اینکه تحمیل 
کنیم. فکر می کنم هیچ کس در منطقه، دولتی تحت سلطه طالبان را به 
نفع امنیت منطقه نمی داند. فکر کن��م در این زمینه تقریباً یک اتفاق نظر 
وجود دارد.« ظریف در این گفت وگو فاش کرده که هیئت ایرانی با هیئت 
طالبان در نشست مسکو صحبت کرده و آنها را به تهران دعوت کرده است. 
به گفته وزیر امور خارجه دولت روحانی، ایران با گروه طالبان به خاطر امنیت 
ایران » تماس های اطاعاتی غیررس��می و محدود « داشته است. هرچند 
ظریف این را هم گفته که در نهایت این مردم افغانس��تان هستند که باید 
در این باره تصمیم بگیرند ولی سخنان او با واکنش     هایی متفاوت در داخل 
افغانستان روبه رو شده است. حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان 
روز چهار     شنبه در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از گفت وگوهای ایران با 
طالبان گفته که ایران با طالبان در تماس است و این تماس ایران با طالبان 
بدون شک به نفع افغانستان تمام می ش��ود ولی سخنگوی وزارت خارجه 
افغانستان ایران را به عنوان سخنگوی طالبان متهم کرده است. شاه حسین 
مرتضوی، در فیس بوک خود  نوشت :» مقامات وزارت خارجه ایران این روز     ها 
در نقش سخنگویان طالبان عمل می کنند. اگر کشور همسایه معتقد به 
گفت وگو برای پیدا کردن راه حل است، چرا از این شیوه برای حل مشکات 
سیاسی داخلی خود استفاده نمی کند؟« مرتضوی نوشته که دولت ایران 
به جای » شنیدن صدای طالبان « باید به صدای » مخالفان سیاسی « خود 
گوش دهد. ادریس زمان ، معاون وزیر امور خارجه افغانستان نیز نوشت که 
وزارت  خارجه  افغانستان اذعان می دارد که هرگونه روابط خارج از چارچوب 
تعامات دولتین با طالبان باعث تضعیف روابط دو کشورخواهد شد. ادریس 
زمان در پیام توئیتری دیگری تصریح کرد: »هرگونه تجویزی مبنی بر تغییر 
در ساختار نظام جمهوری اسامی افغانس��تان به شمول پیشنهاد شامل 
ساختن گروه های مسلح در نظام کشور خاف تمام موازین دیپلماسی و 
مداخله صریح در امور کشور پنداشته می شود«. کمال صافی، نماینده قندوز 
در مجلس افغانستان نیز با اشاره به همین اظهارات و گفت وگو     ها ایران را 
به »نقض اصول و پرنسیب های مهم بین المللی « که »احترام متقابل و عدم 

مداخله در امور داخلی یکدیگر« است متهم کرد. 

به  رغم همه چالش ها  براي متوقف کردن ترامپ

فرار امریکا از سوریه کلید خورد

مترجم:دکترمحمدجوادگودينی

انگلیس به س�رعت به ضرب ااجل خروج از 
اتحادیه اروپا - موسوم به برگزیت - نزدیک 
می شود و سیاستمداران این کشور نیز هنوز 
بر س�ر چگونگی خروج از این اتحادیه در 29 
مارس به تواف�ق نرس�یده اند. در همین حال 
ارزیابی     ها نشان می دهد که در صورت خروج 
بدون توافق انگلی�س از اتحادیه اروپا انتظار 
می رود ورود و خروج کاا از بنادر و سایر مبادی 
ورودی و خروج�ی دچ�ار اختال های جدی 
شود و انگلیسی     ها در تأمین غذای تازه خود 
با مشکل روبه رو خواهند شد. در همین حال 
وزیر خارجه به نمایندگان انگلیس�ی هشدار 
داد که اگر به برنامه کابینه برای خروج از اروپا 
رأی ندهند، ممکن است اصل خروج لغو شود. 
رویترز در گزارشی به قلم جیمز دیوی و پل سندل 

از لندن نوش��ت: بزرگ ترین گروه فروشگاه های 
زنجیره ای انگلیس هشدار داد در صورتی که این 
کشور بدون دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا از 
آن خارج شود، با کمبود مواد غذایی تازه روبه رو 
خواهد شد.  این هشدار درست یک روز پیش از 
هشدار دیگر مجموعه فروشگاهی بزرگ انگلیس 

مبنی بر کمبود مواد غذایی صورت گرفت. 
با توجه ب��ه اینکه انگلیس نیم��ی از مواد غذایی 
تازه مصرفی را از خارج وارد می کند، شرکت های 
فروش��گاهی این کش��ور مجبور به برنامه ریزی 
برای خروج بی توافق این کشور از اتحادیه اروپا 
 )Tesco( شده اند. ش��رکت فروشگاهی تس��کو
اعام کرد ذخایر غذاهای تازه خود را افزایش داده 
و برنامه ریزی های دقیقی برای تأمین هر یک از 

محصوات انجام داده است. 

