
 امریکا به فاز اقتصادی 
جنگ سوریه وارد شد

وزير خارجه در بدو ورود به عراق:

 کشورهاي منطقه روي اسب بازنده 
شرط بندي نکنند

 برايان هوک در حالي مي گويد با وجود ايران هیچ کمکی به بازسازی سوريه اختصاص نمی يابد که امريکايي ها
قباً مي گفتند اگر اسد در قدرت بماند، کمکي نمي کنند!

  فضاي اينس�تاگرام پرش�ده از تبلیغاتي که به 
سفارش ش�رکت هاي داخلي صورت مي گیرد، اما 
ب�ه حداقل هاي اخاقي هم پايبندي ندارد. زنان و 
دختران با زيرپا گذاش�تن قوانین حاکم بر کشور 
از قبی�ل حجاب ب�ه راحتي مقاب�ل دوربین ظاهر 
مي شوند و با انتشار تصاوير و کلیپ هاي خاص در 
قبال دريافت پ�ول، تبلیغات موردنظر را به خورد 

مخاطبان مي دهند

  رئیس مرکز آمار: دستکاری آمار، گناه کبیره 
اس�ت. وقتی 2 دس�تگاه آماری 2 آمار متفاوت 
تولید می کنند،  اين منشأ اختاف و بی اعتمادی 

مردم می شود

گفت وگوي »جوان« با کارگردان مستند 
تحسین شده جشنواره عمار 

بي خیال قانون 
با رقصندگي و خرج  

حامیان  اکچري !

»جوجه هاي انگليسي« 
 نشان مي دهد

جنگ اقتصادي جدي است

فتاح: هر دانش آموز  
فقیر 22۰هزارتومان 

ماهانه مي گیرد 

رئیس سازمان انرژي اتمي:

طراحي سوخت  
مدرن هسته اي 
2۰درصد آغاز شد

 ميل دولت 
به سوی گناه کبيره!
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وزير خارجه در بدو ورود به عراق:
کشورهاي منطقه روي اسب بازنده شرط بندي نکنند

بسته شدن پرونده مسکن اجتماعی
وزیر به مسکن با پسوند اعتقادی ندارد

وزير خارجه با اشاره به  مزاحمت های امريکا در   جهان
مس�یر همکاری های اقتص�ادی ايران و ع�راق به 
روی  ک�ه  ک�رد  توصی�ه  منطق�ه   کش�ورهای 
اس�ب بازن�ده هی�چ وق�ت ش�رط بندی نکنن�د. 
به گزارش فارس، محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران که روز یک  ش��نبه در رأس یک هیئت سیاس��ی و 
اقتصادی وارد بغداد ش��د در بدو ورود ب��ه عراق در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به س��ؤالی در توصیه به کشورهای 
منطقه و مزاحمت   هایی که امریکایی   ها ایجاد می کنند 
نیز گفت:»این حرکت   ها نتیجه شکس��ت سیاست های 

امریکاست و این شکست   ها 40 سال است ادامه یافته و 
پیشنهاد من به کشور  ها این است که روی اسب بازنده هیچ 

وقت شرط بندی نکنند.« 
ظریف همچنین درباره اهداف این سفر گفت:»ما با عراق 
هم سابقه طوانی داریم و هم کشوری بودیم که در دوران 
س��ختی در کنار مردم عراق بودیم«. وی ب��ا بیان اینکه 
مردم عراق توانس��تند یک خطر را که برای کل منطقه 
خطرناک بود رفع کنند و ما در کنار آنه��ا بودیم، درباره 
هیئت اقتصادی  همراهش عنوان کرد: »بخش خصوصی 
ما در سال های گذش��ته همواره در بازسازی عراق نقش 
فعالی داشته و روابط بسیار قوی تجاری بین ایران و عراق 

وجود دارد، البته برخی   ها تاش کردند این روابط را به هم 
بزنند، ولی به لطف خدا و درایت مسئوان دو کشور توفیقی 
در این زمینه نداشتند«. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران 
برنامه تدارک دیده شده در این سفر را در راستای همکاری 
و فعالیت بیشتر بخش خصوصی با همتایان عراقی خود 
برش��مرد و یادآور شد: »مش��کاتی در ماه های گذشته 
مخصوصاً بعد از حمله داعش به عراق در مسیر فعالیت های 
بخش خصوصی ایران ایجاد شده بود از جمله مشکات در 
بخش فنی و مهندسی و سایر بخش   ها و مزاحمت   هایی 
که امریکایی   ها ایجاد می کنند ک��ه امیدواریم بتوانیم با 

همفکری دو طرف این مشکات را حل کنیم«. 

و  مس�کن  مع�اون  س�اختمان وزارت راه و   اقتصادي 
شهرس�ازی در خصوص احتمال بسته شدن پرونده 
مسکن اجتماعی گفت: ما بايد مسکن بسازيم و اينکه 
چه اس�می بر آن بگذاريم، اهمیتی ن�دارد. اين گفته 
معاون وزير راه و شهرسازی نشان می دهد که دولت 
پرونده يکی از مهم  ترين وعده های انتخاباتی خود در 
خصوص ساخت مس�کن اجتماعی را بس�ته است. 
به گزارش »جوان«، نشس��ت خبری حام��د مظاهریان، 
معاون مسکن و ساختمان، هوشنگ عشایری مدیرعامل 
شرکت بازآفرینی و محمد سعید ایزدی، معاون معماری 
وزیر راه و شهرسازی، عصر روز گذشته در حاشیه نخستین 
نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری برگزار شد.  
در این نشست خبرنگاری پرسید آقای آخوندی وزیر سابق 
راه و شهرسازی یکی از دایل اس��تعفای خود را مخالفت 
با طرح بکوبیم و بس��ازیم در برنامه های بازآفرینی شهری 
عنوان کرده ب��ود، آیا در حال حاضر چنی��ن رویکردی در 
این طرح دنبال می شود، عش��ایری در پاسخ گفت: برنامه 
بازآفرینی شهری عمدتاً با حضور آقای رئیس جمهور و در 

قالب برنامه ریزی توسعه و نوسازی مسکن انجام می شود. 
اما اینکه چه رویکردی در بافت  ها دنبال خواهد شد به نوع 
ساختار آن محله مربوط می شود.  همچنین خبرنگار دیگری 
از مظاهریان پرسید آقای اسامی وزیر جدید راه و شهرسازی 
همواره تأکید می کند مسکن با پسوند را قبول ندارم، آیا این 
به معنای پایان مسکن اجتماعی خواهد بود؟ که مظاهریان 
پاسخ داد: مهندس اسامی می گویند باید مسکن بسازیم 
حال آنکه چه اسمی بر آن بگذاریم اهمیت ندارد؛ تعبیر وزیر 

این است اقدام عملی در حوزه مسکن انجام شود. 
   تجديدنظر درطرح جامع وتفصیلی تهران

ایزدی درب��اره برنامه ه��ای وزارت راه و شهرس��ازی برای 
تجدیدنظر در ط��رح جامع و تفصیلی ش��هر تهران گفت: 
خوشبختانه هم اکنون یکی از معدود زمان هایی است که 
با ش��هرداری به یک وفاق کامل رس��یدیم؛ آقای حناچی 
خودش سردمدار انضباط شهری هستند و اکنون سکانداری 
شهرداری تهران را دارند. دو برنامه در این خصوص در دستور 
کار داریم؛ یکی تجدید نظر طرح جامعی است که نهاد  ها را 
مجدداً احیا کنیم. برای طرح تفصیلی هم برنامه داریم، به طور 
مثال دره فرحزاد، دره کن، منطقه ۲۲، بلند مرتبه سازی ها و 

بسیاری طرح های دیگر در دستور کار قرار دارند. 
   با کلیت مالیات بر عايدی سرمايه موافقیم

خبرنگار دیگری از معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه 
وشهرس��ازی درباره مالیات بر عایدی سرمایه پرسید که 
مظاهریان پاسخ داد: با کلیت این موضوع موافقیم، اما با دو 
شرط. اول اینکه مالیات نیز برای بازارهای موازی وضع شود، 
دوم اینکه برای دوره رکود، مالیات کارایی ندارد. هم اکنون 
نیز در دوره رکود قرار داریم، بنابراین معتقدیم طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه که هم اکنون در مجلس در دستور کار قرار 

دارد، باید از جامعیت ازم برخوردار باشد. 
 وی با بی��ان اینکه وضعیت فعلی س��اخت و س��از ایده آل 
نیس��ت، اظهار کرد: فرآیندهای کنترل ساختمان و نظام 
مسئولیتی باید روشن باشد و ساختمان، قبل از بهره برداری 
در طی فرآیند ساخت مورد سنجش قرار گیرد. این فرآیند 
هم اکنون مخدوش است زیرا فاقد قانون و آیین نامه روشن 
هستیم.  وزارت راه و شهرسازی از این نظریه پشتیبانی کرد 
که باید آیین نامه کنترل ساختمان داشته باشیم، قانون نظام 
مهندسی نیز باید به روزرسانی شود تا شاهد فصل نوینی در 

ساخت وساز باشیم.

   جهان

يادداشت هاي امروز

 دولت : 
صادرکنندگان  دبه نکنند

  جدال دول��ت و صادرکنندگان بر س��ر ارز صادراتي با وجود 
بخش��نامه هایي که از ابتداي امسال صادر ش��ده، ادامه دارد؛ از 
دولت اص��رار و از صادرکننده انکار. سیاس��تگذار از موضع خود 
کوتاه نمي آید و برآنچه در قالب بخشنامه و دستورالعمل صادر 
کرده، اصرار دارد، اما صادرکنندگان همچنان به مطالبه به حق 
دولت بی اعتنایی می کنند. صادرکنندگان ن��رخ پایه کااهاي 
صادراتي را غیر واقعي و براساس نرخ هاي گذشته عنوان مي کنند 
و خواستارشفاف سازي نرخ ها در کمیسیون نرخ گذاري گمرک 
هستند و دولت همچنان از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و 

بدهي هاي مالیاتي صادرکنندگان گله مند است |  صفحه 4

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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دو ش��نبه 24 دي 1397 | 7 جمادی ااول1440 || روزنامه جوان |  شماره 5566 نقش مردم در عبور كشور
از مشكات فرا روي نظام

 رهبر معظم انقاب اسامي در سالروز قيام ۱۹ دي ۱۳۵۶ در ديدار هزاران 
نفر از مردم قم، چند نكته كليدي را بيان كردند كه در ميان نكاتي همچون، 
دستگاه معيوب امريكايي ها در ارزيابي از ملت ايران از ابتداي شكل گيری 
نهضت حضرت امام)ره( تا صحنه هاي مختلف حركت انقاب اسامي كه 
موارد بسياري را مي توان برشماري كرد و همچنين بيان اهداف دشمن 
در اينكه چرا قم كه مركزيت حركت انقاب اسامي است مورد هجمه 
قرار مي دهد و دهها نكته و تذكر در خصوص فضاي مجازي و بهره گرفتن 
از آن براي تو دهني زدن به دش��من و ضرورت پرهيز از س��هل انگاري و 
سهل انگاری درباره  ريشه  دشمني امريكا و استكبار با ايران اسامي، با بيان 
وظايف مهم »مسئوان و مردم« در اين مقطع، تأكيد كردند: رسيدگي 
به مشكات معيشتي مردم به ويژه قشرهاي ضعيف، مهم ترين وظيفه  
امروز دولتمردان است و ملت و مسئوان بايد با هوشياري، تحريم هاي 
امريكا را همانند دوران دفاع مقدس به شكستي بي سابقه براي شيطان 
بزرگ تبديل كنند. اين تأكيد رهب��ر انقاب، هرچند نگاه افكار عمومي 
را در وهله اول با توجه مشكات و تنگناهايي كه اين روزها مردم دارند، 
متوجه مسئوان مي كند، اما واقعيت اين اس��ت كه چنين تأكيدی دو 
مخاطب دارد. ولي رهبر معظم انقاب، بخشي از اين مسئوليت را متوجه 
مردم كردند. به ويژه آنجا كه كمك مردم به مسئوان در اقتصاد، حضور 
در صحنه هاي مختلف انقاب و مقابله با هر گونه شايعاتي كه اين روز ها 
بازار آنها به شدت گرم است و يا كمك به توليدات داخلي و پرهيز از اسراف 
و گرايش به سبك زندگي سالم، از جمله مواردي است كه انتظار مي رود 
مردم در شرايط سختي كه كشور با آن مواجه است، به كمك مسئوان 

آمده تا عبوري كم چالش در 40 سالگي انقاب داشته باشيم. 
آنچه از سخنان رهبر انقاب در ديدار ۱۹ دي مردم قم در رابطه با نقش 
مردم براي عبور كش��ور از جنگ اقتصادي دشمن و مشكات پيش رو، 

مي توان عنوان كرد در چند محور كلي خاصه مي شود: 
۱-هوشياري و ايستادگی مردم در برابر تبليغات منفي دشمن   انقاب 
و نظام با خواست و حمايت مردم شكل گرفته و استمرار يافته است، اما 
مستكبران با وقاحت تمام، مردم را به مقابله با همين نظام فرامي خوانند 
كه ازم است مردم در مقابل اين تبليغات ، ايستادگي و عليه آن حركت 
كنند و جوانان با هوشمندي، فضاي مجازي را به ابزاري براي زدن تودهني 

به دشمنان تبديل كنند. 
2- كمك به مسئوان در حوزه اقتصاد  رهبر معظم انقاب در اين رابطه 
فرمودند: »مردم عزيز به مس��ئوان بايد كمك كنن��د، همه بايد كمك 
كنند. اگر چنانچه بحث تقويت توليد داخلي و محصول داخلي می شود، 
يك بخش مهمش  مربوط به مردم است. توليدكننده  محصول داخلي، 
مصرف كننده  محصول داخلي، فروشنده و دكان داري كه محصول داخلي 
را مي فروشد، اينها همه مي توانند اثرگذار باشند.« واقعيت ماجرا آن است 
كه كليد حل بسياري از معضات كشور، بخصوص در حوزه اقتصاد در 
دست مردم است. رفتارهاي هيجاني، خودخواهانه، صرفاً سودمحور و از 
اين قبيل، مشكات را تشديد مي كند و در مقابل رفتار آگاهانه و مسئوانه 
و همدانه باعث كاهش و رفع مشكات كشور مي شود. همه ملت مسافران 
يك كشتي هستند و بدترين تصميم و اقدام آن است كه وقتي دريا طوفاني 
شد هر كس اره اي به دست گرفته و سعي كند با بريدن بخشي از كشتي 
براي خود قايق نجاتي بسازد! و اين بدترين وضعيتي است كه يك كشور 

مي تواند با آن مواجه شود. 
۳- حضور در صحنه هاي انقاب  يكي از مطالب��ات رهبر معظم انقاب 
در اين ديدار و ديدار هاي پيشين از مردم، حضور در صحنه هاي متعدد 
و گوناگون انقاب بوده است. ايشان همواره كليد بقاي نظام و انقاب را 
همچون امام راحل، مردم مي دانند. از حضور در مراس��مات و مناس��ك 
ديني، ملي و انقابي گرفته تا صحنه ها و بزنگاه هاي خطيري كه توانسته 
است انقاب اس��امي را از يك خطر جدي مصون نگه دارد. . حضور در 
صحنه هايي همچون ؛ راهپيمايی ها، مناس��بت هاي ملي و مراس��مات 
ديني نااميد كننده دشمن اس��ت و حضور در صحنه هايي مانند ۹ دي 

خنثی كننده توطئه هاي دشمن است . 
4- مقابله با شايعات؛ يكي از مش��كات امروز كشور حجم انبوه و وسيع 
شايعاتي است كه همه روزه توليد و منتشر مي شود. دشمنان نظام و انقاب 
در توليد و ترويج اين شايعات نقشي اساسي دارند. رهبر معظم انقاب در 
اين ديدار فرمودند: » از جمله  كارهايي كه مردم مي توانند انجام بدهند، 
مواجهه و مقابله  با شايعه سازي دشمن است. امروز يكي از شگردهاي فعال 
دشمن، شايعه سازي است كه مردم را مضطرب كنند، مردم را با هم مخالف 
كنند، عليه اين و آن تهمت بزنند، مردم را به جان يكديگر بيندازند كه البّته 
چنين اتّفاقي نمي افتد به توفيق الهي؛ اّما آنها قصدشان اين است؛ مردم 
بايد هوشيار باشند، متوّجه باشند.« اولين گام عملي در اين باره، آن است 
كه هرچيزي را كه شنيديم يا خوانديم نسبت به آن تأمل و در نقل آن دقت 

كنيم تا مبادا در حلقه شايعه پراكنان قرار گيريم. 
۵- بايد با درس گيری از اين تجربه  درخشان انقاب و دوران دفاع مقدس 
و تكيه بر جوانان، تحريم كنوني را تبديل به وسيله اي براي كار، تاش و 
شكوفايي كنيم و با تكيه به ظرفيت هاي خود، بي نيازي از ديگران را به 

جايي برسانيم كه آنها نيازمند ما باشند. 

حسن رشوند

وزي�ر كش�ور ب�ا اش�اره ب�ه ت�اش دش�منان در س�الگرد 
ح�وادث دي س�ال گذش�ته گف�ت: تح�ركات تبليغات�ي 
بگ�ذارد.  اث�ر  م�ردم  روحي�ه  ب�ر  نتوانس�ت  دش�من 
به گزارش تس��نيم، عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و رئيس 
ستاد اطاع رس��انی و تبليغات اقتصادي كش��ور طي سخناني در 
دوازدهمين جلسه ستاد اطاع رسانی و تبليغات اقتصادي كشور از 
رسانه هاي گروهي خواست؛ در طرح مسائل و موارد اقتصادي به ويژه 
موضوعات مرتبط با بودجه سال آينده از افراد مطلع و آگاه به موضوع 
در كنار نمايندگاني از دستگاه هاي اجرائي مربوط به موضوع دعوت و 
مراقبت نمايند و انتقادها بايد كاماً منصفانه و كارشناسي ارائه گردد، 
چرا كه ارائه برخي اطاعات ناقص به رغم تاش هاي صورت گرفته 
براي برون رفت از مشكات اقتصادي مي تواند موجب قضاوت هاي 

نادرست ش��ود. وي گفت: دس��تگاه ها در مقابل انتش��ار اطاعات 
نادرست اقتصادي به جاي پاسخگويی، منفعانه عمل نكنند؛ اگر 

اينگونه موارد مديريت نشود كار سخت تر خواهد شد. 
رئيس ستاد اطاع رس��انی و تبليغات اقتصادي كش��ور با اشاره به 
گزارش نهادهاي عضو درخصوص تأمين نيازهاي ضروري كش��ور 
گفت: براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي بايد مراقبت 
ازم از مبدأ تا مقصد از س��وي ش��بكه هاي نظارت و توزيع صورت 

گيرد. 
رحماني فضلي با اشاره به در پيش بودن جشن هاي چهلمين سالگرد 
پيروزي انقاب اسامي، از استان ها خواست پيگير طرح هاي بزرگ 
ملي و آماده افتتاح باش��ند. وي با تأكيد بر تاش ستادهاي مجري 
طرح هاي ويژه نوروزي براي تأمين نيازهاي مردم در آستانه سال نو 

گفت: اصناف نيز مي توانند با ظرفيت مردمي خود پاي كار بيايند تا 
شاهد نشاط اجتماعي در آستانه ورود به سال جديد باشيم. 

رئيس ستاد اطاع رس��انی و تبليغات اقتصادي كشور در بخشي از 
سخنان خود اظهار داشت: ستاد اطاع رسانی و تبليغات اقتصادي 
كشور، نهادي نوپاست و در طول مدت فعاليت خود تاش كرده است 
با كمك ساير دستگاه ها به بهبود روند كارها كمك كند هر چند كه 
معتقديم اين س��تاد مي تواند در آينده بهتر هم عمل كند. رحماني 
فضلي در پايان به تاش مذبوحانه دشمنان مردم ايران در سالگرد 
حوادث دي ماه س��ال گذشته اش��اره كرد و گفت: به لطف خداوند 
و هوش��ياري مردم كشور، تحركات تبليغاتي دش��من نتوانست بر 
روحيه مردم اث��ر بگذارد و ضد انقابيون وابس��ته به بيگانه بيش از 

پيش مأيوس شدند. 

وزير كشور:  هوشياري مردم تحركات تبليغاتي دشمن را خنثي كرد

رئيس  و جانشين سازمان بسيج تأكيد كردند  

 مدیریت جهادی راه حل غلبه بر مشكات   

رئيس و جانشين سازمان بسيج مستضعفين 
روز گذش�ته در دو نشس�ت جداگان�ه ب�رای 
مديري�ت  كردن�د،  تأكي�د  چندمين ب�ار 
جه�ادی ك�ه در بس�يج تبل�ور يافته اس�ت 
 كليد و راه حل مشکات كش�ور است اگرچه 
دول�ت ب�رای بهره گي�ری از اي�ن ظرفي�ت 
اراده چندان�ی از خ�ود نش�ان نداده اس�ت. 
 رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين در نشست 
بررسي برنامه هاي قرآني سازمان بسيج با اشاره 
به ظرفيت عظيم بس��يج، گفت: بسيج مانند يك 
اقيانوس اس��ت، از اين رو در هر حوزه كه انقاب 
اسامي نياز دارد، مي تواند مس��ائل و مشكات 

را حل كند. 
به گزارش مهر، س��ردار غامحس��ين غيب پرور 
با اش��اره به ظرفيت عظيم اين س��ازمان در همه 
زمينه ها، اظهار داشت: بسيج مانند يك اقيانوس 
است كه نه تنها در مسائل فرهنگي و قرآني بلكه 
در هر حوزه كه انقاب اسامي نياز دارد، مي تواند 

حل كننده مسائل و مشكات باشد. 

وي با بيان اينكه در مسير جريان سازي فرهنگ 
قرآني در بسيج تاش هاي خوبي صورت گرفته، 
ولي تا شرايط مطلوب فاصله زياد است، افزود: با 
توجه به ظرفيت عظيم موجود در جامعه اسامي 
بايد پاسخگو باش��يم كه تا چه حد پيش رفته ايم 
و چقدر راه پيش رو داريم. ب��ا توجه به نيروهاي 
انس��اني مؤمن و انقاب��ي در ح��ال حاضر دچار 
كم كاري هايي در اين حوزه هس��تيم كه بايد اين 
كم كاري ها را رفع و از اين ظرفيت استفاده كنيم. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين، رفتار قرآني را 
رمز بقاي انقاب اسامي دانست و گفت: متأسفانه 
عقب افتادگي در حوزه قرآن زياد است و بايد باور 
كنيم كه رمز بقاي انقاب اسامي رفتار قرآني در 
جامعه است و در اين صورت است كه مي توانيم 
عقب ماندگي ها را جبران كنيم. سردار غيب پرور، 
عظمت قرآن را بس��يار فراتر از هيمنه دش��من 
دانست و تأكيد كرد: نبايد تصور كنيم كه هيمنه 
دش��من عظيم اس��ت؟ خير. بلكه عظمت قرآن 
چيز ديگري اس��ت و اش��كاات موجود به خاطر 

كم كاري هاست. 
   مديري�ت جه�ادي راه ح�ل غلب�ه ب�ر 

مشکات  
همچني��ن جانش��ين رئيس س��ازمان بس��يج 
مس��تضعفين و دبير كل پنجمين همايش ملي 
مديريت جهادي روز گذشته در نشستی خبری  
گفت: اگر بخواهيم در عرصه هاي مختلف پيشتاز 
باشيم و بر مش��كات غلبه كنيم، بايد مديريت 

جهادي را در پيش گيريم. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، س��ردار س��رتيپ پاس��دار 
محمدحس��ين س��پهر عصر ديروز در نشس��تي 
خبري كه در ساختمان روابط عمومي سپاه برگزار 
شد، اظهار داشت: پنجمين همايش ملي مديريت 
جهادي روز دوشنبه )امروز( در مركز  همايش هاي 
بين المللی صدا و سيما و با حضور بيش از هزار نفر 
از مديران جهادي كشور و شخصيت هاي لشگري 
و كش��وري برگزار مي ش��ود. وي افزود: انجمن 
مديريت جهادي كشور يك مجموعه مردم نهاد، 
با هيئت مديره مردمي و با حضور مديران جهادي 

كشور است كه يك هزار نفر عضو فعال دارد. 
دبير كل پنجمين همايش ملي مديريت جهادي 
عنوان كرد: ترويج و تقويت فرهنگ و عمل جهادي 
و انقابي، شناسايي شخصيت هاي جهادي، ارتقاي 
توانمندي ه��اي مديران جهادي ب��ا كمك مراكز 
دانش��گاهي، هم افزايي بين قوا، ارائه راهبرد هاي 
جهادي به قواي كش��ور، مطالبه گري بر اس��اس 
فرمايشات مقام معظم رهبري، ارائه راهبردهاي 
جهادي با كمك افراد صاحب نظر، ارائه الگوهاي 
موفق جه��ادي و ايجاد بان��ك اطاعاتي مديران 
جه��ادي از مهم تري��ن برنامه هاي ما محس��وب 
مي شوند. سردار سپهر اعام كرد: با كمك اساتيد و 
مربياني كه قادر به تدريس عملي و علمي تجربيات 
مديريت هاي جهادي هستند، دوره هاي آموزشي 
مختلفي را برگزار خواهيم كرد. وي با بيان اينكه 
نگاه رهب��ري در كارها هم��واره م��ورد توجه ما 
است، ادامه داد: در همايش��ي كه برگزار مي شود 
دستگاه هاي دولتي و خصوصي حضور دارند و 2۵ 

مدير جهادي مورد تجليل قرار مي گيرند. 
دبير كل پنجمين همايش ملي مديريت جهادي 
تقدي��ر از خانواده ش��هداي جه��ادي را از ديگر 
برنامه هاي اين همايش عنوان كرد و گفت: يكي از 
برنامه هاي اين همايش تبليغ و ترويج »فراخوان 
نشان انجمن مديريت جهادي« است؛ هنرمندان 
طرح هاي خود در اين زمينه را ارسال خواهند كرد 
و به بهترين طرح ها جوايزي اهدا مي شود. سردار 
سپهر تصريح كرد: بر اس��اس نگاه رهبري براي 
حل مش��كات اقتصادي، ديپلماسي، فرهنگي و 
اجتماعي نياز به فرهن��گ و عمل جهادي داريم. 
وي ادام��ه داد: امروز در 40 س��الگي انقاب اگر 
مي خواهيم در دهه هاي آينده پيش��تاز باشيم و 
بر مش��كات غلبه كنيم بايد فرهنگ جهادي را 

نهادينه كنيم. 
دبير كل پنجمين همايش ملي مديريت جهادي 
در پاسخ به س��ؤالی با اين عنوان كه »آيا تناقضي 
ميان لباس سبز ش��ما و مردم نهاد بودن انجمن 
مديريت جهادي كشور وجود دارد يا خير«، گفت: 
اين انجمن بدون استفاده از امكانات دولتي و تنها 
با امكانات و كمك هاي م��ردم و خيرين فعاليت 
مي كند. لباس سبز س��پاهي كه من پوشيدم نيز 
لباس جهاد و نم��اد روحيه انقابي اس��ت. تنها 
نظامي عضو هيئت امناي اين انجمن، بنده هستم 
و البته من اين لباس سبز سپاه را لباس شهادت 

مي دانم. 

      فارس: عليرضا زاكاني در توئيتي با اشاره به حواشي ايجاد شده حول 
سلمان خدادادي، نماينده ملكان، نوشت: »ادعاي خودكشي دختري 
به دليل  سوءاستفاده نماينده شهرستان ملكان نياز به اثبات در دادگاه 
دارد، ولي كميسيون تحقيق مجلس هش��تم، بعد از بررسي هاي زياد 
رأي به عدم صاحيت اين نماينده داد كه اتفاقاً با دفاع دكتر پزشكيان 
وي در مجلس ماند و بالطبع ايشان در صورت اثبات بايد پاسخگوي اين 

اتهام نيز باشد«. 

ژه
 صادق زيباكام، فعال سياسي اصاح طلب و از سينه چاكان وی

دولت، روز گذشته در يادداشتي در روزنامه اعتماد، از اينكه 
روحاني در مراسم بزرگداشت س��الگرد درگذشت هاشمي 
رفس��نجاني از اصاح طلبان نامي نبرد، برآشفت و رويكرد 

رئيس جمهور را مبهم توصيف كرد. 
زيباكام ابتدا می گويد با »تئ��وري توطئه« ميانه اي ندارد، 
اما با طرح ابهامات��ي كه او در اظهارات روحاني در مراس��م 
دومين س��الگرد هاش��مي ديده، عمًا بر »تئوري توطئه« 

مهر تأييد مي زند. 
او ابتدا مي پرسد چرا روحاني كه غايب اصلي مراسم نخستين 
سالگرد هاش��مي بوده و روزه سكوت گرفته بود و حتي يك 

پيام ساده نداد، اما روزه سكوت خود را افطار كرده آن چنان 
تجليلي از هاشمي مي كند كه حتي براي او هم » ابهام« دارد. 
زيباكام البته مواضع هاشمي در فتنه 88 را »احياكننده« 
او مي داند و تلويحاً هاشمي را مرده سياسي توصيف مي كند 
كه با فتنه 88 و حمايت از اصاح طلبان زنده شده است. او پا 
را فراتر از اين نهاده و موضع گيری هاشمي در حوادث 88 را 

از برنامه هسته اي و موشكي مهم تر توصيف كرده است!
اين فعال سياس��ي اصاح طلب كه از رفت��ار روحاني عميقاً 
عصباني اس��ت، به س��ؤال خود البته پاس��خ داده و نوشته 
است: »معتقدم عدم اشاره به اين موضوع )نسبت هاشمی و 
اصاح طلبان( يك پيام مهم سياسي براي اصاح طلبان به 

همراه دارد. رئيس جمهور غيرمستقيم می گويد مرا با شما 
كاري نيست و من اگر به جايي رسيدم از صدقه سر هاشمي 
اس��ت نه اصاح طلبان، به همين دليل اس��ت كه مطالبات 

جريان اصاح طلب براي آقاي روحاني ارزشي ندارد. «
زيباكام در اين يادداشت به اين نكته مي خواهد اشاره كند 
كه چون روحاني، هاشمي و اصاح طلبان را در يك منظومه 
تعريف نكرده است، بنابراين ديگر تعاريف او از هاشمي فاقد 
اعتبار است. اما گويا اين استاد سياست زده، كتاب عاليجناب 
س��رخ پوش را نخوانده يا حافظه اش به پيري گراييده است. 
كتابي ك��ه در عصر اصاحات مجوز نش��ر گرف��ت و در آن 
بيشترين هجمه ها و تخريب ها عليه هاشمی صورت گرفت.

دبير كل جمعيت ايثارگران: 
دولت كنوني دست پخت اصاح طلبان است

ام�روز دول�ت فعل�ي دس�ت پخت جري�ان اصاح�ات اس�ت 
ك�ه طع�م دس�ت پخت قبل�ي آنه�ا در ح�ال آزار مردم اس�ت. 
جواد عامري، دبير كل جمعيت ايثارگ��ران در گفت وگو با مهر، ضمن 
اشاره به وضعيت معيشت و اقتصاد امروز مردم گفت: در بين اصولگرايان 
فعًا بحث انتخابات مطرح نيس��ت، امروز مشكات كشور زياد است و 
وضعيت اقتصاد و معيشت مردم بسيار بغرنج است. فعًا بناي ما بر اين 
است تا كمك كنيم و مشكات مردم را مرتفع سازيم. وي با بيان اينكه 
امروز گراني، عدم اشتغال و موضوعاتي ازاين دست گريبان مردم را گرفته 
است، اظهارداشت: اصولگرايان در جهت رفع مشكات پيشنهادهايي را 
به سران سه قوه منتقل كرده اند و درخواست داده ايم كه مشكات حل 

شود اما متأسفانه پاسخي از سوي دولت دريافت نكرده ايم. 
دبير كل جمعي��ت ايثارگران انقاب اس��امي در خص��وص آغاز فاز 
انتخاباتي در جريان اصاح طلب و برنام��ه اصولگرايان براي انتخابات 
سال آينده، گفت: امروز دولت فعلي دست پخت جريان اصاحات است 
بنابراين، ابتدا بهتر است به دولت منتخب خود كمك كنند تا مشكاتي 
را كه براي مردم ايجاد كردند، درس��ت ش��ود و م��ردم از اين وضعيت 
نابسامان خارج ش��وند. وي اضافه كرد: انصاف نيس��ت كه مسئوان و 

متصديان با بي توجهي به مشكات مردم به انتخابات فكر كنند. 
دبيركل جمعيت ايثارگران با اشاره به اظهارات اصاح طلبان در اعام تبري 
از دولت، مي گويد: اگر خاتمي را به عنوان رأس اين جبهه قلمداد كنيم، 
آنها بارها از دولت حمايت كرده اند، حال امروز نمي توانند در شرايطي كه 
اين چنين مش��كاتي را براي مردم ايجاد كرده اند، بگويند كه ما مسبب 
نبوده ايم و دولت مسير خود را تغيير داده است. اگر عوض كرده است، چرا در 
انتخابات اخير حمايت كرديد؟ چرا در اين برهه زماني اين مطالب را مطرح 
مي كنيد؟ مسير دولت تغيير نكرده است. عامري با بيان اينكه اصاح طلبان 
امروز به عنوان بزرگ ترين حامي دولت نمي توانند، از دست پخت خود برائت 
جويند، تأكيد كرد: طعم دست پخت قبلي آنها در حال آزار مردم است. اين 
نشان از بي انصافي آنها دارد كه بدون رفع مشكل قبلي كه براي مردم ايجاد 

كرده اند به دنبال بدتر كردن وضعيت آنها باشند. 

سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه: 
نمایش اخير اروپا برجام را نجات نخواهد داد

 اروپ�ا در عم�ل، به وي�ژه ط�ي ماه ه�اي اخي�ر، در ح�ال نماي�ش 
تصوي�ر مأيوس كنن�ده ای از خ�ود اس�ت و حتماً چنين نمايش�ي 
تأمين كنن�ده مناف�ع اروپ�ا و نجات دهنده برج�ام نخواه�د بود. 
سيد محمد علي حسيني، سفير اسبق ايران در ايتاليا در گفت وگو با مهر، 
در خصوص رفتار اخير اروپا در تحريم هاي جديد عليه ايران و طرح اتهام 
زني هاي گسترده مبني بر اقدامات تروريستي در خاك كشورهاي اروپايي، 
اظهار داشت: ظاهراً برخي از كشورهاي اروپايي تنها در ايفاي نقش پليس 
بد، موفق و كارآمدند، تعدادي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه از نقش 
تأثيرگذاری هم برخوردار هس��تند، قصد دارند ناتواني و ضعف خود در 
انجام تعهدات برجامي از جمله گشايش يك كانال مطمئن مالي را با طرح 
اتهامات بي اساس و طلبكاري نابجا در حوزه هاي ديگر از جمله حوزه دفاع 
موشكي پنهان كنند. وي گفت: تحريم يك نهاد و دو فرد ايراني توسط 
اتحاديه اروپا، تصميم ناموجه ديگري است كه كشورهاي اروپايي در اين 

ايام نسبت به آن اقدام كرده اند. 
حسيني با بيان اينكه اتحاديه اروپا هوشيار باشد كه چنانچه به طور جدي 
خواستار روابط دوستانه و رو به گسترش با جمهوري اسامي ايران است، 
بايد الزامات آن را نيز پذيرا باشد، افزود: اگر با خوش بينی و چشم پوشی، 
بپذيريم كه صرفاً فشارهاي طرف امريكايي بر كشورها و نهادهاي اروپايي، 
مسير تعيين س��ازوكار مطمئن مالي براي تجارت با ايران را براي اروپا 
طواني و ناهموار ساخته، تصميم مستقل و سريع اين اتحاديه مبني بر 
تحريم يك نهاد و دو فرد ايراني اساساً در تعارض با حسن نيتي است كه 

برخي از كشورهاي اروپايي در همكاري با ايران مدعي آن هستند. 
سخنگوي اس��بق وزارت امور خارجه در خصوص پناه دادن كشورهاي 
اروپايي به گروه هاي معارض و برانداز ايراني در خاك ش��ان تصريح كرد: 
قطعاً  اقدام اروپا در پناه دادن گروهك هاي تروريس��تي و تجزيه طلب و 
همچنين حمايت و تأمين آزادي عمل آنها نشانه اي بارز از بی صداقتی و 
همچنين استاندارد دوگانه و مبتني بر استفاده ابزاري و مخرب از موضوع 
تروريسم در قبال جمهوري اس��امي ايران است. اين نكته نيز با ادعاي 
برخي از طرف هاي اروپايي مبني بر وجود اراده ازم در تقويت مناسبات با 
ايران و البته با ارزش هايي كه خود آنها مدعي آن هستند، مغايرت دارد. 

محسن رضايي: 
دشمن مي خواهد 

انتقام 40 ساله را از مردم بگيرد
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: سيستم اداري و مديريتي 
كشور در گل مانده اس�ت؛ دوس�تان جهادگر منتظر منابع دولتي 

نباشند. 
به گزارش فارس، محسن رضايي در جمع جهادگران عرصه دفاع مقدس 
و سازندگي كشور گفت: جهادگران در سال های مظلوميت ملت ايران، 

آستين همت خود را باا زدند و به كمك امام و مردم شتافتند. 
وي افزود: خاطرات من و مردم ايران با شما فراموش ناشدني است. آن 
زماني كه همه دني��ا در يك طرف قرار گرفته بودند و مي خواس��تند با 
جنگ، راه ما را سد كنند، شما به ميدان آمديد. آن زمان همه كشورهاي 
بزرگ حامي صدام بودند و آن قدر كمك كرده بودند كه خودش��ان به 

وحشت افتاده بودند، شما به جبهه ها آمديد.
 رضايي گفت: امروز همان سؤال كه شما در دهه ۶0 به آن پاسخ داديد، 
دوباره در اقتصاد پيش روي ملت ايران، گش��وده شده است. ايران را با 
تحريم در محاصره قرار داده اند. با بي تعهدي به توافقات در روز روشن 
مي گويند نمي خواهيم ايرانيان چهلمين س��الگرد انقابشان را جشن 

بگيرند. 
فرمانده س��پاه پاس��داران در دوران دفاع مقدس با برشمردن شرايط 
اقتصادي كشور در دوران تحريم گفت: در چنين شرايطي روي كمك 
كشورهاي خارجي نمي شود حساب كرد. مردم اين سؤال را دارند كه 
چه كسي به فكر ما خواهد بود و به ما كمك خواهد كرد. اول مخاطب 
اين سؤال، بچه هاي سپاه و بس��يج هستند كه تجارب و افتخارات شان 
مي تواند راهگشا باشد. تاريخ هيچ بهانه اي براي فعاليت نكردن در عرصه 
آباداني را از ما نخواهد پذيرفت. موانع نمي تواند بهانه خوبي براي عدم 

كمك به مردم باشد.
وي گفت: ترامپ مي خواهد فروش نفت ايران را به صفر نزديك كند و 
كشور را در تأمين حقوق كارمندان با مشكل روبه رو كند. در اين جنگ 
شديد اقتصادي، نيروهايي را كه توان مديريت در صلح دارند، نمي توانند 
كاري انجام دهند. مديريت در حالت صل��ح و در حالت جنگ، دو نوع 
است. در اين شرايط بايد نيروهاي انقابي وارد عمل شوند و از كارهاي 
پراكنده خودداري كنند و به كارها طبق يك هدف گذاری جهت بدهيم 
و نحوه پروژه پذيري دوستان در استراتژي دو تا پنج ساله تغيير كند. 
دوس��تان جهادگر منتظر منابع دولتي نباش��ند. وي خاطرنشان كرد: 
اان سيستم اداري و مديريتي كش��ور در گل مانده است و در بمباران 
اقتصادي دشمن، دچار به هم ريختگی شده است. نمي شود دست روي 
دست گذاشت و تسليم شد. دشمن مي خواهد انتقام اين 40 سال را از 

مردم انقابي ما بگيرد. انقابيون بايد راه را باز كنند. 

عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي: 
استقال سياسي 

مهم ترین دستاورد انقاب است
عضو هيئت رئيس�ه كميس�يون امني�ت ملي و سياس�ت خارجي 
مجلس اعتق�اد دارد عزتمن�دي و اس�تقال سياس�ي مهم ترين 
ويژگ�ي نهض�ت مردم�ي و اس�امي اي�ران محس�وب مي ش�ود 
ك�ه وابس�تگي و سرس�پردگي ب�ه غ�رب را از بي�ن ب�رد. 
محمدجواد جمالي نوبندگاني در گف��ت و گو با خبرگزاري خانه ملت با 
اشاره به دستاوردهاي سياسي كشورمان در آستانه فرارسيدن چهلمين 
سالگرد پيروزي انقاب اسامي، گفت: بدون شك عزتمندي و استقال 
سياسي مهم ترين ويژگي نهضت مردمي و اسامي ايران محسوب مي شود 

كه وابستگي و سرسپردگي به غرب را از بين برد. 
نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اس��امي اظهار كرد: اين مهم در 
حالی است كه امروزه برخي از كشورهاي وابسته حاشيه خليج فارس به 
دليل سرسپردگي به غربي ها خصوصاً اياات متحده امريكا همواره تحقير 
مي شوند كه عربستان سعودي نمونه بارز آن محسوب مي شود. وي با اشاره 
به اينكه استقال سياسي موجب استقال نظامي و دفاعي كشورمان شد 
كه امري قابل تأمل است، ادامه داد: در واقع امروزه تمام تجهيزات نظامي 
كشورمان در داخل و توسط مهندسان ايراني توليد مي شود اما در گذشته 
مستشاران نظامي در كشورمان جوان مي دادند؛ نبايد فراموش كرد كه 
اين مهم هم اكنون در برخي كش��ورهاي عربي حاشيه خليج فارس به 

وضوح ديده مي شود.

      خبر

دبي�ر ش�وراي عال�ي ح�وزه ب�ا تأكي�د ب�ر ل�زوم گس�ترش 
مباح�ث امام�ت پژوه�ي در ح�وزه گف�ت: پاس�داري واقعي 
از حري�م دي�ن در گرو تقوي�ت مباح�ث كام و امامت اس�ت. 
به گزارش رسا، آيت اه سيدهاشم حسيني بوشهري، دبير شوراي 
عالي حوزه هاي علميه در نشس��ت س��اانه امام��ت پژوهان مركز 
تخصصي امامت اهل بيت)ع( با اش��اره به اينكه فضاي خوبي براي 
آموزش و پژوهش در زمين��ه امامت در حوزه علمي��ه قم به وجود 
آمده است، اظهار داش��ت: روحانيت عاوه بر همه مسئوليت هايي 
كه بر دوش دارد دو مس��ئوليت كليدي و اساس��ي ديگر نيز دارد، 
همان مسئوليتي كه بر دوش رسول خدا بود. وي افزود: تبيين دين 
و شريعت به عنوان وظايف ذاتي روحانيت محسوب مي شود، همين 
طور دفاع از مباني شريعت هميش��ه بر دوش عالمان دين در لسان 

اهل بيت)ع( ياد شده است. 

آيت اه حسيني بوشهري عنوان كرد: روحانيت در حقيقت مرزبان 
اعتقادي جامعه است و به باور ما اگر مرزبان اعتقادي نباشد مرزبان 
جغرافيايي نيز انگيزه ازم را براي دفاع از يك ملت نخواهد داشت 
همچنانكه در طول دفاع مقدس همين باور و اعتقادات قلبي عميق 
بود كه موجب ش��د جواناني نوراني با قدرت در برابر دشمنان قرار 

بگيرد. 
وي با اشاره به اينكه ش��رايط جامعه امروزي از جهاتي حساس تر از 
عصر امام صادق)ع( اس��ت، گفت: امروز موج ش��بهات عليه امامت 
ديده مي شود و در همين قم مدعيان دروغيني ديده شده كه حتي 
طلبه هاي غيرآگاه را به جرگه خود كش��انده است؛ چنين شرايطي 
اقتضا مي كند كه اس��توارتر و پايدارتر ايس��تادگي كنيم. نماينده 
مجلس خبرگان رهبري در ادامه با تأكيد براينكه پاسداري واقعي از 
حريم دين در كام و امامت ديده مي شود، ابراز كرد: رابطه عميقي 

بين توحيد و امامت وج��ود دارد كه اگر امامت نباش��د توحيد نيز 
داعشي خواهد شد، بنابراين كس��اني كه از امامت بهره نبرده اند از 
مسير دين خارج شده اند. وي افزود: خوشبختانه از اقدامات تحول 
گرايانه حوزه راه اندازي رش��ته هايي از جمله رشته امامت بوده كه 
اميدواريم ساليان سال بدرخشد و منش��أ خيرات در سراسر كشور 
باشد، برنامه ريزی های خوبي صورت گرفته و گزارش هايي كه از اين 

مركز نيز به دست ما رسيده بسيار اميدواركننده است. 
آيت اه حس��يني بوش��هري عنوان كرد: به روز ب��ودن آموزش ها 
امري بسيار مهم است، چراكه ما امروز با نسل هاي متفاوتي مواجه 
هس��تيم، آموزش امامت نبايد به گروه خاصي اختصاص داش��ته 
باشد و هر طلبه اي احساس كند طلبگي و دانش او در رابطه مسائل 
ديني شكل نمي گيرد مگر اينكه در زمينه امامت آگاهي هاي ازم 

را داشته باشد. 

هشدار درباره فعاليت مدعيان دروغين 

امامت نباشد، توحيد هم داعشي مي شود

زيبا كام تجليل روحانی از هاشمی را مبهم و سياسی خواند 



نه چه�ره معروف هس�تند، نه خوانن�ده و نه 
بازيگر. اما ش�ايد سرآش�پز خوبي باش�ند يا 
رقاصي حرفه اي! وارد پيجش�ان كه مي شوي 
كيفيت عكس ها، رنگ و لعاب پيچ خواس�ته 
و ناخواس�ته ترغيب�ت مي كند ك�ه برخي از 
آنها را ب�ه ص�ورت تصادفي هم كه ب�از كني 
و چن�د خط�ي از آن  را بخواني. ابت�دا گمان 
مي كني يك صفحه معمولي است، اما بيشتر 
كه جل�و م�ي روي، اش�اره هاي روي پس�ت 
حكايت از قصه اي ديگ�ر دارد؛ قصه تبليغات 
اينفلوئنس�رها براي كسب و كارهاي مختلف! 
كس�ب و كارهايي كه برخ�ي از آنها به صورت 
قانوني و ثبت ش�ده در ايران هستند كه طبق 
قانون اجازه تخطي از اصول قانوني را ندارند. 
برخ�ي ديگر ه�م برنده�اي غيرمع�روف يا 
حتي شركت هاي خارجي هس�تند كه اجازه 
هنجارش�كني ندارند! اما اين زنان و دختران 
ايراني هس�تند كه با زيرپا گذاش�تن قوانين 
حاكم بر كش�ور از قبي�ل حجاب ب�ه راحتي 
مقابل دوربي�ن ظاهر مي ش�وند و با انتش�ار 
تصاوير و كليپ هاي خ�اص در قبال دريافت 
پول، تبليغات موردنظر را به خورد مخاطبان 
مي دهن�د. افزون بر م�وارد فوق، اي�ن روزها 
كليپ رقص حرفه اي فان رقصنده پرمخاطب 
روي جديدترين آهنگ فان خواننده نيز براي 
برخي گروه هاي سني بسيار جذاب شده است!

ديجي كاا، محصوات كاله، بيس��كوييت مادر، 
ويتانا، آبميوه گلشن، اس��نپ، اسنپ تريپ، بيمه 
سامان، ماست اكتيويا، نمايندگي رسمي كيف و 
كفش دوگو، گوشي هوشمند HONOR، شركت 
استيل البرز، پنير كيبي، برند آرايشي اين لي و اا 
ماش��اءاه محتواهايي براي تبليغ برند و خدمات 
براي مشتري هايي كه اينفلوئنسرها روي مخاطبان 
آن تأثير دارند.  اين پايان ماجرا نيست، در اين ميان 
گهگاهي ميان تصاوير با يك تير دو نشان هم زده 
مي شود؛ كليپ هاي كوتاه خارج از عرف و قوانين 
شرعي كشور كه در آن هم تبليغ سايت خاص يا 
مواد اغذيه اي مي شود و هم با انتشار نام فيلمبردار، 

پيج فرد عكاس تگ شده است. 
حتي جلوتر از اين به اسامي و تبليغات انواع سايت ها 
و فروشگاه هاي اينترنتي مثل سايت خريد خانه و 
آپارتمان به نام كليد، فروش��گاه بهشت كودكان، 
اپليكيشن هاي صوتي و انواع كافه و رستوران هاي 
ثابت و خياباني برمي خوريم. به همين سادگي اين 
روزها اينستاگرام پيشنهادي وسوسه كننده براي 
تبليغات كم هزينه در هر كسب و كاري شده است، 

از شركت هاي بيمه اي و خوراكي گرفته تا تاش 
خوانندگان براي فراگيرش��دن آهنگ ها يش��ان! 
در اين زمينه چه كس��اني بهتر از اينفلوئنس��رها 
و رقصنده هاي حرفه اي؟! چه بس��ا ش��بكه هاي 
اجتماعي به دايل مختلف بهترين ابزار در بحث 
تبليغات باشد، البته اين مهم در شرايطي كه نقض 
قانون را به دنبال نداشته باشند نه تنها مانعي ندارد، 
بلكه مي توان گفت ش��يوه اي خ��اص و تأثرگذار 

خواهد بود. 
 شركت هاي داخلي، تبليغات اپن !

اما كافي اس��ت تا سري به اينس��تاگرام بزنيد كه 
اكنون ب��دون هيچ گونه محدوديتي پر اس��ت از 
صفحاتي كه مرزهاي اخاقي را جابه جا كرده اند. 
كاربراني كه فالورهايش��ان از چند كا )چندهزار( 
بيشتر شده است از فان و بهمان شركت تبليغات 
مي گيرند و بدون هيچ پايبندي اين تبليغات را در 

فضاي اينستاگرام منتشر مي كنند. محدوديت هاي 
رسانه هاي رسمي هم در اينستاگرام حاكم نيست تا 
تبليغات مورد بحث را به حداقل ها هم مقيد كند. 

جالب اينكه اين شركت ها در ايران ثبت شده اند و 
فعاليت شان هم در ايران است، اما براي تبليغات 
خيلي اپن ت��ر از غيرايراني ها در اينس��تاگرام به 
اينفلوئنسرها سفارش مي دهند و آنها هم بي هيچ 
محدوديتي از رقص گرفته تا ساير خودنمايي ها 
جنس يا خدمت ايراني را تبليغ خارجي مي كنند!

تبليغات در اينستاگرام اصواً دائمي است و مدت 
زمان مش��خصي براي آن تعيين نش��ده اس��ت، 
برخاف ساير ابزارهاي تبليغاتي، اينستاگرام بدون 
محدوديت زماني تصاوير و ويديوها را براي كاربران 
به اشتراك مي گذارد و در ضمن انجام تبليغات در 
شبكه اجتماعي اينستاگرام به پرداخت هزينه هاي 
گزاف نياز ندارد. موارد فوق حداقل ترين شرايطي 

است كه افراد را ترغيب مي كند محتواي تبليغي 
خود را از اين راه به خورد مخاطب بدهند. 

 پيشنهاد وسوسه كننده براي تبليغات
در واقع مي توان گف��ت ش��ركت ها در هر نوع و 
برندي به اين نتيجه رس��يده اند ك��ه مخاطبان 
خاص ش��بكه هاي اجتماعي، قش��ر خ��اص در 
گروه هاي سني مختلفي هس��تند كه مي توانند 
كااي تبليغ ش��ده را خريداري كنن��د. از اين رو 
اينس��تاگرام مي تواند پيشنهادي وسوسه كننده 
براي تبليغات كم هزينه هر كسب و كاري باشد و 
در اين زمينه چه كساني بهتر از اينفلوئنسرها. از 
افراد صاحب نفوذ و شناخته شده مانند بازيگران 
سينما، تلويزيون، هنرمندان، ورزشكاران و حتي 
چهره هاي اجتماعي، سياس��ي و علمي گرفته تا 
دختران و پس��ران با تيپ هاي خاص كه به دليل 

رنگ و لعاب صفحات، مخاطبان زيادي دارند. 
البته براي رسيدن به هركدام از اهداف تبليغاتي 
هركدام از اينفلوئنسر  ها شيوه اي خاص و منحصر 
به فرد خود را ب��راي معرفي خدم��ات گوناگون 
دارند؛ شيوه هايي كه پنهان از خأهاي قانوني و 
بي نظارتي با ذبح قانون به راحتي دست به تبليغات 
مي زنند. زن��ان و دختراني كه با زيرپاگذاش��تن 
قوانين حاكم بر كشور مثل حجاب و ساير حدود 
حداقلي به راحتي مقابل دوربين ظاهر مي شوند 
و با انتشار تصاوير و كليپ هاي نابهنجار و خارج از 
ضابطه، تبليغات مورد نظر را به خورد مخاطبان 
مي دهند.  برخي ش��نيده ها حكايت از اين دارد، 
يكي از چهره هاي اينس��تاگرام كه نه بازيگر و نه 
خواننده است، توانسته با انتشار كليپ هاي طنز 
و با داشتن نزديك به دو ميليون نفر دنبال كننده، 
براي انتشار هر ويدئوي تبليغاتي اينستاگرام حدود 
8 ميليون تومان بگيرد. كه البته گفته مي شود اين 
رقم براي افراد شناخته شده تر به 16ميليون تومان 

هم مي رسد. 
 شگرد جديد تازه به دوران رسيده ها 

افزون بر اين مورد، اينستاگرام قابليت هاي ديگري 
را هم براي هنجارشكني به دست مي دهد: شگرد 
جديد خوانندگان موسيقي كه از قضا آثارشان هم 
داراي مجوز است براي فراگيرشدن آهنگ هايشان 
استفاده از دختران و رقاص ها را در پيش گرفته اند. 
دختراني كه برخاف تصوير، تبليغ ش��ان قيمت 
چندان باايي هم ندارند و با بسنده كردن به قيمت 
يك تا 2ميليون، مقابل لنز موبايل براي دريافت 
پول مي رقصند. ش��گردي كه هم تعداد صفحات 
رقص در فضاي مجازي بدون فيلتر را افزايش داده 
است و هم آورده موفقيت آميز براي خوانندگان تازه 

به دوران رسيده به دنبال داشته است. 
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قاضي صلواتي: گويا دومان توكان شركت نبوده دنياي هرج و مرجي بوده كه دست همه ميلياردها پول بوده است
 دنيايي از هرج و مرج ميلياردي 5 متهم با پول مردم 

فتاح: هر دانش آموز  فقير ۲۲۰هزارتومان ماهانه مي گيرد 

بي خيال قانون با رقصندگي و خرج  حاميان اكچري !
فضاي اينستاگرام پرشده از تبليغاتي كه به سفارش شركت هاي داخلي صورت مي گيرد، اما به حداقل هاي اخاقي هم پايبندي ندارد

چه�ارم  دادگاه 
نيره ساري

»دومان ت�وكان«   گزارش  2
برگ�زار ش�د، اما 
بدون حضور متهم رديف اول! شنيده ها حكايت 
از اين داشت كه علت غيبت دومان سهند )متهم 
ردي�ف اول( اعتراضات وي و بره�م زدن نظم 
دادگاه بوده است. جلسه روزگذشته به استماع 
دفاعيات س�اير متهمان گذشت و قرار شد در 
مهلت قانوني رأي صادر شود. متهم رديف دوم 
گفت: اشتباه كردم كه وارد اين شركت شدم، 
فكر مي كردم كه آقاي دومان در دنيا يك دانه 
اس�ت و همتا ن�دارد. متهم رديف س�وم بيان 
داشت: به شكات قول مي دهيم كه اصل و سود 
آخرين قرارداد را با احتساب ضرر و زيان به آنها 
پرداخت كنيم. متهم رديف چهارم هم در پاسخ 
به قاضي مبني بر سمت جانشيني مديرعامل 
 گفت: صرفًا اس�مي تح�ت عنوان جانش�ين 
مديرعامل داشته است. قاضي صلواتي در ميان 
دفاعي�ات متهمان اظه�ار داش�ت: گويا آنجا 
شركت نبوده دنياي هرج و مرجي بوده كه دست 

همه ميلياردها پول بوده است. 
چهارمين جلسه رس��يدگي به اتهامات متهمان 
پرونده دومان توكان به صورت علني و به رياست 
قاضي صلواتي در دادگاه ويژه مفاس��د اقتصادي 
برگزار شد. بعد از سه جلسه دفاعيات متهم رديف 
اول، روزگذشته نوبت به دفاعيات ديگر متهمان 
پرونده دومان توكان رس��يد، البته بدون حضور 
دومان س��هند )متهم ردي��ف اول( گويا علت اين 
غيبت اعتراضات وي و بر هم زدن نظم دادگاه در 

جلسات قبلي بوده است. 
مهدي ذكايي، متهم ردي��ف دوم پرونده دومان 
توكان بود كه طبق گفت��ه قاضي يكي از كار هاي 
اصلي وي در ش��ركت پرداخت رش��وه ب��ه افراد 

مختلف بوده اس��ت. وي در دفاعيات خود  گفت: 
كارمند س��اده اداري بوده كه از 7صبح تا 12شب 
كار مي كرده و حتي يك هزار تومان هم به كسي 

رشوه نداده  است. 
   به دنبال رشوه دادن به بانك مركزي

در ادامه صفري��ان، نماينده دادس��تان تهران در 
واكنش به دفاعيات متهم گفت: ايشان در حالي 
مدعي عدم علم و اطاع از فعاليت شركت هاست 
كه پيام هاي رد و بدل شده اين فرد با ساير متهمان 
بيانگر چيز ديگري است. وي ادامه داد: اين فرد در 
حالي مدعي است كه در آن شركت هيچ كاره بوده 
و به دنبال پرداخت رشوه ۵۰۰ ميليون توماني به 
بانك مركزي بوده است. متهم در ادامه و در واكنش 
به اين سخنان نماينده دادستان گفت: دومان به ما 
مي گفت هر جور ش��ده بايد كارها را انجام دهيد. 
نماينده دادستان در واكنش به اين سخنان متهم 

گفت: چه كاري بوده كه بايد براي آن ۵۰۰ ميليون 
رش��وه به بانك مركزي مي داديد؟! متهم ذكايي 
گفت: در اساسنامه شركت آمده بود كه به موجب 
مجوز سازمان بورس ما فعاليت مي كنيم و تا روزي 
كه بانك مركزي اعام كند، شركت دومان توكان 
مجوز ندارد. من نمي دانس��تم مج��وزي در كنار 
نيست. قاضي صلواتي خطاب به متهم گفت: شما 
مگر نمي گوييد مجوز داري��د پس چرا به كارمند 
بورس رش��وه داديد؟ كه متهم اين موضوع را هم 
انكار كرد.   متهم گفت: تمام اظهاراتي كه دومان 
عليه وي مطرح كرده بود به خاطر خصومت است 
كه در ابتداي دفاعيات خود اظهار داشت و بر مبناي 
قسم برادري دومان، مشغول به كار در شركت وي 

مي شود. 
3۰۰ميلي��ون هزينه درمان همس��ر،  داش��تن 
يك ميلي��ارد و 6۰۰ ميلي��ون تومان پ��ول نقد، 

2۵۰ميليون تومان خودروي سانتافه، ۵۰ميليون 
تومان خودروي زانتيا، 2ميليون تومان س��اعت، 
خريد ويا در ش��مال و موارد اينچنيني از جمله 
موارد مطرح ش��ده در متن كيفرخواس��ت متهم 
رديف دوم پرونده دومان توكان بود. اما وي خطاب 
به قاضي  گفت: فكر مي ك��ردم كه آقاي دومان در 
دنيا يك دانه است و همتا ندارد. اگر مي دانستم كه 
دارد در شركت چه كاري مي كند خدا شاهد است 

يك ساعت هم آنجا نمي ماندم. 
   دفاعيات متهم رديف سوم 

به گزارش خبرگزاري مهر، رشيد جباري فر متهم 
رديف سوم پرونده هم طبق گفته قاضي برادرزن 
متهم دومان سهند است. وي اقارير خود را رد كرد و 
ادعا داشت در بازپرسي تحت شكنجه و فشار روحي 
بوده است. موضوعي كه نماينده دادستان در پاسخ 
به آن گفت: »گويا ايشان يا زياد تحت تأثير شغل 
خبرنگاري دومان سهند قرار گرفته يا شبكه هاي 
ماهواره اي را زياد مي بيند كه مي گويد، اعترافات 

براساس شكنجه و فشار روحي بوده است.«
   دفاعيات متهم رديف چهارم 

احسان حديدساز، متهم رديف چهارم هم اپتيماي 
1۵۰ميليون توماني و ره��ن منزل 2۵۰ميليون 
تومان��ي در پرونده خود را خدماتي اعطا ش��ده از 
مجموعه به پرس��نل ش��ركت عنوان كرد كه به 
صورت اقساطي آنها را از حقوق كم مي كرده است. 
حديدس��از در ادامه دفاعيات خود گفت: تجهيز 
دفاتر از جمله دفاتر مجات، روزنامه، هواپيمايي و 
رستوران ها با بنده بوده است و هيچ پورسانتي هم 

بابت قرارداد مورد اشاره نگرفته ام. 
با پايان اخذ آخرين دفاعيات از چهار متهم پرونده، 
قاضي ابوالقاس��م صلواتي ختم رسيدگي به اين 
پرونده را اعام كرد و گفت: رأي در مهلت قانوني 

صادر مي شود. 

رئيس كميت�ه امداد امام خمين�ي )ره( گفت: 
از 3۴۰ه�زار دانش آم�وز، ۱۱۰هزار نف�ر آنها 
در مناطق محروم هس�تند كه اي�ن افراد هم 
بس�ته آموزش�ي دريافت مي كنن�د و هم در 
طول س�ال حمايت هاي مختل�ف مي گيرند. 
پرويز فتاح در هش��تمين جلسه شوراي هماهنگي 
بهبود و ارتقاي شاخص هاي آموزش و پرورش مناطق 

محروم گفت: در كميته امداد 3۴۰هزار دانش آموز 
تحت پوشش داريم كه فقط 21۵نفر از اين افراد اعام 
كرده اند كه به مدرسه نمي روند، يعني كمتر از يك 
درصد و مشخص مي شود كه مشكل در خارج از امداد 
است.  وي افزود: درس��ت است كه در كميته امداد، 
سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار مي دهيم، اما 
دانش آموزان نيز هدف مهمي براي ما هستند يا يتيم 

و يا محس��نين هس��تند.  رئيس كميته امداد امام 
خميني )ره( افزود: به طور متوسط هر ماه 22۰هزار 
تومان به حساب اين كودكان از سوي حاميان واريز 
مي شود كه البته ممكن است، اين مبلغ در استاني 
مانند سيستان و بلوچستان كمتر يا در استان ديگر 
بيشتر باشد.  فتاح با اشاره به اينكه جشن عاطفه ها 
امس��ال در دو مرحله برگزار شد، گفت: با همكاري 

آموزش و پرورش، ح��دود 1۰۰ميليارد تومان پول 
جمع آوري شد كه تمامي آن به دانش آموزان محروم 
و نيازمند اختصاص داده ش��د.  رئيس كميته امداد 
امام خميني )ره( تأكيد كرد: از 3۴۰هزار دانش آموز، 
11۰ هزار نفر آنها در مناطق محروم هستند كه اين 
افراد هم بسته آموزش��ي دريافت مي كنند و هم در 

اواسط سال حمايت هايي مي شوند. 

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. 

 صادق حسيني با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين شركت هاي 
منتسب به جوكار مدير مس��ئول گاج اس��ت؛ همان كه پيش مراجع 
تقليد رفتند و از آقاي سبحاني حرف گرفتند مشق شب حذف نشود! 
پول اين رس��توران ها و مجتمع ها و ش��ركت ها از اضط��راب و ترس از 
كنكور دانش آموزان ما تأمين شده است. تازه ناراحت است چرا به آنها 

مي گوييم مافياي كنكور!

  عليرضا وهاب زاده توئيت كرد: به همت دندانپزشكان جهادي 
كمپين نذر مهرباني، نزديك به 1۰۰ نفر از حاشيه نش��ين هاي جنوب 

تهران از درد دندان  نجات پيدا كردند. 

 احسان سالمي با انتشار اين عكس توئيت كرد: نميدونم شايد 
سواد هنري من كم يا هنوز به اون جايگاه نرسيدم كه بتونم از اين هنر 
س��ر دربيارم؛ ولي باور كنيد هر كاري مي كنم نمي تونم درك كنم كه 
چرا اين تابلو اخيراً در حراج تهران به قيمت 1۵۰ميليون تومان فروش 
رفته؟! پولشون رو از سر راه آوردن يا واقعاً ماجراي پولشويي در ميونه؟

 نفيسه س�ادات موسوي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: به 
همت متوليان، ديگه اونايي كه بچه  كوچيك دارن ازم نيست نگران 
اين باشن كه موقع شركت تو نماز جمعه بچه ها حوصلشون سر مي ره 
و هم خودش��ون اذيت مي ش��ن هم نظم صف هاي نماز رو ممكنه بهم 
بزنن. كافيه با خيال راحت قرار نماز بذارن و اونجا بچه ها رو راهي محل  

بازي كنند. 

  عابديني توئيت كرد: از همراه اول ش��ارژ فوق العاده گرفتم، پيام 
اومد كه فان مبلغ ش��ارژ فوق العاده ش��ديد، بعد اومدم استفاده كنم 
ديدم شارژ هديه شون اصًا به حسابم نيومده! همراه اول هم هيچ مسير 

مستقيمي براي پيگيري چنين وضعيتي نداره!

 اسماعيل آذري با انتشار اين عكس توئيت كرد: در فعاليت هاي 
روس��تا س��ه چيز را دنبال مي كن��م زيبايي)رنگ(، ش��ادي )بازي(و 
دانايي)قصه(؛ اگر اين سه براي كودك فراهم شد، كودك رشد سالمي 

خواهد داشت.

  قدرت اه نوروزي با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين تصوير 
تمبري است كه اداره پست لهستان براي يادبود اقامت لهستاني  ها در 
ايران طى جنگ جهاني دوم چاپ كرده و روي آن نوشته شده: اصفهان 
شهر كودكان لهستاني. خبر برگزاري نشس��ت ضدايراني به ميزباني 

لهستان منتشر شد. تاوان عشق را اينچنين نمي دهند...!

 زهرا كشوري با انتشار اين عكس توئيت كرد: از رئيس جمهور 
تا رئيس محيط زيست تا هركسي كه وظيفه اش مديريت آبه، راه افتادن 
توي رس��انه ها كه مشكل آب نيس��ت، مش��كل مديريته! مديران كيا 
هستن؟ خودش��ون! البته كه اين اعتراف به نابلدي، مقدمه انتقال آب 

بيشتر است! همان كه سرزمين را خشك كرد!

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

 وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 1۴۰هزار كاس در كش��ور از 
وسايل گرمايشي غيرايمن اس��تفاده مي كنند، گفت: پويشي ايجاد 
شده اس��ت تا يك بار براي هميشه سيس��تم هاي گرمايشي مدارس 

استاندارد شوند. 
 معاون عمراني، توسعه شهري و روستايي وزير كشور با بيان اينكه ما 
براي تأمين هزينه هاي گمركي خريد واگن با مجلس مكاتباتي انجام 
داده ايم، گفت: بايد 3۰درصد حمل ونقل كشور ريلي شود، ولي اكنون 

ما توانسته ايم 1۴درصد از اين امر مهم را به نتيجه برسانيم. 
 معاون اجتماعي فرهنگي دانشگاه علوم پزش��كي تهران با اشاره به 
اينكه يكي از مهم ترين عواملي كه س��بب افزايش سرطان و مشكات 
قلبي مي شود استعمال دخانيات است، گفت: كمترين ماليات بر سيگار 

در ايران اخذ مي شود و اين مسئله خاف قانون است. 
 مديرعامل بيمه س��امت با بيان اينكه افراد كم بضاعت مي توانند با 
خوداظهاري تخفيف ۵۰درصدي درياف��ت كنند، گفت: ثبت نام بيمه 

همگاني سامت متوقف نشده است. 
 مديرعامل سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران با بيان اينكه در 
حرم امام خميني)ره(گشت هايي مستقر كرده ايم، گفت: كارتن خواب ها 

را جمع آوري و به گرمخانه ها منتقل مي كنيم. 

قاضي زاده هاشمي:
ايجاد نارضايتي بين مردم عمدي است

قاض�ي زاده هاش�مي، وزي�ر س�ابق بهداش�ت در فيلم�ي ك�ه 
به تازگي منتش�ر ش�ده، اع�ام مي كند برخ�ي از اقدام�ات دولت 
عم�دي و در راس�تاي ايج�اد نارضايت�ي بي�ن م�ردم اس�ت. 
وي در اين فيلم كه ظاهراً جلس��ه ش��وراي معاونان اس��ت عنوان كرده: 
»من دو س��ه موضوع بود كه تصميمم را براي عدم ادامه همكاري جدي 
كرد. يكي همان ۵۰۰ميليون يورويي كه سران سه قوه رفتند پيش آقا و 
استدال كردند. بعد ايشان دقيق شد و گفت: آقاي رئيس جمهور شخصاً 
نامه بنويسد. بعد آقاي رئيس جمهور نامه نوشت و بيش از 6۰ روز قبل)آقا( 
موافقت كردند و موافقت ايشان اباغ ش��د به صندوق توسعه ملي. چرا؟ 
چون صنعت داروي كشور نخوابد. براي اينكه تجهيزات كشور نخوابد. براي 

اينكه مردم به خاطر )نبود( دارو و تجهيزات كشور نميرند. 
قاضي زاده هاشمي گفت: اين دستور 6۰روز مانده بود روي زمين. اان شما 
نگاه كنيد! بيمه سامت يك قران پول داده به دانشگاه ها و بيمارستان ها؟ 
خب! نمي پرسند شما كه آمديد گفتيد، همه چيز دارد مي خوابد و از بين 
مي رود. كشور هم با بحران دارد مواجه مي شود. چطور پس 6۰ روز خودتان 
معطل كرديد؟! وي مي گويد: اين پاس مي داد به آن، آن به اين و چقدر ما 
بين صندوق توسعه ملي و بانك مركزي و سازمان برنامه رفتيم و آمديم. 

تازه دولت سه بار هم راجع به اين موضوع مصوبه گذراند. 
وزير سابق بهداشت گفت: اگر عمدي در كار نيست، پس چيست؟ شما 

مي خواهيد سر و صداي مردم را درآوريد!ما تعارف نداريم با هم!
وي گفت: ما اين را پرداخت مي كنيم، اما كي پرداخت مي كنيم؟ س��ال 
1۴۰1 ولي آن زمان ديگر دولت دوازدهمي وجود ندارد! خب! بي انصاف ها 

چرا اين كار را مي كنيد؟ چرا تا حاا گذاشته ايد؟ چرا اذيت مي كنيد؟ 
اينها بخش��ي از صحبت هاي وزير سابق بهداش��ت در آخرين جلسه اش 
با معاون��ان وزارتخانه تحت امر ش ب��ود. چند روز بعد وي اس��تعفا داد و 
رئيس جمهور هم با استعفايش موافقت كرد. پس از آن هم »سعيد نمكي« 
معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه و مدير گروه 
ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي جايگزين وي شد. نمكي 

نزديك به 28 سال قبل معاون بهداشتي وزير بهداشت بوده است. 

آموزش و پرورش
 از بودجه راضي كننده خود ناراضي است!

12روز بعد از اينكه علي اللهيارتركمن، معاون توسعه مديريت و پشتيباني 
آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران به دفاع از ش��يوه بودجه بندي دولت 
پرداخت و با برش��مردن محدوديت هاي منابع، سهم آموزش و پرورش در 
بودجه س��ال آينده را »راضي كننده و نزديك به بودجه پيش��نهادي اين 
وزارتخانه« دانس��ت، در برنامه تلويزيوني پرسش��گر كه با موضوع بودجه 
آموزش و پرورش به روي آنتن رفت، گفت: كليات اعتبارات آموزش و پرورش 
در س��ال ۹7 بالغ بر ۴3هزار و ۴62ميليارد بود ك��ه11/3 درصد از بودجه 
عمومي كشور را به خود اختصاص مي داد و اين رقم براي سال آينده، ۵6 
هزار و 3۴۹ ميليارد تومان است كه اگر 2هزار ميليارد تومان رتبه بندي را 
كنار بگذاريم، آموزش و پرورش 13/۴درصد از منابع بودجه كل كش��ور را 

شامل شده و درصد رشد آن 2۵بوده است. 
وي با اشاره به رشد 2۰درصدي افزايش دستمزد و حقوق گفت: رقم سرانه 
دانش آموزي 2۵هزار و 8۰۰تومان، سرانه غذاي مدارس شبانه روزي روزانه 3 
هزار و ۵۰۰تومان، سرانه ورزشي 7 هزار و 6۰۰تومان، سرانه ارتقاي سامت 
جسماني ۴ هزار و ۴۰۰تومان، س��رانه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
2۵۵هزار تومان براي جامعه هدف حدود 2ميليون نفر و همچنين سرانه 
پرورشي در ايحه بودجه سال آينده 2۰هزار تومان ديده شده است.  معاون 
توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش افزود: روي بودجه براي 
12/3 ميليون دانش آموز مدارس دولتي هدف گذاري شده و جمع جبري 
كاركنان ما در مهر ۹8 حدود ۹۵7هزار و 8۰۰نفر است.  اللهيارتركمن با بيان 
اينكه از اين اعداد و ارقام رضايت نداريم، گفت: بايد ۹۴درصد اعتبار را صرف 
هزينه هاي اجتناب ناپذير كه عمدتاً حقوق و دستمزد است، كنيم.  اينكه اين 
مقام مسئول در آموزش و پرورش ظرف 12روز در برابر بودجه سال آينده اين 
وزارتخانه تغيير موضع داد را مي توان از چند منظر مورد بررسي قرار داد؛ اول 
اينكه خودش به اين نتيجه رسيده است كه بودجه آنقدرها هم رضايت بخش 
نيست و با وجود افزايش قابل ماحظه بودجه آموزش و پرورش، همچنان به 

قرار سال هاي گذشته پرچم كسري بودجه در اين وزارتخانه بااست. 
صورت ديگر هم اين است كه از او خواسته اند، تأييد خود را از بودجه بردارد تا 
حساسيت هاي كنوني نسبت به جزئيات اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش 
كم شود؛ يعني از اللهيار تركمن خواسته اند به خودانتقادي دست بزند تا 
هماهنگي سازمان برنامه با آموزش و پرورش كمتر ديده شود.  جنبه سوم هم 
اين است، تا قبل از اينكه بندهاي مربوط به خصوصي سازي و خريدخدمات 
در حوزه آموزش و پرورش از سوي نمايندگان مجلس حذف شود، از مديران 
دستگاه تعليم و تربيت راضي بوده، اما بعد از حذف آنها وقتي متوجه شدند 

كه بايد با بودجه دولتي بسازند از آن ناراضي شدند!
به بي��ان ديگ��ر 12روز پي��ش آموزش و پرورش��ي ها به پش��توانه جيب 
بخش خصوصي از بودجه دولتي شان راضي بوده اند. چون اين بودجه چه 
محقق مي شد چه نمي ش��د، آنها قادر بودند مخارج خود را با هر شيوه اي 
كه صاح بدانن��د از فروش آموزش و پرورش به دس��ت بياورن��د.  عاوه بر 
اين تأكيد اين نكته از سوي معاون وزير كه »بايد ۹۴درصد اعتبار را صرف 
هزينه هاي اجتناب ناپذير كه عمدتاً حقوق و دستمزد است، بكنيم« نشان 
مي دهد آموزش و پرورش روي خصوصي س��ازي و خريد خدمات حساب 
ويژه اي باز كرده بود كه بدون آن براي اداره اين وزارتخانه با ۵هزار كسري 
انتقالي امسال به سال آينده به والذاريات مي افتد.  همچنين با توجه به اينكه 
آموزش و پرورش نتوانسته نظر سازمان برنامه را نيز در اين رابطه تأمين كند، 
هم از سوي افكار عمومي و كارشناسان و هم از سوي مديران مالي دولت در 
فشار قرار دارد و با اين حساب هزينه گزافي بابت پيشنهاد خريد خدمات و 

كدهايي كه به رئيس جمهور داده، مي پردازد. 

   خبر

سيدحبيب حسيني
  گزارش  یک



جعفر  تكبيري

به گفته رئيس بان�ك مركزي انگليس، مارك 
كارني، دار امريكا روزي توس�ط يوآن چين 
كه در حال تبديل شدن به يك ارز ذخيره مهم 
جهاني است، به چالش كش�يده خواهد شد. 
بااترين مقام مالي انگلي��س، در يك مصاحبه 
پرسش و پاسخ آناين به عنوان بخشي از »فروم 
آينده بانك انگليس« گفت: من معتقدم امكان 
اين وجود دارد كه ما در نهايت ارزهاي ذخيره اي 
به جز دار امريكا داشته باشيم. به گفته كارني، 
سيستم مالي جهاني در حال حاضر از تحوات 
اقتصاد جهاني عقب مانده است. او گفت: در حالي 
كه جهان نظم جديدي پي��دا مي كند، احتمااً 
اين قطع بودن رابطه جهان واقعي با نظام مالي، 
كاهش خواهد يافت و در اين روند ارزهاي ذخيره 
ديگري ظهور خواهند ك��رد. در اولين مورد من 
انتظار دارم كه ارزهاي ملي موجود مانند يوآن 

چين، اين جايگاه را پيدا كنند. 
هر چند طب��ق داده هاي سيس��تم انتقال پولي 
جهاني س��وئيفت، يوآن چين تنه��ا ۲ درصد از 
جريان هاي مال��ي جهان را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت، در حالي ك��ه دار ۴۰ درص��د از 
جريان هاي مال��ي جهان را به خ��ود اختصاص 
داده است. رئيس بانك مركزي انگليس مي گويد: 

انتق��ال از دار به ارز ذخيره ديگ��ري كه بتواند 
مانن��د دار در معام��ات جهاني غالب باش��د، 
فوري انجام نخواهد شد و امري زمان بر خواهد 
بود. اقتصاد امري��كا در نيمه دوم قرن نوزدهم از 
انگلستان جلو زد، اما تا سال ۱۹۲۰ طول كشيد 
كه دار بتواند جايگاه پوند را به عنوان ارز غالب 
در معامات بين المللي به دست آورد. در همين 

حال در خبري ديگر بانك مركزي روسيه اعام 
كرد س��هم دار از ذخاير ارزي اين كش��ور را به 
رقم بي س��ابقه اي كاه��ش و ۱۰۰ ميليارد دار 
از اين ذخاير را به يورو، ين ژاپ��ن و يوآن چين 

تغيير داده است. 
 راش��ا تودي خبر داده، بانك مركزي روسيه به 
منظور كم كردن از وابستگي به دار به امريكا، 

س��هم دار از ذخاير ارزي اين كش��ور را به رقم 
بي س��ابقه اي كاه��ش داد و ۱۰۰ ميليارد دار 
از اين ذخاير را به يورو، ين ژاپ��ن و يوآن چين 

تغيير داد. 
بر اساس آخرين گزارش سه ماهه بانك مركزي 
روسيه كه با تأخير شش ماهه منتشر شد، سهم 
دار امري��كا در ذخاير اوراق به��ادار بين المللي 
روس��يه در تنها ماه م��ارس تا ژوئ��ن ۲۰۱۸ به 
ميزان چشمگيري كاهش يافته و از ۴3/7درصد 
به ۲۱/۹ درصد رسيده اس��ت. با اين ارقام سهم 
يورو از ذخاير ارزي روسيه به 3۲ درصد و سهم 
يوآن به ۱۴/7 درصد افزايش يافت. ۱۴/7 درصد 
ديگر نيز در ديگر ارزها سرمايه گذاري شد كه از 
جمله آنها مي توان ب��ه پوند انگليس6/3درصد، 
ين ژاپن ۴/5 درصد و دار كان��ادا ۲/3 درصد و 
دار اس��تراليا يك درصد اش��اره كرد. كرملين 
آش��كارا اعام كرد ك��ه تحريم ها و فش��ارهاي 
امريكا، روس��يه را مجبور كرده است تا ارزهاي 
جايگزين براي تسويه مالي به جاي دار امريكا 
بيابد تا امنيت اقتصادي اين كشور را تأمين كند. 
كشورهاي ديگر نظير چين و ايران نيز قدم هايي 
براي به چالش كشيدن دار در تجارت جهاني 

برداشته اند.