قرار است پارلمان انگلیس روز سه      شنبه آینده در 
مورد توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که به 
وسیله دولت ترزا می ، نخست وزیر این کشور تهیه 

شده است رأی گیری کند. 
در همین حال وزیر امورخارجه انگلیس گفت : اگر 
توافق دولت با اتحادیه اروپا در پارلمان رأی نیاورد 
برگزیت فلج خواهد شد. جرمی هانت در مصاحبه 
با رادیو دولتی انگلیس افزود : رأی نیاوردن ایحه 
دولت درباره چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه 

اروپا ممکن است به لغو برگزیت منجر شود . 
وزیر خارجه انگلیس درحالی این مطلب را بیان 
کرد که ترزا می ، نخست وزیر انگلیس بار     ها تأکید 
کرد چنانچه توافقش با اتحادیه اروپا رأی نیاورد 
این کشور مجبور اس��ت بدون توافق از اتحادیه 
اروپا خارج شود . اقتصاددانان و مقامات اقتصادی 

انگلیس مدام تأکید می کنند ک��ه خروج بدون 
توافق انگلیس از اتحادیه اروپا بیشترین آسیب را 

به این کشور وارد می کند . 
جرم��ی هان��ت همچنی��ن گف��ت : رأی ندادن 
نمایندگان به توافق دولت با اتحادیه اروپا برسر 
برگزیت ، به روابط رأی دهندگان و سیاستمداران 
و نیز موقعی��ت جهان��ی انگلیس آس��یب وارد 

می کند . 
وی پیش بینی کرد چنانچه توافق دولت برس��ر 
برگزیت در پارلمان رأی نیاورد ممکن است برنامه 

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا لغو شود . 
توافق دول��ت انگلیس ب��ا اتحادیه اروپا بر س��ر 
چگونگی خروج پ��س از تعویق ی��ک ماهه قرار 
است سه      شنبه 25 دی ماه در پارلمان انگلیس به 

رأی گذاشته شود. 

در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا
احتمال کمبود مواد غذایی در انگلیس بدون اروپا 
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    محمدصادق عابديني
در مراس�م اختتاميه نهمين جشنواره مردمي 
فيلم عمار، مستند »شورش عليه سازندگي« 
توانس�ت جايزه ويژه هيئ�ت داوران در بخش 
»مستند تاريخ سياسي و فتنه ۸۸« را به دست 
آورد. اين مس�تند نگاهي به ش�ورش هايي كه 
عليه دولت سازندگي در دهه 70 رخ داد، دارد. 
»شورش عليه سازندگي« در روزهاي اخير مانند 
ساير مستندهاي س�اخته شده درباره مرحوم 
هاش�مي، دچار حواش�ي ای چ�ون ممانعت از 
اكران هاي خصوصي شده است. مصطفي شوقي، 
كارگردان اين اثر در گفت و گو با »جوان« درباره 
اين مستند و حواشي آن توضيحاتي داده است. 
 بگذاريد با اين س�ؤال ش�روع كنيم 
كه چه چيزي باعث مي ش�ود پس از 
30 سال ناگهان تعداد زيادي مستند 
تاريخي به منظور بررس�ي مس�ائل 

مرتبط با تاريخ انقاب توليد شود؟
به نظرم پیش از اينكه اين پرسش را مطرح كنیم، بايد 
اين سؤال را پرسید كه چرا نتوانسته ايم بزرگ ترين 
انقاب قرن را كه در ايران به وقوع پیوست و هژموني 
حاكم بر منطقه را تغییر داد و اثرات بس��یاري براي 
دنیا داش��ت به خوبي معرفي كنیم و چرا نتوانسته 
ايم درباره عظمت انقاب اسامي به خوبي صحبت 
كنیم؟ در سال هاي اخیر شبكه هاي ماهواره اي روايت 
هايي از انقاب ارائه داده اند كه باعث ايجاد سؤال هاي 
جدي در ذهن مخاطب جوان امروزي شده است. اين 
روايت ها تشكیك هايي را به همراه داشته است. به 
نظر مي رسد روند روايت تاريخي انقاب از مقطعي 
قطع شد و انگار گفته شد »همینه كه هست و ازم 
نیست درباره اش حرف بزنیم«، همین رفتار باعث 
شده سؤال هاي زيادي در ذهن جوانان درباره تاريخ 

ايران به وجود بیايد. 
پيش از »ش�ورش عليه س�ازندگي« 
دو مس�تند پرتره درباره »هويدا« و 
»علم« را س�اخته ايد، چه شد كه به 
جاي اينكه همان روند پرتره سازي را 
ادامه دهيد سراغ كار تاريخي درباره 
دولت س�ازندگي رفتيد و شخصيت 
آقاي هاشمي رفسنجاني را در پيرنگ 

قرار داديد؟
قرار بود »شورش علیه سازندگي« اولین مستندم 
باشد، اما سومین كارم شد. در مستندهاي »علم« 
و »هويدا« بر اساس ضرورت هاي تاريخي احساس 

كردم بايد به دو ساحت »قدرت و دولت« در عصر 
پهلوي بپردازم. امیر عباس هويدا به عنوان دولتمرد 
پهلوي و اسداه علم به عنوان مرد در سايه و قدرت 
پنهان عص��ر پهلوي را مورد بررس��ي ق��رار دادم. 
رويكردم اين بود كه حركت هاي اين دو جايگاه چه 
اثراتي بر جامعه ايراني و اجزاي دولت پهلوي داشته 
و چه عملكردي در آن دوران از خود به جا گذاشته 
است اما در »شورش علیه سازندگي« سؤالم اين بود 
كه چه شد جامعه ايراني در سال هاي پس از جنگ 
دچار تغییرات شگرفي ش��د و در نهايت بخشي از 
جامعه كه لزوماً مخالف نبودند، علیه دولت اعتراض 
كردند. كساني كه در 9 خرداد 71 در مشهد و 14 
فروردين 74 در اسامشهر به خیابان آمدند، اتفاقاً 
كس��اني بودند كه در دهه 60 بار دفاع از انقاب و 
دفاع مقدس بر دوش آنها بوده اس��ت. روش هاي 
اقتصادي دهه 70 فشارهاي زيادي به اين گروه هاي 
اجتماعي وارد مي كند چه آنكه تز اصلي اقتصادي 
دولت هم آزادسازي قیمت ها و تعادل سازي اقتصاد 
ايران بوده است. من س��عي كردم بدون روتوش و 
اينكه بخواهم حكم خاصي صادر كنم، در بستري 
صادقانه با موافقان و مخالفان دولت سازندگي به 

گفت و گو بنشینم. 
اين سال ها بيشتر مستند هاي تاريخي 
درب�اره ده�ه 60 اس�ت ولي ش�ما در 
»شورش عليه سازندگي« يك دهه به 
جلوتر آمده و به دهه70 پرداخته ايد؛ 
دهه اي چالش برانگيز اما از نظر ساخت 
مس�تند هنوز بكر و دس�ت نخورده، 
اينكه خط ش�كن بوده اي�د مي تواند 

امتياز مثبتي براي مستند باشد؟
علتش اين است كه ما وقت زيادي نداريم. دوستان 
در ژانر هاي مختل��ف زحمت كش��یده اند و كار 
مي كنند ولي من معتقدم جامعه در حال تغییرات 
است و اتفاقاتي زير پوست جامعه ايجاد شده است 
كه به عنوان يك شهروند آنها را درك مي كنم. در 

»شورش علیه سازندگي« تاش زيادي كردم كه 
مستند از س��ال 75 كه آخرين سال دولت آقاي 
هاشمي رفسنجاني است جلو تر نرود اما نمي توانم 
جلوي اين فكر را بگیرم ك��ه اتفاقاتي كه در حال 
رخ دادن است، تكرار همان اتفاقات دهه 70 است، 

گرچه واقعاً نظر من اين نیست. 
يعن�ي آنچه ب�ه خاطر سياس�ت هاي 
اقتصادي و اجتماعي دولت در دهه 70 

رخ داد در دهه 90 تكرار مي شود؟
من پرونده اي را باز و به اندازه خودم سعي كرده ام 
درباره آن حرف بزنم. اان نوبت كس��اني است كه 
دسترسي هاي بیشتري به اسناد دارند و مي توانند 
اين مبحث را در مستندهاي بعدي گسترش دهند. 
تاشم اين بوده كه در حد بضاعتم مستندي بسازم 
كه در آن نظرات مختلف درباره دولت آقاي هاشمي 
رفسنجاني و تاثیرات اقتصادي تصمیمات آن دولت 
را بیان كنم. من تنها راوي اين دهه هستم. اتفاقاً 
وسواس بسیاري دارم از سال 75 جلوتر نیايم. فیلم 

من محدود به دوران سازندگي است و بس. 
اخيراً خانواده مرحوم هاشمي رفسنجاني 
انتقادهاي تندي عليه يك مستند كه 
به زندگ�ي آقاي هاش�مي مي پرداخت 
داش�ته اند، در س�اخت مس�تند ب�ه 

انتقادهاي بعدي هم فكر كرده بوديد؟
در »شورش علیه سازندگي« من با هر دو طیف 
مواف��ق و مخالف دولت س��ازندگي گف��ت و گو 
كرده ام. از طیف موافقان افرادي مانند محس��ن 
هاشمي فرزند، محمد هاش��مي برادر و مرتضي 
الويري مشاور مرحوم آيت اه هاشمي رفسنجاني 
و از طیف مخالفان چهره هايي چون فرشاد مومني، 
احمد توكلي، حمیدرضا ترقي و محمد حس��ین 
جعفريان حضور داش��ته اند. كس��اني كه فیلم را 
ديده اند از جمله آقاي محسن هاشمي رفسنجاني، 
فرزند ايشان مي گويند روايت فیلم منصفانه است 
اما نمي دان��م چه اتفاقي افت��اده كه حتي جلوي 