۱۰۰ ميليارد دار از ذخاير ارزي روسيه غيرداري شد
رئيسبانكانگليس:يوآنداررابهچالشميكشد

   گزارش  2

از ورود مجلس به بررسي بودجه 
شركت هاي دولتي استقبال مي كنيم

س�خنگوي س�تاد بودج�ه س�ازمان برنام�ه و بودج�ه كش�ور 
گفت: س�ازمان برنام�ه و بودج�ه كش�ور آمادگ�ي كام�ل 
ب�راي بررس�ي بودج�ه ش�ركت هاي دولت�ي را همانن�د س�اير 
اج�زاي ايح�ه بودج�ه در مجل�س ش�وراي اس�امي دارد. 
به گزارش »فارس«، مژگان خانلو، س��خنگوي ستاد بودجه۹۸ با بيان 
اينكه سازمان برنامه و بودجه از بررسي بودجه شركت هاي دولتي در 
مجلس اس��تقبال مي كند، گفت: در اجراي ماده )۱( قانون محاسبات 
عمومي، بودجه شركت هاي دولتي در قالب پيوست شماره سه ايحه 
بودجه كل كشور متضمن اطاعات كامل 3۸5 شركت دولتي به همراه 
اصاحات ساختاري صورت گرفته است. وي تأكيد كرد: در سال جاري 
اعم از طبقه بندي ش��ركت هاي دولت��ي بر اس��اس گروه هاي مندرج 
در سياس��ت هاي كلي اصل )۴۴( قانون اساس��ي جمهوري اسامي و 
طبقه بندي بر اس��اس گروه هاي نظام بودجه ريزي GFS، به تفكيك 
شركت هاي س��ودده و زيان ده با درج 5۰5 عنوان برنامه و 6۰۰ عنوان 
فعاليت براي ش��ركت هاي دولتي در راس��تاي بودجه ريزي مبتني بر 

عملكرد تقديم مجلس شوراي اسامي شده است.  
........................................................................................................................

 افزايش حق مسكن كارگران 
در شوراي عالي كار كليد خورد

نشس�ت ش�وراي عالي كار روز گذش�ته ب�راي بررس�ي افزايش 
ح�ق مس�كن كارگ�ران برگ�زار ش�د، اما ب�ه نتيج�ه نرس�يد و 
مقرر ش�د تا در نشس�ت هاي بع�دي اين بح�ث ادامه پي�دا كند. 
به گزارش »فارس«، علي خدايي، نماينده كارگري در شوراي عالي كار 
درباره جزئيات اين نشست گفت: در اين نشست نمايندگان كارگري، 
كارفرمايي و دولت نظرات خود را درباره افزايش حق مسكن كارگران 

مطرح كردند، اما به جمع بندي نهايي نرسيدند. 
وي درباره اعداد و ارقام مد نظر درباره افزايش حق مسكن كارگران گفت: 
نمي توانم درباره اعداد و ارقام تا رسيدن به نتيجه نهايي اظهارنظر كنم. 
خدايي تأكيد كرد: درباره حق مسكن كارگران مقرر شد كه يك نشست 
محدودتر برگزار شود و نشست شوراي عالي كار نيز مجدداً هفته آينده 
براي بررسي اين موضوع برگزار شود. نماينده كارگران گفت: در اين زمينه 
متأسفانه توافق حاصل نشد و اميدواريم در نشست بعدي بتوانيم به اعداد 
و ارقام درباره ميزان افزايش حق مس��كن كارگران برسيم. وي در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا بحث افزايش دستمزد و جبران كاهش قدرت خريد 
كارگران در اين نشست مطرح ش��د يا خير گفت: اميدواريم در جلسات 

آينده شوراي عالي كار اين موضوع نيز مورد بررسي قرار گيرد. 
........................................................................................................................

 سبد حمايتي معيشت كارگران
تا پس فردا پرداخت مي شود

پيرو انتش�ار برخ�ي گزارش ها درخص�وص عدم دريافت س�بد 
حمايت�ي از س�وي كارگ�ران، س�ازمان برنام�ه و بودجه كش�ور 
اعام كرد:  با مشخص ش�دن آم�ار نهايي بيمه پ�ردازان كارگري 
تأمين اجتماعي، طي 48 س�اعت آينده كمك معيش�ت مصوب 
به حس�اب بيمه پ�ردازان تأمي�ن اجتماع�ي واريز خواهد ش�د. 
به گزارش »جوان«، رواب��ط عمومي و امور بين الملل س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور اعام كرد: پيرو مصوبه هيئت محترم وزيران در خصوص 
»دستورالعمل بسته كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد 
جامعه« موضوع تصويب نامه شماره ۱۱3۴37/ت 55۸55ه� مورخ ۲۸/ 
۸/ ۱3۹7، آمار بيمه پردازان سازمان تأمين اجتماعي بعد از بررسي هاي 
متعدد و رفع همپوشاني در خصوص بيمه شدگاني كه از محل اين گروه ها 
و جمعيت هاي هدف كمك معيش��ت دريافت كردند و همچنين تعيين 
خانوارهايي با درآمد كمتر از 3 ميليون تومان در ماه، مشخص و به سازمان 
برنامه و بودجه ارائه شد. ازم به ذكر است پراكندگي كارگاه هاي مختلف 
كه بيمه پردازان در آنها اشتغال دارند،  سبب تطويل بررسي هاي مورد نياز 
شده است. بنابراين با تعيين آمار نهايي اين افراد، بسته حمايتي معيشتي 

به اين دسته از افراد حداكثر تا ۴۸ ساعت آينده واريز خواهد شد. 
گفتني است، روزنامه جوان پيشتر طي يك يادداشت، نسبت به عدم 

توجه دولت به پرداخت سبد معيشتي كارگران اعتراض كرده بود.
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جدال دولت و صادركنندگان بر سر ارز صادراتي 
با وجود بخشنامه هايي كه از ابتداي امسال صادر 
شده، ادامه دارد؛ از دولت اصرار و از صادركننده 
انكار. سياستگذار از موضع خود پايين نمي آيد 
و برآنچه در قالب بخشنامه و دستورالعمل صادر 
كرده، مصر اس�ت، اما صادركنندگان همچنان 
به مطالب�ه به حق دول�ت بی اعتنايی می كنند. 
صادركنندگان نرخ پايه كااه�اي صادراتي را 
غير واقعي و براس�اس نرخ هاي گذشته عنوان 
مي كنن�د و خواستارشفاف س�ازي نرخ ه�ا در 
كميسيون نرخ گذاري گمرك هستند و دولت 
همچنان از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و 
بدهي هاي مالياتي صادركنندگان گله مند است. 
ط��ي هفته ه��اي گذش��ته م��وج انتق��ادات از 
صادركنندگاني كه به بهانه هاي مختلف از مصوبات 
ارزي بانك مركزي سرپيچي  و از انتقال ارز حاصل 
از صادراتش��ان به كش��ور خ��ودداري مي كنند، 
 افزايش يافته است. وزير اقتصاد با طرح اين سؤال 
كه چرا از مجموع ارزش ص��ادرات غيرنفتي تنها 
۲5 درصد آن به اين س��امانه آورده شده است، از 
بخش خصوصي پاسخ مي خواهد و بانك مركزي 
با صدور اطاعيه اي بر تسريع بازگشت ارز حاصل 
از صادرات در م��ورد افرادي كه هنوز نس��بت به 
بازگشت ارزشان اقدام نكرده اند، اخطار مي دهد. 

جعفري دولت آبادي، دادس��تان تهران نيز بدهي 
مالياتي دارن��دگان كارت هاي بازرگاني تا س��ال 
۱3۹6را ۲۸ هزار ميليارد تومان اعام كرده است 
و با انتقاد از برخ��ي از صادركنندگان مي گويد: با 
كساني مواجه هستيم كه از مزاياي كارت بازرگاني 
بهره مند مي ش��وند، اما حاضر نيس��تند فعاليت 
س��الم اقتصادي انج��ام دهند و مالي��ات تجاري 
خود را پرداخت كنند. در سال جاري حداقل يك 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون دار با استفاده از كارت هاي 
ملي اجاره اي در بازار آزاد ارز فروخته شده است. . . 
دولت با اين استدال كه قيمت تمام شده كااهاي 
صادراتي تابع يارانه هايي است كه در داخل كشور 
به آنها داده مي ش��ود، از اين رو اين ج��زء از درآمد 
صادراتي بايد عاوه بر آنكه به اقتصاد كشور بازگردد، 
با يك حاشيه س��ود متعارف براي صادركننده در 
اختيار دول��ت قرار گيرد ت��ا اكثريت م��ردم از آن 
بهره مند ش��وند. اما صادركنندگان كه سال ها در 
سايه ثبات نرخ ارز، در كمال آرامش كاا صادر كرده 
و ارز حاصل از صادراتشان را در جيبشان گذاشته يا 
در بانك هاي خارجي سپرده گذاري كرده اند، اكنون 
در شرايطي قرار گرفته اند كه كااي صادراتي شان 
از سوي دولت رصد مي ش��ود و مكلفند ارز حاصل 
از صادراتشان را با محاسبه سود متعارف به دولت 
بازگردانند و همين موضوع باعث شده به خواست 

دولت بی توجهی كنند. 
   تفاوت قيمت توليدكننده تا بازار

يكي از نكات��ي كه تج��ار و بازرگانان هم��واره از 

پاس��خ دادن به آن طفره مي روند، تفاوت قيمت 
خريد محصوات از توليدكننده تا بازار است. آنها 
مدعی اند كه توليد كننده كاا را به قيمت بازار آزاد 
مي فروش��د و صادر مي كند، دولت چطور انتظار 
دارد كه تاجر ارز خودرا به قيمت سامانه نيما )۸تا۹ 
هزار تومان( بفروشد؛ چراكه اگر ارز خود را ارزان در 
اختيار دولت قرار دهد بايد مبلغي را از جيب خود 

بپردازد تا بتواند دوباره كاا صادر كند. 
محسن جال پور،  صادركننده و عضو اتاق بازرگاني 
در اين خص��وص مي گوي��د: فرض كني��د فردي 
مي خواهد محصول خرماي خود را به صادركننده اي 
بفروش��د، قطعاً بر مبناي نرخ س��امانه نيما اقدام 
نمي كند و ب��ه قيمت بازار آزاد ن��گاه مي كند. حاا 
چطور انتظ��ار دارند كه صادركنن��ده ارز خود را با 
نرخ نيما بازگرداند؟ در واقع دعواي فروشنده اصلي 
كه توليدكننده است، توسط صادركننده به دولت 
منتقل مي ش��ود؛ چراكه توليدكننده مي گويد من 
كاري به سامانه نيما ندارم. كااي من در بازار جهاني 
۸۰ سنت اس��ت و من كاايم را با كمي تخفيف به 
صادركننده مي فروشم كه او هم اندكي سود ببرد. 
پس يك سلس��له اي از توليد تا مصرف وجود دارد. 
حلقه اول يا همان توليدكنندگان، كاا را به نرخ بازار 
آزاد در اختيار صادركننده قرار مي دهند و حلقه آخر 
يعني صادركننده كه مجبور است ارز را به نرخ نيما 

بدهد، ضرر مي كند. با اين حال ادعای مذكور سهم 
بس��يار ناچيزی از كااهای صادراتی دارد و بخش 
اعظم كااه��ای صادراتی همچنان ب��ا يارانه های 

سنگينی توليد شده و فرصت صادرات می يابند.
   آمار صادرات غير واقعي قبًا خوب بود! 

عامل ديگ��ر مقاوم��ت صادركنن��دگان ادعای 
 غير واقعي بودن نرخ پايه كااي صادراتي اس��ت. 
آنها معتقدند كه در سال جاري با بروز تحريم ها و 
نوسانات ارزي و از دست دادن برخي از بازار هاي 
صادراتي، قيمت تمام ش��ده تولي��د كاا افزايش 
يافته اس��ت، اما گمرك نرخ هاي جديد را ماك 
نمي داند و ارزش گ��ذاري كااه��اي صادراتي با 
نرخ هاي گذشته صورت مي گيرد، به عبارت ديگر 
ارز حاصل از صادرات، با نرخ هاي گمركي تفاوت 
بس��ياري دارد، دولت ارز بيش��تري از تجار طلب 
مي كند. به عنوان مثال ن��رخ برخي فرآورده هاي 
معدني به صورت هفتگی و ماهانه اعام مي شود و 
قيمت جهانی دارد، اما نرخ گمرك برای صادرات 

۲5تا ۴۹ درصد بااتراست. 
اين اظهارات در حالي اس��ت كه اين نرخ هاي پايه 
در سال هاي گذشته و حتي ماه هاي نخست امسال 
اعمال مي ش��د، اما صادركنندگان ب��ه اعام اين 
نرخ هاي غير واقعي اعتراضي نداشتند؛ چراكه هر 
چه نرخ هاي صادراتي شان افزايش مي يافت، جوايز 

صادراتي شان نيز بيشتر مي شد و مي توانستند با 
استفاده از رتبه صادراتي شان تسهيات ارزان قيمت 
صادراتي از بانك ها با سود ۱۲و ۱۴ درصد دريافت 
و از ظرفيت هاي ديگر مالي نيز استفاده كنند.  به 
اين ترتيب، دولت و صادر كنندگان در يك توافق 
نانوش��ته هر دو از بيش اظهاري لذت مي برده اند 
كه يكي از آنها از بركاتي چون تسهيات كم بهره و 
جوايز صادراتي بهره مي بردند و دولت نيز از افزايش 

صادرات سرخوش بوده است. 
با اين حال اكنون كه جوايز صادراتي متوقف شده 
و مجبورند ارز حاصل از صادراتش��ان را در سامانه 
نيما ارائ��ه دهند، به اصطاح دب��ه درآورده اند و از 
غير واقعي بودن نرخ پايه كااهاي صادراتي سخن 
مي گويند. همچنين برخي از كارشناسان اقتصادي 
بهانه تجار براي غير واقعي بودن نرخ پايه از سوي 
بسياري از كارشناسان را رد مي كنند و معتقدند كه 
بيش از 75 درصد صادرات غير نفتي عبارت است از 
گاز، ميعانات گازي، پتروشيمي، فواد، مس و مواد 
خام معدني كه قيمت هاي جهاني قابل اس��تعام 
دارند و ام��كان بيش اظه��اري از س��وي گمرك 
وجود ندارد و بهانه تجار براي ۲5 درصد باقيمانده 
كااهاي صادراتي است كه تا ديروز برايشان سود 
داشت،اما حاادر بوق و كرنا كردند كه ارزش گذاري 

كااهاي صادراتي اشتباه است و... 
   كميسيون نرخ گذاري شفاف سازي كند

كيومرث كرمانش��اهي،  عضو اتاق بازرگاني ورئيس 
سازمان توسعه تجارت در دولت هشتم،در خصوص 
مقاومت بازگشت ارزهاي صادراتي و اختاف تجار با 
دولت بر سر مصوبات ارزي بانك مركزي در گفت و گو 
با »جوان« مي گويد: آمار هاي صادراتي به خصوص 
نرخ هاي پايه كه يك روز به خاطر جايزه صادراتي و 
روز ديگر به علت مباح��ث مختلف عوارض، ماليات 
و. . . مرت��ب كم و زياد اظهار و قيمت ها دس��تكاري 
مي شود، هميش��ه آمارهاي صادرات��ي را با چالش 
مواجه كرده است و بحث افزايش نرخ ارز و باا رفتن 
قيمت تمام ش��ده كاا و وسوس��ه صادرات و كسب 
سود بيشتر در سال جاري مزيد بر علت شده است. 
وي مي افزايد: در دولت هفتم و هش��تم كميسيون 
نرخ گذاري سازمان توسعه تجارت تشكيل مي شد 
و در اين كميسيون تمامي قيمت پايه كااها روزانه 
رصد و با دسترسي به تمام اطاعات كااها به گمرك 
اعام مي شد، اما تكليف قانون جديد امور گمركي اين 

كميته را به گمرك منتقل كرد. 
حال اين كميته بايد قيمت ها را شفاف سازي كند و 
با به روز كردن نرخ ها هم بهانه جويي برخي از تجار 
و بازرگانان متوقف شود و هم اينكه در فضاي بسيار 
ش��فاف ميزان صادرات و فروش ارز صادركنندگان 
به س��امانه نيما مشخص ش��ود. چنانچه تشكل ها 
به صورت منسجم و با ارائه اسناد مثبته، موضوعات 
قيمت گذاري كااهاي صادرات��ي را صحيح دنبال 

كنند، مي توانند قيمت هاي پايه را اصاح نمايند.

صادركننده: نرخ پايه كااي صادراتي غير واقعي است 

دولت: صادركنندگان دبه نكنند
كرمانشاهي: كميسيون نرخ گذاري كااها، بهانه صادر كنندگان براي بازگشت ارز را با شفاف سازي بگيرد

بهناز قاسمي 
  گزارش   یک

رئي�س كميس�يون اص�ل ۹۰ مجل�س گف�ت: از بي�ش از ۱۱۰ 
پرون�ده ك�ه ب�ه ص�ورت ميدان�ي د ر اس�تان هاي مختل�ف 
كش�ور تش�كيل ش�ده بو د، بازديد هاي ميداني به عمل آمده 
و تخلفات�ي ك�ه د ر اي�ن پرونده ه�ا وج�ود داشت، بررس�ي 
و گ�زارش آن ب�ه هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ارائ�ه ش�د. 
 داوود محمدي، نماينده مردم قزوين و رئيس كميسيون اصل ۹۰ 
مجلس شوراي اس��امي اظهار داش��ت: اخيراً پرونده آتش سوزي 
پتروشيمي بوعلي در كميسيون انرژي مورد بررسي قرار گرفته است 
و گزارش آن را د ر صحن علني مجلس ارائه كردند. و ي ا فزود: براي 
اينكه ببينيم چه اقداماتي پس از گزارش آتش سوزي پتروشيمي 

بوعلي انجام شده كميسيون اصل ۹۰ به اين موضوع ورود كر د ه و 
نتايج بررسي هاي خود ر ا به هيئت رئيسه ارائه د ا ده و قرار است د ر 

صحن علني مجلس شوراي اسامي قرائت شو د. 
رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسامي د ر ادامه عنوان 
كرد: همچنين گزارشي پيرامون زمين خواري د ر كميسيون اصل 
۹۰ داش��تيم كه آن هم تنظيم و به هيئت رئيس��ه مجلس تقديم 
شده است. محمدي با بيان اينكه گزارش كميسيون اصل ۹۰ در با ره 
پرونده زمين خواري به زودي د ر صحن علني مجلس قرائت خواهد 
شد، گفت: البته يك گزارش هم پيرامون ميراث فرهنگي داشتيم 
كه آن هم مورد بررسي قرار گرفته و به هيئت رئيسه مجلس تحويل 

د ا ده شده اس��ت. و ي د ر باره جزئيات پرونده زمين خواري و بررسي 
آن د ر كميسيون اصل ۹۰ عنوان كرد: بيش از ۱۱۰ پرونده به صورت 
ميداني د ر استان هاي مختلف كشور تشكيل شده بو د،  از اين زمين ها 
بازديد هاي ميداني هم به عمل آمد و تخلفاتي كه د ر اين پرونده ها 

وجود داشت، بررسي شد. 
رئيس كميس��يون اص��ل ۹۰ مجلس ش��وراي اس��امي د ر اين 
زمينه تصريح ك��رد: قصور و تقصيراتي ك��ه د ر پرونده هاي مذكور 
)زمين خواري( ماحظه ش��ده بو د و كاس��تي ها و نواقص د ر ابعاد 
مختلف از حوزه خأ قانوني تا حوزه كوتاهي برخي وزارتخانه ها د ر 

انجام وظايفشان، همگي احصا شده است.

ارسال۱۱۰پروندهزمينخواريبههيئترئيسهمجلس
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 تراكنش موبايلي 
فقط با كارت بانكي همنام با سيمكارت 

در ادامه تاش هاي بانك مركزي در خصوص مديريت بازار پولي كشور، 
از اين پس در هنگام انجام تراكنش هاي موبايلي همنام بودن سيمكارت 

و كارت بانكي الزامي است. 
مدتي است كه بانك مركزي سياست هاي پيشگيرانه اي را براي بهبود 
بازار پولي كشور به كاربسته و همين روند باعث كاهش سفته بازي در 

بازارهاي مختلف شده است.
بر اين اساس، يكي از اقدامات مهم و تأثير گذار بانك مركزي كه اتفاقاً 
موجب كاهش قيمت ارز و تاطم هاي ارزي ش��د، بخش��نامه اصاح 
سقف تراكنش هاي بانكي و همچنين بازخريد چك هاي تضميني بود 
كه بر اين اساس چك هاي تضميني فقط در وجه ذينفع صادر مي شود 
و پشت نويسي و انتقال چك تضمين شده به ديگري فاقد اعتبار است. 
عاوه بر اين،  طي همين سياستگذاري مدتي است كه هر شماره ملي 
مي تواند در طول ي��ك روز حداكثر تا ۱۰۰ ميلي��ون تومان تراكنش 

بانكي انجام دهد. 
در واقع يك شماره ملي با دهها كارت بانكي نيز به همين عدد محدود 
شده است. هر كارت بانكي نيز در نهايت تا 5۰ ميليون تومان مي تواند 

تراكنش بانكي طي ۲۴ ساعت داشته باشد. 
بر اس��اس همين دس��تور العمل جديد بانك مركزي ارسال كد ملي 
دارن��ده كارت در تمام تراكنش ه��اي كارتي بهنگام پاس��خ تراكنش 
اجباري اس��ت. همچنين درج »بابت« در تمام دستور پرداخت هاي 

ارسالي در سامانه هاي ساتنا و پايا اجباري است. 
اين مس��ئله اين امكان را به بانك مركزي مي ده��د كه آگاهي يابد 
هر تراكنش به وسيله چه كسي و بابت چه موضوعي در ساتنا و پايا 

انجام مي گيرد. 
اما با توجه به اينكه سفته بازان و متخلفان همواره مي كوشند راه هاي 
جديدي را براي ادامه تخلف��ات خود پيدا كنند، ب��راي دور زدن اين 
محدوديت ها به س��مت اج��اره حس��اب هاي بانكي از م��ردم عادي 
رفتند؛ اتفاقي كه روزنامه جوان در يك گزارش مفصل به آن پرداخت و 
پس از اين گزارش نيز مسئوان سازمان مالياتي و بانك مركزي به اين 
موضوع واكنش نشان دادند و نسبت به اجاره دهندگان و اجاره كنندگان 

اين حساب ها اخطارهايي صادر كردند. 
حاا به نظر مي رس��د كه بانك مركزي با اعمال يك سياس��ت تازه به 
دنبال اين است كه موضوع اجاره حساب ها و انتقال وجوه غيرقانوني 
را نيز متوقف كند. بر اساس سياس��ت جديد كه به تازگي توسط يكي 
از شركت هاي ارائه دهنده خدمات موبايل بانك به اجرا درآمده است، 
از اين پس براي انجام تراكنش هاي موبايلي ازم است كه نام صاحب 

سيمكارت و دارنده كارت بانكي يكي باشد. 
اين موضوع باعث مي ش��ود كه داان و س��فته بازان نتوانند از طريق 
نرم افزاره��اي موبايلي ك��ه در اختي��ار دارند، اقدام ب��ه انتقال وجوه 
حس��اب هاي اجاره اي كنند و با توجه به وج��ود محدوديت در انتقال 
وجوه از طريق عابر بانك ها، اين روند يك گام ديگر به سمت برچيدن 

بساط سفته بازان و ايجاد شفافيت مالي بيشتر خواهد بود. 

 جوابيه روابط عمومی نهاد رياست جمهوري 
به گزارش روزنامه جوان

به دنبال درج گزارش�ي در صفحه چهارم روزنام�ه جوان با عنوان 
»افزاي�ش توليد خ�ودرو و عمل ب�ه تعهدات ف�روش« جوابيه اي 
از س�وي نهاد رياس�ت جمهوري به شرح ذيل ارس�ال شده است:
در گزارش منتشره در صفحه چهارم آن روزنامه در تاريخ ۲۲ دي ماه 
۱3۹7، با موضوع تعهدات فروش خودروس��ازان، از قول منبعي آگاه 
ادعا شده است كه »افراد بانفوذي در نهاد رياست جمهوري وجود دارند 
كه از نزديكان هيئت خودروسازان هس��تند؛ آنها وظيفه ابي و ارائه 
طرح هاي توجيهي خودروس��ازان را براي اخذ وام از سيس��تم بانكي 
دارند و به تازگي نيز اخذ ۱۲ تا ۱6هزارميليارد تومان تسهيات بانكي 

را نيز درخواست كرده اند.«
در اين زمينه نكات ذيل به استحضار مي رسد:

الف- طرح يك ادع��اي كلي درباره تع��دادي از افراد كه هويتش��ان 
مشخص نيست، آن هم از قول منبعي نامشخص ناقض اصول حرفه اي و 
خاف شأن رسانه محترم است. از آن گذشته اتهام زني بي سند به افراد 
موهوم در نهاد رياست جمهوري عاوه  بر اينكه از نظر شرعي، حقوقي 
و اخاقي قابل پذيرش نيست، مصداق تشويش اذهان عمومي نسبت 

به نهاد رياست جمهوري و دولت به شمار مي رود. 
ب- از آن رس��انه  محترم رس��ماً درخواست مي ش��ود، به طور شفاف 
هر فردي را كه در مجموعه نهاد رياس��ت جمهوري در راستاي منافع 
خودروسازان تاش مي كند با ارائه س��ند و مدرك معرفي كند تا هم 
مراجع قضايي به اتهام آنها رسيدگي و هم مراجع نظارتي دولت و نهاد 

رياست جمهوري با آنها برخورد كنند. 
ج- دولت انتقادات رسانه اي را به مثابه ابزاري براي مقابله با كاستي ها 
و اش��كاات مي داند، اما در عين حال از اصحاب رسانه انتظار دارد، در 
ش��رايط جنگ تمام عيار اقتصادي و فش��ارهاي توطئه آميز دشمنان، 
مصالح عموم��ي از جمله آرامش روان��ي مردم را بيش از هميش��ه در 
فعاليت هاي خود لحاظ كنند و از طرح  ادعاهاي نادرست و بي سند كه 

صرفاً منجر به تاطم و تشويش اذهان عمومي  مي شود، بپرهيزند. 
باتوجه به مراتب فوق، لطفاً برابر با قانون مطبوع��ات اين جوابيه را در 

همان محل درج گزارش ياد شده، منتشر فرماييد.
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    ادعاي حمله قلبي »سيدحسن نصراه« دروغ است
حس��ين امير عبداللهيان دس��تيار ويژه رئيس 
مجلس در ام��ور بين المل��ل در توئيتر به ادعاي 
صهيونيس��ت ها مبني بر بيماري و حمله قلبي 
»سيدحس��ن نصراه« دبيركل حزب اه لبنان 

واكنش نشان داد و نوشت:
ادعاي  صهيونيس��ت ها مبني بر بيماري و حمله قلبي  س��يد حس��ن 
نصراه دبيركل  حزب اه لبنان، دروغ بزرگ سال جديد ميادي است. 
بي ترديد روزي كه سيد حسن نصراه و رهبران مقاومت  فلسطين در  

مسجد ااقصي نماز خواهند گزارد، صهيونيست ها وجود ندارند. 
........................................................................................................................

    مبارزه با تروريسم به روش اروپايي
»مرتضي مراديان« س��فير ايران در دانمارك در حساب توئيتري خود 
از رويك��رد دوگانه اروپا در برخورد با تروريس��م انتقاد كرد و نوش��ت: 
»كش��ورهاي اروپايي به زعم خود در حال مبارزه با تروريسم هستند. 
از يك ط��رف از گروه هاي مختلف تروريس��تي و تجزيه طلب ميزباني 
مي كنند و از ط��رف ديگ��ر قربانيان تروريس��م را م��ورد تحريم قرار 

مي دهند.«
»اين گونه رفتاره��اي متناقض و دوگانه نش��انگر اس��تفاده ابزاري از 

تروريسم است. با اين روش دوگانه تروريسم نابود نمي شود.«
س��فير ايران در كپنهاگ خاطرنش��ان كرد: »ايران براي جلوگيري از 
گسترش فعاليت هاي تروريستي و تسري جريانات افراطي تاش هاي 
زيادي انجام داده است. اين واقعيت غيرقابل انكار است كه ايران در خط 

مقدم مبارزه با تروريسم قرار دارد.«
»با متهم كردن غير واقعي ايران، اروپا نمي تواند از مسئوليت ميزباني و 

حمايت از تروريست ها شانه خالي كند.«
........................................................................................................................

    اروپا ديواري ندارد كه يادگاري بنويسيد
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 

در كانال تلگرامي خود نوشت:
خانم موگريني دقيقاً مس��ئول سياست خارجي كدام 
بخش از اروپاس��ت؟ انگليس كه ب��ا برگزيت در حال 
جدايي است، فرانسه كه ساز خود را مي زند و آلمان، راه خود را مي رود. 
لهستان كلنگي هم كه مي خواهد ميزبان نشست ضد ايراني امريكا و برخي 
دولت هاي اروپايي و مرتجع منطقه عليه ايران باش��د. آلباني و فرانسه و 

هلند و دانمارك هم كه گروه هاي تروريستي را ميزباني مي كنند! 
فقط مي ماند ميزباني تئاتر موسوم به SPV )كانال مبادله نفت با كاا( 
كه هيچ كشور اروپايي، حتي انگليس و فرانسه و آلمان هم نمي پذيرند. 
با اين اوصاف، اصًا اتحاديه اروپايي وجود دارد؟ خانم موگريني در اين 
ميان چه كاره است و نماينده كيست؟ ما براي چه با او مذاكره مي كنيم؟ 
و چه كاري از او برمي آيد، وقتي كه نتوان يك حس��اب بانكي در لندن 
باز كرد يا از دادن بنزين به هواپيماي وزير خارجه كشورمان در مونيخ 

دريغ مي كنند؟!
ميزباني نشس��ت ضد ايراني به دعوت و فش��ار امري��كا، اگر اراده 
خصومت اروپايي ها را نشان ندهد - كه ثابت مي كند- دست كم، 
حاكي از ناتواني و از هم گسيختگي و بي ارادگي اروپاست. معطل 
چنين طرف تعاملي ماندن و روي ديوار امثال موگريني يادگاري 
نوشتن، فرصت سوزي و خسارت اس��ت. موگريني همين ديروز 
گفت برجام به طور كامل اجرا شده است! يعني تسويه كرده ايم و 

توقع ديگري از ما نداشته باشيد!

دعواي برخي از گروه هاي سياس�ي امروز نشاني 
از مجادله بر س�ر منافع مردم و چگونگي تقليل 
و كاهش مش�كات اقتصادي ندارد و صرفاً تنش 
و چالش بر س�ر مناف�ع گروهی  و حزبي اس�ت و 
سهم و سهم گيري از كرسي هاي مجلس و دولت 
محور اصلي آن اس�ت. ت�ورم، بي�كاري، گراني 
و ركود يك س�ال اخي�ر و ناكارآم�دي و ناتواني 
جريان غرب زده داخلي اساس�ًا حاش�يه است! 
آنچه در اين ميان مهم مي نمايد اس�تمرار قدرت 
اجرايي در انتخابات 1400 و كس�ب كرس�ي هاي 
مجلس يازدهم در اسفندماه س�ال آينده است.

 دع��وای انحراف��ی دول��ت برآم��ده از اصاحات با 
اصاح طلب��ان ك��ه در مجادله كامی و رس��انه ای 
رئيس دفت��ر رئيس جمهور و ديگ��ر اصاح طلبان 
عينيت يافته اس��ت، س��ند ديگری ب��رای مغفول 
ماندن مطالب��ات مردم در اين دعواهاس��ت. اينكه 
دولت به ص��ورت عمدي يا غيرعمدي ب��ازار را رها 
كرده و به عنوان تماشاچي نظاره گر نوسانات دار 
اس��ت و اساس��اً دغدغه اي براي كنترل سرسام آور 
گراني ندارد، مسئله چندان مهمي نيست و اساساً 
موضوعيت ندارد، مهم اين است كه سهم و كيفيت 
س��هم دو جريان در قدرت چه ميزان است. سطح 
رفاه و برخورداري اقتصادي برخي از سياستمداران 
دو طرف دعوا به حدي است كه مشكات معيشتي 
اقشار فرودست و كم درآمد جامعه كمترين اهميتي 
براي آنها ندارد، به طوري كه اين سطح رفاه زدگي 
باعث شده اين جماعت وعده هاي دهن پركن خود 
را در انتخابات رياست جمهوري سال های 92 و 96 و 
حتي مجلس دهم نيز فراموش كنند و انگشت اتهام 
را به س��مت نظام برده و حاكميت را مسئول عدم 

تحقق وعده هاي تخيلي خود عنوان كنند!
    كليدواژه اي براي فرار از پاسخگويي

 عناص��ر س��رمايه دار وابس��ته ب��ه اي��ن جري��ان 
)اصاحات-اعت��دال( ك��ه عموماً مديريت ارش��د 
دولت هاي س��ازندگي، اصاح��ات و اعت��دال را در 
اختيار داش��ته اند امروز دس��ت به فرافكني زده و به 
جاي پاس��خگويي نس��بت به عملكرد چندده ساله 
خود در قوه مجريه با كليدواژه س��ازي نظام اسامي 
را مقصر وضع كنوني جلوه مي دهند! »بي دولتي« از 
كليدواژه هايي است كه اخيراً توسط تئوريسين هاي 
مدعي اين جناح كه سابقه دور و درازي در مديريت 
ارشد كشور دارند، ساخته ش��ده است. تجارت فردا 
يكي از رسانه هاي زنجيره اي وابس��ته به اين جناح 
است كه همانند ديگر رس��انه هاي جريان سياسي 
متبوع خود با انتخاب عنوان »درمانده« به عنوان تيتر 
يك شماره اخير خود، دولت اعتدال را نه ناكارآمد و 
ناتوان بلكه »درمانده« معرفي كرده است. اين رسانه 
در ادامه با طرح اين پرس��ش كه »چرا دولت قادر به 
انجام مأموريت هايش نيست«، مي نويسد: »پديده 

بي دولتي يعني دولت هس��ت اما انگار دولت نيست. 
هم خودش ضع��ف دارد و هم مخالف��ان چوب اي 
چرخش مي گذارند. نتيجه اينك��ه دولت نمي تواند 
مأموريت هايش را به درستي انجام دهد. بي دولتي با 
اقتصاد چه مي كند و چرا بايد از عواقبش ترسيد؟« دو 
تن از شخصيت هاي مطرح جناح غرب زده داخلي به 
نام عباس آخوندي و موسي غني نژاد در اين گفت وگو 
تاش كرده اند مقصر اصلي وضع موجود را نه دولت 
بلكه نظام اسامي و سازوكار حاكم بر مديريت كشور 

در سطح منطقه اي و بين المللي معرفي كنند!
در بهترين حالت ممكن جريان غ��رب زده داخلي به 
جاي پاسخگويي نسبت به وعده هاي پرطمطراق خود 
در انتخابات، نظام را باعث و باني ش��رايط امروز جلوه 
مي دهد در حالي كه اف��رادي نظير عباس آخوندي با 
سابقه چهار دوره مديريت وزارتخانه راه و شهرسازي در 
دولت سازندگي، اصاحات و اعتدال حتي يك آپارتمان 
50متري نيز براي كاهش مش��كات اجاره نش��يني 
نساخته و حتي ركورد رشد قيمت بي ضابطه مسكن در 

زمان مديريت وي اتفاق افتاده است. 
    جدال جناحي براي فرار از پاسخگويي

امروز عناصر و نيروهاي وابسته به جريان غرب زده 
داخلي به جاي پاسخگويي به افكار عمومي يا جدال 

و تشنج جهت افزايش سهم خود در قدرت در دولت 
و مجلس آينده را ب��ه راه انداخته ان��د يا حاكميت 
را مقصر وض��ع موجود معرفي مي كنن��د. در ادامه 
دعواه��اي اخير اصاح��ات- اعتدال ب��راي فرار از 
پاسخگويي محمدجواد حق شناس نماينده ليست 
اميد در مجلس ش��وراي اس��امي يكي از آخرين 
نفراتي است كه به اظهارات محمود واعظي واكنش 
نش��ان مي دهد. وي روز گذش��ته با تأكيد بر اينكه 
روحاني بايد به رئيس دفتر خود تذكر دهد، خطاب 
به واعظي مي گويد: شما كه اين گونه از بي وفايي ها 
گايه مي كنيد چرا به رئيس دفت��ر خودتان تذكر 
نمي دهيد تا با اظهاراتش موجب دلخوري حاميان 
دولت نش��ود؟ وي ادامه مي دهد: اظه��ارات آقاي 
واعظي با واقعيات انطباق ن��دارد. آقاي روحاني در 
شرايطي در س��ال 92 وارد عرصه رقابت ها شد كه 
عاوه بر ردصاحيت مرحوم آقاي هاشمي، بسياري 
از چهره هاي شناخته ش��ده  جري��ان اصاحات نيز 
به دليل ردصاحيت از حضور در انتخابات بازمانده 
بودند. در س��ال 92 هيچ  يك از مردم ش��ناختي از 
حزب اعتدال و توسعه نداشتند كه بخواهند با در نظر 
گرفتن حمايت اين ح��زب از آقاي روحاني موجب 
پيروزي ايشان در انتخابات آن سال شود، بنابراين 

اگر حمايت اصاح طلبان نبود، قطعاً آقاي روحاني 
نمي توانست پيروز انتخابات شود. 