اكران هاي خصوصي فیلم را گرفته اند. 
»شورش عليه سازندگي« در جشنواره 
عمار جايزه گرفت، ام�ا پيش از آن از 
حضور در »جشنواره سينما حقيقت« 
محروم شد و اان هم با مشكاتي در 
اكران خصوصي روبه رو ش�ده است، 
چرا بخش دولتي نمي خواهد اين فيلم 

ديده شود؟
فكر مي كنم علت رد شدن مس��تند در جشنواره 
سینما حقیقت سوءتفاهمي بود كه قبل از مرحله 
انتخاب به وجود آمده بود. من از س��ه سال پیش 
شروع به ساخت اين مستندم كردم، زماني كه آقاي 
هاشمي در قید حیات بودند و آنقدر صبوري كردم 
كه كار منصفانه اي شود. همچنان هم سؤالم اين 
است كه چرا جلوي »شورش علیه سازندگي« را 
گرفته اند، حتي نمي گذارند اكران خصوصي داشته 
باشیم. براي اين سؤال پاسخ هاي زيادي به ذهنم 
مي رس��د از جمله اينكه ابتدا يك سوءتفاهم رخ 
داده و نكته دوم اينكه در يك فضاي سیاست زده و 
كلي نگر پیرامون مستندسازي درباره آقاي هاشمي 
رفسنجاني به سر مي بريم. فكر مي كنم براي خروج 
از اين حالت ابتدا بايد كلي نگري هاي سیاس��ي را 
كنار بگذاريم و بعد مستندها را نه با يك ديد كه با 

نگاهي جزئي تر درست نگاه كنند. 

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند تحسين شده »شورش عليه سازندگي«

نمي گذارند حتي اكران خصوصي 
داشته باشيم

   محمد صادقي
سيروس مقدم، كارگردان مجموعه تلويزيوني »پايتخت« 
از صداوس�يما خواس�ت ت�ا جدي ت�ر ب�ه فك�ر س�اخت 
سري شش�م از اين س�ريال باش�د و قول داد تا زماني كه 
مردم خواه�ان پايتخ�ت باش�ند، آن را خواهد س�اخت. 
س��یروس مقدم كه در اختتامیه نهمین جش��نواره فیلم هاي 
مردمي عمار به دلیل ساخت مجموعه »پايتخت« تقدير شد، 
در س��خناني گفت: پايتخت متعلق به مردم اس��ت و بارها در 
جلسات خصوصي كه با مديران فرهنگي داشتم، عرض كرده ام 
كه »پايتخت« نه متعلق به سیروس مقدم و محسن تنابنده و 
تیم سازنده است و نه متعلق به تلويزيون و هیچ ارگاني. پايتخت 
متعلق به مردم است و تا وقتي كه بخواهند، ادامه پیدا مي كند. 
مقدم درباره اينكه چرا فصل ششم سريال پايتخت براي پخش 
در نوروز 98 ساخته نش��د، گفت: خیلي از مسائل را نمي شود 
بیان كرد. به نظر مي رسد ما خواهان ادامه پايتخت نیستیم، اما 
مطمئن باشید اين حرف، حرف تیم سازنده نیست. تا وقتي كه 
مردم از پايتخت دلزده نشوند و دوست داشته باشند پايتختي ها 
را ببینند، ساخته مي شود ولي ما هم بايد سوژه هاي خوب پیدا 
كنیم؛ موضوعاتي ك��ه توقعات مردم را ب��رآورده كند، چون با 

مضمون اجتماعي كار طنز خیلي سخت است. 
كارگردان مجموعه »پايتخت« افزود: اان دال بر اينكه از تیم 
پايتخت به طور جدي خواسته شود براي پايتخت 6 فكری شود، 
هیچ تقاضايی نشده است، براي همین امسال در خدمت شما 
نیس��تیم. وگرنه آقاي تنابنده ماامال از سوژه است و به تعداد 

افراد اين كشور، قصه و داستان وجود دارد. 
مقدم با كنايه به مديران تلويزيون، گفت: از روزي كه پايتخت5 
تمام شد، عزيزان بايد به پايتخت 6 فكر مي كردند تا تیم متاشي 
نش��ود، نه چند ماه مانده به عید. برنامه ريزي بايد داشته باشیم. 
ساختن يك كار دنباله دار، كار بسیار سختي است، چون متعلق 
به يك نفر نیس��ت. اين كارگردان درباره وضعیت تیم س��ازنده 
»پايتخت«، گفت: تیم پايتختي ها متاشي شده و خیلي سخت 
است آ نها را دور هم جمع كرد، چون هر كدام سر يك پروژه هستند 
اما به نمايندگي از اين جمع مي گويم تا زماني كه مردم خواهان 
پايتخت باشند، آن را مي سازيم. شايد صداي مردم به گوش روابط 
عمومي سازمان صداوسیما برس��د و جدي تر به اين مسئله فكر 
كنند. مجید زين العابدين، مدير شبكه اول سیما كه در اختتامیه 
جشنواره عمار حضور داشت، بعد از پايان سخنان سیروس مقدم با 
اشاره به مذاكرات با تهیه كننده سريال »پايتخت« از اين كارگردان 

براي تولید فصل ششم سريال پايتخت دعوت كرد.