    واعظي شناختي از فضاي سياسي ندارد
حق شناس با بيان اينكه اظهارات اخير آقاي واعظي 
ناشي از عدم شناخت وي از فضاي سياسي كشور 
در سال هاي قبل و همچنين عدم شناخت كافي از 
جايگاه حزب متبوعش در جامعه است، خاطرنشان 
كرد: بدون شك اين گونه اظهار نظرات لطمه جدي 
به آقاي روحاني مي زند. آقاي روحاني در مراس��م 
بزرگداشت آيت اه هاش��مي از برخي بي وفايي ها 
ابراز گله مندي كرد. س��ؤال من از آق��اي روحاني 
اين است »ش��ما كه اين گونه از بي وفايي ها گايه 
مي كنيد چرا به رئيس دفتر خودتان تذكر نمي دهيد 
تا اظهاراتي را بيان نكند كه مورد دلخوري جامعه 
و كساني شود كه تاش جدي براي حضور شما در 

اين جايگاه انجام دادند؟« 
وي همچنين در پاس��خ به اين س��ؤال ك��ه منظور 
رئيس دفت��ر رئيس جمه��ور از اصاح طلبان تندرو 
چه كس��اني اس��ت، تصريح كرد: در ه��ر دو جريان 
اصاح طلب و اصولگرا چهره هاي تندرو حضور دارند 
اما فكر مي كنم در فضاي ام��روز جامعه ديگر از اين 
واژه  گذر كرده باشيم. گروهي از اصاح طلبان را كه 

در مقطعي بحث عب��ور از رئيس دولت اصاحات يا 
تحريم انتخابات را مطرح مي كردند مي توان در دايره 

افراد تندرو به حساب آورد.
    شأن اصاح طلبان

داري��وش قنب��ري عض��و ش��وراي مرك��زي حزب 
مردم س��ااري و فعال سياس��ي اصاح طلب نيز در 
گفت وگو با آرمان به اظه��ارات رئيس دفتر روحاني 
واكن��ش نش��ان داده اس��ت. وي در بخش هايي از 
گفته هاي خود ابراز مي كند: آق��اي واعظي در مقام 
رئيس دفتر آق��اي روحاني قرار دارن��د و بايد به فكر 
وحدت و تأمين نظر گروه هاي سياسي حامي دولت 
باشند تا طرح سخنان شبهه برانگيز. بهتر است اين 
مباحث توسط افراد خارج از دولت مطرح شود. واعظي 
بهتر است شكاف هاي موجود بين جريان اصاحات و 
دولت را ترميم كند، البته بنده شخصاً شكاف آنچناني 
مشاهده نمي كنم اما بايد سعي شود تا هر مسئله اي 
بين جريان اصاحات و دولت وج��ود دارد، برطرف 
شود و به انسجام بيشتر فكر كنند تا تفرق و جدايي. 
اين اختافات نه به نفع دولت و نه به نفع حاميان آن 

خواهد بود و حاصلي در بر نخواهد داشت. 
وي در ادامه مي گويد : اصًا آقاي واعظي دور بعدي 
انتخابات رياس��ت جمهوري در سال 1400 بيايند 
و كانديداي رياست جمهوري ش��وند تا دقيقاً وزن 
سياس��ي اش مشخص ش��ود اما در ش��رايط فعلي 
وظيفه ايشان چيز ديگري است و بهتر است به آنها 
بپردازند. ائتاف با جريان هم وزن صورت مي گيرد. 
آن  موقع جريان هم وزني وجود نداشت كه ائتافي 
هم بشود يا نشود. قطعاً وزن حزب اعتدال و توسعه 
به ان��دازه ای نبود كه اصاح طلب��ان بخواهند با آن 
ائتاف كنند. اساساً تا س��ال 92 اين حزب را كسي 
نمي شناخت و جايگاهي نداشت. قنبري همچنين 
گفت: شأن و جايگاه جريان اصاحات خيلي بااتر 
از اين است كه براي چند پس��ت و وزارتخانه، وارد 
چانه زني با دولت و آقاي روحاني مي شد يا دست به 
ائتاف مي زد. در سال 92جريان اصاحات منافع 
خود را در نظر نداشت و در سال 96 هم به منافع ملي 

و مردمي پايبند ماند. 
در تمام موضع گيري هايي كه بين اصاحات-اعتدال 
عليه يكديگر در طول روزهاي اخير منتشر مي شود 
نمي توان ردي از »بيان مش��كات كنوني و تقبل 
ناتوان��ي جريان متبوع در پيدايش و توس��عه آن«، 
»عذرخواهي نس��بت به كم كاري هاي تعمدي« يا 
»ارائه راهكار براي جبران خس��ارت هاي بيشتر به 
مردم و كش��ور« و »ارائه يك چش��م انداز مشخص 
براي كاهش مشكات اقتصادي و معيشتي كنوني« 
دريافت كرد و در مقابل محور مشترك تمام اظهارات 
و جهت گيري دو طيف، فرار از پاس��خگويي و قرار 
دادن نظام در جايگاه متهم وضع موجود و ضرورت 

توسعه قدرت در انتخابات پيش رو است.

رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس گفت: در صورتي كه طي 
هفته هاي آينده SPV عملياتي نشود، سؤال از وزير امور خارجه 
و ديگر مسئوان ذيربط در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. 
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهيمي با انتقاد از طواني ش��دن 
زمان اجراي سازوكار ويژه مالي اروپا )SPV( اظهار داشت: پس از 
خروج امريكا از برجام، اروپايي ها تعهد دادند موضوعات مربوط به 
 SPV مراودات بانكي ما را از طريق يك رويكرد جديد تحت عنوان
عملياتي كنند. وي ادامه داد: اروپايي ها وعده داده بودند تا ماه هاي 

پاياني سال 201۸ اين س��ازوكار مالي اجرايي شود ولی متأسفانه 
اين مقطع زماني هم به پايان رسيد و اروپايي ها به تعهد خود عمل 
نكردند.  رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس با اش��اره به آخرين 
پيگيري هاي دولت در اين زمينه تصريح كرد: چند روز قبل چند تن 
از مسئوان ايران با گروهي از اتحاديه اروپا نشستي برگزار كردند و 
مقرر شد تقسيم كاري بين سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس انجام 

شود تا بتوانند سازوكار اجرايي اين حوزه را عملياتي كنند. 
پورابراهيمي افزود: در واقع اين كش��ورها هم بايد تراكنش هاي 

بانكي مربوط به ايران با اتحاديه اروپا را س��اماندهي كنند و هم 
اقداماتي را براي تس��هيل در ارتباطات مالي ايران با كشورهاي 
خارج از اروپا انجام دهند. وي تأكيد كرد: گزارش هاي ما حاكي 
از آن است كه اروپايي ها ظرف چند هفته آينده عمليات اجرايي 
SPV را انجام مي دهند كه البته امريكا فشار زيادي بر اروپايي ها 

مي آورد تا اين موضوع عملياتي نشود. 
وي با بيان اينكه ما ب��ه دولت در اين زمينه تذك��ر داده و با وزير 
خارجه هم در اين باره گفت وگوهايي داشته ايم، اظهار داشت: در 

صورتي كه طي هفته هاي آينده SPV عملياتي نشود و عمًا از 
همكاري اروپا با جمهوري اسامي ايران اتفاق مثبتي در مراودات 
بانكي ما رخ ندهد، س��ؤال از وزير امور خارجه و ديگر مسئوان 
ذيربط در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه اروپايي ها بايد به تكاليفشان 
عمل كنند، گفت: اگر قرار باشد كه آنان براي خوشامد امريكا از 
زير بار تعهداتشان شانه خالي كنند، براي ما قابل قبول نيست و 

اين موضوع را به جد پيگيري مي كنيم.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس:
SPVعملياتينشود،سؤالازظريفدردستوركارمجلسقرارميگيرد

جدال درون جريانی براي فرار از پاسخگويي و گسترش قدرت جرياني

دولت برآمده از اصاحات بيگانه با معيشت مردم

رئيس سازمان انرژي اتمي:
اقداماتاوليهبرايطراحيسوختمدرن

۲۰درصدآغازشد
م�درن  س�وخت  طراح�ي  ب�راي  اولي�ه  اقدام�ات   
۲0درص�د آغ�از ش�ده و در آس�تانه آن ق�رار داري�م، اي�ن 
اس�ت.  متف�اوت  قبل�ي  ۲0درص�د  ب�ا س�وخت  محص�ول 
به گزارش مهر، علي اكبر صالحي رئيس س��ازمان انرژي اتمي با بيان 
اينكه دانش هس��ته اي را مهار ك��رده ايم، گف��ت: در دانش و صنعت 
هس��ته اي آنقدر پيش��رفت كرده ايم كه به جاي مهندسي معكوس و 
استفاده از طراحي ديگران، خودمان مي توانيم سوخت جديد طراحي 

كنيم كه اين دستاوردي بزرگ براي كشور است. 
وي گفت: رآكتور هسته اي تهران تاكنون با سوخت قديم كار مي كرد اما 

سوخت مدرن، بهره وري رآكتور را افزايش مي دهد. 
رئيس س��ازمان انرژي اتمي با اعام اينكه اقدامات اوليه براي طراحي 
س��وخت مدرن 20درصد آغاز شده است و در آس��تانه آن قرار داريم، 
اظهارداشت: محصولي كه با س��وخت 20درصد قبلي متفاوت است و 
در هر رآكتوري مانند رآكتور تهران ساخته شود، مي توانيم سوختش 
را تأمين كنيم. صالحي تأمين س��وخت و س��اخت اتاق كنت��رل را از 
گلوگاه ه��اي اصلي رآكتور برش��مرد و گفت: اكن��ون طراحي رآكتور 
براي متخصصان كش��ورمان، كاري بس��يار ممكن ش��ده اس��ت. وي 
گفت: از ديگر دستاوردهاي بزرگ هس��ته اي ما اين است كه عاوه بر 
تجهيزاتي كه مي س��ازيم، دانش صنعت هس��ته اي را مهار كرده ايم و 
توانسته ايم مستندس��ازي كنيم به نحوي كه فرمول هاي علمي را به 
صورت نرم اف��زاري درآورده ايم و پس از راس��تي آزماي��ي، از آن براي 
طراحي اس��تفاده مي كنيم. رئيس س��ازمان انرژي اتمي از توانمندي 
دانشمندان هسته اي كشورمان در توليد ماده اوليه FDG يعني داروي 
 ،FDG مورد استفاده در تجهيزات »پت« خبر داد و افزود: ماده اوليه
اكسيژن 1۸ است كه توانسته ايم اين اكسيژن را با خلوص 95درصد در 

اراك توليد و آن را صادر كنيم.  
........................................................................................................................

جانشين وزير دفاع:
موشكسومارتحويلسپاهميشود

جانش�ين وزير دفاع آخرين وضعيت تانك كرار و موش�ك كروز 
سومار را تشريح كرد. 

به گزارش تسنيم، سردار قاسم تقي زاده جانشين وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح درباره آخري��ن وضعيت تانك كرار، گف��ت: تاكنون 
قراردادهايي براي تحويل تانك كرار با ارتش و سپاه منعقد شده است. 

وي افزود: در مرحله اول، برنامه ما اين اس��ت كه تانك هاي T- 72S را 
بهينه سازي كرده و به استاندارد تانك كرار ارتقا دهيم و در مرحله بعد، 

توليد خود تانك كرار را هم با برنامه ريزي ادامه مي دهيم. 
سردار تقي زاده همچنين درخصوص تحويل موش��ك كروز سومار به 
نيروهاي مس��لح تصريح كرد: در اين حوزه، بحث تحويل موشك كروز 
سومار به ارتش و سپاه مطرح بود كه عمدتا بحث تحويل موشك سومار 
به سپاه مطرح است. موشك كروز زميني برد بلند سومار براي نخستين 
بار در س��ال 1393 رونمايي شد. اين موش��ك از فناوري هاي نوين در 
حوزه هاي ناوبري، پيش رانش و س��ازه برخوردار است و دقت باايي در 
اصابت به اهداف دارد. از ميزان برد دقيق اين موشك تا كنون به صورت 
رسمي اطاعاتي منتشر نشده است، اما با توجه به شباهت ظاهري اين 
موشك با كروز خا- 55 ساخت شوروي به نظر مي رسد مشخصاتي مشابه 
آن داشته باشد. نام اين موشك برگرفته از شهر سومار در استان كرمانشاه 
است. خا- 55 يك موشك كروز استراتژيك با برد 3هزار كيلومتر و قابليت 
حمل كاهك هسته اي است كه از روي بمب افكن شليك مي شود. تانك 
كرار هم در 22 اسفند 95، رونمايي و به طور همزمان خط توليد آن در 

صنايع زرهي بني هاشم دورود افتتاح شد.

محمد   اسماعیلی
   گزارش  یک

امري�كا ب�ا بحران�ي جل�وه دادن ش�رايط كش�ور ب�ه دنبال 
تغيير ضرورت هاي كش�ور اس�ت و با تأس�ف در اي�ن زمينه 
در بي�ن برخ�ي مس�ئوان م�ا انفع�ال دي�ده مي ش�ود در 
حال�ي ك�ه باي�د ب�ا ش�جاعت و صراح�ت م�ردم را نس�بت 
ب�ه اولويت ه�اي اصل�ي نظ�ام و انق�اب هوش�يار ك�رد. 
به گزارش فارس، اولين همايش مديران ارش��د روحاني نيروهاي 
مسلح با حضور روحانيوني از ارتش جمهوري اسامي ايران، سپاه 
پاسداران انقاب اسامي، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح به ميزباني سازمان عقيدتي سياسي ارتش برگزار 
شد. در اين همايش يك روزه كه با هدف انتقال سياست هاي كلي 
دفتر عقيدتي سياس��ي فرماندهي معظم كل قوا، ارائه خاقيت ها 
و ابتكارات روحانيون نيروهاي مس��لح، تبادل اطاعات بين آنها، 
هم افزايي بين روحانيون نيروهاي مس��لح و تبيين دستاوردهاي 
انقاب اسامي برگزار شد، حجت ااسام علی سعيدي رئيس دفتر 
عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا طي سخناني به تحليل 
شرايط سياسي روز پرداخت و گفت: دشمنان انقاب اسامي در 
سال 1397 به اهدافشان در رابطه با تضعيف جمهوري اسامي و 
محدود كردن نفوذ و قدرت منطقه اي ايران نرسيدند، لذا همانطور 
كه مقام معظم رهبري فرمودند ممكن است در سال 139۸ دست به 
فتنه انگيزي جديدي بزنند. وي تضعيف و خنثي سازي نيروهاي به 
زعم امريكا بي ثبات ساز جهاني، همراه كردن ديگر قدرت هاي جهان 
مانند چين و روسيه با اهداف خودشان و كمك به رام كردن نيروهاي 
به قول خودشان واگرا را از جمله اهداف امريكا براي تسلط بر منطقه 
مهم و راهبردي غرب آسيا دانست و افزود: استراتژيست هاي امريكا 
معتقد هستند اگر امريكا تا سال 2025 به اين اهداف خودش نرسد 

شاهد افول امپراطوري اش خواهد بود. 
حجت ااسام علی سعيدي راهكارهاي رؤساي جمهور امريكا در 
سنوات گذشته براي رسيدن به اهداف س��لطه جويانه اين كشور 
را متفاوت دانست و اظهار داش��ت: بوش، راهبرد حضور نظامي در 
منطقه با هدف مهار قدرت ايران، اوباما به كارگيري قدرت هوشمند 
در مهار، تضعيف و در نهايت از بين بردن قدرت ايران با استفاده از 
ابزار حذف قدرت هسته اي، نفي قدرت منطقه اي و عدم حمايت از 

حزب اه و حماس و ترامپ نيز عناصر قدرت در ايران را كه انسجام 
ملي، قدرت منطقه اي، عمق راهبردي، قدرت دفاعي و قدرت انرژي 
ماست هدف قرار داده و در زمينه تضعيف آنها كار كرده و مي كنند. 
رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا در ادامه نعمت 
رهبري هوشمند و با تدبير، حضور بموقع مردم در جاهايي كه نياز به 
حضور آنها بوده مانند حماسه نهم دي سال 13۸۸، جوهره انقابي 
اركان نظام، ظرفيت هاي آفن��دي و پدافندي بس��يار قوي ايران 
اسامي، تجربه دفاع مقدس و نيروهاي مسلح مكتبي و نيز در اختيار 
داشتن بخش مهمي از انرژي مورد نياز دنيا را از اركان و عناصر مهم 

شكل دهنده قدرت راهبردي ايران اسام دانست و گفت: اين موارد 
مانع از دستيابي امريكا به اهدافش شده است. 

وي در ادامه فتنه را به دو نوع سخت و نرم تقسيم و عنوان كرد: فتنه 
نيز مانند جنگ به دو شكل سخت و نرم تقسيم مي شود كه دشمن 
در فتنه نرم عقايد انس��ان ها را تحت تأثير قرار مي دهد و منجر به 
فتنه س��خت كه درگيري فيزيكي و حضور در ميدان تهاجم عليه 
نظام است، مي ش��ود مانند آنچه در جريان انتخابات سال 13۸۸ 
اتفاق افتاد. حجت ااسام سعيدي يكي از اهداف و راهكارهاي مهم 
امريكا و ايادي اش در به زانو درآوردن ايران اسامي را همسو كردن 

اهداف مهاجمان خارجي با برخي جريان هاي غرب گراي داخلي 
دانس��ت و گفت: دش��من مي خواهد اهداف آنها را كه تغيير نظام 
مقدس جمهوري اسامي است همسو بنمايد. مانند جريان فتنه 
۸۸ كه دشمن خارجي از بيرون فتنه و آشوب هاي داخلي را حمايت 

مي كرد و بعضي از عناصر داخلي هيچ گاه آن را محكوم نكردند. 
رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا، افزود: امريكا 
با بحراني جلوه دادن ش��رايط كش��ور به دنبال تغيير ضرورت هاي 
كشور است و در نظر دارد ضرورت سازي كرده و اولويت هاي كشور را 
آنطور كه خود مي خواهد به مردم ما القا نمايد كه البته و با تأسف در 
اين زمينه در بين برخي مسئوان ما انفعال ديده مي شود در حالي 
كه بايد با ش��جاعت و صراحت مردم را نسبت به اولويت هاي اصلي 
نظام و انقاب هوش��يار كرد. وي در ادامه سخنانش به اولويت ها و 
ظرفيت هاي نيروهاي مسلح در هوشياري و آگاه ساختن كاركنان و 
خانواده هاي آنها نسبت به اولويت هاي نظام اشاره و عنوان كرد: يكي 
از ظرفيت هاي منحصر به فردي كه در اختيار نيروهاي مسلح است 
حضور جوانان اين كشور براي گذراندن دوران خدمت نظام وظيفه 
مي باشد به نحوي كه از اول انقاب تاكنون بيش از 15ميليون نفر 
جوان به نيروهاي مسلح آمده و خدمت سربازي خود را گذرانده اند 
و اين فرصت بسيار خوبي براي تبيين اهداف انقاب، ضرورت هاي 
آن و اهداف دشمن است. همچنين كاركنان و خانواده هاي آنها نيز 
ظرفيت بسيار مهم ديگري هستند كه بايد وفاداري آنها را به نظام، 

انقاب و وايت هر روز بيشتر از قبل بنماييم. 
 حجت ااس��ام س��عيدي در پايان روحانيون نيروهاي مسلح 
را به كس��ب مقبوليت و محبوبيت ب��ا رفتار پدران��ه و عاطفي 
با زيرمجموعه و يگاني ك��ه در آن خدمت مي كنن��د، دقت در 
نظارت ها، انصاف در قضاوت ها، توجه به درخواس��ت كاركناني 
كه دسترسي به فرمانده مجموعه ندارند به ويژه كاركنان وظيفه، 
توجه به آبروي افراد كه مهم ترين داش��ته يك فرد مومن است، 
پرهيز از تجمل گرايي، شناس��ايي نيروهاي نخبه و معرفي آنها 
به مجموعه جهت اس��تفاده از توانمندي اين اف��راد و توجه به 
اولويت هاي مدنظر فرمانده معظم كل قوا و توجه به شاخص هاي 

اثربخش در گزارش هاي اِشراف فرماندهي توصيه كرد.

رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا: 
برخيمسئواندربرابرامريكامنفعلهستند

گزارش 2

   مجلس



   سجاد مرسلي
با توجه به وضعيت اقتصادي كشـور و تحريم هايي 
كه بنيان اشـتغال و توليد را هدف گرفته اسـت به 
جرئت مي توان گفت امروز هر واحد صنفى كشـور 
بايد به سنگري اقتصادی تبديل شود و در اين ميان، 
بازاريان نقـش كليـدی در تحقق اهـداف اقتصاد 
مقاومتى دارند. كاري كه بسـيج اصناف و بازاريان 
كشور مديريت آن را بر عهده گرفته و با ادامه دادن 
نهضت مبارزه در عرصه هـاي مختلف و به خصوص 
مشـكالت اقتصادی چنان عمل كرده كه بازاريان و 
تجار نقش هاي كليدي را برعهده گرفته و وارد ميدان 
شوند. شايد كمك 19 ميليارد تومانى و اهدای ۷12 
كانكس به زلزله زدگان كرمانشاه توسط بسيج اصناف 
مشتي باشد از خروار و سندي بر حضور آنان در تمام 
عرصه ها و آمادگي شان براي كمك به همنوعان خود.

    
در حال حاضر در كل كشور  از 3 ميليون واحد صنفى 
ــيج اصناف  ــيجى عضو مستقر بس 600 هزار نفر بس
ــاى محالت نيز  ــتند و بعضاً اين افراد در پايگاه ه هس
ــاف و 8هزار  ــتند. همچنين 400 اتاق اصن عضو هس
اتحاديه صنفى در كشور وجود دارد كه همه اين اتاق ها 
و اتحاديه ها نيز با روحيات بسيجى در جهت رسيدن به 

اهداف نظام تالش مى كنند.
مردادماه امسال بود. درست در هفته بسيج كه مسئول 
ــور اعالم كرد:  ــيج اصناف و بازاريان كش سازمان بس
«هفته بسيج اصناف با شعار «انقالب اسالمى، 40 سال 
اقتدار و افتخار» با اجراى برنامه هاى متنوع و تجليل از 

شهداى جامعه اصناف و بازاريان برگزار مى شود.»
ــاي مختلف و متنوعي  ــه در آن هفته برنامه ه با اينك
ــايد شعار آنها  ــيج اصناف برگزار شد اما ش توسط بس
بيش از هر چيز ديگري جلب توجه مي كرد. شعاري كه 
پيشاپيش به استقبال 40 سالگي انقالب اسالمي رفته 

بود تا شكوه آن را به تصوير بكشد.
ــروزي انقالب  ــدن به روزهاي پي حاال و با نزديك ش
اسالمي دبير قرارگاه حمايت از كاالى ايرانى، با تأكيد 
بر اينكه چاره اى جز حمايت از كاالى ايرانى در كشور 

ــور به افرادى مانند  وجود ندارد، مي گويد: «بازار كش
شهداى مدافع حرم نياز دارد.»

ــت: «حمايت از كاالى  غالمرضا حسن پور معتقد اس
ــرورت در اقتصاد ايران تبديل  ايرانى امروز به يك ض
شده است اما بايد توجه داشت كه اكنون كشور نياز به 
غيورمردانى دارد كه بازار را حمايت كنند؛ اين در حالى 
ــهداى مدافع حرم، امنيت  است كه همان طور كه ش
ــت آورده اند، بازار را نيز بايد جوانان  را براى ما به دس

متدين در دست گيرند.»
ــكيل قرارگاه  ــيج اصناف و بازرگانان از تش رئيس بس
حمايت از كاالى ايرانى در سازمان بسيج كشور، براى 

حمايت از توليد كاالهاى ايرانى خبر مي دهد و تأكيد 
مي كند: «اين در حالى است كه هم اكنون بايد امنيت 
ــت آوريم و آنها  بازار را با كمك جوانان متدين به دس
بتوانند بازار را در اختيار خود گيرند و حمايت كنند.»

   بازاريان در هيئت انديشه ورزان
از همان روزهاي اول انقالب و با تشكيل بسيج مردمي، 
يك قانون نانوشته در بين مردم وجود داشت و آن هم 
اينكه بسيجى فردى است كه منافع ملى كشور را در 
اولويت امور خود قرار مى دهد، حال فرق ندارد كه از چه 
قوميتى بوده و در كدام نقطه زندگي مي كند و بضاعت 
ــه فعاليت هاى  ــت. البته امروز ك مالي اش چقدر اس

اقتصادى در فضاى مجازى و در فروشگاه هاى اينترنتى 
ــت همين جوانان بسيجي ايجاد  به راه افتاده و به دس
شده، شرايط مناسبى را فراهم آورده كه ايجاب مي كند 
ــور هم در اين زمينه به  مسئوالن و دغدغه مندان كش

ياري آنها بشتابند.
البته در همين راستا و به گفته رئيس بسيج اصناف و 
بازرگانان كشور كارگروه هايى براى حمايت از كاالى 
ــوان در آنجا  ــد مي رود بت ــده كه امي ايرانى ايجاد ش
ــع كرد و حتى  ــدگان ايرانى را دور هم جم توليدكنن
مشاغل خانگى نيز در اين فضا ورود كنند؛ در اين ميان، 
هر جوانى كه طرح يا ايده اى داشته باشد مى تواند آن 

ــه از اين نكته هم  ــه دهد. البت را در اين كارگروه ارائ
ــي كرد كه يكى از كارهاى مهم  نمي توان چشم پوش
بسيج راه اندازى هيئت انديشه ورز در كشور است، كه 
در تمامى نيروهاى بسيج به دستور مقام معظم رهبرى 
اين اتفاق در حال رقم خوردن است، در بسيج اصناف 
كشور نيز خوشبختانه هيئت انديشه ورز راه افتاده و در 
ــتيم كه هيئت انديشه ورز در  استان تهران شاهد هس

حال شكل گيرى و برگزارى جلسات مؤثر است.
ــت كه  ــه ورز اين اس يكى از اهداف مهم هيئت انديش
بزرگان اصناف و بازار به همراه اساتيد دانشگاه، اساتيد 
ــار يكديگر  ــادى در كن ــه و فعاالن اقتص حوزه علمي
ــده مى پردازند و اين  هم فكرى مى كنند و به توليد اي
ايده ها پس از كار كارشناسى براى اجرا به بدنه اصناف 

ابالغ شده و براى آنان ايجاد وظيفه مى كند.
   بانوان طاليه داران حمايت از كااي ايراني

ــت كه مقام  ــعارى اس «حمايت از كاالى ايرانى» ش
ــال 97  ــرى در پيام نوروزى خود براى س معظم رهب
انتخاب كردند و از مردم خواستند در راستاى حمايت 
از اشتغال كارگر ايرانى، مقابله با بيكارى و نيز اقتصاد 
مقاومتى انتخاب شده است. با حمايت از كاالى ايرانى 
مى توان براى فرزندان اين مرز و بوم اشتغالزايى كرد، تا 
بسيارى از آسيب ها و معضالت اجتماعى در اين راستا 
كاهش يابد اما وقتي در مورد كاالي ايراني و حمايت 
از توليدات داخلي صحبت به ميان مي آيد، بايد بانوان 
ــد؛ موضوعي كه رئيس  را در صف اول اين حركت دي
ــور در خصوص «حمايت  سازمان بسيج اصناف كش
ــازى تأكيد كرده و  از كاالى ايرانى» بر لزوم فرهنگس
ــه داران «حمايت از كاالى  ــت بانوان طالي معتقد اس
ــث اصناف،  ــتند. حاال كه مهم ترين بح ايرانى» هس
فرهنگسازى در اجراى حمايت از كاالى ايرانى است 
اگر اين فرهنگسازى به خوبى به خصوص بين خانم ها 
انجام شود و اين موضوع جا بيفتد، كه از كاالهاى ايرانى 
ــود، همه جامعه رو به پيشرفت  در منازل استفاده ش
حركت خواهد كرد. در واقع پيشروهاي شعار امسال 
بانوان هستند، كه مى توانند آقايان را به اين مسير سوق 

دهند و كاالى ايرانى را به اوج برسانند.

  ميترا شهبازي
بسيج جامعه زنان، سـازمانى مردم نهاد و اسالمى 
اسـت كه از همان ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
شـكل گرفت و الگويى بى نظير از مشـاركت های 
سياسى و اجتماعى زنان را در عرصه  های مختلف 
ارائه داد؛ الگوهايي كـه در تقابل كامل با الگوهای 
غربى اسـت. الگوهای غربى، مشـاركت زنان در 
عرصه های مختلف را منوط به دور شدن از خانواده 
و با نگاهى ابزارگونه تعريـف مى كند؛ در حالى كه 
بسيج، الگوی توسعه مشـاركت های جدی و مؤثر 
زنان را با توجه به سيره عملى و نظری بانوانى چون 
حضرت زهرا)س( و زينب كبـری)س( به گونه ای 
ارائه مي دهد كه حضور فعال زنـان در عرصه های 
مختلف با حفـظ هويت انسـانى و بـه دور از نگاه 
ابزاری باشد. اصلى ترين مأموريت  اين سازمان نيز 
برنامه ريزی و تعميق باورهای دينى از طريق تربيت 
معنوی و اخالقى و رشد آگاهى و توانايى زنان برای 
ايفای نقش های خانوادگى و اجتماعى بهتر است.

    
ــال  ــيج جامعه زنان به پنجم آذر س ــكل گيري بس ش
ــروزي بزرگ  ــداي پي ــان ابت ــردد. از هم 58 برمي گ
ــالمي حضرت  انقالب به فرمان معمار كبير انقالب اس
امام خميني(ره) اين سازمان در تمام مساجد كشور در 
قالب گروه هاي مقاومت زنان تشكيل شد. آنها بعد از گرد 
هم آمدن با توجه به نيازهاي هر دوره وظايف مختلفي 
ــال دفاع مقدس  ــت س را بر عهده گرفتند كه در هش
فراگرفتن مهارت هاي نظامي و آموزش آن به ديگر زنان 

را شامل مي شد. بعد از آن تاريخ با توجه به اينكه دشمن 
به واسطه جنگ نرم ايران را مورد تهديد قرار داد، زنان 
بسيجي با آگاهي كامل مقابل اين توطئه هاي خبيثانه 
ايستادگي كردند و مسئوليت آموزش ديگر زنان كشور 
را بر عهده گرفتند. در اين راستا رئيس جامعه زنان در 
گفت وگو با «جوان» مي گويد: «بعد از هشت سال دفاع 
مقدس، در مجموعه  پايگاه  مقاومت شناسايي نخبگان، 
ارتقاي سطح علمي كشور، توجه به نقش كارآفريني و 
مشاغل خانگي مورد توجه قرار گرفت.» مينو اصالني با 
ــتاي ارتقاي سطح علمي بايد به  اشاره به اينكه در راس
آموزش سواد رسانه اي به عنوان يك موضوع مهم توجه 

كرد و با آموزش آن به خانواده ها فضايي براي پيشرفت 
علمي و فرهنگي كشور فراهم كرد، مي افزايد: «بايد به 
ــد بلكه به عنوان يك  فضاي مجازي نه به عنوان تهدي
فرصت توجه كرد.» موضوعي كه به جد توسط بسيج 
ــد  جامعه زنان مورد توجه قرار گرفت و منجر به اين ش
كه طي سال هاي اخير هزاران نفر از جوانان انقالبي با 
فعاليت  آگاهانه در شبكه  هاي اجتماعي دست به توليد 

محتوا بزنند.
  10 ميليون زن فعال بسيجي

ــيج جامعه زنان سرفصل هاي  طي سال هاي اخير بس
تازه اي براي فعاليت يافت كه رئيس بسيج جامعه زنان 
با اشاره به اينكه نزديك به 10 ميليون نفر از زنان عضو 
ــتند و 20 هزار پايگاه مقاومت نيز در همين  بسيج هس
راستا تشكيل شده است،  مي گويد: «بسيج جامعه زنان در 
تمام عرصه هاي علمي، دانشگاهي، ادارات، سطح محالت 
ــوان اولين گام بحث  ــت و به عن و... در حال فعاليت اس
ــي كه طيف  جذب و آموزش را دنبال مي كند.» آموزش
گسترده اي از موضوعات آگاهي بخشي تا توانمندسازي 
زنان و آموزش هاي مهارت هاي زندگي را دربر مي گيرد. 
ــوزش مهارت هاي  ــزاران كارگاه آم ــال حاضر ه در ح
زندگي براي دختران 16 سال به باال برگزار مي شود كه با 
استقبال بسيار خوبي هم روبه رو شده است. در اين بين 
آموزش توليد صنايع دستي، صنايع تبديلي و... هم جزو 
برنامه هاي اين سازمان مردم نهاد است. اصالني با اشاره 
به اينكه فعاليت بسيج جامعه زنان تنها به همين جا ختم 
نمي شود، مي افزايد: «ما با آموزش كارشناسان فضاي 
مجازي توانستيم جشنواره هاي متعددي همچون شعر و 

كتابخواني را برگزار كنيم.»
  احياي هويت زن مسلمان

عالوه بر بحث هاي آموزشي و رفع بخش قابل توجهي 
از مشكالت فضاي مجازي، موضوع ديگري كه توسط 
بسيج جامعه زنان دنبال مي شود، مسئله مهم تحكيم 
ــت. در اين خصوص رئيس  و تقويت بنياد خانواده اس
ــاره به اينكه تشكيل خانواده  بسيج جامعه زنان با اش
ــان همواره به عنوان يكي از اهداف مهم  و ازدواج آس
ــت، مي گويد: «در اين راستا تا پايان  بسيج مطرح اس
ــته 6 هزار و 271 جهيزيه به خانواده ها در  سال گذش
سطح كشور اهدا شده است.» اصالني مي افزايد: «طي 
ــته هزاران كارگاه مادرانه برگزار كرديم و  سال گذش
آموزش كارشناسان اسالمي را بر عهده گرفتيم.» وي 
ادامه مي دهد: «2 هزار دقيقه نماهنگ، فيلم و مستند 
ــازي توليد كرديم كه هم از  نيز در راستاي فرهنگس
شبكه سراسري رسانه ملي و هم از شبكه هاي استاني 
پخش شده است.» عالوه بر اين 3 هزار مهد قرآني نيز 
براي تربيت اسالمي كودكان راه اندازي شده كه قرار 
است تا پايان برنامه توسعه ششم اين تعداد به 10 هزار 
ــاره به اينكه محور تمام اين  مهد برسد. اصالني با اش
ــتند و توانسته اند طي اين سال ها  فعاليت ها زنان هس
بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري هويت زن نه 
شرقي و نه غربي بلكه زن مسلمان را به كل دنيا معرفي 
كنند، بيان مي كند: «7 هزار زن شهيد كشور به عنوان 
الگويي بي نظير از زن مسلمان در دامن انقالب اسالمي 
ــت كه مي تواند به حفظ موقعيت و  ــكل گرفته اس ش

كرامت زن كمك كند.»

با بسيج اصناف در 40 سالگي اقتدار و افتخار انقالب اسالمي

زن مسلمان با پيروزی انقالب اسالمى هويت دار شد

بازار كشور نيازمند افرادي چون شهداي مدافع حرم است

زنان بسيجي، سربازان پشت جبهه و فرماندهان قرارگاه هاي خانواده اند

دكتر رفعت بيات- استاد دانشگاه

بايد به فضاي مجازي نه به عنوان تهديد بلكه 
به عنوان يك فرصت توجـه كرد.  موضوعي 
كه به جد توسـط بسـيج جامعه زنان مورد 
توجـه قـرار گرفت و منجـر به اين شـد كه 
طي سـال هاي اخير هـزاران نفـر از جوانان 
انقالبي بـا فعاليـت  آگاهانه در شـبكه  هاي 
اجتماعي دسـت بـه توليـد محتـوا بزنند

بسيج يك حركت منظم و سازمان يافته اجتماعى است كه با توجه 
ــى ايثار و داوطلبى به اشكال مختلف و بستگى به  به فرهنگ ارزش

شرايط پيش آمده وارد صحنه شده است.
وقتي در پنجم آذر 1358 فرمانى ديگر از بنيانگذار انقالب اسالمى 
ــد، اثرات و بركاتش نزديك به چهار دهه است كه در  تاريخ ساز ش
ــيج سازندگي به لحاظ اسم  ايران اسالمى پابرجاست. هر چند بس
ــاختار تغييراتى يافت اما از اهداف اصلى كه برايش از ابتدا در  و س
نظر گرفته شده دور نشد و به شكل هاي ديگر و با حضور جهادگران 
ــاني به  ــل را براي خدمات رس ــان امام راح ــل هاي جديد فرم نس

محرومان ادامه داد.
اهدافى نظير ايجاد توانايى هاى الزم دفاعى و رزمى در ميان مردم 
ــاركت جوانان به منظور  و به خصوص جوانان، باال بردن ميزان مش
كمك رسانى به نيازمندان هنگام بروز باليا و حوادث غيرمترقبه و 
همچنين كمك به دولت در امر سازندگى. به عبارت ديگر بسيج يك 
حركت منظم و سازمان يافته اجتماعى است كه با توجه به فرهنگ 
ارزشى ايثار و داوطلبى به اشكال مختلف و بستگى به شرايط پيش 
آمده مانند جنگ، حوادث غيرمترقبه و در زمان صلح و آرامش به 
ــاكنان  صورت حركت هاي جهادي براي كمك به نيازمندان و س

مناطق محروم و كم برخوردار به ايفاي نقش مي پردازد.
ويژگى مهم بسيج، عدم تعلق آن به هيچ فرد يا گروهى است و در 
ــدارى از ارزش ها و آرمان هاى  كالمي ساده تر هدف اصلى آن پاس

انقالب اسالمى است.
ــيج بنا به مأموريت ذاتى خود بعد از پايان جنگ و اتمام حضور  بس
ــه بر توان مردمى  ــا، با ظرفيت بزرگى كه با تكي نظامى در جبهه ه
شكل گرفته بود نيازهاى روز كشور را شناسايى كرد و وارد عرصه 
ــارت هاى به جاي مانده از هشت سال  سازندگى شد و جبران خس
ــازى مناطق جنگ زده و محروميت زدايى از  جنگ تحميلى، بازس
مناطق محروم كشور در دستور كار اين نهاد مردمى و انقالبى قرار 
ــازندگى را با همت بلند آغاز كرد و با ورود به  گرفت. بدين گونه س
عرصه هاى عمران و محروميت زدايى، منابع طبيعى و كشاورزى، 
ــالمت، آموزش هاى فنى و حرفه اى، علمى،  ــانى و س خدمات رس
ــاوره اى و كالس هاى تقويتى و سوادآموزى و كمك  آموزشى، مش
ــبرد راهبردهاى اقتصادى و به خصوص اقتصاد  به دولت براى پيش
مقاومتي كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز مي باشد، توانست 
ــور گامى مؤثر بردارد. در تمام فعاليت ها و  ــير آبادانى كش در مس
تالش انسان، ورود به بازار و كسب روزي حالل و بهره ورى از معاش 
سالم و در حد نياز از محورهاى پايه اى تالش دين و پيشوايان دينى 
ــب فراوان به كار و  ــد. دين براى تأمين معاش جامعه ترغي مى باش
تالش و توليد و بهره ورى صحيح از منابع خدادادى دارد و از هر گونه 

استثمار و بهره كشى از دسترنج ديگرى پرهيز مى دهد. 
ــكوفايى اقتصادى به آبادگرى و استفاده  دين در بارور كردن و ش
ــح نعمت هاى عمومى  ــى و توزيع صحي ــه از داده هاى طبيع بهين
ــيل و انباشته شدن  ــانى، توجه مى دهد. از گس و نيز نيروهاى انس
ــرمايه هاى كالن در نزد اقليت، كه پيامد آن محروميت اكثريت  س

است، پرهيز مى دهد. 
اين هدف كالن با طرح سيستم اقتصادى بارور و تعديل سرمايه ها و 
اجراى آن توسط افراد كارآمد و معتمد و استقرار عدالت اجتماعى 
تأمين مى شود. روزى حالل آسان به كف نمى آيد، تالش پرثمر و 
مداوم مى طلبد. روزى حالل و بارورى اقتصادى با اجراى سيستم 
اقتصادى در توليد و توزيع فراهم مى شود كه مسئوليت اين فرآيند 
ــه از فرصت  ــت و امامان معصوم ك ــت جامعه متوجه اس به مديري
ــن (ع) نمونه اى از آن  مديريت بهره مند بودند، مانند اميرالمؤمني
را اجرا نمودند كه الگوى حكومتدارى دينى و شكوفايى اقتصادى 

مى باشند.
ــخصى افراد  ــازندگى به زندگى ش ليكن جنبه ديگر آبادگرى و س
ــتم  ــى خويش با صرف نظر از سيس ــان در زندگ ارتباط دارد. انس
ــالش پرثمر در جهت آبادگرى و  مديريتى جامعه، خود مى تواند ت
بهره ورى صحيح از منابع و تالش فراوان در توليد و سازندگى داشته 
باشد. گرچه راهگشاى مشكالت اقتصادى در سطح جامعه، محور 
نخست يعنى اجراى سيستم اقتصادى است؛ ليكن اگر براى كسى 
آن فرصت فراهم نشد، بايد در محور دوم تالش خود را معطوف دارد 
كه در زندگى تالش پرثمر و سازنده داشته باشد. امامان معصوم (ع) 
كه بيشتر آنها از محور نخست محروم شدند، تالش خود را در محور 
دوم متمركز نمودند. در زندگى شخصى تالش مستمر بر سازندگى 
و بهره ورى صحيح از نعمت هاى الهى داشتند تا با توليد و سازندگى 
ــيب هاى اجتماعى و اقتصادى  افزون بر تأمين معاش خويش آس
ــه و رفتار همه  را نيز در حد توان ترميم كنند. اين ارزش در انديش
ــد؛ تنها به نمونه هايى از  ــفاف و درشت مى درخش امامان بسيار ش

انديشه و رفتار سيد الساجدين (ع) نگاهي مى افكنيم.
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 بسيج و انديشه
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

 مجلس خبرگان ندارد
آيت اهللا كعبي در گفت وگو با «جوان»:

ـــرمـربـي  س  

ــهرداري  ــم ش تي

ــي  زمان ــز:  تبري

ــن  ــه در راه آه ك

ــلم   ــز ابومس و ني

ــودم  ــرمربي ب س

مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

ي تبريز  در 
ــهردار ــم باتيم ش اين هفته ه

ــه بگيريم.  ــپوليس خوب نتيج مقابل پرس

ــپوليس علي دايي مثل قبل اين  البته پرس

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

كه بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 

اين تيم باشيم. 

ــقوط  ــتم كه تا لب س   من مربي اي هس

ــقوط نخواهم كرد! حتي اگر  مي روم، اما س

ــم، اما تيم  ــته باش ــرايط را داش بدترين ش

ــه ام را انجام  ــم.  من وظيف را حفظ مي كن

ــقوط هستي بايد  مي دهم. وقتي درحال س

ــرايط را تقويت كني و  ــي ش از لحاظ روح

شايد در آن مسائل فني خيلي به كار نيايد 

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 
خواهد كرد

گفت وگوي «جوان» با  اكبر ميثاقيان

عكس : مهدي دهقان | صفحه 20

گفت وگو

12

ويژه ها

سياسي
2

خواندنى ها

  تكـرار تهديـدات فائـزه از زبـان 

ميرحسين  |صفحه 2

 حمايت صانعي از مواضع ساختارشكنانه 

دستغيب  |صفحه 2

   انجمـن حجتيـه بـه دنبال شـكار 

دانش آموزان   |صفحه 2

   يكي از سـه متهـم امريكايي آزاد 
شد    |صفحه 2

   خريد و فروش آنالين فيلم هاي مبتذل 

در كشور  |صفحه 3

  فعـاليـت مربـيــان بهـائـي در 

مهدكودك ها!  |صفحه 6

كشيش ملعبه صهيونيست ها

 5 اختالل رواني دارد

اصالحات با جريان سبز 

نابود مي شود
روانشناسان در گفت و گو با «جوان»:

سيد محمد خاتمي:

تحريك فرصت طلبان 

4هشدار كارشناسان به دولتبراي گراني مايحتاج مردم

3

2

تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
3امروز  صورت مي گيرد

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

رئيس جمهور در همايش هم انديشي ايران و آفريقا:چون وعده آزادي و عدالت داده اند

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در اين همايش با بيان اينكه 

پرمعنا، اثرگذار و ارزشمند است، گفت: 
اجالس امروز بسيار 

ــتند. فرهنگ  ــتركات فراواني هس آفريقا و ايران داراي مش

شار از حوادث تلخ و شيرين، 
غني، تاريخ پرفراز و نشيب و سر

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

و جهان خواران و تحمل ضعف ها و فشارهاي آنان، اعتقاد به 

ــه توحيد، عدالت،  ــاني از جمل ارزش هاي واالي الهي و انس

ــق و محبت به يكديگر،  برادري، عالقه قلبي و احساس عش

احترام به ملت ها و انسان ها، سرزمين هاي حاصلخيز و منابع 

گسترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 

رقرار كرده است. 
مشتركات ماست كه پيوندهاي عميقي را ب

ــرادران تاريخي و  ــاس كرده ايم كه ياران و ب ما همواره احس

فرهنگي هستيم كه در يك جبهه قرار داريم. 

ــلطه   ــزود: مي دانيد كه نظام حاكم بر جهان تحت س وي اف

ــابق است كه از يك سو  همان استعمارگران و برده داران س

براي تداوم بهره برداري رايگان از ثروت ملت ها و از سوي ديگر 

ك و غير قابل دفاعشان اما اين 
براي پاك كردن گذشته  تاري

ي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 
بار با شعارها

ــنت الهي  ــبختانه و بنا بر س رئيس جمهور ادامه داد: خوش

ــيايي و  م از آفريقايي، آس
ــتقل اع و مقاومت ملت هاي مس

ــت.  ــيده اس امريكاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس

احمدي نژاد افزود: احساس مشترك ما نياز جهان به نظم 

ــت كه بر پايه  پاكي، عدالت، احترام  و مديريت جديدي اس

ــق و برادري  ــان ها، ملت ها و عش ــوق و كرامت انس به حق

استوار باشد. 

ــا و ايران اين ظرفيت را دارند  ه داد: آفريق
رئيس جمهور ادام

كه با تكيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

ــته  ــترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس مش

روز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 
بردارند. وي ادامه داد: ام

ــاط و پراميد است.  و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش

ــت  ــناخت درس ــمندي و ش فريقا با درايت و هوش
بزرگان آ

ن آفريقا و ملت هاي 
توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايا

ه آفريقا در 
آن و با تقويت همگرايي و وحدت و با برپايي اتحادي

اه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 
مسير بازيابي جايگ

اين قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حركت 

ن نيز با شناخت درست زمان 
د افزود: ايرا

مي كند. احمدي نژا

ظير خود و 
و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي كم ن

با تكيه بر فرهنگ و تمدن و استعدادهاي شگفت خود زنده و 

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حركت مي كند. 

ــران اعالم مي كنم  ــب ملت اي ــور افزود: از جان رئيس جمه

ــعه همكاري ها در  ــراي توس ــت و مانعي ب ــچ محدودي هي

حداكثر ممكن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

ه آفريقا در 
خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحادي

تهران هستيم. وي گفت: با افتخار اعالم مي كنم ملت ايران 

ي آفريقا و براي 
ن خود را برا

آماده است تا همه  تجربيات و توا

ــاركت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه  ساختن فردا به مش

ــه عدالت طلبان و  ــتان ما در جبه روز به روز به تعداد دوس

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

رئيس جمهور افزود: پيام پيامبران و كتب آسماني را به آتش 

مي كشند؛ چرا كه در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

ده و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 
و ستمگران رسوا ش

ــت  ــير ملت ها در نقطه مقابل خواس عصباني اند؛ چرا كه مس

ــت اما حقيقت اين است كه  ن قرار گرفته اس
ــاني آنا ضدانس

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

كارت زرد ايران به آمانو
صالحي: بهتر است مديركل آژانس مقررات را دوباره بخواند

ه اعتبار او خدشه وارد مي كند بلكه 
سخنان آمانو نه تنها ب 19

ت. آمانو يا دانسته  اين 
توهين به ساير بازرسان آژانس اس

اظهارات را بيان كرده است يا ندانسته. حال اگر دانسته  چنين 

سخناني گفته، اشتباه بزرگي مرتكب شده و بسيار خطرناك 

است چرا كه نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد شده و او نيز 

به اين فشارها، تمكين كرده است.  اين حق كشورهاست كه از 

ــان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب كنند،  ــت بازرس فهرس

ــورهاي غربي، برخي از بازرسان  ــياري از كش همچنانكه بس

كشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي كنند. چنانچه 

ه، ايراد بزرگي به او وارد 
آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان كرد

رد تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا كند. 
است و بايد وقت بگذا

ــر تصدي مدير كلي  ن آمانو و آقاي منتي بر س
هنگامي كه بي

د، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 
آژانس رقابت بو

الزم را كسب كند و علت عدم كسب رأي الزم اين بود كه ممكن 

ــرد ــرار گي ــورها ق ــي كش ــار برخ ــت فش ــت وي تح اس

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشكار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست 

پس از اقامه نماز جمعه اين هفته امواج خروشان و توفان خشم 

ن آميز و كينه توزانه به 
ــن اقدام جنو ت خود را از اي

و انزجار و نفر

جهانيان نشان دهند و وحدت و اتحاد و انسجام امت رسول اهللا را 

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 

به هتك حرمت 
قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

ــده تار  ــن نوازن م

نيستم كه بتوانم 

با يك خواننده در 

سالن هاي مختلف 

كار بكنم. مي دانم 

ــه بايد  كه چگون

حماسي بنويسم 

ــتن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت  و توان نوش

ــما فكر  ــتمزد هاي آنچناني كه ش هم دس

مي كنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

ــم از يك  ــيم كن ــال تقس ــر 12 ماه س را ب

ماشين نويس هم كمتر دستمزد گرفته ام

نقطه ثقل اسالم هراسي

اهانت جنون آميز ايادي استكبار به ساحت قرآن 

كريم كه متأسفانه در سايه حمايت سران كاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن كشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است كه طي 

ــال هاي اخير و به ويژه پس از پيروزي انقالب  س

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 
شده است.

پس از اوج گيري حركت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

بار در آغاز 
ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استك

كوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريكايي 

ده متبلور شده بود در 
كه در نماد وهابيت و القاع

مقابل حركت انقالب اسالمي بايستد كه توفيقي 

ــتقيم با اسالم را  نيافت و از همين رو مقابله مس

هدف قرار داد.

كمتر كسي است كه سخنان بوش پس از ماجراي 

لو در نيويورك 
ــكوك حمله به برج هاي دوق مش

 بر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 
مبني

برده باشد. بوش با تصور اينكه با بهانه جويي از آن 

حادثه كه توسط ايادي شريك تجاري اش طراحي 

ود، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 
و اجرا شده ب

مختومه كند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

ــهمگيني را بر جهان  و تهديد ايران مصائب س

اسالم تحميل كرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 

اسالم، اين پرونده نئومحافظه كاران در امريكا بود 

كه بسته شد و آنها جاي خود را به كساني دادند 

ــخت، با جنگ نرم و  كه اينبار به جاي جنگ س

ــه ها و آرمان هاي اسالم به  مقابله با متن انديش

مقابله با امام برخاسته اند.

ــفيد كه همزمان با اهانت به قرآن  سران كاخ س

چند پرونده ديگر را عليه حركت انقالب اسالمي 

ــياه نمايي و القاي سوء  نسبت  ــوده اند، با س گش

ــالمي اهداف زير را پي  ــات اس به قرآن و مقدس
گرفته اند:

1-  مقابله با حركت روزافزون اقبال به اسالم در 

كشورهاي غربي و به ويژه در جهان مسيحيت

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حركت فلسطين و...

ــان توده هاي  ــل مذهبي مي ــاندن تقاب 3-  كش

ــه با اقبال  ــي و فرصت يابي براي مقابل اجتماع

روز افزون به سمت اسالم در كشورهاي غربي

از اين منظر است كه سران كاخ سفيد را در يك 

حركت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينكه اوباما براي جلب افكار عمومي 

مسلمانان با حضور در مصر يا تركيه، بر ضرورت 

ــخن مي گويد،  ــالم و مسلمين س احترام به اس

كلينتون نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 

تهديد امريكا را گسترش تفكر انقالب اسالمي در 

كشورهاي خاورميانه اعالم كرده و براي مقابله با 

اين حركت فراخوان مي دهد كه اهانت به قرآن 

كريم مي تواند متأثر از اين حركت باشد.

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

ميز يادآور شدند:«اين حادثه و 
اين اهانت جنون آ

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد كه 

آنچه امروز آماج حمله نظام استكبار جهاني است 

م عزيز و قرآن مجيد است. صراحت 
ــال اصل اس

مستكبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

ــالمي در مقابله با استكبار  از صراحت ايران اس

ــمن نبودن با اسالم و ديگر  و تظاهر آنان به دش

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن كس كه بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

ــا همه تلخي  ــن حادثه ب ــر اينكه اي و كالم آخ

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شكست استكبار 

ــالم است و به تعبير  در مقابل منطق روشن اس

ــن حادثه در دل  زيباي مقام معظم رهبري، اي

ــت. «خورشيد  ــارتي بزرگ اس خود حامل بش

ــنده تر  پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استكبار را 

افشا خواهد كرد.

چهرهمجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
20

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)
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با نهايت تأسـف و تأثر مصيبت وارده را به جنابعالي تسـليت عرض نموده و از خداوند 

متعال سالمتي و عمر با عزت براي شما و ساير بازماندگان و رحمت الهي براي آن فقيد 

از دست رفته آرزومنديم.

جناب آقاي حميدرضا نجف پور

مديركل و كاركنان امور شعب استان ايالم  
 معاونت محترم اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالى و اعتبارى مهر

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد

0 2 1 8 8 9 1 4 4 1 8 ـ   0 2 1 8 8 9 1 3 3 5 2

دكتر محمود احمدي نژاد در همايش هم انديشي ايران و آفريقا كه در ساختمان حافظيه    سياسي

سعدآباد برگزار شده اسـت، اظهار كرد: آينده روشن از ماسـت، آينده اي كه در آن از 

تحميل، تجاوز، سلطه و سلطه گري و استعمار و استعمارگري خبري نيست. 

سرمقاله

عباس حاجي نجاري

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران
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اعتراض ايران به درج 

 اطالعات محرمانه 

در گزارش آژانس

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها

خطايي كه تكذيب كردند

رئيس كل بانك مركزي:

 تسهيالت مسكن 

نبايد افزايش يابد

  گزارش آمانو  به  علت فاش كردن جزئيات 

 درباره فعاليت هاي فني معمولي 
ــيار زياد بس

فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در تناقض با 

حفاظت از اطالعات محرمانه حساس متعلق 

به كشورهاي عضو است.   اگرچه اين امر ثابت 

مي كند كه آژانس به تمامي مواد و تأسيسات 

هسته اي ايران دسترسي كامل داشته و لذا اين 

ادعا كه «ايران همكاري الزم را مبذول نداشته 

است» نادرست و گمراه كننده است.

  اين گزارش  به طرزي بي  سابقه و در تناقض با 

ماهيت تخصصي و مستقل آژانس از بخش هايي 

ــوراي امنيت  ــر قانوني 1929 ش ــه غي از قطعنام

ي كرده و با اتخاذ چنين رويكرد اشتباهي 
كپي بردار

قطعاً از اساسنامه خود منحرف شده است

در نامه اي به آمانو اعالم شد
بين الملل

19

ايران   مركز ترانزيت 

اينترنت منطقه  مي شود

ــروي: برنامه اي در دستور    محمود خس

ه مركز ترانزيت 
اجرا داريم تا بتوانيم ايران را ب

اينترنت در منطقه تبديل كنيم. قصد داريم 

ــبكه، محور  ــعه ش با خريد تجهيزات و توس

عبور و اتصال شبكه اينترنت شمال – جنوب 

و غرب- شرق كشور  باشيم.

ظ آپلود در مكان170 
   كشور ايران از لحا

ــت.   ــاظ دانلود در مكان172 دنياس وازلح

پهناي باند ورودي به ايران از دو منبع عمده 

ــود، يكي ماهواره ها و ديگري  تأمين مي ش

ــد ورودي به ايران  ــاي بان فيبر نوري. پهن

ــركت ارتباطات زيرساخت تهيه  توسط ش

مي شود و قيمت فروش آن به شركت هاي 

ارائه كننده خدمات اينترنتي، يكي از داليل 

قيمت باالي دسترسي به اينترنت در ايران 

دانسته مي شود

مدير عامل شركت ارتباطات زير ساخت 

در گفت وگو با «جوان»:

اقتصادي
15

قرآن سوزي نشانه 

درماندگي غرب است

ــداران انقالب  ــي سپاه پاس رئيس اداره سياس

ــماني  ــه كتاب آس ــت: زماني ك ــالمي گف اس

ــلمانان را اين گونه به آتش مي كشند، در  مس

واقع با اين حركت نشان مي دهند كه از لحاظ 

منطق به پايان رسيده و به بن بست رسيده اند. 

و با برنا، در خصوص 
سردار جواني در گفت وگ

ــم در امريكا و در  تعرض به حرمت قرآن كري

سپتامبر گفت: اين اقدامي 
سالروز واقعه 11 

ــلمانان بلكه از  ــت كه نه تنها از سوي مس اس

بوده و ما شاهد 
سوي تمام اديان الهي محكوم 

ت غيرمعقول و 
ــتيم كه چگونه اين حرك هس

غيرمنطقي محكوم شد. 

فزود: اما اينكه چرا اين عمل در امريكايي 
وي ا

كه دم از حقوق بشر و آزادي مذاهب مي زند، 

ــي  ــروژه اسالم هراس ــه پ ــاق مي افتد ب اتف

برمي گردد كه از چند سال قبل در غرب كليد 

خورد و متأسفانه حاكميت ها در كشورهاي 

ن پروژه بودند. 
ي و در امريكا پشت سر اي

غرب

ي سپاه ادامه داد: اين مسئله 
س اداره سياس

رئي

يك واقعيت غيرقابل انكار است كه حكومت ها 

ــه كامالً از  ــورهاي غربي در يك برنام در كش

ي را آغاز و 
ــتيز ــده اسالم س قبل طراحي ش

ــن از اسالم ارائه  تالش كردند يك چهره خش

كنند. سردار جواني گفت: يك نمونه غيرقابل 

ــار كاريكاتورهاي  انكار آن در طراحي و انتش

ت پيامبر بود 
ــاحت حضر موهن نسبت به س

ت و غيرقابل قبول مورد 
ــ كه اين حركت زش

ــرار گرفت و اخيراً  حمايت دولت هاي غربي ق

ــت دانماركي از سوي خانم  آن كاريكاتوريس

ــد. وي افزود: دليل  مركل در آلمان تقديرش

برخورد آنها با دين اسالم به اين برمي گردد كه 

امروز اسالم سياسي ناب در حال تجديد حيات 

است و دل ها را به سمت خود جلب مي كند و 

توجه به سمت اسالم روزافزون است و ما شاهد 

اين مسئله هستيم. 

ــپاه پاسداران انقالب  رئيس اداره سياسي س

ــالمي ادامه داد: آنها به دنبال اين هستند  اس

كه اسالم  هراسي را گسترش بدهند و با ترسيم 

ــالم مانع گرويدن افراد  ــن از اس چهره خش

ديگري به اسالم شوند.

رئيس اداره سياسي سپاه :

 مايكل مور: 

 جاي برج هاي دوقلو  

بايد مسجد بنا شود
ــاخت  ــن مخالف س «م

ــاختمان  ــجد دو س مس

ــر از برج هاى  آن طرف ت

ــن  ــتم»،  اي ــو هس دوقل

ــتين جمله مايكل  نخس

ــيش ديوانه  ــدام كش ــور در واكنش به اق م

ــت.  ادامه  ــه قول دخترش!) اس امريكايى (ب

ــى غافلگير كننده  جمله كارگردان امريكاي

است:  «من مى خواهم كه مسجد را روى محل 

برج هاى دوقلو بسازند.» 

 او از جمله آخرين اهالى فرهنگ است كه به 

 جونز اعتراض مى كند. مايكل مور 
اقدام ترى

ب خود را با عكسى از ايران تزئين كرده 
مطل

ــى از همدردى مردم ايران با  ــت؛  عكس اس

ــپتامبر.  ــالت مرگبار 11 س قربانيان حم

ــت:  ــب او به قدر كافى گوياس  عنوان مطل

 «اگر مسجد ساخته نشود،  ديگر امريكايي  

وجود ندارد. » 

ــجد به جاى برج ها ساخته  اما چرا بايد مس

شود؟ مور به اين پرسش چنين پاسخ مى دهد: 

 «چون من تنها به آن امريكايى اعتقاد دارم 

ــى نفرت پراكنى و  ــه قربان ــانى ك كه از كس

پيش داورى ها هستند، حمايت مى كند.»

فرهنگي
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ويژه ها

ورزشي

اقتصادي

خواندنى ها

  در ديدارهاي بهزاد نبوي با ميرحسين 

چه گذشت؟ |صفحه2

 دور جديد فعاليت ها براي احياي جنازه 
فتنه|صفحه2

   مهاجران افغان يـا عوامل اطالعاتي 

انگليس؟   |صفحه2

  تطهير كشيش افراطي در سايت يك 

مشاركتي|صفحه 2

  ساخت فيلم ضدايراني در ايران!|صفحه 2

   وضعيت مبهم كيا، دومين خودروساز 

كره جنوبى در بازار ايران |صفحه4

 طرح اتاق جنگ نرم 

عليه 13 ميليون دانش آموز

شكايات مهدي هاشمي انتقام    از 

رسانه هاي ارزشي است

«جوان» گزارش مي دهد

كارشناسان سياسي در گفت وگو با «جوان»:
 پيش بيني تأثيرات جراحي يارانه ايخوف و رجا در بانك ها

در بانك ها و بازار پولي
4

3

6

  متكي:  ديكتاتوري نظامي 

19در واكنش به اظهارات مداخله جويانه كلينتونذات تفكر سنتي امريكاست

روزنامه صبح هرايرانى

ــهيالت  ــتن ميزان تس در صورت آزاد گذاش

خريد، قيمت مسكن با افزايش شديد مواجه 

ــزي در  ــد.رئيس كل بانك مرك ــد ش خواه

ب ، درباره 
ــ ــا بيان اين مطل گفت وگو با مهرب

ــهيالت پرداختى به بخش مسكن  روند تس

گفت:«تسهيالت پرداختى به بخش مسكن 

بيش از ميزانى كه در بسته سياستى- نظارتى 

ده بود، پرداخت شده است.»
امسال تعيين ش

محمود بهمنى با اشاره به  اينكه تصميم گيرى 

و پرداخت تسهيالت عالوه بر ايجاد تقاضا در 

بخش خريد مسكن ، تقاضاى ديگرى نيز در 

بخش احداث و توليد مسكن ايجاد مى كند، 

تصريح كرد:« در هر دو حالت اين موضوع بر 

قيمت مسكن تاثير گذار خواهد بود.»

وى تأكيد كرد:« اگر تسهيالت خريد مسكن 

ــود، به طور قطع يكباره بر  ــته ش آزاد گذاش

ن تأثير خواهد گذاشت 
افزايش تقاضاى مسك

و باالبردن تقاضا بدون افزايش عرضه ، چيزى 

جز افزايش شديد قيمت نمى تواند در برداشته 

باشد.» بهمنى درباره رشد اجاره بهاى مسكن 

نيز اظهارداشت:« در بسته امسال 20 درصد 

ــه بايد به  ــهيالت قابل پرداخت به جامع تس

ــكن اختصاص مى يافت كه بيش  بخش مس

ــت. » رئيس  ــم اختصاص يافته اس از اين رق

ــر اينكه منابع  ــا تأكيد ب كل بانك مركزى ب

نظام بانكى محدود است، اظهارداشت:« اگر 

منابع سيستم بانكى قابل توجه بود، يكى از 

ــهيالت  ــازى تس راهكارها در اين باره آزادس

ــود، بنابراين مجبوريم  در بخش خريد نيز ب

ــكن تسهيالت  كه فقط به بخش احداث مس

پرداخت كنيم.»

وى تأكيد كرد:« حتى اگر تمام سياست هاى 

ن را نيز قانع كننده 
اجرا شده در بخش مسك

ــت كه  ــده اس ــم، اين نتيجه حاصل ش نداني

ــكن در  ــهيالت خريد مس محدود كردن تس

ــكن بى تأثير نبوده  ــاى مس كاهش قيمت ه

ــت.» بهمنى در بخش ديگرى از سخنان  اس

ــود بانكى با اجراى  ره تغيير نرخ س
خود دربا

ــت:«  پس از  ــدى يارانه ها گف طرح هدفمن

ــخص  اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و مش

شدن آثار آن، نرخ هاى عقود مبادله اى اعالم 

خواهد شد، ضمن اينكه نرخ عقود مشاركتى 

نيز مشخص است.»

وى با بيان اينكه بخشى از افزايش قيمت ها 

به قدرت و تقاضاى مردم باز مى گردد، عنوان 

ــيار باال  ــراى اين طرح، تورم بس كرد:«با اج

د افتاد. در همين حال، با افزايش 
اتفاق نخواه

ــز بايد در  ــدرت خريد مردم را ني قيمت ها ق

نظر گرفت.»

با اجراي برنامه پزشك خانواده شهري  

پرداخت از جيب مردم كاهش مي يابد

فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار با كتب درسي ممنوع است  

آغاز توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در تهران

با اجراي  برنامه    جامعه

ك خانواده 
پزش

ــترش خدمات  ــهري عالوه بر گس ش

پيشگيري،  پرداخت از جيب مردم در 

زمينه سالمت بسيار كاهش مي يابد.  

 دكتر محمد شريعتي،  قائم مقام معاون 

بهداشتي وزير بهداشت و رئيس مركز 

توسعه شبكه و ارتقاي سالمت وزارت 

بهداشت در نشستي با خبرنگاران به 

تشريح جزييات چگونگي اجراي برنامه 

پزشك خانواده در شهرها پرداخت و 

گفت:  هر چند طبق قانون مقرر شده 

ــواده طي  ــك خان بود كه برنامه پزش

برنامه چهارم توسعه در شهرهاي زير 

1 هزار نفر كشور اجرايي شود،  اما 
00

ير رفاه در 
ــكاري وز به دليل عدم هم

ك خانواده 
دوره قبل،  عمالً برنامه پزش

در شهرها تا پايان برنامه چهارم توسعه 

محقق نشد. 

ــك خانواده  ــراي برنامه پزش  وي اج

ــه جانبه  ــكاري س ــد هم را نيازمن

و رفاه و معاونت 
وزارتخانه هاي بهداشت 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 

ــه داد:  ــوان كرد و ادام جمهوري عن

ــبختانه پس از حضور مهندس   خوش

ــاه بارقه هاي  ــي در وزارت رف محصول

ــك  ــراي اجراي برنامه پزش اميدي ب

خانواده شهري شكل گرفت. 

ــال 1389  ــور از آغاز س
 به اين منظ

جلسات متعددي با حضور مسئوالن 

رگزار و حركت جديدي براي 
مربوطه ب

ك خانواده شهري آغاز شد.  
اجراي پزش

 شريعتي به امضاي تفاهمنامه اجراي 

ــك خانواده در شهرها از  برنامه پزش

سوي وزراي بهداشت و رفاه اشاره كرد 

و افزود:  پس از امضاي اين تفاهم نامه، 

ــام ارجاع و  ــتورالعمل نظ  تدوين دس

ــهري  ــك خانواده در مناطق ش پزش

ــزار نفر  ــهرهاي بين 20 تا 50 ه (ش

جمعيت) الزم بود. 

ــزاري  ــس از برگ ــور پ ــن منظ  به اي

ــات متعدد با وزراي بهداشت و  جلس

رفاه،  بيمه ها و معاونت برنامه ريزي و 

ــت جمهوري  نظارت راهبردي رياس

طي روزهاي  گذشته اين دستورالعمل 

تصويب شد و اكنون در حال ابالغ به 

دانشگاه هاي علوم پزشكي استان هاي 

سيستان و بلوچستان،  چهار محال و 

بختياري و خوزستان است. 

ــتورالعمل  ــان اينكه اين دس  وي با بي

ــد كه پزشك  بايد طوري تهيه مي ش

ــهري به سرنوشت پزشك  خانواده ش

خانواده روستايي گرفتار نشود،  ادامه 

داد:  عليرغم آنكه اجراي برنامه پزشك 

انواده در روستاها در تأمين  پزشك و 
خ

ارتقاي خدمات ارائه شده در روستاها 

ــوب نظام  ــود،  اما مطل ــيار موثر ب
بس

سالمت كشور نبود و با كاستي هايي 
روبه رو بود. 

ــتي ها سعي شد  ــي اين كاس  با بررس

ــهرها تكرار  ــرح در ش نواقص اين ط

ــا بيمه ها  ــريعتي،  توافق ب ــود.  ش نش

ــك خانواده  ــه برنامه پزش ــراي ارائ ب

ــت و ادامه  ــهرها را ساده ندانس در ش

ــتايي  ــواده روس ــك خان داد:  در پزش

خدمات پيشگيرانه اي نظير خدمات 

روانشناسي باليني و تغذيه لحاظ نشده 

ــور  بود و از طرف ديگر بيمه هاي كش

حور بوده و 
ــر و درمان م اغلب بيمارنگ

ــش خدمات پيشگيري  نوعاً در پوش

مشكل دارند. 

ــه در ماده 91  ــت ك  اين در حالي اس

ــعه صريحا  قانون برنامه چهارم توس

لحاظ شده كه بايد بيمه هاي سالمت 

ايجاد شوند.  وي در اين باره ادامه داد: 

 در مجموع پس از ارائه شواهد كافي 

ــده در  براي خدمات در نظر گرفته ش

ك خانواده شهري،  باالخره 
برنامه پزش

ــه تصويب  ــتورالعمل مربوطه ب دس

ــيد.  در تصويب اين دستورالعمل  رس

و متقاعد كردن بيمه ها براي پذيرش 

وزير رفاه و 
الوه بر وزير بهداشت،  

آن ع

ــته و  يكي از معاونان وي نقش برجس

كليدي داشتند.  

تجار:  اين سناريويى تنظيم شده است 20

   زمانى:  توهين كنندگان منتظر پاسخ خداوند باشند

   رفيعى:  عظمت اسالم باالتر از اين توهين هاست

   زريان:  اين كار از امريكايى ها  بعيد نبود

   نجفيان:  دشمنان اسالم محكوم به نابودى هستند

   بكتاش:  آنها درخت تفرقه را آبيارى مى كنند

   اطاعتى:  اين كشيش از جايى خط مى گيرد

    مظفرى:  زنگ خطر به صدا درآمده است

   توكلى:  از اين موضوع نبايد گذشت

 واكنش هنرمندان ايران 

به اقدام كشيش امريكايي

اطالعيه بسيار مهم
 قابل توجه 

كليه فعاالن اقتصادي

رجوع به صفحه 3

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 15

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي 
شماره07/م ن/89   

موضوع: شناسايي پيمانكار 

براي طبخ و توزيع غذا

رجوع به صفحه 4

نوبت اول

 توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در يك هزار 

و 200 كتابفروشي تهران آغاز شد. 

سيداحمد حسيني مديركل چاپ و توزيع كتب درسي وزارت 

ك هزار و 130 عنوان كتاب 
آموزش و پرورش به  ايرنا گفت: «  ي

درسي با شمارگان بيش از 135 ميليون جلد در مدارس سراسر 

ه داد: «  توزيع كتاب هاي درسي 
كشور توزيع مي شود.»   وي ادام

ورماه آغاز شده است.»   وي ادامه 
در استان ها در هفته اول شهري

داد: «  كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در چهار هزار و 

200 كتابفروشي استان ها توزيع مي شود.»

ــي وزارت آموزش و  ــب درس ــاپ و توزيع كت ــركل چ مدي

پرورش گفت: «  مبناي قيمت كتاب هاي درسي راهنمايي 

ــت جلد كتاب هاي  ــاس قيمت هاي پش و دبيرستان براس

درسي است.» 

حسيني اضافه كرد: «  قيمت كتب درسي به صورت پوستر 

ها قرار گرفته است و آنان موظفند كه 
يار كتابفروشي 

در اخت

قيمت ها را در محل مناسبي نصب كنند.»

د   كرد: «فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار 
   وي تأكي

با كتب درسي ممنوع است. »  به گفته حسيني،   توزيع كتب 

هريور و در تهران 
درسي ابتدايي در شهرستان ها از هشتم ش

ورماه آغاز شده است.
از 15 شهري

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف

مطالعه اين روند شرارت كه در    سياسي

اين سال ها با عمليات جنايت بار 

در افغانستان و عراق و فلسطين و لبنان و پاكستان همراه 

بود، ترديدي باقي نمي گذارد كه طراحي و اتاق فرمان آن 

در دستان سران نظام سلطه و اتاق فكرهاي صهيونيستي 

ــترين نفوذ بر دولت امريكا و سازمان هاي  است كه از بيش

ــس و برخي  ــر دولت انگلي ــي آن و نيز ب ــي و نظام امنيت

دولت هاي اروپايي برخوردارند. 

اينها همان كساني اند كه پژوهش هاي حقيقت ياب مستقل 

روز به روز بيشتر انگشت اتهام در ماجراي حمله به برج ها 

سپتامبر را به سوي آنان متوجه مي كنند. 
در 11 

ــراق را به  ــتان و ع ــه افغانس ــه حمله ب ــرا بهان آن ماج

رئيس جمهور جنايتكار وقت امريكا داد و او اعالن جنگ 

ها، ديروز اعالم 
ص بنابر گزارش 

صليبي كرد و همان شخ

 با ورود كليسا به صحنه، 
كرده است كه اين جنگ صليبي

كامل شد. 

هدف از اقدام نفرت انگيز اخير آن است كه از سويي مقابله 

با اسالم و مسلمانان در جامعه مسيحي به سطوح همگاني 

ــا و كشيش، رنگ  ــود و با دخالت كليس ــيده ش مردم كش

ــات و تعلقات ديني  ــتوانه اي از تعصب مذهبي گرفته و پش

بيابد و از سوي ديگر ملت هاي مسلمان را كه از اين جسارت 

ــوند از مسائل و  ــم آمده و جريحه دار مي ش بزرگ به خش

م و خاورميانه غافل سازد. 
تحوالت دنياي اسال

اين اقدام كينه توزانه؛ نه آغاز يك جريان، بلكه يك مرحله از 

روند طوالني مدت اسالم ستيزي به سركردگي صهيونيسم 

و رژيم امريكا است. اينك همه سران استكبار و ائمه الكفر در 

م قرار گرفته اند. 
برابر اسال

اسالم، دين آزادي و معنويت انسان و قرآن كتاب رحمت و 

حكمت و عدالت است؛ وظيفه همه آزاديخواهان جهان و 

ه در كنار مسلمانان با سياست 
همه اديان ابراهيمي است ك

پليد اسالم ستيزي با اين شيوه هاي نفرت بار مقابله كنند. 

سران رژيم امريكا نمي توانند با سخنان فريبنده و ميان تهي، 

خود را از اتهام همراهي با اين پديده زشت تبرئه كنند. 

سال هاست كه مقدسات و همه حقوق و حرمت ميليون ها 

مسلمان مظلوم در افغانستان و پاكستان، عراق و لبنان و 

فلسطين زير پا گذاشته شده است.

سير و زير شكنجه، 
 صدها هزار كشته، ده ها هزار زن و مردم ا

هزاران كودك و زن ربوده شده و ميليون ها معلول و آواره 

ــا همه اين  ــده اند؟ و ب و بي خانمان، قرباني چه چيزي ش

ــانه هاي جهاني غرب، مسلمانان  مظلوميت ها، چرا در رس

ــالم را خطري براي بشريت  را مظهر خشونت و قرآن و اس

ــه اين توطئه  ــي باور مي كند ك وانمود مي كنند؟ چه كس

ــترده بدون كمك و دخالت حلقه هاي صهيونيستي  گس

درون دولت امريكا ممكن و عملي است؟!

برادران و خواهران مسلمان در ايران و سراسر جهان!

الزم مي دانم اين چند نكته را به همه متذكر گردم:

ــان  ــني نش ــن حادثه و حوادث پيش از آن به روش اوالً: اي

ــتكبار جهاني  ه امروز آماج حمله نظام اس
مي دهد كه آنچ

ــت؛ صراحت  ــرآن مجيد اس ــالم عزيز و ق ــت اصل اس اس

ــالمي ناشي از  ــمني با جمهوري اس ــتكبران در دش مس

صراحت ايران اسالمي در مقابله با استكبار است و تظاهر 

ــالم و ديگر مسلمانان،  دروغي  آنان به دشمن نبودن با اس

بزرگ و فريبي شيطاني است. 

ــالم و هر آنكس كه بدان پايبند است و هر آنچه  آنان با اس

نشانه مسلماني است، دشمن اند. 

ثانياً: اين سلسله كينه توزي ها با اسالم و مسلمين، ناشي از 

آن است كه از چند دهه پيش تاكنون نور اسالم از هميشه 

ــالم و حتي در  ــوذ آن در دل ها در جهان اس تابنده تر و نف

غرب از هميشه بيشتر شده است. ناشي از آن است كه امت 

ــده و ملت هاي مسلمان اراده  اسالم از هميشه بيدارتر ش

كرده اند زنجيره هاي دو قرن استعمار و تجاوز مستكبران 

را پاره كنند. 

ن و پيامبر عظيم الشأن صلي اهللا عليه و آله، 
حادثه اهانت به قرآ

ــت.  ــارتي بزرگ اس ــه تلخي، در دل خود حامل بش با هم

ــنده تر  ــيد پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش خورش
خواهد شد. 

ــا و  ــد بدانيم كه حادثه اخير ربطي به كليس ثالثاً: همه باي

ــكي چند كشيش ابله و  مسيحيت ندارد و حركات عروس

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان و مردان ديني آنان نوشت. 

ــابهي در مورد مقدسات  ــلمانان هرگز به عمل مش ما مس

ــلمان و  ــم زد. نزاع ميان مس ــت نخواهي اديان ديگر دس

ــته دشمنان و طراحان  مسيحي در سطح عمومي، خواس

ــت و درس قرآن به ما، در نقطه  اين نمايش ديوانه وار اس

ن قرار دارد. 
مقابل آ

ن امروز دولت امريكا و 
و رابعاً: طرف مطالبه همه مسلمانا

 اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود 
سياستمداران آنند. آنها

ــزرگ و بازيگران  صادقند بايد عوامل اصلي اين جنايت ب

ــلمان را به درد  ميداني آن را كه دل يك و نيم ميليارد مس

آورده اند، به گونه اي شايسته به مجازات برسانند. 

والسالم علي عباداهللا الصالحين 

سيدعلي خامنه اي 

22/ شهريور/1389

  ديروز خيلي ها از شنيدن محتواي يك نامه 

سعيدلو  شوكه شدند !

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق  فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف
صهيونيسم اتاق فكر توهين به قرآن

ــم  ــر معظ رهب

انقالب اسالمي 

ــه قرآن  ــي اهانت ب درپ

ــريف در چند منطقه   ش

ــا صدور پيامي  امريكا، ب

ــت صحنه اين اقدام  پش

ــريح  ــز را تش نفرت انگي

كردند. متن كامل پيام 

حضرت آيت اهللا خامنه اي 

ــت: ــرح اس ــن ش بدي

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

قال اهللا العزيز الحكيم: انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون 

ت عزيز ايران - امت بزرگ اسالم!
مل

ن آميز و نفرت انگيز و مشمئز كننده به قرآن مجيد در كشور امريكا 
اهانت جنو

ــور اتفاق افتاد، حادثه تلخ و بزرگي است كه  كه در سايه امنيت پليسي آن كش

ــوي چند عنصر بي ارزش و  نمي توان آن را تنها در حد يك حركت ابلهانه از س

مزدور به حساب آورد.

ــت كه از سال ها پيش به اين   اين يك اقدام محاسبه شده از سوي مراكزي اس

ــتيزي را در دستور كار خود قرار داده  طرف، سياست اسالم هراسي و اسالم س

ه مبارزه با اسالم و قرآن 
بزار تبليغاتي و عملياتي، ب

ــيوه و هزاران ا
و با صدها ش

پرداخته اند. 

اين حلقه ديگري از زنجيره ننگيني است كه با خيانت سلمان رشدي مرتد آغاز 

شد و با حركت كارتونيست خبيث دانماركي و ده ها فيلم ضد اسالم ساخته شده 

هاليوود ادامه يافت و اكنون به اين نمايش نفرت انگيز رسيده است. 
در 

پشت صحنه اين حركات شرارت بار چيست و كيست؟ |ادامه در همين صفحه

واكنش مراجع

 كشتن كساني كه 

ــه آتش زدن  اقدام ب

قرآن كرده اند واجب 
ــل جهان است   دول و مل

ــكا را از  ــد امريــ باي

ــي و غرور  ــن ديوانگ اي

ــش زدن قرآن استكباري نجات دهند    آت

مجيد سبب مي شود 

كه شخص مرتكب آن 

مهدورالدم باشد

اهانت كنندگان به قرآن مهدورالدم اند

حادثه اخير ربطي به كليسـا 

و مسـيحيت ندارد و حركات 

عروسكي چند كشيش ابله و 

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان 

و مـردان ديني آنان نوشـت. 