گزارش »جوان« از اختتاميه نهمين جشنواره فيلم عمار
فانوس هاي عمار راه سينماي مردمي را روشن كرد

حكمت 76
هنگامی كه كارها مشتبه شوند )و 
آينده روشن نباش�د( آخرشان را 

بايد به اولشان سنجيد.

مدير استان هاي جشنواره فيلم فجر توضيح داد
ابهام زدايي از برگزاري جشنواره فجر در استان ها

   نويد پارسا
سيدحسين س�يدي مدير بخش اس�تان هاي جش�نواره فيلم 
فجر تأكيد كرد ك�ه اين بخش با مش�كل مالي مواجه نيس�ت. 
برگزاري همزمان جش��نواره فیلم فجر در شهرستان ها سال هاست 
پیش از آغاز اين رويداد مطرح مي ش��ود و هم��واره موضوع بودجه 
و امنیت آثار در شهرس��تان ها مورد بحث قرار مي گی��رد. از آنجا كه 
جش��نواره فجر يكي از رويدادهاي مهم انقاب اس��امي محسوب 
مي شود، سراسري بودن آن رويكرد قابل دفاعي محسوب مي شود. 
چندي پیش سیدحسین س��یدي مدير بخش اس��تان هاي سي و 
هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر از اكران 11 تا 14 اثر از اين رويداد 
سینمايي در 31 اس��تان از 12 تا 22 بهمن ما خبر داد و عنوان كرد: 
»گروه بندي و تعداد فیلم هايي كه قرار است اكران شوند پس از توافق 

نهايي با نمايندگان صنف خانه سینما اعام مي شود.«
اما روز گذشته سیدضیاء هاشمي دبیر شوراي عالي تهیه كنندگان 
در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه »مطلع شديم ستاد جشنواره 

فیلم فجر با بحران بي پولي مواجه است و امكان فراهم آوردن بودجه 
براي برگزاري جش��نواره در اس��تان ها را ندارد«، اعام كرد: »در 
صورتي كه بودجه ازم براي نمايش فیلم ها در شهرستان ها در نظر 
گرفته نشود، بي ش��ك تهیه كنندگان آثار خود را در شهرستان ها 
نمايش نمي دهند.« اين اظهارنظر از سوي دبیر صنف تهیه كنندگان 
در خانه سینما به نوعي نش��ان از فراهم نبودن شرايط مالي اكران 
فیلم هاي جشنواره سي وهفتم در استان ها و به معناي ديگر احتمال 

لغو برنامه هاي استاني اين رويداد داشت. 
همین موضوع از سوی سیدحسین سیدي مدير بخش استان های اين 
جشنواره پیگیري شد كه در گفت وگو با مهر و در پاسخ به صحبت هاي 
دبیر شوراي عالي تهیه كنندگان اظهار كرد: توافق نهايي انجام اين 
كار تنظیم شده ولي هنوز امضا نشده است با اين وجود ما با منوچهر 
شاهسواري مديرعامل خانه سینما به توافق اولیه رسیده ايم و مشكلي 
از اين بابت نداريم. س��یدي با بیان اينكه مش��كلي از بابت اكران در 
استان ها ندارند، اظهار كرد: صورتجلسه نهايي اين امر در هفته جاري 
انجام مي شود. مدير بخش استان هاي سي و هفتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر تأكید كرد: برخاف چیزي كه عنوان مي شود، ما به لحاظ 
مالي مشكلي نداريم چراكه سازمان س��ینمايي عزم جدي بر اكران 
همزمان اين آثار در ساير استان ها هم دارد از همین رو ما به طور مسلم 
اين كار را انجام خواهیم داد. وي با اشاره به اينكه هماهنگي هاي اولیه 
اكران آثار در استان ها انجام شده است، درباره پرداخت سهم صاحبان 
فیلم ها و توافق هاي انجام شده با آنها اظهار كرد: بعد از آنكه توافق ما با 
خانه سینما انجام شود، مثل سال هاي گذشته دوستان خانه سینما با 

صاحبان آثار درباره اين سهم به نتیجه مي رسند.