ما مسـلمانان هرگـز به عمل 

مشـابهي در مورد مقدسـات 

اديان ديگر دست نخواهيم زد

به جوان
 دوباره
 نگاه كن

سياسي
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گفتوگو
گفتوگوي»جوان«بامادرشهيدآيتاهعباسيهفشجاني

او  عصاي پدر و دستگير مادر بود 
مبيناشانلو

آيتاهعباسيهفشجانيمتولدسال39
بودكهدرعملياتآزادس�ازيخرمشهر
درس�ال61براثراصابتتركشخمپاره
بهش�هادترس�يد.برادرشمنصورهم
متولدس�ال36بودكهب�هعنوانمدافع
حرمبهجبههمقاومترفتواوهمآذرماه
سال96درمنطقهبوكمالسوريهشهيد
ش�د.پيش�ترمطلبيدرخصوصشهيد
منصورهفشجانيمنتش�ركردهايم.اين
ب�اردرگفتوگوب�اطلعتبيب�اكمادر
ايندوش�هيدازويخواس�تيمبيش�تر
ازفرزن�دش»آي�تاه«بگوي�د.ش�هر
هفشجاندر1٥كيلومتريشهركردمركز
اس�تانچهارمحالوبختياريقراردارد.

نانحالپدر
مادر شهيدان از زندگي و تربيت فرزندانش 
مي گويد: همس��رم در نانوايي كار مي كرد و 
گاهي هم به شهرهاي ديگر مثل بندرعباس 
و كرمان مي رف��ت. در جوان��ي در آبادان و 
سپس كويت كار مي كرد. من در غياب ايشان 

مس��ئوليت خانه و تربيت بچه ها را برعهده 
داشتم. مرحوم همسرم نان حال سر سفره 
مي آورد و س��عي مي كرديم بچه ها را با نام و 

ياد اهل بيت تربيت كنيم. 
 مبارزينانقابي

مادر ادام��ه مي دهد: س��ال 57 »منصور« 
و »آي��ت اه« به همراه جمع��ي از مبارزين 
اعاميه هاي حضرت امام)ره( را به شهركرد 
مي آوردند و پس از تكثير در س��طح ش��هر 
توزيع مي كردند. س��اواك آنها را شناسايي 
 كرد اما موفق به دستگيري شان نشد. بچه ها 
در برپايي تظاهرات علي��ه رژيم طاغوت در 

هفشجان و شهركرد فعاليت مي كردند. 
 شهادت»آيتاه«در22سالگي

بعد از پيروزي انق��اب آيت اه داوطلبانه 
به خدمت س��ربازي م��ي رود كه مصادف 
با ش��روع جنگ مي ش��ود. مادر مي گويد: 
»آي��ت اه« ماه هاي آخر س��ربازي اش را 

مي گذران��د كه ب��ه مرخصي آم��د. هنوز 
مرخصي اش تمام نشده گفت مي خواهم 
به جبهه بروم. گفتم تو كه هنوز مرخصي 
داري! گفت در س��خنراني سرهنگ صياد 
شيرازي بودم اعام كرد قرار است به زودي 
عملياتي براي آزاد سازي خرمشهر انجام 
شود، هركس داوطلب اس��ت براي اعزام 
به جبهه ثبت ن��ام كند. من ه��م ثبت نام 
كردم و مي خواهم بروم. پسرم در عمليات 
الي بيت المقدس )آزادي خرمش��هر(  در 
گردان خط شكن بال بود. 44 نفر بودندكه 
همگي به ش��هادت رس��يدند. »آيت اه« 

موقع شهادت 22 سال داشت. 
 خبرشهادترابههمسايهدادند

يك روز يك نفر از سپاه زنگ منزل ما را زد. 
از من پرسيد: »منزل آقاي عباسي است؟« 
گفتم: »بله.« گفت: »آقاي عباسي هستند؟« 
گفتم: »با پسركوچكم به بازار رفته است.« 
چيزي نگفت و خداحافظي كرد. بعداً فهميدم 
سراغ همسايه ما رفته و گفته شما به همسايه 
خبر بدهيد كه فرزندش به شهادت رسيده 
است. همسايه قبول نمي كند. سراغ همسايه 
ديگر م��ي رود و همين درخواس��ت را از او 
مي كند كه مي پذيرد. آن روز همس��ايه مان 
با همسرش به منزل ما آمد و گفت شنيديم 
كه »آيت اه« مجروح شده است. شما يك 
عكس از ايش��ان به ما بدهيد تا ما بيش��تر 
پيگيري كنيم. اما م��ن در همان ايام خواب 
ش��هادت فرزندم را ديده بودم. به آنها گفتم 
مي دانم فرزندم شهيد شده است. اتفاقاً قبل 
از اعزام به جبهه خود »آيت اه« عكس��ي را 
به م��ن داد و گفت: »مادر! ه��ر وقت دنبال 
عكس م��ن آمدند، همين عك��س را به آنها 
بده.« من هم همان عك��س را دادم. بعد از 
آن همه همسايه ها و فاميل مطلع شدند كه 
»آيت اه« به شهادت رسيده است. فرداي 
آن روز مراسم تش��ييع پيكر »آيت اه« در 
شهركرد و سپس در هفشجان بسيار باشكوه 
برگزار شد. واقعاً جمعيت زيادي در تشييع او 

شركت كرده بودند. 
 تشكرصيادشيرازي

من از يك طرف خوش��حال بودم كه فرزندم به 
خاطر دين و ميهن به ش��هادت رسيده است، 
اما از طرف ديگر از دس��ت دادن فرزندي چون 
»آيت اه« برايم سخت بود. آن زمان براي 44 
نفر شهيد گردان بال كه در آزاد سازي خرمشهر 
شهيد شده بودند، مراسمي در اصفهان گرفتند 
كه شهيد صياد شيرازي سخنران آن مراسم بود 
و گفت اين 44 نفر همه داوطلبانه براي حضور 
در عمليات به عنوان خط ش��كن اعام آمادگي 
كرده بودند. آنها در آزادي خرمش��هر هم نقش 
ويژه اي داش��تند. خيلي از شجاعت و فداكاري 

پسرم و همرزمانش تعريف كرد. 
 عكسيادگاري

مادر ش��هيد صحبت هايش را با خاطره اي 
از دوران طفولي��ت آيت اه تم��ام مي كند: 
»آيت اه« شش ساله بود كه يك روز گفت: 
»مادر من ديگر از شما پول براي خرج خودم 
نمي گيرم.« تعجب ك��ردم و گفتم: »چرا؟« 
گفت: »مي خواهم پول هايم را پس انداز كنم 
تا شما بتوانيد به مكه برويد.« برايم عجيب 
بود كه چط��ور اين بچه كوچ��ك فكرهاي 
بزرگ در سر دارد. يك بار دانش آموز كاس 
اول راهنمايي بود كه در كتاب درس��ي آنها 
عكسي از بارگاه امام علي)ع( بود. آن عكس 
را با قيچي جدا كرد و به من داد. بعد هم گفت 
اين عكس را به يادگار از من نگه دار. من هم 

آن را به يادگار نگه داشته ام.
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88498481ارتباط با ما

»آيتاه«ماههايآخرسربازياش
راميگذراندكهب�همرخصيآمدو
گفتبرايعملياتاليبيتالمقدس
)آزاديخرمشهر(داوطلبشدهام
وميخواه�مب�روم.پس�رمدرآن
عملي�اتدرگ�ردانخطش�كن
بالب�ود.44نف�ربودندكههمگي
ب�هش�هادترس�يدند.»آيتاه«
موقعش�هادت22س�الداش�ت

احمدمحمدتبريزي
عملي�اتكرب�اي٥درديم�اه136٥در
س�ختترينش�رايطانج�امش�دوتلفات
زياديازارتشدشمنگرفت.صدامهرچه
داش�تبرايجلوگيريازنف�وذرزمندگان
آوردهبودوبهگفتهنيروهاييكهدرمنطقه
عملياتيكرباي٥حضورداشتند،اززمين
وآس�مانآتشميباريد.اينآتشسنگين
دش�مندركنارموانعمستحكمومتعددي
اس�تكهدش�منرويزمينكارگذاش�ته
بودتاجلوينيروهايايران�يرابگيردوباز
باتماماينهاررزمندگانتوانس�تندخطوط
دشمنرابشكنند.هزينههايزيادعمليات
كرباي٥سببشدتاشورايامنيتسازمان
مللقطعنامه٥98راص�ادركندوبرخاف
بس�ياريازقطعنامههايديگردربسياري
ازمواردحقرابهايرانبدهد.سيدحسين
موس�ويدرعملياتكرباي4و٥مسئول
ادواتوض�دزرهقرارگاهنوحبودوش�اهد
بودرزمندگانتحتچهشرايطسختيعمل
ميكنند.موس�ويدرگفتوگوبا»جوان«
ازاهميتش�هربصرهبرايعراقوتأثيرات
عملياتكرباي٥برروندعملياتميگويد.

تجربياتعملياتيكهقبلازكرباي٥
داشتيمتاچهاندازهدراينعملياتبه

كمكمانآمد؟
ما تجربه عبور از رودخانه  عري��ض و پرعمق را 
در عمليات والفجر8 داش��تيم. اي��ن تجربه  در 
عمليات كرباي5 كمكمان ك��رد. در عمليات 
والفجر8 صحبت از اين بود ك��ه خودمان را به 
هورالحمار نزديك كنيم تا جاي پايي در بصره 
پيدا كنيم. فاصله جزيره فاو تا شهر بصره نزديك 
100 كيلومتر است و همين بعد مسافت بعدها 
فرماندهان را ترغيب كرد تا از منطقه اي ديگر به 
سمت بصره حركت كنند. عمليات كرباي4 كه 
انجام شد يكس��ري يگان ها به عنوان پشتيبان 
و خط ش��كن عمل كردند. گوي��ا 40 گردان در 
موج اول عمليات وارد ش��دند تا بعد يگان هاي 
پشتيباني عمل كنند. اس��تراتژي علميات اين 
بود كه نيروها به بصره نزديك شوند. براي ايران 
و عراق جبهه جنوبي خيلي مهم بود. ما در جبهه 
مياني و غربي مي توانستيم ضربات محدودي به 
دشمن بزنيم و منطقه اي نبود كه ما را به هدف 
قاطع برساند. هدف قاطع بصره شهر دوم عراق 
بود كه به آن نزديك ش��ويم و آس��يب پذيرش 
كنيم و بعد بتوانيم از دشمن امتياز بگيريم. ما 
در جنگ مي خواستيم از دشمن امتياز سياسي 
بگيريم و بايد روي مناطق مهم و استراتژيكش 

فشار مي آورديم. 
وليب�اتوجهبهتم�اماي�نتجربيات
منطقهعمليات�يكاررابرايمانخيلي

سختميكرد؟
عراق بهترين شيوه هاي مهندسي و رزمي را در 
منطقه عملياتي پياده كرده بود. از خاكريزهاي 
نوني و مثلثي شكل گرفته تا مين گذاري طوري 
طراحي ش��ده بود كه يك س��د دفاعي خيلي 
محكم را براي جلوگيري از نفوذ ما ايجاد كرده 
بود. اين منطقه براي عراق بسيار مهم و حساس 
بود. جناح ديگر منطق��ه آبگرفتگي بود كه به 
پاسگاه زيد مي خورد. آنجا را  آب گرفته و عراق 
دفاع مس��تحكمي زده  و تا جزاي��ر مجنون را 
قفل كرده ب��ود. ما چون تجربه عب��ور از آب را 
داش��تيم از نزديك ترين محلي كه مي ش��د از 
رودخانه عب��ور كرد بايد عم��ل مي كرديم و از 
همان س��مت عمليات را ادام��ه مي داديم و به 
س��مت بصره مي رفتيم. خط اول و دوم عراق 

خطوط مس��تحكمي بود و اگر مي توانستيم از 
منطقه عبور كنيم در ادام��ه عمليات به بصره 

نزديك مي شديم. 
اين پيش بين��ي هم ب��ود كه دش��من در اين 
منطقه خيلي س��خت با ما بجنگ��د. در فاو كه 
100 كيلومتر با بصره فاصله دارد باز دش��من 
خيلي سرسختانه با ما جنگيد. اينجا هم چنين 
پيش بيني اي بود. م��ا دنبال پي��روزي قاطع 
براي امتيازگيري بودي��م. كرباي4 را انتخاب 
و طرح ريزي كردند چون دشمن روي تحركات 
ما حساس شده بود و فصل عمليات هايمان را 
مي دانس��ت. غير از عمليات هاي دو سال اول 
جنگ بزرگ ترين عمليات هايمان در زمستان 
بود و ديگر دشمن از زمان عمليات هايمان آگاه 
بود. در زمستان ش��رايطمان بهتر مي شد و در 
زمين گل آلود زرهي دشمن كند مي شد. زرهي 
دش��من متكي به زمين بود و محدود مي شد. 
اينها ماحظ��ات يك عمليات ب��ود. در جبهه 
خودي نيروهاي پياده  ح��رف اول را مي زدند. 
كرباي4 كه انجام شد دشمن كامًا توجيه بود 
كه  احتمال لو رفتن عملي��ات وجود دارد ولي 
فرماندهان  در جمع بندي نهايي شان تصميم 
به انجام عملي��ات گرفتن��د. فرماندهان روي 
كرباي4 حس��اب باز كرده بودند تا خودشان 
را به بصره برسانند كه اين هدف را در عمليات 

كرباي5 دنبال كردند. 
پسهمينتجربهناموفقكرباي4هم
درعملياتكرباي٥كامًابهكمكمان

آمد؟
دش��من در جزي��ره ام الرصاص رزمن��دگان را با 
تيربار ش��هيد كرد. ب��ه خاطر اهمي��ت عمليات 
حتي ماهر عبدالرش��يد فرمانده سپاه هفتم هم 
تا خود جزيره آمده ب��ود و موانع را چك مي كرد 
و نظارت مس��تقيم داش��ت. با وجود تمام موانع 
رزمندگاني كه عب��ور كردند خط را شكس��تند 
ولي الحاق ص��ورت نگرفت و نيروه��ا به صورت 
پراكنده از موانع دش��من عبور كردند. عمليات 
موفق نش��د ولي باز خيلي از گردان ها در منطقه 
مانده بودن��د. 80 درصد يگان ها هنوز مس��تقر 
بودند و درس��ت اس��ت كه كرباي4 موفق نبود 
ولي هنوز انگي��زه وجود داش��ت. يگان ها حس 
خوبي به انجام عمليات در آن مقطع داش��تند و 
شوق به عمليات چه در سطح فرماندهان و چه در 
سطح نيروهاي پياده وجود داشت. قرارگاه نجف 
در عمليات كرباي4 توانست از منطقه شلمچه 
خط را بشكند و همين باعث شد تلنگري در ذهن 

فرماندهان زده شود تا از اين منطقه وارد شويم. 
دشمن فكرش را نمي كرد ما دوباره عمل كنيم. 
از همان منطقه قرارگاه نجف طرح ريزي سريعي 
صورت داد و ش��لمچه محور عمليات كرباي5 
شد. توانستيم منطقه غيرقابل نفوذ شلمچه را باز 
كنيم. نيروها هنوز انرژي و انگيزه ازم را داشتند 
و توانستند منطقه قفل شده را باز كنند. دشمن 
ابتدا رودست بدي خورد ولي دوباره يگان هايش 
را روي كار آورد. قدرت پشتيباني عراق باا بود. 
يعني نيروهايش را خيلي سريع جابه جا مي كرد. 
قدرت جابه جايي يگان هاي رزمش باا بود. عراق 
در عمليات كرباي5 تلفات س��نگيني داد ولي 
باز در عقبه  30 كيلومتري منطقه نيروهايش را 
بازسازي مي كرد. چون منطقه خيلي برايش مهم 
بود. نبرد خيلي س��ختي در منطقه درگرفته بود 
و دو ماه با دش��من درگير بوديم. بمباران و آتش 
سنگيني در منطقه بود. شلمچه جناح داده بود 
و دشمن از آن س��وي رودخانه عقبه ما را مي زد. 
يك دكل پتروش��يمي روبه روي جزيره بوميان 
داشت كه از لحاظ ديدباني كل منطقه را پوشش 
مي داد. اين دكل باعث آسيب پذيري ما شده بود. 
بعد از 10 روز كه از عمليات مي گذش��ت بچه ها 
آنقدر دكل را زدند تا آخر بعثي ها نتوانس��تند از 

آن استفاده كنند. 
پسنيروهايعراق�ينيزكامًاتوجيه
بودندك�هنباي�دمنطقهراازدس�ت

بدهند؟
ما ي��ك پي��روزي ب��زرگ مي خواس��تيم تا به 
لحاظ سياس��ي رويش مانور بدهي��م و امتياز 
بگيريم. اگر م��ا بصره را به ط��ور جدي تهديد 
مي كرديم مي توانستيم از دشمن امتياز بگيريم. 

بصره دومين ش��هر بزرگ عراق و از شهرهاي 
نفت خيزش بود و مي توانستيم خيلي مؤثر زير 
آتش قرارش دهيم و ب��ه طور جدي تهديدش 
كنيم تا دشمن در پذيرش قطعنامه به ما امتياز 
دهد. دشمن هم مي فهميد بصره برايش مهم 
اس��ت و براي وجب به وجبش با م��ا جنگيد. 
عراقي ه��ا خ��وب مي جنگيدند و اگ��ر فيلم ها 
دشمن را ترسو نشان مي دهد اشتباه است. در 
بسياري از عمليات ها عراقي ها كوتاه نمي آمدند 
و شديد مي جنگيدند. يكي از دايلش اين بود 
كه نيروهاي نظامي شان آموزش ديده بودند و 
دائم در منطقه حضور داش��تند. اما رزمندگان 
روحيه ش��هادت طلبي و انگيزه ه��اي مذهبي 
داشتند و از چيزي نمي ترسيدند. همين تمام 

معادات را تغيير مي داد. عراق آتش زيادي روي 
سرمان مي ريخت و پشتيباني ا ش خوب بود ولي 
نيروهاي ما با انگيزه  مي جنگيدند. در عمليات 
كرباي5 در هر متر دو گلوله خورده بود. جايي 
نبود كه گلوله نخورده باش��د. حجم آتشي كه 
روي س��ر نيروها مي ريختند وحشتناك بود. 
گردان 300 نفره مي رفت و 20 نفر برمي گشت. 
نيروها ي��ا زخمي يا ش��هيد مي ش��دند. تمام 
اينها نشان از س��ختي اين عمليات داشت كه 
رزمندگان فارغ از تمام سختي ها كار بزرگي را 
در آن انجام دادند. همين كه اسم بصره مي آمد 
نيروها با انگيزه مي جنگيدند. تلفات زياد نيروها 
باعث از دست رفتن روحيه و انگيزه نشده بود. 
عراق تمام توانش را براي كرباي5 گذاشته بود. 
مي توان گفت تمام جنگ يك طرف و كرباي5 
يك طرف. اوج تقابل بين اي��ران و عراق بود و 
دو طرف هرچه داش��تند رو كردند. كرباي5 
زمينه س��از پذي��رش قطعنام��ه ش��د. يكي از 
خروجي هاي كرباي5 اين قطعنامه بود. جنگ 
در سال هاي آخر به بن بست خورده بود. مناطق 
عملياتي قفل شده بود و هرجا مي خواستيم به 

هدف قاطع برسيم امكان پذير نبود. 
درعملي�اتكرباي٥ي�گانضدزره

چطورعملكرد؟
يگان ضد زره، آتش  پشتيباني نزديك يگان ها كه 
شامل خمپاره اندازها، ميني كاتيوشا، آتش هاي 
منحن��ي و يگان هاي موش��كي ضدتانك بودند 
را س��ازماندهي مي كرد. هماهنگ��ي آتش بين 
يگان هاي قرارگاه را يگان ضد زره انجام مي داد و 
آتششان را به هم پوشش مي دهد و نمي گذاشت 
خأيي در آتش به وج��ود بيايد. در اين عمليات 
يگان هاي ضد زره خيلي خوب كار كردند و تلفات 
خوبي از دش��من گرفتند. قدرت مانور دشمن 
نيروهاي زرهي اش بود و ض��د زره، تانك و نفربر 
زيادي از دشمن زد. هرجا دشمن زرهي داشت و 
درگير مي شد يگان ضد زره خوب عمل مي كرد. 
آتش ادوات، خمپاره، ميني كاتيوشا در آتش تهيه 
قبل از عمليات نقش مؤثري دارد. جنگ ما جنگ 
آتش بود. گاهي به خاطر كمبود مهمات ضعف 
داشتيم و يگان ها در آتش سهميه بندي مي شدند. 
در كرباي4 و 5 مشكل تعداد قبضه نداشتيم و 
بالغ بر هزار قبضه در منطقه داشتيم ولي با كمبود 
مهمات مواجه بوديم و مجبور شديم سهميه بندي 
كنيم. برتري آتش بيشتر با دشمن بود چون هيچ 
محدوديت  به لحاظ قبضه و مهمات نداشت. ما 
سعي مي كرديم هماهنگي آتش بين قرارگاه ها 
داشته باش��يم تا از كمترين امكانات بيشترين 
استفاده را ببريم. هماهنگي آتش در عمليات ها 

خيلي كمكمان مي كرد. 
درمنطق�هعمليات�يكرب�اي٥ب�ا
فرماندهانبزرگيمثلشهيدخرازي

ياشهيدكلهرديدارداشتيد؟
در قرارگاه ه��ا جلس��اتي ب��راي هماهنگي ها 
برگزار مي شد و آنجا با فرماندهاني مثل سردار 
محمدجعفر اسدي، فرمانده لشكر المهدي)عج( 
و شهيد حس��ين خرازي ديدار داشتم. در اين 
جلس��ات فرماندهان مس��ائل مربوط به خط 
خودش��ان را توضيح مي دادند و ما هم بايد در 
جلسات حاضر مي شديم تا كامًا توجيه باشيم. 
طرح مانور را ك��ه توجيه مي كردند س��ؤاات 
پرسيده مي شد. نحوه انجام عمليات براي تمام 
فرماندهان خيلي مهم ب��ود. گاهي فرماندهان 
با نيروهاي شناسايي در دل منطقه مي رفتند 
تا از جزئيات آگاه شوند و ريزترين اطاعات را 
هم كس��ب كنند. تمام جوانب را كامًا بررسي 
مي كردند و كام��ًا در صحنه بودن��د و آگاهي 

كاملي از انجام عمليات داشتند.

مسئولادواتوضدزرهقرارگاهنوحدرگفتوگوبا»جوان«ازسختيهاوتأثيراتعملياتكرباي٥ميگويد

تمام جنگ يک طرف کرباي 5 يک طرف
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خيليخوبكاركردندوتلفاتخوبي
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   زهرا هنربخش*
اسام به عنوان ديني كه به ازدواج خيلي 
بها مي دهد، شرايط بسيار ساده اي را براي 
اين س�نت حس�نه در نظر گرفته است و 
از نظ�ر دين اس�ام، هرچن�د ازدواج يك 
قرارداد اس�ت، اما بس�يار مقدس اس�ت. 
مهري�ه نيز برخ�اف تص�ور بس�ياري از 
زوج هاي جوان تضمين زندگي مشترك و 
ضامن خوشبختي آنها نيست بلكه به لحاظ 
ديني و مذهبي هديه اي است كه در زمان 
عقد دام�اد به عروس مي دهد. متأس�فانه 
دريافت مهريه امروزه براي برخي زنان به 

نوعي تجارت تبديل شده است. 
      

در جامعه ما برخي زنان مهري��ه را نوعي درآمد 
براي خود مي دانند كه زندگي مشترك را شروع 
نمايند و در زمان كوتاهي آن را به پايان برسانند 
و مهريه خ��ود را مطالبه كنن��د و گاهي آنقدر 
همسرشان را تحت فشار قرار مي دهند تا مجبور 
به طاق توافقي ش��ود. اين موض��وع در جامعه 
اسامي ما بسيار ناپس��ند است كه زوجه، سكه 
و حقوقي كه قانون براي بقا و استحكام زندگي 
زناشويي در نظر گرفته است را به صورت ديگر و 
در جهت منافع شخصي خود استفاده نمايد. البته 
در اينكه مهريه عندالمطالبه است حرفي نيست، 
اما تاش براي دريافت مهريه از زوج با انگيزه هاي 

سودجويانه هيچ نسبتي با ماهيت آن ندارد. 

در حال حاضر كاركرد و فلسفه مهريه به عنوان 
مهر و محبت مرد به زن رن��گ باخته و بعضاً به 
قدرتي براي زنان تبديل ش��ده اس��ت. خيلي از 
خانواده ها فلس��فه مهريه را فراموش كرده و به 
آن به عن��وان تضميني براي خوش��بختي نگاه 
مي كنند در صورتي كه با توجه به آيه قرآن كريم 
)و آتو النساء صدقاتهن نحله ( مهريه زنان را كه 
به خود آنها تعلق دارد و عطيه و پيشكشي است 
از جانب شما به آنها به خودشان بدهيد، چنين 
برمي آيد كه مهريه بخش��ش و هبه اي اس��ت از 

طرف مرد به زن. 
مهريه براي تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها 
به يكديگر است و ريشه در حيا و عفاف زن دارد. 
يكي از اقداماتي كه در اس��ام جه��ت احترام و 
كرامت زن در نظر گرفته ش��ده اين اس��ت كه 
هديه اي به ن��ام مهريه يا ص��داق در زمان عقد 

نثار او گردد. 
در اس��ام برخاف آنچه امروزه باب شده است 
مهريه جنبه مادي و اقتصادي ندارد بلكه از لحاظ 
معنوي پيوند مهر و محبت بين زن و مرد و بقا و 
تكامل زندگي منظور گرديده است، به طور مثال 
رسول اكرم)ص( گاهي مهريه اصحاب خويش را 

تعليم سوره اي از قرآن مجيد قرار مي دادند. 
مهريه اظهار محبت و عشق مرد نسبت به زن و 

تدبيري است از نظر شرع مقدس و قانون براي باا 
بردن ارزش معنوي زن و قرار دادن او در جايگاه 
عالي تر. در اصل ارزش معنوي مهريه براي زنان 

بيشتر از ارزش مادي و اقتصادي آن است. 
از نظر ش��رعي مهريه زياد ق��رار دادن براي زن 
اش��كالي ندارد اما در جامعه كنون��ي كه از نظر 
اقتصادي بسياري از جوانان در تنگنا بوده و توان 
مالي چنداني ندارند مهريه س��نگين مي ش��ود 
س��دي در مقابل ازدواج جوانان و باري سنگين 

بر دوش مردان!
بي ترديد بخشي از دايل باا رفتن سن ازدواج و 
همچنين باا رفتن آمار طاق در جامعه ناشي از 
توقعات بيش از اندازه و چشم و همچشمي هاي 
نامتعارف خانواده ها مي باش��د، كه براي ازدواج 
جوانان به جاي معنويات، ماديات را ترجيح داده 
و ماكشان مهريه هاي سنگين و مخارج بااي 

مراسم ازدواج و... است. 
چه بسا گاهي اوقات دختران خاص مهريه هاي 
خاص و عجيب و غريب درخواس��ت مي نمايند. 
ش��ايد اين جمله به گوش همه آش��نا باشد كه 
مهريه را كي داده و كي گرفته؟! اگر قرار اس��ت 
مهريه را كسي نگيرد و كسي هم ندهد پس چرا 
اينقدر سنگين و عجيب و غريب تعيين مي شود؟ 
مهريه هايي كه ب��راي دادن و گرفتن آن بايد از 
هفت خوان رستم رد ش��د. مهريه هاي آنچناني 
از چندين هزار سكه و شمش طا گرفته تا هزار 
مرجان دريايي، يك كيلو بال مگس و رونويسي 
از ديوان باباطاهر و... كه موارد مش��اهده ش��ده 
از مهريه ه��اي عجيب و غريب س��ال هاي اخير 
مي باشد و هيچ كدام هم شدني نيست و قداست 

ازدواج و خانواده را زير سؤال مي برد. 
مهريه هديه اي است كه مرد در قبال ازدواج به 
زن مي دهد و پرداخت آن بايد همراه با رضايت 
و صداقت و صفا باش��د، چنانچه قرآن كريم نيز 
مردان را امر مي نمايد ك��ه مهريه زنان خود را با 

ميل و رغبت و رضايت بپردازند. 
همچنين نپرداختن مهريه -كه حق ش��رعي و 
قانوني زن است- در قرآن كريم ظلم و گناه آشكار 
خوانده شده است. چون بعضي خيال مي كردند و 
شايد هم خيال كنند كه مهريه يك حق سرسري 
اس��ت كه مي توان از پرداخت��ن آن طفره رفت. 
خداوند متعال در قرآن كريم تأكيداً هشدار داده 
است كه چنين نيس��ت و مهريه ملك و مال زن 

اس��ت و نپرداختن مهريه يا باز پس گرفتن آن 
ظلم و گناه آشكار است. 

مهريه زن نحله و عطاي خداوند اس��ت كه به او 
داده ش��ده اس��ت و مرد هيچ منتي بر او ندارد. 
مهريه مالي است كه خداوند به زن عطا فرموده 
و بر عهده مرد قرار داده تا به او بدهد، مگر آن كه 
با رغبت و ميل چيزي از آن را به مرد ببخشد، به 
همين خاطر بايد مهريه را طوري تعيين نمايند 
كه مرد توان اداي اين دين را داش��ته باشد، زيرا 
همانطور كه گفتيم مهريه عندالمطالبه بوده و با 

درخواست زن بايد به او پرداخته شود. 
س��نگيني مهري��ه در رواي��ات متع��ددي از 
معصومين)ع( مورد نكوهش قرار گرفته اس��ت. 
همانطور كه كم بودن مهريه نشانه بركت و خوش 
يمني قدوم زن به خانه مرد شناخته شده است و 
باعث باا رفتن ارزش و اعتبار زن از نظر معنوي 
مي شود، زياد بودن مهريه هم نكوهش شده و در 
روايات از آن به عنوان بد يمني و شومي زن نام 

برده شده است. 
رسول اكرم )ص( مي فرمايند: »زن نامبارك، زني 

است كه مهرش سنگين باشد.«
همچني��ن حض��رت عل��ي)ع( مي فرماين��د: 
»مهريه هاي زنان را گران و س��نگين نكنيد كه 

موجب عداوت و دشمني مي شود.«
متأس��فانه با تم��ام اي��ن سفارش��ات و روايات 
معصومين)ع( امروزه ش��اهد افزايش مهريه ها 
هس��تيم و خانواده ها مهريه را وس��يله اي براي 
فخرفروشي و خودبرتربيني قرار داده اند و تصور 
مي كنند مهريه باا باعث تداوم زندگي مي شود، 
در صورتي كه اس��ام تقوا و پاكدامني را عامل 
اصلي برتري مي داند. مهريه هاي سنگين نه تنها 
ضامن خوشبختي نيستند بلكه با باا رفتن مهريه 

شاهد افزايش آمار طاق هستيم. 
پيامبر اكرم )ص( فرمودند: »ان اعظم النكاح بركه 
ايسره موونه«؛ »بافضيلت ترين و پربركت ترين 
ازدواج ها، ازدواجي اس��ت ك��ه هزينه هاي آن 

كم باشد.« 
*كارشناس ارشد حقوق

هديه اي كه رنگ تجمل گرفته است 
وقتيمهريهابزارتجارتميشود!

سبك ازدواج

متأس�فانه با تم�ام سفارش�ات و 
رواي�ات معصومي�ن)ع( ام�روزه 
ش�اهد افزايش مهريه ها هستيم و 
خانواده ها مهريه را وسيله اي براي 
فخرفروش�ي و خودبرتربيني قرار 
داده اند و تصور مي كنند مهريه باا 
باعث ت�داوم زندگي مي ش�ود، در 
صورتي كه اسام تقوا و پاكدامني 
را عام�ل اصل�ي برت�ري مي داند

بي تردي�د بخش�ي از داي�ل باا 
رفت�ن س�ن ازدواج و همچني�ن 
باا رفت�ن آم�ار ط�اق در جامعه 
ناش�ي از توقعات بي�ش از اندازه و 
چشم و همچش�مي هاي نامتعارف 
خانواده ه�ا مي باش�د، ك�ه ب�راي 
ازدواج جوانان به ج�اي معنويات، 
ماديات را ترجيح داده و ماكشان 
مهريه ه�اي س�نگين و مخ�ارج 
ب�ااي مراس�م ازدواج و... اس�ت

كاميتلخدرحسرتزندگيديگران  آفت چشم و همچشمي را
 از خود دور كنيم

   حجت ااسام عليرضا فرهنگ*
يكي از راه هاي كس�ب آرامش در زندگي، پرهيز 
و دوري از چش�م و همچش�مي اس�ت. چش�م و 
همچش�مي از اصلي ترين دايل غص�ه خوردن و 
ناآرامي در زندگي است. اما چرا چشم و همچشمي 
ناآرامي مي آورد؟ وقتي انس�ان ق�در نعمت هاي 
زندگي خ�ود را ندان�د، به چيزهايي ك�ه ديگران 
دارند، چشم مي دوزد و حسرت آنها را مي خورد. 

وقتي انس��ان ارزش واقعي خود را نمي داند و ارزش را در 
مسائل مادي مي داند، هميشه به دنبال آنچه برايش ارزش 
تلقي مي شود، مي رود. پس با كمبودهاي مادي احساس 
ناراحتي مي كند و از اينكه ديگران دارند و او ندارد، غصه 
مي خورد. هميشه دست و پا مي زند تا به ماديات برسد. 
خداوند متعال در آيه 88 س��وره »ط��ه« مي فرمايند: ا 
تَُمَدَن َعْيَنْيَك إِل��ى  ما َمَتْعنا بِِه أَْزواج��اً ِمْنُهْم َو ا تَْحَزْن 
َعلَْيِهْم َو اْخِفْض َجناَحَك لِلُْمْؤِمنين: »هرگز چشم خود 
را به نعمت هايى )مادى( كه به گروه هايى از آنها ] كفار[ 
داديم، ميفكن! و به خاطر آنچه آنها دارند، غمگين مباش! 

و بال )عطوفت( خود را براى مؤمنين فرود آر.«
گاهي اوقات معاش��رت با افراد ثروتمند انس��ان را دچار 
طمع مي كن��د و همين امر باعث مي ش��ود خود را مثل 
آنان كند و وقتي نمي تواند، حس��رت مي خورد كه چرا 
من مثل او نيستم. بعضي از رس��ومات غلط در مجالس 
ش��ادي و عروس��ي ها و حتي به تازگي در مراسمات عزا 

باعث مسابقه چشم و همچشمي مي شود و وقتي شخص 
نتواند به اين مرتبه برسد، احس��اس ناراحتي مي كند و 
همين امر باعث ناآرامي او مي شود. از ديگر عوامل چشم و 
همچشمي، طمع جاه و مقام است. كساني كه طمع مقام 
و منصب دارند، آرامش ندارند. چ��ون مي بينند افرادي 
با مقام و منصب مورد احترام هس��تند. او هم مي خواهد 
مثل ديگران باش��د و فكر مي كند اگر در جامعه به يك 

مقامي رسيد، پس مورد تكريم است. پس با همين كار، 
فكر مي كند به آرامش مي رس��د. وقتي ريش��ه چشم و 
همچشمي را پيدا كرديم، بايد با آن مبارزه كرد تا آرامش 

بر قلب و دل انسان حاكم و نازل شود. 
از آنجا كه يكي از ريشه هاي چشم و همچشمي، غفلت از 
نعمت هايي است كه خداوند به انسان عطا فرموده است، 
پس بايد به جاي اينكه چش��ممان به داشته هاي مردم 

باشد، از نعمت هايي كه خدا به ما در زندگي داده، غافل 
نشويم. بايد صفات شكرگزاري و قناعت را در زندگي مان 
تقويت كنيم. وقتي بدانيم دنيا و ماديات از بين مي رود و 
كار براي آخرت باقي مي ماند، ديگر دنبال ماديات نرفته 
و غصه ماديات را نمي خوريم. چه خوب است در مقابل 
چشم و همچشمي منفي به دنبال مثبت آن باشيم. يعني 
مسابقه در رس��يدن به ماديات را رها و براي رسيدن به 
خوبي ها از يكديگر سبقت بگيريم. يعني ببينيم افراد چه 

خوبي هايي دارند ما هم همان ها را دنبال كنيم. 
بي ش��ك براي اينكه از چشم و همچش��مي نجات پيدا 
كنيم، بهتر اس��ت در مسائل مادي به كس��اني كه از ما 
پايين تر هس��تند، ن��گاه كنيم و در مس��ائل معنوي نيز 
به كساني كه از ما بااتر هس��تند؛ چراكه اين امر باعث 
مي شود چشم طمع به زندگي ديگران نداشته باشيم. از 
سفارش هاي هفت گانه پيامبر به ابوذر است كه فرموده اند: 
»أَْن أَنُْظَر إِلَى َمْن ُهَو ُدونِي َو َا أَنُْظَر إِلَى َمْن ُهَو َفْوقِي ...؛ 
در امور دنيا به پايين  تر از خودم نظر كن��م و به بااتر از 
خود نظر ننمايم .« قطعاً آرامش هر انساني در پرتو نگاه 
او به جهان و عالم هستي و اتفاقات پيرامون خود است. 
اگر نگاه خود را به دنيا نگاهي گذرا و موقتي ببيند، دلي 
راحت و آرام دارد، اما اگر همه چيزش را همين دنيا بداند، 
يقيناً دنيا را براي خود بزرگ ديده و به سختي مي تواند در 

اتفاقات دنيا و ديدن آن آرامش پيدا كند. 
 *كارشناس و پژوهشگر سبك زندگي

   ترجمه و تنظيم: محمدرضا سهيلي فر
»هدف زندگي، شاد بودن نيست، بلكه مفيد بودن 
اس�ت. مهم آبرومند زندگي كردن و دلسوز بودن 
اس�ت. اينكه تفاوتي ايجاد كنيم كه نش�ان بدهد 
زندگي كردم و خيلي خ�وب زندگي كردم.« )رالف 

والدو امرسون(
براي مدتي طواني، باور من اين بود كه هدف زندگي 
فقط يك چيز است: اينكه قرار است در زندگي شاد و 
خوشحال باشيم، پس چرا ديگر از درد و رنج صحبت 
كنيم؟ بلكه بايد هرطور ش�ده ش�ادي را به چنگ 
بياوريم. به عاوه، من تنها كسي نيستم كه به اين 
موضوع معتقد بودم. درحقيقت، اگر شما به اطراف 
خودتان نگاهي بيندازيد، مشاهده مي كنيد اكثر 
مردم در زندگي خود به دنبال شادي هستند. منتها 
بسياري تاش مي كنند شادي را از منظر خودشان 
پيدا كنند. شايد به همين دليل است كه برخي افراد 
چيزهايي مي خرند كه اصواً احتياجي به آن ندارند، 
با افرادي كه دوستشان ندارند نشست و برخاست 
مي كنند يا تاش سختي مي كنند نزد افرادي كه به 
آنها عاقه اي ندارند، مقبول واقع ش�وند. چرا اين 
كارها انجام مي شود؟ به عنوان نگارنده اين مقاله 
صادقانه مي گوي�م كه اهميتي به عل�ت دقيق آن 
نمي دهم. من كارشناس نيستم. تمام آنچه مي دانم 
اين است كه اين نوع رفتار آدم ها ريشه در تاريخ، 
فرهنگ، رسانه، اقتصاد، روان شناسي، سياست و 
عصر اطاعات يا هرچه ش�ما مي ناميد، دارد. اما از 
محور اصلي دور نشويم. آيا واقعًا مهم ترين هدف 

زندگي شاد بودن است، آن هم به هر قيمتي؟!

آيا هدف اصلي زندگي شاد بودن است؟

من شادم چون مفيدم
  آيا هر چيز شادكننده اي مفيد است؟

ش��اد هس��تيم يا غمگين؟ اين موضوع را كنار بگذاريد. 
درواقع بهتر است ابتدا خود را با همين وضعيت و شرايطي 
كه هستيم، بپذيريم. بسياري از افراد عاقه دارند بررسي 
و تحليل كنند كه چرا مردم خوش��حال نيس��تند يا به 
معني واقعي زندگ��ي نمي كنند. من به ش��خصه به اين 
»چرا« اهميتي نمي دهم، بلكه بيش��تر ب��ه اين موضوع 
كه چه تغييري مي توانيم ايجاد كنيم، اهميت مي دهم. 
درست چند س��ال پيش، هر كاري از عهده ام برمي آمد 
براي به دست آوردن شادي انجام دادم. مثًا شما چيزي 
مي خريد و فكر هم مي كنيد كه خريد آن چيز ش��ما را 
خوشحال مي كند. با مردم ارتباط برقرار مي كنيد و گمان 
مي كنيد حال شما را خوب مي كند. يك شغل يا درآمد 
خوب پيدا مي كنيد كه دوست نداريد، ولي تصور مي كنيد 
كه شما را شاد و خوشحال مي كند. به تعطيات مي رويد 
و فكر مي كنيد كه موجب شادي و سرور شما خواهد شد. 
در پايان روز در تخت خواب دراز مي كشيد و با خود فكر 
مي كنيد: »گام بعدي كه بايد در مسير بي انتهاي رسيدن 
به شادي برداريد، چه بايد باش��د؟« من به شما خواهم 
گفت گام بعدي چه بايد باشد. شما هر رويداد تصادفي 
را دنبال مي كنيد كه گمان مي بريد باعث خوش��حالي و 
شادي شما خواهد شد. البته تمامي ايه ظاهري زندگي 
يك فريب گمراه كننده است. يك داستان سرهم بندي 
شده اس��ت. آيا حرف ارسطو نادرس��ت بود وقتي گفت: 
»شادي معنا و مقصود زندگي است، هدف كلي و پايان 
حيات انسان است.« تصور مي كنم ما بايد به اين نقل قول 
از يك زاويه متفاوت نگاه كنيم. زيرا زماني كه شما آن را 
مي خوانيد، فكر مي كنيد كه شادي هدف اصلي در زندگي 
است. البته بنا بر اين گفته ارسطو، تا حدي اينگونه هم 

هست اما نه به معناي مطلق. 
با اين حال، در اينجا همچنان اين س��ؤال باقي مي ماند 
كه سرانجام چگونه بايد شادي عميق و اصيل و واقعي را 
به دست آورد؟ به نظرم شادي نمي تواند به خودي خود 
هدف باش��د. بنابراين، به خودي خود چيزي نيست كه 

قابل دستيابي باشد. 
  خوشبختي در مفيد بودن است

به نظرم خوشبختي صرفاً يك محصول جانبي مفيد بودن 

و سودمندي اس��ت. وقتي كه من در مورد اين مفهوم با 
دوستان، خانواده و همكارانم صحبت مي كردم، هميشه 
برايم دشوار بوده كه اين ذهنيت را در قالب كلمات بيان 
كنم. اما اينجا سعي مي كنم بگويم. غالب كارهايي كه ما 
در زندگي انجام مي دهيم، صرفاً يكسري كنش و واكنش 
و تجربياتي اند كه در زندگي به دست مي آوريم. في المثل، 
ش��ما به تعطيات مي رويد. س��ر كار مي روي��د. خريد 
مي رويد. شام و نوشيدني مي خوريد. ماشين مي خريد. 
اين چيزها قاعدتاً ما را خوشحال مي كند، درست است. 
در عين حال، آنها مفيد و س��ودمند نيستند. شما هيچ 
چيزي از خودتان خلق نمي كني��د، بلكه فقط چيزي را 
مصرف كرده يا كاري را انجام مي دهيد كه باعث شادي 
و رضايت يا ارضاي ش��ما مي ش��ود. از نظر من برداشت 
نادرست نكنيد. من هم دوست دارم به تعطيات يا گاهي 
اوقات به خريد بروم. با اين حال، اگر بخواهم صادق باشم 
بايد اذعان كنم اينها چيزهايي نيستند كه معناي واقعي 
زندگي را به ارمغان بياورند. وقتي واقعاً به حال ديگران 
مفيد باشم، آن هنگام واقعاً و از ته دل خوشحالم. وقتي 
چيزي را كه ديگران بتوانند اس��تفاده كنند، خلق كنم. 
حتي زماني كه چيزي خلق كنم كه خودم بتوانم از آن 

استفاده كنم، آن هنگام واقعاً و از ته دل خوشحالم. 
براي مدتي طواني برايم دشوار بود تفاوت مفهوم مفيد 
بودن و شاد بودن در زندگي را توضيح بدهم. با اين حال، 
از وقتي كه مدتي پيش به جمل��ه اي نقل قول از »رالف 
والدو امرسون« برخوردم، بيان اين مطلب برايم آسان تر 
شد. امرس��ون مي گويد: »هدف زندگي خوشحال بودن 
نيست. هدف مفيد بودن، عزتمند بودن و مهر و محبت 
داشتن است. زماني به اين هدف دست پيدا مي كنيد كه 
ميان زندگي كردن و خوب زندگ��ي كردن تفاوت قائل 
شويد. مادامي كه نس��بت به آنچه در زندگي و با زندگي 
خود انجام مي دهيم، هوش��يار نباش��يم، به اين اهداف 
دست پيدا نمي كنيم.« اين مسئله به ظاهر سخت و دشوار 

مي نمايد ليكن در عمل ساده است. 
  مفيد بودن خيلي ساده است

برنامه شما چيس��ت تا تفاوتي ايجاد كنيد؟ آيا در طول 
زندگي خود كارها و اقدمات درخور و سودمندي انجام 
داده ايد؟ شما مجبور نيس��تيد دنيا يا هر چيز ديگري را 

تغيير دهيد. تنها كافي است تاش كنيد دنيا كمي بهتر 
از زمان قبل پا گذاشتنتان به اين دنيا بشود. اگر نمي دانيد 
چگونه اين كار را انجام بدهيد، اجازه مي خواهم مثال ها و 

پيشنهادهايي بسيار ساده را براي شما بازگو كنم:
• در كاري كه در حيطه مسئوليت شما نيست به رئيستان 

كمك كنيد. 
• مادر يا پدر خود را به استخر يا سونا ببريد. 

• عكس هاي همس��ر خود را به صورت يك گالري روي 
ديوار يا مقوا بچسبانيد. 

• مقاله اي را درباره م��وارد و تجربياتي كه در زندگي ياد 
گرفته ايد، بنويسيد. 

• به خانم بارداري كه يك بچه دوساله هم روي كالسكه 
دارد، كمك كنيد. 

• با دوستان خود تماس بگيريد و سؤال كنيد آيا نياز به 
كمكي از طرف شما دارند؟ 

• يك ميز تحرير بسازيد. 
• كسب و كاري را شروع كنيد. يك نفر را استخدام كنيد 

و با او به درستي رفتار كنيد. 
اينها تنها برخي از كارهايي است كه دوست دارم انجام 
بدهم. شما هم مي توانيد براي انجام فعاليت هايي كه به 
نظر خودتان س��ودمند و مفيد است، برنامه ريزي كنيد. 
متوجه شديد كه هيچ كدام كار شاق و پيچيده اي نبود. 
بنابراين، هنگامي ك��ه هر روز كاره��اي مفيد كوچكي 
انجام بدهيم، آن كارهاي كوچك روي هم جمع ش��ده 
و به مرور به يك زندگي خوب اضافه مي ش��وند و به آن 
معنا مي دهند، زندگي اي كه برايمان مهم اس��ت و پوچ 

و بي هدف نيست. 
  يك مثال از مفيد »محو ناشده«! 

به تازگ��ي كتاب »محو ناش��ده« اثر »ارنس ش��امز« و 
»پيتر بارتون« را خواندم. اين كتاب درباره زندگي »پيتر 
بارتون« مؤسس مجله »ليبرتي« بود كه افكار خود درباره 
مرگ ناشي از س��رطان را با خواننده به اشتراك گذارده 
است. اين كتاب بسيار وزين و تأثيرگذار بوده و مطمئناً 
اشك را در چش��مان مخاطب جاري مي س��ازد. در اين 
كتاب وي در مورد چگونگي و كيفيت زندگي اش و اينكه 
چگونه فهميد براي كمك به ديگران خلق و انتخاب شده 
است، مي نويس��د. او همچنين در آكادمي كسب و كار 

تحصيل كرد. »بارتون« در مورد داوطلبين هم دوره خود 
در رشته مديريت اجرايي مي گفت: »حرف آخر اينكه اين 
دوستان افراد بسيار هوشمندي هستند كه واقعاً هرگز 
كاري انجام نمي دهند، هرگز چيز زيادي به جامعه اضافه 
نمي كنند و هيچ ميراثي نيز پشت سر خود به جا نخواهند 
گذاشت. من اين حقيقت بسيار تأسفبار را درك كردم، به 
اين معنا كه توانايي هاي بالقوه به هدر رفته، هميشه مايه 

تأسف خواهند بود.« 
م��ا مي توانيم اين مطل��ب را در م��ورد خودمان هم 
بگوييم. ش��ايد در مورد برخي از م��ا هم صدق كند. 
عاوه بر اي��ن، »بارتون« بعد از اينكه در دهه س��وم 
زندگي اش به اين حقيقت واقف شد، اقدام به تأسيس 
ش��ركتي كرد كه بعدها او را به يك مولتي ميلياردر 
تبديل كرد. شخص ديگري كه هميشه تاش مي كند 
فردي مفيد و منشأ خير باشد »كيسي نايزتات« است. 
من در حال حاضر برنامه هاي او را مدت يك س��ال و 
نيم است كه دنبال مي كنم و هر بار كه برنامه او را در 
يوتيوب تماش��ا مي كنم، در حال انجام كار جديدي 
است. او همچنين درباره اينكه چگونه هميشه دوست 
دارد كار جديدي انجام دهد و خالق چيزي باش��د، 

صحبت مي كند. 
  مفيد بودن يك نگرش است

مفيد و سودمند بودن يك طرز تفكر است. عاوه بر اين، 
مانند هر طرز تفكري، با يك تصميم آغاز مي شود. يك 
روز از خواب بيدار شدم و با خودم فكر كردم: »من براي 
اين دنيا چه كار مي كنم؟« پاس��خ اين بود: »هيچ كار.« 
همان روز ش��روع به نوش��تن كردم. ديگران مي توانند 
كار هاي ديگري انجام دهند؛ مي توانند نقاشي بكشند، 
محصولي را توليد كنند، به سالمندان كمك كنند يا هر 
كاري كه احساس مي كنند دوست دارند. خيلي نبايد آن 
را سخت و جدي گرفت. خيلي نبايد راجع به آن فكر كرد. 
فقط و فقط بايد سعي كرد كاري كه براي ديگران مفيد 
اس��ت را انجام داد. هر چيز مفيدي. بي شك مفيد بودن 

عميق ترين شادي ها را نيز در پي خواهد داشت. 
* نوشته: داريوس فوركس

 medium. com :برگرفته از سايت 
  با اندكي تغيير

سبك رفتار

سبك نگرش 
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سنگ اندازي قالب ذهني زنان هاليوودي  در مسير اعتماد به نفس زنان
اضافه وزن بيش از نيمی از زنان امريكايی منعكس كننده فشار رواني اختاف بين واقعيت و هنجارهاي اجتماعي زيبايي در زنان  است

88498440سرويس اجتماعي

تحقيقات موجود ارتباط بين تصوير ظاهري و 
عزت نفس را در ميان مردان جوان بالغ نشان 
مي دهد. افراد مبتا به حساسيت نسبت به 
اندامشان احتمال بيشتري دارند كه درگير 
مس�ائل ذهني و فيزيكي مانن�د اختاات 
خوردن شوند. بيش از 30 ميليون امريكايي 
در يك لحظ�ه در طول زندگي خ�ود از يك 
اختال خوردن رنج مي برند و دو س�وم اين 

گروه از زنان تشكيل شده است

 رسانه ها با بازنمايي اي براي ما تصاوير و قالب هاي ذهني مي سازند. 
اين قالب هاي ذهني اما روي گروه هاي مختلف اجتماعي تأثيرهاي 
متفاوتي دارد. در اين بين زنان يك��ي از قربانيان چنين قالب هايي 
هس��تند؛ چراكه تصويري كه رس��انه ها از زن مقبول ارائه مي دهند 
متناسب با زني است كه استانداردهاي زيبايي ظاهر و اندام هاليوودي 
را داشته باشد و اين مسئله بر س��اختار ذهني زنان و مردان سراسر 
دنيا اثر گذاشته است. اگرچه برخي مواقع شاهد برخي شورش هاي 
اجتماعي عليه قالب هاي زيبايي ديكته شده از سوي رسانه ها هستيم 
شبيه جنبش » نه به لوازم آرايش در كره جنوبي« اما درمجموع قالب 
ذهني درباره ظاهر و اندام زنان همان نسخه اي است كه زنان هاليوود 
براي دنيا پيچيده اند و اين مسئله در دنياي غرب هم نگراني هايي را 

در محافل علمي موجب شده است. 
در مطالعه اي در كشور امريكا كه در سال 2016 از سوي چارلز واگنر 
و استاد آگوير انجام شده است رابطه بين اندازه واقعي بدن، نارضايتي 
از بدن، رضايت از خود و تعداد سلفي هايي كه در اينستاگرام به تصوير 

گذاشته مي شود، بررسي شده است. 
  ويژگي هاي عصر ديجيتال 

اصطاح »هزاره« افرادي كه بين س��ال هاي 1981 تا 1997 متولد 
ش��ده اند را دربرمي گيرد )Fry، 2016(. اس��تراوس و ه��وو در كار 
خود در رابطه با نظريه نس��بيت، اس��تدال مي كنند كه هر نسل از 
ويژگي هاي منحصر به فرد خود برخوردار اس��ت و با توجه به تجارب 
اجتماعي و تاريخي مشترك خود احساس هويت مشترك مي كند. 
هزاره ها هنوز هم هويت بالغانه خود را در اختيار دارند، اما اغلب آنها 
با موقعيت خود به عنوان نس��ل اول كه در دوره عصر ديجيتال سن 

دارند، مشخص مي شوند. 
در بخش دوم قرن بيست و بعد از آن، اجتماعي شدن رسانه ها در قالب 
برنامه هاي پخش تلويزيوني و راديويي به نمايش گذاشته شد كه براي 
مشاهده خانواده جمعي طراحي شده بود. اينترنت موجب تغيير در 
عادات رسانه اي شده است، به ويژه براي هزاره سومي هايي كه هرگز 
بدون فناوري ديجيتالي زندگي نكرده اند. اين تغيير در رس��انه ها با 
افزايش سايت هاي شبكه هاي اجتماعي )SNS(  و ساير سايت هاي 
آناين باعث مي شود افراد براي ساخت و نمايش هويت هاي خود در 
حين ارتباط با ديگر اعضاي شبكه )بويد و اليسون، 2007(، بيشتر 
تاش كنند. حس گرايش رسانه شخصي سازي و تمايل به استفاده 
از اينترنت به منظور اهداف اجتماعي باعث ش��ده اس��ت كه هزاره 
س��ومي ها به طور فزاينده اي در ايجاد يك وب س��ايت ايده آل شده 
 Gonzales and(آناين كه بتوانند به جهان ارائه دهند فعال باشند
Hancock، 2011(. پيگيري يك وب سايت ايده آل آناين مي تواند 
يك زمين بازي خطرناك براي نوجوانان و بزرگساان جوان فراهم 

كند كه از نارضايتي از بدن و ساير مسائل محبت رنج مي برند. 
Instagram  يك ش��بكه اجتماع��ي مبتني بر تصوير اس��ت كه 

  Instagram .به خصوص در ميان نس��ل ه��زاره محبوب اس��ت
به كارب��ران اجازه مي ده��د عكس بفرس��تند، اين عكس ه��ا را به 
صفحات شخصي خود ارسال كنند و محتواي ديگر را از طريق ساير 
حساب هاي رسانه اي اجتماعي پيوند دهند. محبوبيت اينستاگرام 
اغلب با ظهور يك پديده اجتماعي جديد ش��ناخته شده به عنوان 
خودپسندي )يعني عكس هاي س��بك پرتره( مرتبط است. پديده 
خودپسندي توجه زيادي را به خود جلب كرده است. به رغم اهميت 
اجتماعي آن، پديده خودپسندي در جامعه علمي نسبتاً غيرقابل انكار 
است. اين حقيقت قابل توجه اس��ت، زيرا ممكن است اينگونه افراد 

هويت هاي خود را به صورت فيزيكي يا بدن محور نشان دهند. 
  تصوير ظاهر 

تصوير ظاهر به ادراكات و نگرش هايي كه افراد در رابطه با انتظارات 
 فرهنگي بزرگ تري نس��بت ب��ه خودش��ان دارند، اش��اره مي كند 
)Davison and McCabe، 2005(. همانط��ور ك��ه توس��ط 
Szymanski و هم��كاران خاص��ه ش��ده اس��ت. )2011(، 

تصوير ظاه��ر ش��امل ارزيابي خ��ودكار از بس��ياري از ويژگي هاي 
مختلف بدن مانند تن، تناسب و اندازه پوس��ت است. تصوير ظاهر 
مهم اس��ت، زيرا اين امر مس��تلزم ايج��اد مقايس��ه هاي اجتماعي 

و فرهنگ��ي اس��ت ك��ه مي توان��د احس��اس جذابي��ت فيزيك��ي 
و ارزش اف��زوده بيش��تر )Cash، 2002( را تغذي��ه كن��د. گرچه 
 تصوير ظاهر ب��راي مردان و زنان مهم اس��ت، نظريه عيني س��ازي

 )Fredrickson and Roberts، 1997(  ادعا مي كند كه بيش��تر 
زنان به عنوان اش��ياي فيزيكي و جنس��ي ديده مي شوند كه ارزش 
اجتماعي آنها مي تواند از ظاهر بدن به دست  آيد. به همين ترتيب، 
زنان بيشتر به نوعي خود- عيني سازي مي پردازند كه حس ارتباط 

بين جسم فيزيكي و حس خود ارزش خود را تأييد مي كند. 
انتظارات در مورد اندازه و شكل و ظاهر زنانه ايده آل در طول زمان و 
فرهنگ ها متفاوت است. در جامعه مدرن غربي، ظاهر ايده آل زن به 
 .)Pelegrini et al. ، 2014(  طور معمول اندام باريك و اغر است
بيش از نيمي از جمعي��ت بالغ اياات متحده را مي ت��وان به عنوان 
افرادي كه اضافه وزن دارند يا چاق طبقه بندي كرد كه منعكس كننده 
رش��د رواني اختاف بين طبق��ات واقعي و هنجاره��اي اجتماعي 
زيبايي زنانه اس��ت )Pesa et al. ، 2000(. درواقع، تقريباً نيمي از 
 دختران امريكايي در سن 11 تا 16 س��الگي از تصوير ظاهري خود

 )White and Halliwell، 2010(  ناراض��ي هس��تند. اگرچه زنان 
 Furnham،( نسبت به مردان بيشتر احساس نارضايتي مي كنند
et al. ، 2002(، تحقيق��ات موجود ارتباط بي��ن تصوير ظاهري و 

عزت نفس را در ميان مردان جوان بالغ نش��ان مي دهد. افراد مبتا 
به حساسيت نسبت به اندامشان احتمال بيشتري دارند كه درگير 
 ،Dittmar( مسائل ذهني و فيزيكي مانند اختاات خوردن شوند
2009(. متأسفانه بيش از 30 ميليون امريكايي در يك لحظه در طول 
زندگي خود از يك اختال خوردن رنج مي برند و دو سوم اين گروه از 

 .)Wade et al. ، 2011( زنان تشكيل شده است
رسانه هاي جمعي اغلب به عنوان يك مجرم در پشت روند رو به رشد 
 .)Dittmar، 2009( نارضايتي از بدن در زنان جوان به چشم مي خورد
زنان جوان تاش مي كنند، خودش��ان را با هنجاره��اي اجتماعي 
زيبايي كه در اين نمايش��گاه هاي رس��انه اي نمايش داده مي شود، 

 .)Bergstrom et al. ، 2009( تطبيق دهند
همانطور كه قب��ًا ذكر ش��د، تمايل زن��ان براي به دس��ت آوردن 
هنجاره��اي اجتماع��ي زيبايي جديد نيس��ت و در ان��واع مختلف 
رسانه هاي جمعي رخ داده اس��ت. با اين حال، رسانه هاي اجتماعي 
سيستم عامل هاي جديدي را براي زنان ايجاد كرده اند تا بتوانند روي 
ظاهر خود متمركز شوند و آن را بازتاب دهند. در حالي كه رسانه هاي 
سنتي و رس��انه هاي تصويري مدل هاي نامعلوم را نشان مي دهند، 
رسانه هاي اجتماعي به كاربران اجازه مي دهند تا خود را در حالي كه 
ديگر افراد »واقعي« را مشاهده مي كنند، نشان  دهد. به اين ترتيب، 
رسانه هاي اجتماعي پرسش هاي جديدي در رابطه با تصوير ظاهر 

مطرح مي كنند. 
  رسانه هاي اجتماعي

رسانه هاي اجتماعي تعاملي تر از رسانه هاي سنتي است و به همين 
دليل كاربر را با انتخاب بيشتري براي شخصي سازي و كنترل تجربه 
خود فراهم مي كند. كاربران مي توانند سيستم عامل هاي رسانه هاي 
اجتماعي و ابزارهاي بيان را انتخاب كنند كه به بهترين وجه با نيازها 
و شخصيت هاي آنها متناسب باشد. همراه با اين حس شخصي سازي، 
رسانه هاي اجتماعي داراي طبيعت مبتني بر هويت و انگيزه نسبتاً 
مؤثر نسبت به رس��انه هاي سنتي هس��تند، زيرا كاربران را تشويق 
مي كنند تا خود منحصر به فرد نشان دهند و با ديگر كاربران در سطح 
 .)Acquisti and Gross، 2006( ش��خصي ارتباط برقرار كنن��د
به همين ترتيب، رس��انه هاي اجتماعي تبديل ب��ه يك ابزار حياتي 
 براي ايجاد و حفظ اعتبار و ارتباطات آناين و آناين خود ش��ده اند

 .)Madden and Smith، 2010( 
واقعيت اين است كه رسانه هاي اجتماعي حاوي اجزاي نمايش هويت 
و ارتباطات ارتباطي هستند و نشان مي دهد كه اين مكان ها ممكن 
است از رسانه هاي سنتي متفاوت باشند. مطالعات بي شماري نشان 
مي دهد كه مصرف رس��انه هاي جمعي توانايي تأثيرگذاري بر ابعاد 
مختلف تصوير ظاهر كاربران را دارد )براي بررس��ي، به Levine و 

 .)2004 ،2009 ،Harrison

 از س��وي ديگر، Instagram  به طور خاص بر انتش��ار و مصرف 
عكس هاي شخصي متمركز است. به اين ترتيب، Instagram  به 
طور بالقوه مي تواند ارتباط مستقيم بين تصوير ظاهري و فعاليت در 
سايت را نشان دهد. Instagram selies  يك پديده بسيار جالب 
است، زيرا آنها اجازه آپلود عكس هاي خودشان را مي دهند كه روي 
ظاهر فيزيكي كاربران تمركز مي كنن��د. بنابراين Selies فرصتي 
منحصر به فرد براي شناس��ايي ارتباطات بين محتواي تصوير خود 

ايجاد شده و درك تصوير ظاهر يك فرد فراهم مي كند. 
مطالعه حاضر با هدف درك بهتر پديده خودستايي اينستاگرام، به ويژه 

در ارتباط با تصوير ظاهري زنان جوان اس��ت. همانطور كه قبًا ذكر 
ش��د، بحث هاي زيادي در رابطه با اثرات رسانه هاي اجتماعي مطرح 
مي شود كه ممكن است روي زنان جوان تأثير بگذارد، به خصوص در 
مورد تصوير ظاهري. تصوير ظاهر را مي ت��وان با روش هاي مختلفي 
ارزيابي كرد، اما مطالعه حاضر روي نارضايتي از ظاهر تمركز مي كند و 
از شركت كنندگان مي خواهد تا تصوير ظاهر خود را در رابطه با حس 

منحصربه فرد خود از بدن ايده آل زيبا مورد توجه قرار دهند. 
ش��ركت كنندگان با BMI بااتر و چاق تر نارضايتي بيشتر بدن را 

گزارش كنند. 
پيش بيني هاي مختلف در مورد ارتباطات بالق��وه بين اضافه وزن، 
نارضايتي از ظاهر و selies وجود دارد. در عين حال، اندازه واقعي 
اندام اهميتي بسيار كمتر از احساس رضايتمندي شركت كنندگان 
نس��بت به اندازه او دارد؛ براي مثال، زناني كه با اندازه اندام بزرگ تر 
هستند در صورت احساس رضايتمندي، احتمااً با افتخار مي توانند 
خودش��ان را از يك زن نس��بتاً كوچك تر كه از تصوير ضعيف بدن 
 selies رنج مي برند، متمايز كنند. در هر صورت، گرفتن يا ارسال
ممكن اس��ت به يك حس از تصوير متصل شود. با اين حال، اين كه 
آيا اين رابطه مثبت يا منفي است، بحث انگيزتر است. از يك طرف، 
زنان جوان كه ميزان باايي از نارضايت��ي از بدن را تجربه مي كنند، 
مي توانند خود را در تاش براي رسيدن به پيام هاي تأييدكننده كه 
ممكن اس��ت اعتماد به نفس خود را افزايش دهند، انجام دهند. از 
سوي ديگر، افراد با تصوير ضعيف بدن ممكن است تمايل به اشتراك 

تصوير خود نداشته باشند. 
  شركت كنندگان و مراحل

نمونه شامل 130 دانشجوي دختر دانماركي از سن 18 تا 32 سال 
بود. ش��ركت كنندگان از طريق فيس بوك براي تكميل نظرسنجي 
آناين استخدام شدند. براي افزايش بيشتر وضوح، شركت كنندگان 
از خود خواس��ته بودند تا تنها روي ش��خصيت هاي انفرادي )يعني 
پرتره هاي تصويري كه فقط تصوير خودش��ان را ش��امل مي شوند( 
متمركز شوند. قسمت دوم پرسشنامه ش��امل آيتم هاي جسمي و 
بدني ش��ركت كنندگان بود. بخش نهايي اين نظرسنجي، اطاعات 

جمعيت شناختي اوليه را جمع آوري كرد. 
  معيارها

 )BMI( اندازه واقعي بدن شركت كنندگان به شكل شاخص توده بدن
مورد بررس��ي قرار گرفت. BMI  شاخصي اس��ت كه معمواً براي 
تخمين وضعيت تعادل در وزن اس��تفاده مي شود كه با اندازه گيري 
وزن ف��رد )در كيلوگرم( و تقس��يم آن با ارتفاع قد )در س��انتيمتر( 
محاسبه مي شود. با توجه به مؤسسه ملي بهداشت  )ND(، محدوده 
BMI معمواً با استفاده از محدوده هاي زير تعريف مي شود: كمتر 

از 18/5 وزن كم است؛ 24/9-18/5 وزن طبيعي است؛ 25-29/9 
داراي اضافه وزن است و بيش از 30 چاق است. ميانگين BMI در 

 .)3/17 = SD( مطالعه حاضر 21/59 بود
  نتيجه گيري

اين مطالعه نش��ان داد افرادي كه داراي اضافه وزن يا چاق هستند 
احتمااً بيش��تر نارضايتي از بدن را تجربه خواهند كرد با اين حال، 
پيامده��اي آن در م��واردي كه نتايج خ��اص م��ورد بازجويي قرار 

مي گيرند، تا حدي پيچيده تر است. 
اگرچه اكثر ش��ركت كنندگان در محدوده BMI كامًا سالم بودند 
اما متوسط ش��ركت كنندگان تمايل داش��تند تا اغرتر شوند. اين 
يافته از ادعاهاي قبلي )به عنوان مثال، Bergstrom  و همكاران، 
2009( پشتيباني مي كند، كه نشان مي دهد ايده زنان اغراندام كه 
در رسانه هاي تصويري به تصوير كشيده ش��ده است، به اين معني 
اس��ت كه زنان جوان تصور مي كنند بايد اينگونه باشند. اين مسئله 
چالش هاي فراواني را در سراسر دنيا به دنبال داشته است و جامعه 
ما نيز از تبعات چنين نگاهي مصون نمانده است. در چنين شرايطي 
است كه مسئوليت اجتماعي رسانه ها ايجاب مي كند در كنار تأكيد 
بر الگوهاي سالم سبك زندگي نگاه هاي افراطي درباره ظاهر را ترويج 
نكنند تا جامع��ه و به خصوص زنان و دختران جوان از آس��يب هاي 

چنين نگاهي كمتر آسيب ببينند. 

 اينحل ماندن معماي نفقه
 در شعار اشتغال برابر زن و مرد

زن و مرد وقتي زير يك س��قف قرار مي گيرند و پيوند زناش��ويي ميان 
آنها بسته مي شود به خانواده تبديل مي ش��وند. خانواده مفهومي تازه 
اس��ت؛ مفهومي كه با مفهوم زن يا مرد زمين تا آسمان فرق مي كند. 
دنياي زنانه يا دنياي مردانه هم براي خودش از دنيايي كه يك زن و مرد 
وقتي خانواده مي شوند در كنار هم مي سازند تفاوت بسيار دارد. پشت 
ديوارهاي خانه زن و مرد بايد در كنار يكديگر يك زندگي را بس��ازند و 
اينجاست كه فقه اس��امي وارد ش��ده و قوانين و وظايف و نقش هايي 
را براي زن و مرد تعيين كرده اس��ت. قوانيني كه اج��راي آنها موجب 
مي شود تا زن و مرد بتوانند در نقش هاي اصلي خود يعني همسري و 
پدري يا مادري فرو بروند و خوش بدرخشند. در قوانين فقهي همچون 
نفقه يا وظايفي كه مرد و مرد در قبال يكديگر دارند آنچنان حس��اب 
ش��ده اس��ت كه ثمره اش جز تكثير مودت و رحمت در كانون خانواده 
نيست. در برابر اين اما هر جا كه با نگاه هاي ديكته شده دنياي غرب و 
تصويب قوانيني كه با شرع اسام و فقه شرعي مطابقت ندارد خانواده 
در برابر اجبار و اصرار بيروني قرار داده شده آثار و نتايج آن براي خانواده 
و نقش آفريني هاي زنان و مردان در درون خانه مخرب بوده است. يكي 
از اين اصرارها و اجبارهاي بيروني با نگاه تقليدي از دنياي غرب نگاه به 
اشتغال زنان و طرح شعار برابري زن و مرد و شكل بومي سازي شده آن 
يعني موضوع عدالت جنسيتي است. به اين معنا كه زنان و مردان حق 
دارند به نسبت برابر از موقعيت اشتغال و استخدام برخوردار باشند و اين 

مسئله بنا شده تا در استخدام هاي دولتي هم مورد توجه قرار بگيرد. 
صرفنظ��ر از اينكه الزامات جامعه ام��روز زنان را ه��م ناگزير كرده تا 
همپاي مردان كار كنند و در چرخه اقتصادي خانواده نقش ايفا كنند 
اما واقعيت ديگري هم بر مبناي فقه اسامي وجود دارد كه نمي توان 
آن را در مباحث اقتصادي و طرح شعارهاي برابري يا عدالت جنسيتي 
و اشتغال برابر زنان و مردان ناديده گرفت. واقعيت اين است كه مطابق 
ش��ريعت اس��ام وظيفه تأمين معاش خانواده به عهده مرد گذاشته 
شده است و مرد خانه موظف است تا به زن نفقه بدهد. از سوي ديگر 
بسياري از زناني كه امروز براي داشتن شغل تاش مي كنند در عمل 
نيازي به اش��تغال ندارند و تنها به خاطر قالب ذهني ارائه شده از زن 
فعال و اجتماعي است كه مي كوشند تا شرايطشان را هرطور شده با 
اشتغال در خارج از خانه انطباق بدهند زيرا زن خانه دار از سوي جامعه 
به عنوان زني فعال شناخته نمي شود و مطابق تعاريف القا شده از سوي 
رسانه ها و برخي مس��ئوان زن،  موفقيت زنان در حوزه فعاليت هاي 
اجتماعي ش��ان اس��ت كه بروز و ظهور پيدا مي كند. در مقابل چنين 
ديدگاهي برخي كارشناسان زن و خانواده معتقدند در سياستگذاري 
نبايد به زنان فرصت برابر داد. دليل اين باور هم اس��تدال به وظيفه 
مردان در فقه شيعي است. به اين مفهوم كه مرد مسئوليت نفقه دارد 
و نان آور خانواده است و اگر مبتني بر فقه برنامه ريزي و سياستگذاري 
شود، اولين فرصت ها را بايد در اختيار مردان قرار دهيد. به بيان ديگر 
اگر بخواهيم بحث برابري اش��تغال زنان و مردان را مطرح كنيم بايد 
اين برابري در هزينه هاي زندگي هم مطرح شود و اين بار زنان نيمي 
از مخارج خانه را به عهده بگيرند. هرچند بسياري از خانم هاي شاغل 
به شكل داوطلبانه كمك هزينه تأمين مخارج زندگي اند اما ورود به 
مرزهاي خانه و خانواده مي تواند فضاي تعاملي زن و ش��وهر را دچار 
تعارض جدي كند. بنابراين شايد بهتر باش��د مسئوان حوزه زنان و 
خانواده به جاي تكرار ش��عارهاي فمينيستي و غرب گرايانه برابري و 
عدالت جنسيتي و اشتغال برابر فكري به حال توانمند سازي و اشتغال 
پايدار زنان نيازمند اشتغال كنند و از سوي ديگر در جايي كه حضور 
زنان الزامي نيست اين فرصت را به مرداني بدهند كه قرار است نان آور 

يك خانواده باشند و به زنانشان نفقه بدهند. 

زنان تروا 
زنان تروا، نمايشنامه اي است كه اوريپيد در سال 415 پيش از مياد 
بر صحنه تئاتر آتن برد. در آن روزگار بس��يار دور، مردي به روش��ني 
ديد كه جنگ چيس��ت و آنچه را ديد در قالب نمايشنامه اي بي نظير 
و تأثيرگذار عرضه كرد. اوريپيد يكي از س��ه تراژدي نويس مهم عصر 
زرين درام يونان اس��ت كه منتقدان قديم و جديد، او را درام پردازي 
سنت شكن، نوآور و متعارف مي دانند. او در يكي از سال هاي دهه 480 
پيش از مياد در بخش شرقي آتن زاده شد. اطاعات كمي از زندگي 

او در دست است. 
نخستين نمايشنامه  او يك سال پس از مرگ آيسخولوس در سال 455 
پيش از مياد روي صحنه رفت و او مقام سوم را كسب كرد. در سال 441 
پيش از مياد به نخستين پيروز ي اش دست يافت. مي گويند بيش از 90 
نمايشنامه نوشته است و امروزه 19 نمايشنامه از او موجود است. ممكن 
است نمايشنامه رسوس از او نباش��د. آخرين باري كه در آتن به رقابت 
پرداخت، در سال 408 پيش از مياد با نمايشنامه اورستس بود، سپس 
به مقدونيه و دربار آرخائوس رفت و نمايش��نامه اي به نام اين پادشاه 
نوشت. اوريپيد در سال 406 پيش از مياد در مقدونيه، حين نگارش 

نمايشنامه كاهنه هاي باكوس درگذشت. 
ژان پل س��ارتر )Jean Paul Sartre( براي بيان پاره اي از حرف ها و 
دغدغه هاي خود به نمايشنامه كهن يوناني زنان تروا روي آورد و آن را 
با عناصر و مفاهيم دوران خود درهم آميخت. در متون تاريخي و ادبي 
يونان ماجراي ربوده شدن هلن، همسر مناس، كه بهانه اي براي انهدام 
شهر تروا مي شود، داستاني كهن و شناخته شده است؛ ولي وقتي ژان پل 
سارتر به روزآمدسازي اين ماجرا مي پردازد و در خال كلمه هايي كه بر 
زبان شخصيت هاي تراژدي اوريپيد مي گذارد، از جنگ هاي استعماري 
س��خن مي گويد و از جنگ ويتنام به عنوان جنگي كثيف ياد مي كند، 

سخنش معنايي ديگر مي يابد. 
دوستداران تئاتر با بازسازي و بازآفريني متون كهن نمايشي يونان چه 
روي صحنه و چه بر پرده سينما به خوبي آشنايي دارند. درام هاي آشيل، 
سوفوكل و اوريپيد از دوران باستان تا امروز بارها به روز شده و به روي 

صحنه رفته است. 
سارتر مي گويد: »امروزه ما مي دانيم كه جنگ يعني چه: جنگ اتمي، 
نه غالبي به جا مي گذارد نه مغلوبي. آنچه در سراسر نمايشنامه به طور 
روشن آشكار مي شود همين است: يونانيان تروا را ويران كرده اند، اما 
از اين پيروزي خود سودي نمي برند زيرا انتقام خدايان تمامي آنان را 
نابود خواهد كرد. همانطور كه كاساندر مي گويد، هر انسان عاقلي بايد 
از جنگ بپرهيزد، ولي نيازي به بيان اين نكته نيست: موقعيت اينان 
و آنان، به اندازه كافي شاهدي بر اين ادعا است. من ترجيح داده ام كه 

كام آخر را پوزئيدون به زبان بياورد: »شما همه خواهيد مرد.«
كتاب زنان تروا برداشتي از اثر اوريپيد نوشته ژان پل سارتر، بزرگ ترين 

اثر در ادبيات ضدجنگ جهان، 25 قرن پيش نوشته شده است.

مريم زاهدي

  زهرا چيذري
خودش را جلوي آينه ورانداز مي كند؛  لبخندي از رضايت مي زند و گوشي تلفن همراهش را برمي دارد 
تا از خودش س�لفي بگيرد و ديگران را نيز در اين رضايت مندي ش�ريك كند!  اما يك نكته بر وفق 

مرادش نيست. عكس�ش در آينه به او مي گويد اضافه وزن دارد همچنانكه خودش هم از وضعيت 
اندام خود راضي نيست. اين بار دست به كار مي شود و به سراغ نرم افزارهاي ويرايش عكس مي رود 
تا ظاهرش را قابل تحسين كند اما همين ماجرا زمينه اي مي شود براي تاش بيشتر و بيشتر براي 

رسيدن به اندام ايده آل؛ تاشي كه خيلي وقت ها از مثلث مرگ يعني آرايشگاه، باشگاه هاي بدنسازي 
و ماهواره و فضاي مجازي مي گذرد و دختران و زنان جواني همچون او را وادار مي كند تا براي رسيدن 
به تصوير ايده آلي كه در رسانه ها از زن مقبول به نمايش درمي آيد خودشان را به آب و آتش بزنند. 

زهرا چیذری
  گزارش  يک

تمايل زنان ب�راي به دس�ت آوردن هنجارهاي 
اجتماعي زيبايي جديد نيست و در انواع مختلف 
رس�انه هاي جمعي رخ داده اس�ت. با اين حال، 
رسانه هاي اجتماعي سيستم عامل هاي جديدي 
را براي زنان ايجاد كرده اند تا بتوانند روي ظاهر 
خود متمرك�ز ش�وند و آن را بازت�اب دهند. در 
حالي كه رسانه هاي سنتي و رسانه هاي تصويري 

مدل هاي نامعلوم را نشان مي دهند
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 انتقال آب درياي خزر ب�ه فات مرکزي ايران 
چندين سال اس�ت مطرح ش�ده ولي اخيراً با 
س�فر رئيس جمهور به استان س�منان به طور 
جدي تر دنبال مي شود. آقاي روحاني سيزدهم 
آذرماه در جمع مردم س�منان گف�ت: »از نظر 
دولت تمام مس�ائل بحث انتقال آب از شمال 
کش�ور به استان س�منان حل ش�ده است. از 
قبل مش�کاتي در اين زمينه مطرح مي ش�د 
که پيش بيني هاي ازم براي رفع آن انجام شد 
تا مردم اين استان از آب س�الم براي مصارف 
آشاميدني، کشاورزي و صنعت برخوردار شوند 
و از نظر محيط زيس�تي نيز ضربه اي به منطقه 
و ساير استان ها وارد نش�ود. از فردا صبح اگر 
سرمايه گذاري بخواهد براي انتقال آب از شمال 
به مرکز ايران و استان سمنان اقدام کند، دولت 
آمادگي دارد ت�ا در مدت کوت�اه آن را واگذار 
کند و کارهاي مطالعاتي اين اقدام انجام شده 
است.« »بنياد خزر« متولي کارهاي مطالعاتي و 
عملياتي پروژه انتقال آب خزر به فات مرکزي 
اي�ران اس�ت. گفت وگ�وي »جوان« ب�ا احمد 
ربيعي مديرعامل بنياد خ�زر را مي خوانيد که 
به نکات جالبي در اين رابطه اشاره کرده است. 