   فرزين ماندگار
 برگزيده بخش »جنگ نرم و جبهه فرهنگي« در اختتاميه 
جشنواره عمار گفت: امروز ديدم مسئوان از دستاوردهاي 
برجام صحبت كردند. نمي دانم دوربين مخفي است آيا؟ آيا 
مسئوان از زندگي مردم خبر دارند؟ قلب پيشرفت ايران 
را بتن كرديد، چندس�ال به كدخدا اعتماد كرديد و اان 
هم يك سال است دلخوش به لبخند اروپايي ها هستيد. 
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره مردمي فیلم عمار پنج شنبه 
شب در سالن شماره يك سینما فلسطین در حالي برگزار شد 
كه بارها و توس��ط برگزيدگان مختلف از وضعیت اقتصادي 
كارگردان و لزوم پیگیري اقتصاد مقاومتي پس از شكس��ت 

برجام سخن به میان آمد. 
  برگزيدگان مستند »تاريخ سياسي و فتنه ۸۸«

در اين مراسم در بخش مستند »تاريخ سیاسي و فتنه 88«، 
لوح تقدير به مس��تندهاي »راه طي شده« علي ماقلي پور و 
»آينه هاي شكس��ته« به كارگرداني عبدالعلي مكرمي تعلق 
گرفت. ماقلي پور در سخناني كوتاه گفت: بايد نقدپذير بود و 
نقدپذيري را رشد داد، ضمن اينكه رسانه ها بايد بدانند جواناني 
هستند كه هنوز فرزند خمیني هستند و هرچقدر هم تاش 
كنند با برچسب هاي مختلف فیلم آنها را بايكوت كنند، باز بر 

تعداد فرزندان خمیني افزوده مي شود. 
»شورش علیه س��ازندگي« به كارگرداني مصطفي شوقي فانوس 
)جايزه اصلي( اين بخش را دريافت كرد. ش��وقي جاي��زه خود را از 
دست مادران ش��هیدان خالقي پور دريافت كرد. وي در اين مراسم 
گفت: علیه فیلم ما شورش شد و حتي نگذاشتند يك اكران خصوصي 
داشته باشد. خیلي خوشحالم كه بچه هاي عمار جرئت كردند اين 
فیلم را نمايش دهند. وي خاطرنش��ان كرد: وضع ما مستندسازها 
خوب نیست اما خیلي بهتر از كارگردان هفت تپه، هپكو و... است. 

امیدوارم هر چه زودتر فكري به حال مشكل اين عزيزان شود. 
  برگزيدگان »جنگ نرم و جبهه فرهنگي«

»تهران دمشق« به كارگرداني س��یدمحمدعلي صدري نیا در 
بخش جنگ نرم و جبه��ه فرهنگی، جاي��زه مردمي را كه يك 
تابلوفرش اهدايي از اهالي روستاي تورقوزآباد بود، دريافت كرد. 
فانوس اين بخش به سبب پژوهشي قدرتمند به مستند »روزي 
روزگاري ترامپ« به كارگرداني علیرضا بوالي تعلق گرفت. محسن 
مقصودي تهیه كننده اين اثر گفت: فانوس��مان را به ابوالقاس��م 
طالبي علمدار روشنگري تقديم مي كنیم. امروز ديدم مسئوان 
از دستاوردهاي برجام صحبت كردند. نمي دانم دوربین مخفي 
است آيا؟ آيا مسئوان از زندگي مردم خبر دارند؟ قلب پیشرفت 
ايران را بتن كرديد، چندسال به كدخدا اعتماد كرديد و اان هم 

يك سال است دلخوش به لبخند اروپايي ها هستید. لوح افتخار 
هم به مستندهاي عطر سیب به كارگرداني داوود جلیلي و متولد 
آذر به كارگرداني سیدرضا حسیني تعلق گرفت. »فروشنده2« به 
كارگرداني علیرضا بوالي و محمدرضا امامقلي كارگردان »خوره« 
لوح تقدير اين بخش را درياف��ت كردند. امامقلي پس از دريافت 
جايزه خود گفت: جايزه مان را به خانواده شهداي مدافع حرم و 
كارگران اين شهر تقديم مي كنم. امیدوارم زخم ها درمان شوند و 

مگس ها براي همیشه گورشان را گم كنند.
  فانوس طايی برای »دريابست«

 فانوس اين بخش به مستند »دريابس��ت« به كارگرداني محمود 
شهبازي با موضوع صید بي رويه ماهیان جنوب كشور تعلق گرفت. 
شهبازي گفت: امشب سالروز شهادت احمدي روشن است. تعطیلي 
صنايع هسته اي و انتقال ماهواره هاي ما به انبارها، تاش گروهي 
است كه 20 سال در تاش براي اين كار هستند. با برجام گفتند 
عصر پوشكي است به جاي موشكي و كم كم كه دستاوردهاي برجام 

را خالي مي بینند، بايد گفت عصر خالي بندي است!
جايزه ويژه دوربین »شهید علي قوچاني« به محمود شهبازي 
كارگردان مس��تند دريابس��ت تعلق گرفت. مادر شهید علي 
قوچاني كه جايزه اين بخش را به برگزي��ده اعطا كرد، گفت: 
به ما گفتند دس��ته كلید دارند و تمام قفل ه��ا را باز مي كنند، 
ولي متأسفانه ها قفل هايي هم كه باز بود، همه را قفل كردند! 
تا زماني كه زنده هستیم از خدا مي  خواهیم ثابت قدم بمانیم و 

مثل كوه پشت رهبرمان بمانیم. 
 فرزند امام بهترين مستند »بيداري اسامي«

لوح افتخار اين بخش به اث��ر »عماد« ب��ه كارگرداني ايمان 
گودرزي رسید و سیدمحتش��م علي نقوي كارگردان »فرزند 
امام« با موضوع عامه عارف الحسیني فانوس اين بخش را از 

دستان جانباز مدافع حرم دريافت كرد. 
  »عابدان كهنز« برگزيده »مدافعان حرم«

در اين بخش »كرار« به كارگرداني محس��ن عقیلي و »عابدان 
كهنز« به كارگرداني مجید رستگار لوح تقدير دريافت كردند. 

توضيحات سيروس مقدم درباره ساخت »پايتخت 6«
تا زماني كه مردم خواهان »پايتخت« باشند آن را مي سازيم

ش��بك��ه ه��اي م�اه���واره اي 
روايت هاي��ي از انق��اب ارائ��ه 
داده ان��د ك��ه باعث س��ؤال هاي 
جدي در ذه��ن مخاطب جوان 
امروزي ش��ده و تشكيك هايي 
را ب��ه هم��راه داش��ته اس��ت

سرباز كوچك امام به نماز جمعه رفت
كتاب »س�رباز كوچ�ك قهرمان« ك�ه براي اولي�ن پويش 
»كتاب قهرمان« انتخاب شده اس�ت، روز گذشته در نماز 
جمعه تهران معرف�ي و در مي�ان نمازگزاران توزيع ش�د. 
در اولین دوره از پويش مطالعاتي »كت��اب  قهرمان« كه به همت 
مجمع ناشران انقاب اسامي در حال برگزاري است، با هدف ترويج 
فرهنگ كتابخواني و پاسداشت مقام بلند آزادگان و اسراي هشت 
سال دفاع مقدس، كتاب »سرباز كوچك امام« به  عنوان كتاب محور 
انتخاب شده است. به همین مناسبت، اين كتاب در نمازجمعه اين 
هفته 21 دي در ويژه برنامه هاي پیش از خطبه معرفي و در محل 
نمازجمعه با تخفیف 20درصد به نمازگزاران عرضه خواهد ش��د. 
»سرباز كوچك امام« سرگذش��ت دوران هشت ساله اسارت آزاده 
واامقام، مهدي طحانیان اس��ت كه در 13سالگي به اسارت رژيم 
بعثي درمي آيد. فاطمه دوست كامي در اين كتاب، روزهاي تلخ و 
شیرين اين هشت سال را با قلمي شیوا و جذاب روايت كرده است. 
...........................................................................................................
اسپانسر پول نداد فيتيله اي ها تعطيل شد

برنام�ه »دوقلوه�ا« ك�ه ب�ا حض�ور بازيگ�ران گ�روه 
فيتيله اي ه�ا تولي�د مي ش�ود، ب�ه دليل مش�كات مالي 
اسپانس�ر برنام�ه در مع�رض تعطيل�ي ق�رار گرف�ت. 
علي فروتن بازيگر اين مجموعه، گفت: ما حدود 12 قسمت از 
اين مجموعه را تصويربرداري كرديم اما حاا چند وقت است كه 
تصويربرداري آن به دلیل مشكات مالي اسپانسر متوقف شده 
است. وضعیت مالي اسپانسر خوب نیست و فعًا چند وقت است 
كه بودجه اي تزريق نشده و به همین دلیل كار هم متوقف شده 
است. بازيگر »دوقلوها« درباره تأخیر در پخش برنامه نیز عنوان 
كرد: قرار بود پخش برنامه از دي ماه آغاز شود اما به دلیل توقف 

تولید برنامه نتوانستیم به موعد اولیه براي پخش برسیم. 
...........................................................................................................

 معاون مطبوعاتي 
وزير فرهنگ و ارشاد اسامي:

وزارت كار سختي كار خبرنگاري را 
نپذيرفته است!

مع�اون مطبوعات�ي و اط�اع رس�اني وزارت فرهن�گ 
و ارش�اد اس�امي گف�ت: اگرچ�ه ق�رار گرفت�ن ش�غل 
خبرن�گاري در حيط�ه مش�اغل س�خت م�ورد پيگيري 
اي�ن وزارتخان�ه و خبرنگاران اس�ت ول�ي هن�وز وزارت 
تع�اون، كار و رف�اه اجتماعي اي�ن امر را نپذيرفته اس�ت. 
محمد س��لطاني فر پنج شنبه ش��ب اظهار داش��ت: در صورت 
قبول اين مس��ئله توس��ط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
خبرنگاران مي توانند با 20 س��ال خدمت بازنشسته شوند. وي 
بیمه خبرنگاران را از وظايف كارفرما و مديران مسئول نشريات 
دانست و گفت: تا چند سال قبل يارانه اي به صندوق هنرمندان 
براي بیمه خبرنگاران اختصاص مي يافت ولي با مداخله در كار 
كارفرما اتفاقات بدي در اين حوزه رخ داد. س��لطاني فر افزود: با 
سهمیه بندي رس��انه ها براي بیمه، چون برخي رسانه ها با همه 
سهمیه خود كار نمي كردند افراد ديگري را كه خبرنگار نبودند در 
لیست قرار مي دادند تا از تسهیات بیمه برخوردار شوند كه اين 
باعث مي شد افراد مطالبه حقوق خود را از كارفرما داشته باشند 

و كارمندان عادي را به عنوان خبرنگار بگنجانند. 
...........................................................................................................

نمايشگاه اميركبير گشايش يافت
سازمان اسناد و كتابخانه ملي، نمايشگاه »دشنه بر شريان 
تاريخ« را به مناسبت سالروز شهادت اميركبير برپا كرده است. 
40 برگ س��ند از مكاتبات و احواات زندگي شخصي و كاري 
امیركبیر، 10 قطعه عكس، پرونده كاملي از زندگي امیركبیر 
منتشر شده در روزنامه اطاعات در سال 1354، دهها شماره 
از روزنامه وقايع ااتفاقیه به تاريخ ي��ك ماه بعد و يك ماه قبل 
از م��رگ وي و يك مجموع��ه 12جلدي از نفاي��س مربوط به 
امیركبیر، بخشي از اسنادي است كه در اين نمايشگاه در ديد 
عموم قرار گرفته است. اين نمايشگاه تا 25 دي از ساعت 8 تا 16 

میزبان عاقه مندان خواهد بود. 
...........................................................................................................
بزرگداشت روز پرستار در راديو نمايش

همزم�ان ب�ا ف�را رس�يدن وادت ب�ا س�عادت حض�رت 
زين�ب)س( و فرارس�يدن روز پرس�تار، نماي�ش جديدي 
ب�ا عن�وان »پرس�تار« روي آنتن رادي�و نماي�ش مي رود. 
نمايش جديد راديويي »پرس��تار« را صدف پیكامي نوش��ته و 
داستان سیما پرستاري 40 ساله است كه به رغم مشغله هاي زياد 
خانوادگي در كارش موفق است و در محل كار با اتفاقاتي مواجه 
مي شود كه ش��نیدني اس��ت. در اين نمايش هنرمنداني چون 
مهرخ افضلي، مهین فردنوا، راضیه مومیوند، امیر عباس توفیقي، 
محمديگانه، ماندانا اصاني، نوشین حسن زاده، مینو جبارزاده 
و مهرداد مهماندوس��ت به ايفاي نقش مي پردازند. »پرستار« 
به تهیه كنندگي فرش��اد آذرنیا، كارگرداني بهرام سروري نژاد، 
صدابرداري حیدر صف��دري و افكت نازنین حس��ن پور، امروز 

ساعت 18 از راديو نمايش پخش مي شود.

محمد صادقي     ديده بان

    دريچه

 خالق »تخت جمشيد ايران« 
در آرژانتين، درگذشت

حس�ن حاجي نوري خالق مجس�مه »سرس�تون تخت جمش�يد« در شهر 
بوينس آيرس آرژانتين در س�ن 9۲ س�الگي ب�ر اثر كهولت س�ن در تهران 
از دنيا رفت و روز يك ش�نبه از مقابل خانه هنرمندان تش�ييع خواهد شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، حسن حاجي نوري پیشكسوت مجسمه ساز و 
خالق سرستون تخت جمشید در شهر بوينس آيرس آرژانتین در سن 92 سالگي 
در تهران از دنیا رفت. داريوش حاجي نوري اين خبر را تأيید و دلیل فوت را مشكل 
ريوي اعام كرده است. در بیشتر آثار حسن حاجي نوري، ايران باستان مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و او جايگاه ويژه اي در زمینه مجسمه سازي شهري دارد. از اين 
هنرمند پیشكسوت در سال 1392 و در سي وپنجمین نشست پژوهشي نگارخانه 

برگ تجلیل شد. 
در پي درگذشت اين مجسمه ساز، سیدمجتبي حسیني معاون امور هنري وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامي در پیامي درگذش��ت اين پیشكسوت مجسمه سازي را 
تسلیت گفت. در پیام تسلیت سید مجتبي حسیني آمده است: »حاجي نوري با 
توجه و نگاه به تاريخ و گذشته ايران، بر اساس آثار تاريخي و باستاني آثار ارزشمندي 
اجرا كرده و آثاري نیز از بزرگان ادب و فرهنگ و مجسمه هايي با دغدغه اجتماعي 

و مردمي از اين هنرمند به يادگار مانده است.« 
حس��یني در ادامه اين پیام نوشته اس��ت: »حاجي نوري با عاقه و فارغ از هیاهو 
سال ها در عرصه مجسمه س��ازي تاش كرد. درگذش��ت اين هنرمند گرانقدر را 

تسلیت مي گويم، ياد و نامش گرامي و روحش شاد.«
پیكر حسن حاجي نوري، هنرمند پیشكسوت مجسمه ساز صبح روز يك شنبه 23 

دي ماه از مقابل خانه هنرمندان تهران تشییع مي شود.