  
جناب آقاي دکتر ربيعي! از نگاه ش�ما 
دليل اصلي مخالفت برخي نمايندگان 
مجلس، اساتيد، دانشگاهيان و مردم 
با اجراي طرح انتقال آب درياي خزر به 

استان سمنان چيست؟
نکته اول آن است که اغلب اين اشخاص از جزئيات 
اجراي اين پ��روژه اطاع��ي ندارن��د و بي غرض 
اظهارنظر مي کنند. اقليتي هس��تند که به برخي 
اطاعات و جزئيات پروژه دسترس��ي دارند ليکن 
منافع محلي و منطقه اي آنان مانع پذيرش انجام 
پروژه مي شود ش��امل تعداد اندکي از نمايندگان 
محترم مجلس ک��ه منطقه اي فک��ر مي کنند نه 
منطقي و عمدتاً رفتارشان سياسي است و مردم نيز 
از آنان تأثير مي پذيرند، الناس علي دين ملوکهم. 

نکته مهم اينجاس��ت وقتي با نخبگان و اس��اتيد 
اس��تان مازندران صحبت مي کنيم و نس��بت به 
اهداف و جزئيات طرح توجيه مي شوند به اردوگاه 

موافقين طرح مي پيوندند. 
غالبًا اظهار مي شود که درياچه خزر با 
اجراي اين طرح به سرنوشت درياچه 
اروميه دچار خواهد شد. ديدگاه شما 

در اين ارتباط چيست؟
اين سخن، تکيه کام غالب مخالفان شده است و 
در واقع با اين اظهارات با احساسات مردم بازي و 
از اين عبارت براي تشويش افکار عمومي و فريب 
مردم استفاده مي کنند. اواً درياچه خزر از طريق 
بزرگ ترين رود دنيا يعني ولگا به درياي س��ياه و 
آب هاي آزاد دنيا متصل است. ورودي آب درياي 

س��ياه و آب هاي حوضه آبريز رود ولگا به وسيله 
روس ها کنترل مي شود. 

س��اانه 275 ميليارد مترمکعب آب ش��يرين از 
رود ولگا و 130 رودخان��ه ديگر وارد درياچه خزر 
مي ش��ود. حجم آب درياي خزر برابر است با 78 
هزار ميليارد مترمکعب و حجم آب درياچه اروميه 
برابر است با 32 ميليارد مترمکعب يعني يك به 
3200، بنابراين برداشت 200 ميليون مترمکعب 
از يك مخزن 78 هزارميلي��ارد مترمکعبي قابل 
احساس نيس��ت و به مثابه آن است که بخواهيم 
از يك مخزن تقريباً 400 ليتري ظرف مدت يك 

سال يك سي سي آب برداشت کنيم. 
آيا اين مقدار برداشت قابل احساس است؟ اگر يك 
ميليارد مترمکعب هم برداشت کنيم مي شود پنج 
سي سي از يك مخزن 400 ليتري ظرف يك سال. 
در حالي که 275 ميليارد مترمکعب ساانه ورودي 
آب به درياچه خزر اس��ت و در اي��ن رقم نزوات 

آسماني محاسبه نشده است. 
برخ�ي معتقدن�د ب�ا نمک زداي�ي و 
شيرين س�ازي آب دري�ا، به س�واحل 
دريا يا سطوحي از آب دريا آسيب هاي 
زيست محيطي جدي وارد مي شود. نظر 

شما در اين باره چيست؟
عاوه بر اين موضوع، عده اي شايعه کرده اند که در 
س��احل نزديك نيروگاه نکا، تعاوني هاي صيادي 
و مناطق صيد آنان آس��يب مي بيند، در حالي که 
ابداً چنين نيست. اواً با تکنولوژي جديد با فاصله 
1000 متر و بيشتر، از ساحل دريا، لوله هاي آبگير 
به وسيله دستگاه D.D.H  در عمق 40 متري به 

صورت افقي تا 500 متر زير بستر دريا عبور داده 
مي ش��وند و در س��ه يا چهار متري زير بستر دريا 

نصب مي شوند. 
آب دريا با عبور از ايه هاي ش��ني بستر که نقش 
فيلتر را دارند از طريق اين لوله ها که داراي درزها و 
سوراخ هاي پانچ  شده مي باشند، طبق قانون ظروف 
مرتبطه به سطح دريا منتقل شده و در دستگاه هاي 
آب شيرين کن عمليات نمك زدايي و شيرين سازي 
انجام مي گيرد، بنابراين براي صيادان، ساکنان و 
تأسيسات س��احلي هيچ گونه فعاليت آبگيري و 

عمليات انتقال، قابل احساس نيست. 
در اين روش همچنين به هيچ وجه آبزيان، اشيا و 

آلودگي ها به داخل لوله ها نفوذ نخواهند کرد. 
نکته مهم تر اينکه سيستم جديد آب شيرين کن ها 
که به روش R.C.E  کار مي کنند اساس��اً پسابي 
ندارند که به دريا برگردد بلکه نمك دريا و س��اير 
عناصر محلول در آن به صورت خشت خشك يا 
کيك قهوه اي از سيس��تم آب ش��يرين کن خارج 
مي شود که محصولي ارزش��مند و قابل فرآوري 

است و از آن عناصر مفيدي به دست مي آيد. 
اس�تحصال چه عناصري از اين طريق 
امکان پذير است و چه کاربردهايي براي 

آنها درنظر گرفته ايد؟
سديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم، برم و 85 عنصر 
مفيد ديگر. سديم يا همان نمك که هم مصارف 
خوراکي دارد و ه��م صنعتي و تولي��د کلر از آن 
امکان پذير است که مصارف باايي در کشور دارد. 
از پتاس، ک��ود زراعي براي بارورس��ازي خاک به 
دست مي آيد که کشور به آن نياز جدي دارد. پتاس 
همچنين ماده اوليه شوينده ها، داروهاي بهداشتي 
و آرايشي و انواع سرم ها و داروهاي پزشکي است. 

عنصر کلسيم هم به همين نحو ماده اوليه بسياري 
از داروهاس��ت. منيزي��م نيز به عن��وان يك ماده 

ارز شمند، مصارف نظامي دارد. 

بنابراين براي تصفيه و فرآوري عناصر، 
تأسيسات و کارخانجات زيادي بايد در 

محل ايجاد شود؟ 
بل��ه؛ ب��ا اج��راي اي��ن ط��رح زمين��ه  ب��راي 
سرمايه گذاري هاي سنگين فراهم مي شود. هزاران 
شغل پايدار ايجاد خواهد شد و براي صادرات اين 
حجم از فرآورده هاي ارزشمند قطعاً بايد ظرفيت 

اسکله ها و بنادر در سواحل خزر افزايش يابد. 
برخي معتقدند مس�ير خط انتقال آب 
دريا به استان س�منان، مزارع، باغات 
و بخش هايي از جنگل ه�اي هيرکاني 
را تخريب خواهد کرد. در اين باره چه 

توضيحي داريد؟
اواً خط انتقال آب دريا در کنار خط انتقال نفت 
اجرا خواهد ش��د. مردم مازندران مي دانند براي 
انتقال نفت کشورهاي حاشيه خزر، شامل روسيه، 
قزاقستان و ترکمنس��تان در دولت مرحوم آقاي 
هاشمي رفسنجاني و دولت هفتم، خط انتقال نفت 
از بندر اميرآباد نکا تا پاايشگاه نفت تهران احداث 
شده و هزاران هکتار از جنگل ها و مراتع پاک تراشي 
شده و اين خط هم اکنون به عنوان جاده دسترسي 
به عرض 20 تا 30 متر توسط روستاييان عزيز ما 

در حال استفاده است. 
در اين طرح قرار است دو رشته لوله به قطر 1600 
ميلي متر در کنار لوله هاي نفت نصب و با هش��ت 
ايستگاه پمپاژ، 200 ميليون مترمکعب آب منتقل 
شود. ثانياً مقرر گرديده در برخي مسيرها چنانچه 
درختان يا مزارع يا تأسيسات شهري وجود داشت 
با استفاده از دستگاه D.D.H  لوله ها از عمق زمين 

عبور داده شوند. 
ثالثاً در اين طرح، از لب ساحل به طول 81 کيلومتر 
از خط نفت اس��تفاده خواهد ش��د يعني مس��ير 
موجود، از ضلع شرقي شهرهاي ساري، شيرگاه، 
زيرآب و پل سفيد تا دوآب و از دوآب از کنار جاده 
دوآب- خطيرکوه اس��تفاده خواهد ش��د. سپس 
از چش��مه روزيه خطيرک��وه از خ��ط انتقال آب 
روزيه- سمنان و تونل موجود استفاده خواهد شد 
و از تونل يك رشته لوله به سمت دامغان و شاهرود 
و ميامي خواهد رفت و يك رشته به سمت سمنان 
و گرمسار که عمدتاً از کنار خط نفت و گاز موجود 

استفاده خواهد شد. 
آي�ا اي�ن مق�دار آب ب�راي مص�ارف 
کش�اورزي توجيه اقتصادي دارد؟ آيا 
براي پوش�ش کوير يا ايجاد درياچه ها 

استفاده خواهد شد؟ 
اين آب صرفاً براي مصرف ش��رب مردم اس��تان 
خواهد بود و ممکن اس��ت بخش��ي براي صنعت 
مورد استفاده قرار گيرد. قيمت تمام شده اين آب 
در مقصد کمتر از 5 هزار  توم��ان نخواهد بود لذا 
براي کشاورزي سنتي و غرقابي توجيه اقتصادي 
ندارد مگر در کشت گلخانه اي و کشاورزي مدرن و 
صنعتي. ايجاد درياچه يا انتقال به کوير متأسفانه 
شايعاتي است که برخي با اهداف سياسي و به طور 

مغرضانه مطرح مي کنند. 
واقعاً کدام عقل سليمي قبول مي کند که آب گران 

و ارزشمند در کوير رها شود. 
برخي عنوان مي کنند که انتقال آب درياي 
خزر، تنها براي توسعه استان سمنان است. 

نظر شما درباره اين ديدگاه چيست؟
اين نوع اظهارات ناش��ي از هم��ان تاش هاي 
مغرضانه ب��راي ممانعت از انجام پروژه اس��ت. 
البته ممکن اس��ت برخي از روي ناآگاهي اين 
سخن را بيان کنند. متأس��فانه هنوز برخي از 
مسئوان پديده خشکسالي و روند رو به تزايد 
مهاجرت و تخليه سرزمين را جدي نگرفته اند. 
حيات مردم حاش��يه کوير و فات مرکزي به 
مخاطره افتاده اس��ت. اکنون همه تدابير ازم 
براي مصرف بهين��ه و صرفه جوي��ي در حوزه 
کشاورزي و صنعت و شرب مردم اجرايي شده 
است ولي با اين حال مردم استان با جيره بندي 

آب روبه رو شده اند. 
براي آگاهي بيش��تر توصيه مي کنم حتماً به آمار 
و ارقام و اقدامات مسئوان اس��تان توجه کنيد. 
مي توانيد همه اطاع��ات ازم در اين زمينه را با 
جس��ت وجو در اينترنت از زبان مسئوان استان 
بش��نويد. حقيقتاً فاجعه بزرگي ف��راروي مردم 
قرار دارد. اکنون نگهداش��ت جمعي��ت مهاجر از 
استان مازندران جزو دغدغه هاي مديران استان 
سمنان است. بديهي است با انتقال اين مقدار آب، 
هم ثبات جمعيتي خواهيم داشت و هم ظرفيت 
مهاجرپذيري استان از مازندران و حاشيه تهران 

افزايش پيدا خواهد کرد.

مت�روي  اح�داث  کار  س�رانجام 
اسامش�هر با پيش بين�ي تخصيص 
۳۵00 ميلي�ارد تومان اعتب�ار آغاز 
ش�د که ب�ا اتص�ال آن شهرس�تان 
بهارس�تان و س�اير نقاط اين منطقه 
ب�ه مس�ير ته�ران وصل مي ش�ود. 
محسن عليجاني زماني نماينده مردم 
تهران، ري، ش��ميرانات، اسامش��هر 
و پرديس ب��ا اعام خبر آغ��از احداث 
مت��روي اسامش��هر گف��ت: اجراي 
پروژه اتص��ال خط 3 مت��روي تهران 
به اسامش��هر آغاز ش��د و از اين نظر 
داراي اهميت است که اين شهرستان 
در جنوب ش��هر تهران ق��رار گرفته و 
ح��دود 800 هزار نف��ر جمعيت دارد، 
ضمن اينکه اين خط مترو شهرستان 

بهارستان و ساير نقاط اين منطقه را نيز 
به مسير تهران وصل مي کند. 

 وي افزود: اجراي اين پروژه از نظر حمل 
و نقل مردم اسامش��هر داراي اهميت 
زيادي است و چندين سال بود که اين 
پروژه در دس��ت مطالعه قرار داش��ت و 
اجرا نمي شد، اما با پيگيري هاي صورت 
گرفته از سوي نمايندگان تهران، ري، 
شميرانات، اسامش��هر و پرديس براي 
تأمين بودجه اي��ن ط��رح، فرماندار و 
ش��هردار اسامش��هر از بُعد اجرايي با 
حمايت ش��هردار تهران که اجراي اين 
طرح را به شهرداري اسامشهر واگذار 
کرد و حمايت سازمان برنامه و بودجه 
براي تأمي��ن اعتبارات م��ورد نياز اين 

بخش به مرحله اجرا رسيد. 

   مشارکت قرارگاه خاتم اانبيا در 
اجراي مترو

عليجاني تصريح ک��رد: نکته اي که در 
جهت اجراي اي��ن پ��روژه از اهميت 
بس��زايي برخ��وردار بوده، اين اس��ت 
که ق��رارگاه خاتم اانبيا قرار اس��ت از 
نظر اجراي��ي به اين پ��روژه ورود کند 
تا مطالبه مردم اسامش��هر در جهت 
اتص��ال متروي اين منطق��ه به تهران 
محقق ش��ود.  وي در مورد اعتبارات 
مورد نياز براي اج��راي پروژه متروي 
تهران- اسامش��هر اظهار ک��رد: اين 
پروژه داراي دو فاز اس��ت که فاز اول 
آن از نقطه اتص��ال آزادگان تا ميدان 
نماز بوده که 13 کيلومتر است و يك 
اتصال آن هم از مي��دان نماز و قائميه 

است که 7 کيلومتر است و اجراي آن 
به 36 ماه زمان نياز دارد و جدا از بحث 
بهره برداري و واگن هاي مترو، اجراي 

آن به 450 ميلي��ارد تومان اعتبار نياز 
دارد که هم از منابع داخلي اسامشهر 
اعم از ش��هرداري و فرمانداري و هم از 

رديف ملي که بودجه اسامشهر دارد، 
تأمين مي شود.   اين نماينده مردم در 
مجلس دهم افزود: ما سه سال است که 
اين رديف بودجه را تقويت کرده ايم و به 
رغم اينکه برخي تنها معتقد به اجراي 
قطار حومه بودند و به موضوع راه اندازي 
متروي اسامش��هر توجهي نداشتند، 
تاش کرديم که هم قطار حومه و هم 

متروي اسامشهر اجرا شود. 
دبير مجمع نمايندگان استان تهران در 
مجلس شوراي اسامي يادآور شد: در 
مجموع پيش بيني مي شود اجراي کامل 
اين پ��روژه با هزينه هاي تأسيس��ات و 
واگن ها تا 3500ميليارد تومان اعتبارات 
نياز داشته باشد که س��عي مي کنيم از 
رديف ملي و منابع داخلي تأمين شود. 

با مشارکت قرارگاه خاتم اانبيا صورت گرفت 
آغاز احداث متروي اسامشهر و اتصال آن به خط ۳ متروي پايتخت 

با اج�راي اين ط�رح زمينه  براي 
سرمايه گذاري هاي سنگين فراهم 
مي شود. هزاران شغل پايدار ايجاد 
خواهد ش�د و براي صادرات اين 
حجم از فرآورده هاي ارزش�مند 
قطعاً بايد ظرفيت اسکله ها و بنادر 

در سواحل خزر افزايش يابد

    حمل و نقل شهري

تيتر شهر

بسياری از بناهای تاريخی و ارزشمند پايتخت در سال های گذشته به دايل 
متعدد تخريب يا نابود شده اند. هويت اين ش�هر به داشته های آن است و 
تا زمانی که هويت آن حفظ و حراس�ت نشود صحبت از توسعه و پيشرفت 
بی معنا خواهد بود. حاا مسئوان شهری تصميم گرفته اند با تدبير مديريتی 
و استفاده از ظرفيت شهری و تخصصی بناهای ارزشمند را به عنوان ميراث 
گرانبها در قلب اين شهر حفظ کنند. بر اين اساس مذاکره پيروز حناچی، 
شهردار تهران با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه نتيجه داد. بر اساس 
تصميم  های اتخاذ ش�ده در اين ديدار دوس�تانه قرار است با تشکيل يک 
کميته مشترک بين وزارت امور خارجه و شهرداری تهران به رياست معاون 
شهرس�ازی و معماری تمامی موضوعات قابل طرح برای استفاده بهينه از 
ظرفيت تاريخی، فرهنگی و هنری ميدان مشق بررسی شود. اين موضوع 
تمرين و گام بلندي برای حفظ و بناهای ارزشمند پايتخت به شمار می رود.

  
با توجه به اينکه برآورده ش��دن آرزوی ديرينه پايتخت نش��ينان برای ورود به 
عرصه تاريخی ميدان مشق تنها با مذاکره و ديدار ش��هردار تهران با وزير امور 
خارجه قابل انجام بود، بااخره اين ديدار دوستانه انجام شد و راهکارهای مبنی 
بر چگونگی اس��تفاده عمومی شهروندان از ميدان مش��ق بعد از ساعات اداری 
وزارت امور خارجه مورد بحث و بررس��ی پيروز حناچ��ی و محمدجواد ظريف 

قرار گرفت.
شهردار منطقه 12 گفت: از چند هفته گذشته مذاکراتی با مديران وزارت امور 
خارجه انجام و نشس��ت هايی نيز در اين خصوص برگزار ش��د که در نتيجه آن 

توافقاتی بين دو طرف در قالب يك صورتجلسه تنظيم شده است.
علی محمد سعادتی با اشاره به همکاری وزارت امور خارجه برای استفاده عموم 
ش��هروندان از محوطه ميدان مشق در گشت و گذارهای ش��بانه افزود: يکی از 
توافقاتی که بين ش��هرداری منطقه 12 و مديران اين وزارتخانه انجام شد، اين 
بود که امکان بازديد عمومی شهروندان بعد از ساعات اداری اين وزارتخانه که 
در تابستان ها ساعت 20 شب و در زمستان ها س��اعت 18 شب است، با تأمين 
نيروهای نگهبان و ناظر در محدوده س��اختمان های وزارت امور خارجه فراهم 

شود.
به گفته وی، قرار است از اين طريق امکان ورود شهروندان به داخل باغ ملی تا 
ساعت 24 با رعايت ضوابط امنيتی خاص صورت گيرد. به همين دليل شهرداری 
منطقه 12 قول داد با تأمين نيروهای حفاظتی و نظارتی زمينه های ازم برای 
گشوده ش��دن درهای باغ ملی به روی مردم بعد از س��اعات اداری وزارت امور 

خارجه تا ساعت 24 فراهم شود.
س��عادتی گف��ت: طب��ق برنامه ريزی ه��ا و توافقات��ی ک��ه بي��ن ش��هرداری 
و وزارتخان��ه انج��ام ش��ده، عم��ًا از ابت��دای دی م��اه ام��کان پ��ارک 
خ��ودروی مدي��ران و ديپلمات ه��ا در محدوده ميدان مش��ق محدود ش��ده 
اس��ت. همچني��ن وزارت امور خارج��ه نيز متعهد ش��د تا پ��ارک خودروهای 
 مدي��ران ارش��د و مهمان��ان وي��ژه خ��ود را ب��ه پارکين��گ اي��ن مجموع��ه 

منتقل کند.
ش��هردار منطقه 12 با تأکي��د بر اينکه عم��ًا همکاری وزارت ام��ور خارجه با 
ش��هرداری تهران منجر به خودروزداي��ی از محدوده تاريخی ميدان مش��ق و 
احترام به اين مجموعه تاريخی می شود، بيان کرد: همچنين برای ورود و خروج 
خودروی ديپلمات ها و مديران ارشد وزارت امور خارجه طبق تدابير انديشيده 

شده گيت مشترک در ورودی های ميدان مشق ايجاد شده است.
وی با اشاره به ساير تصميمات مطرح شده در ديدار شهردار تهران با وزير امور 
خارجه يادآور شد: تصميم ديگری که مطرح ش��د، اين بود که با رعايت تدابير 
امنيتی حفاظ های فيزيکی و نرده های اطراف ميدان را به حداقل برس��انيم تا 

شهروندان بهتر بتوانند به اين محدوده وارد شوند.
سعادتی تأکيد کرد: همچنين قرار است با همکاری اداره برق منطقه، وضعيت 

روشنايی باغ ملی به مرور بهتر از گذشته شود.
شهردار منطقه 12 با بيان اينکه زمينه توافقات انجام شده بين شهردار تهران با 
وزير امور خارجه با تاش های شهرداری منطقه 12 و اداره پشتيبانی وزارت امور 
خارجه فراهم شد، گفت: همچنين قرار است کميته مشترکی بين شهرداری با 
وزارتخانه به سرپرستی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشکيل 
شود تا ايده های مطرح ش��ده در خصوص اس��تفاده بهينه از ظرفيت تاريخی، 
فرهنگی و هنری ميدان مش��ق به دقت مورد بررس��ی قرار گيرد و در نهايت با 
جمع بندی اين ايده و نظرات شاهد اتفاقات و خبرهای خوبی برای حضور مردم 

در اين محدوده باشيم.
س��عادتی با بيان اينکه يکی از ايده های مطرح شده راه اندازی موزه ويژه وزارت 
امور خارجه در ميدان مشق با تغيير کاربری برخی از ساختمان های تاريخی اين 
مجموعه است، يادآور شد: خوش��بختانه استقبال آقای ظريف از پيشنهادهای 
مطرح ش��ده در خصوص بهره برداری بهتر از ميدان مشق بسيار باا بود و حتی 
وزير امور خارجه نيز پيش��نهاداتی را در اين زمينه مطرح کردند که قرار است 

چگونگی اجرای اين پيشنهادها در کميته مشترک بررسی و نتايج اعام شود.
وی درباره تصميم ش��هرداری تهران در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در 
ميدان مشق بيان کرد: طبق پيشنهاداتی که روز گذش��ته در نشست شهردار 
تهران با وزير امور خارجه مطرح شد، در نظر داريم برنامه های فاخر در مقياس 
ملی و بين المللی را در ميدان مش��ق اجراي��ی کنيم. به عن��وان مثال يکی از 
پيشنهادهايی که مطرح ش��د، اجرای برنامه های وزارت امور خارجه در حوزه 
ديپلماتيك و بين المللی در قالب دعوت از مهمان��ان خارجی در عرصه ميدان 
مشق بود. ما نيز به عنوان شهرداری تهران می توانيم در بهتر برگزار شدن اين 

برنامه ها همکاری های ازم را با اين مجموعه داشته باشيم.
س��عادتی تأکيد کرد: با توجه به اينکه ميدان مش��ق يکی از فضاهای عمومی 
شهر است که در بخش��ی از آن وزارت امور خارجه و در بخش ديگری از آن نيز 
دانشگاه هنر عرصه های مشترکی دارند اما قرار است شهرداری تهران، وزارت 
امور خارجه و دانشگاه هنر به نوبه خود بدون خدشه دار کردن حقوق طرفين و 

به ويژه شهروندان از اين فضا استفاده کنند.
به عبارت ديگر نبايد هيچ سازمانی احس��اس کند باغ ملی و ميدان مشق يك 
محدوده سازمانی تحت اختيار است، بلکه اين مجموعه يك عرصه شهری است 

که شهروندان نيز حق استفاده از آن را دارند.

تمرین حفظ بناهای ارزشمند پایتخت 
در میدان مشق

تشکيل کميته مشترک بين شهرداری و وزارت امور خارجه 
برای تبديل ميدان مشق به يک پاتوق فاخر فرهنگی

مديرعامل بنياد خزر در گفت وگو با »جوان«:

انتقال آب خزر به فات مرکزي،  فقط توسعه سمنان نیست



  فارس: مديركل ميراث فرهنگي فارس از راه اندازي سامانه پيشخوان 
مكاتبات ارباب رجوع در اين اداره كل خبر داد.  مصيب اميري با بيان اين خبر 
گفت: يكي از اساسي ترين اهداف استقرار دولت الكترونيك، كسب رضايت 
مردم و تسهيل، تسريع و دقت در نحوه پاسخگويي به تقاضاي آنهاست. به 
همين منظور، با تاش هاي صورت گرفته، انجام مكاتبات اداري، ارسال و 
دريافت نامه ها در اداره كل ميراث فرهنگي، به صورت الكترونيكي و بدون 
نياز به مراجعه حضوري ارائه مي ش��ود.  وي افزود: صرفه جويي در وقت، 
سوخت، كاغذ و هزينه هاي عمومي، كنترل دقيق و كارشناسي نامه ها و 

جلب رضايت مندي بيشتر ارباب رجوع، از مزاياي اين فرآيند است. 
  آذربايجان شرقي: رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي 
گفت: سامانه هاي نوين در 56 هزار و 45 هكتار از اراضي كشاورزي استان اجرا 
شد.  اكبر فتحي افزود: در 30 هزار و 819 هكتار سامانه هاي باراني، 24 هزار و 
170 هكتار سامانه هاي قطره اي و يك هزار و 55 هكتار سامانه هاي كم فشار 
اجرا شده است.  وي با اشاره به اينكه امكان اجراي سامانه هاي نوين آبياري 
در اراضي ديم وجود ندارد، ادامه داد: اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار 

نيازمند الزاماتي همچون استخر ذخيره آب و انرژي برق مناسب است. 
  اردبيل: معاون س��رمايه گذاري اداره كل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري اس��تان اردبيل از صدور مجوز احداث 10 واحد 
اقامتگاه بوم گردي در اين اس��تان خبر داد.  ناصر محمودي با اعام اين 
خبر افزود: موافقت اصولي اين واحدها با حجم سرمايه گذاري بالغ بر 177 
ميليارد ريال صادر شده است.  وي اشتغال واحدهاي بوم گردي ذكر شده 
را 160 نفر عنوان كرد و ادامه داد: يك مجوز در مشگين شهر، چهار مجوز 
در نمين، 2 مجوز در اردبيل، 2 مجوز در گرمي و يك مجوز در سرعين 
صادر شده است.  به گفته وي 11 مجوز راه اندازي اقامتگاه بوم گردي نيز 

در دست بررسي است و به زودي تعيين تكليف خواهد شد.

يكي از منابع آب��ي مهم به منظ��ور آبزي پروري، 
چاه هاي آب كش��اورزي مي باش��د.  در اين ميان 
شرايط مناسب قزوين موجب شده تا بهره برداران 
با اس��تفاده از اين موضوع گام ه��اي خوبي را در 
زمينه آبزي پروري بردارند.  افزايش درآمد خانوار 
روس��تايي، ايجاد اش��تغال، كاه��ش هزينه هاي 
مربوط به استفاده از كودها و ريزمغذي ها، افزايش 
فرهنگ مصرف ماهي به عنوان غذاي س��امت و 
تأمين بخشي از پروتئين مورد نياز جامعه و هزينه 
سرمايه گذاري ثابت كمتري نسبت به مزارع منفرد، 
از ديگر مزاياي اج��راي طرح آبزي پروري بوده كه 
موجب رونق پرورش آبزيان  در قزوين  شده است. 

  آبزي پروري در قزوين توسعه مي يابد
از آنجا كه ايجاد اش��تغال و درآمد زاي��ي و اتكا به 
تولي��دات داخل��ي از موضوعات مه��م در بحث 
اقتصاد مقاومتي است، لذا اين مهم موجب شده تا 
طرح هايی مثل آبزي پروري در قزوين با استقبال 
خوبي مواجه ش��ود.  به طوري كه در حال حاضر 
ساانه 3700 تن انواع ماهي در 200 واحد پرورش 
سردابي و گرمابي اس��تان توليد مي شود.  رئيس 

س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان قزوين با تأييد 
اين موضوع مي گويد:» پس از بازديد از 15 مكان 
و موقعيت معرفي ش��ده براي پ��رورش، تعداد 9 
س��ايت مس��تعد در يك محدوده 91 كيلومتري 
شناسايي و ظرفيت توليد 10هزار تن ماهي در آن 
پيش بيني شد.« فاطمه خمسه مي افزايد: »يكي از 
برنامه هاي اولويتدار جهاد كشاورزي قزوين اجراي 
طرح توسعه شيات و آبزيان است كه اجراي آن را 
در دستور كار داريم.« وي ادامه مي دهد:»استان 
قزوي��ن در مناطق مختلف��ي داراي ظرفيت هاي 
خوبي در اين عرصه است كه اخيراً با انتخاب مشاور 
براي شناسايي مكان هاي مس��تعد درصدديم تا 
در اين زمينه نيز اقدام كنيم.« بررس��ي ها نش��ان 
مي دهد رونق اين صنعت پرسود در قزوين موجب 
شده تا طرح توسعه پرورش ماهي در دشت قزوين 
و رودخانه شاهرود با توسعه استخرهاي دو منظوره 
براي پرورش انواع ماهي و ميگو  مورد مطالعه قرار 
بگيرد.  به طوري كه هم اكنون در منطقه شاهرود 
16 محل براي اين كار شناسايي و در 9 سايت ديگر 
نيز مطالعات كارشناس��ان آغاز شده و در كنار آن 

نقشه برداري و مهندس��ي رودخانه در حال انجام 
شدن است.  هرچند به دليل محدوديت هاي آبي 
در محدوده رودخانه شاهرود نمي توان بيش از يك 
هكتار توسعه در شيات انجام گيرد و هر سايت بايد 
كمتر از يك هكتار باشد.  به گفته رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي استان قزوين، اوليت بندي سايت ها 
با در نظر گرفتن وضعيت منابع آبي منطقه است كه 
مطالعات آزمايشگاهي، نقشه برداري انجام شده و 
سايت كمال آباد تقريباً قطعي و مطالعات بيوتكنيك 
هم آماده و در برخي مناطق كه براي پرورش بچه 
ماهي مس��تعد اس��ت، فعاليت ها آغاز شده است.  
شرايط مناسب سبب شده تا طرح توسعه شيات و 
آبزيان در محدوده شاهرود با ظرفيت 10 هزار تن 

و با 30 ميليارد تومان اعتبار عملياتي شود. 
  توليد ماهيان خاوياري اولويت شيات قزوين 
طي ساليان اخير عوامل متعددي همچون ورود 
انواع آلودگي ها به درياي خزر، صيد بي رويه قاچاق، 
از بين رفتن زيس��تگاه هاي طبيعي تخم ريزي و 
بسياري از فاكتورهاي س��وء ديگر سبب كاهش 
ذخاير اين آبزيان گرانقدر ش��ده است، به همين 

دليل از سوي كش��ورهاي س��احلي اين منطقه 
تا س��ال 2020 صي��د اينگونه ماهي��ان ممنوع 
اس��ت.  از آنجا كه جايگاه ويژه ماهيان خاوياري 
در بحث ش��يات و بيولوژي جه��ان از اهميت و 
ارزش باايي برخوردار اس��ت، ل��ذا اين موضوع 
موجب شده تا طرح توسعه پرورش و صيد ماهيان 
خاوياري در استان هاي مختلفي كه شرايط ازم 
را دارند م��ورد توجه قرار بگيرد ك��ه قزوين يكي 
از اين استان هاس��ت.  اين مهم باعث ش��د تا در 
سال گذشته 20 تن گوش��ت ماهي خاوياري در 
استخرهاي پرورش ماهي استان توليد و روانه بازار 
شود.  مدير شيات سازمان جهاد كشاورزي استان 
قزوين با تأيي��د اين مهم مي گوي��د: » در همين 
راس��تا 22 كيلوگرم خاويار از يكي از مزارع توليد 
پرورش ماهي خاوياري اس��تحصال شده است.« 
ايرج رحماني با اشاره به طرح هاي توسعه ماهيان 
خاوياري در سطح استان مي افزايد: » سال گذشته 
در چهار واحد فعال پرورش ماهيان خاوياري در 
سطح دو شهرس��تان قزوين و بوئين زهرا حدود 
6هزار و 500 قطعه بچه ماهي خاوياري رهاسازي 
شده اس��ت.« از آنجا كه استان قزوين رتبه هفتم 
كشوري را در بخش توليد ماهيان خاوياري به خود 
اختصاص داده اس��ت، لذا در همين راستا اجراي 
پروژه هاي متع��دد تحقيقاتي، احيا و بازس��ازي 
ذخاير و همچنين پ��رورش در آب هاي داخلي از 
جمله اقداماتي است كه استان قزوين توانسته در 

اين زمينه انجام دهد. 
  اشتغال و درآمدزايي 

از آنجا كه بحث اش��تغال و ايجاد درآمد از اهميت 
ويژه اي برخوردار است لذا اين مهم به عنوان يكي از 
دغدغه ها در استان هاي مختلف كشور مورد توجه 
است.  در اين ميان قزوين از جمله استان هايي به 
شمار مي رود كه توانسته با گسترش آبزي پروري 
اقدامات خوبي  در اين زمينه انجام دهد.  جانشين 
رئيس ستاد شيات استان قزوين با اشاره به اينكه 
آبزي پروري بستر مناسبي براي توسعه در استان 
و يكي از ظرفيت هاي مهم اش��تغال است كه در 
توليد و اشتغال نقش بس��زايي دارد، مي گويد:» با 
توجه به شرايط آب و هوايي و مصرف سرانه ماهي 
و همچني��ن محدوديت منابع آبي بايد به س��راغ 
ظرفيت هاي جديد اشتغال در بخش آبزي پروري 
برويم.« منوچهر حبيبي مي افزايد: » نزديك 10 
هزار تن ظرفيت توس��عه آبزي پروري در اس��تان 
وجود دارد كه مي توان با برنامه ريزي مناسب اين 

ميزان را توسعه داد.«

ويژگي آب وهواي�ي در قزوين ازجمل�ه برتري هايي به ش�مار مي رود 
كه باعث ش�ده تا اين اس�تان در زمين�ه توليدات باغي و كش�اورزي 
قدم هاي خوبي بردارد.  در كنار اين مهم، در س�ال هاي اخير ش�رايط 
مناسب براي پرورش آبزيان به اين صنعت در استان رونق خوبي داده 
است؛ موضوعي كه موجب شد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان 

قزوين اعام كند:» طرح توس�عه ش�يات و آبزيان در اس�تان قزوين 
در ۹ سايت به ظرفيت ۱۰ هزار تن عملياتي مي ش�ود.« اين گفته ها در 
حالي است كه سال گذش�ته مراكز پرورش ماهيان خاوياري استان با 
توليد2۰ تن گوشت ماهي خاوياري و 22 كيلوگرم خاويار توانست خود 
را به عنوان يكي از قطب هاي مهم كش�ور در اين زمين�ه معرفي كند. 

چند وقتي است كه 
حوريه ملكي

   گزارش 2
در فضاي مجازي 
مطالبي در خصوص 
كش�ت زعفران در گلخانه و ميزان س�ودآوري 
بااي اين كار منتشر و دست به دست مي چرخد. 
هر چند اين افراد ايجاد اشتغال و كارآفريني را 
هدف اول خ�ود عن�وان مي كنند ام�ا به گفته 
كارشناسان اين كار اصًا به صرفه نيست و اگر 
افرادي بخواهند توليد زعفران به روش گلخانه اي 
را با هدف سودآوري و اشتغال ثابت مد نظر داشته 
باش�ند حتم�اً ب�ه ض�رر منته�ي مي ش�وند. 

    
در خبرهايي ك��ه در رابطه با تولي��د زعفران در 
گلخانه منتشر مي ش��ود افرادي سودجو تظاهر 
به اشتغالزايي و كارآفريني مي كنند در حالي كه 
اين روش در مقياس باا، به صرفه نيست. زيرا پياز 
زعفران بايد در پايان شهريور تحت شرايط مناسب 
در سيني يا جعبه چيده شده و در قفسه قرار گيرد، 
بنابر اين نمي توان پيازها را هرساله با هزينه زياد 
از زمين درآورد يا خريداري كرده و با قيمت باا 
نگهداري كرد.  چون اكثر م��ردم تمايل دارند با 
هزينه و زحمت كمتر، در فضاي كوچكتر محصول 
بيشتري بدست بياورند، فكر مي كنند كه كشت 
زعف��ران در گلخانه ها، آن هم در مس��احت هاي 
مختلف و كوچك مي تواند برايش��ان سودآوري 
داشته باشد، اما اين يك اشتباه بزرگ است و حتماً 
بدون برآورد كردن هزينه ها نمي توان به روزهاي 
خوشي در اين مسير اميدوار بود.  در همين رابطه 
رسول درويش��يان، پژوهش��گر مهندسي منابع 
طبيعي با بيان اينكه متأس��فانه افرادي با انتشار 
مطالبي در خصوص كش��ت زعفران در گلخانه، 
با هزينه تبليغات بس��يار باا و وعده س��ود زياد 
مش��غول جذب افكار مردم هس��تند، مي گويد: 
»با توجه به اينكه پيازهاي زعف��ران براي خريد 
و نگه��داري هزينه باايي به فع��اان اين عرصه 
تحميل مي كند، بايد قبل از ورود به اين كار حتماً 
ميزان هزينه كرد، وضعيت بازار و بازگشت سرمايه 

محاسبه ش��ود.« اين كارش��ناس ادامه مي دهد: 
»بعد از برداشت گل اگر شرايط جوي اجازه دهد 
دوباره و با صرف هزينه بيشتر بايد پيازها به زمين 
برگردانده شوند چون اگر به زمين باز نگردند ديگر 
زايشي از آن پياز صورت نمي گيرد و در واقع بعد از 
گلدهي از بين مي رود كه همين مسئله هم بسيار 

هزينه بر است.«
  25 كيلو زعفران در هر هكتار

درويشان با بيان اينكه از ادعاهاي افراد سودجو اين 
است كه اگر پيازها درشت باشند كاله بيشتري 
توليد مي ش��ود، تأكيد مي كند: »اگر پياز درشت 
باشد با روش كاشت اصولي و علمي، داخل زمين 
نيز همين نتيجه گرفته مي شود و ارتباطي ندارد 

كه داخل زمين يا گلخانه كشت شود.«
در ميان استان هاي ايران، لرستان اين استعداد را 
دارد كه به سمت كشت زعفران در اراضي ديم كم 
بازده پيش برود.  بر همين اساس در حال حاضر 
نيز در لرستان افرادي هس��تند كه روش كاشت 
اصولي و علمي را پيش گرفته و 25 كيلوگرم در 
هكتار برداشت كرده اند.  به همين خاطر گروهي 

به فكر س��ودجويي از اين وضعي��ت افتاده اند با 
برگزاري كارگاه كشت زعفران گلخانه اي مبالغي 
را از مردم گرفته و آنها را به اميد خدا رها مي كنند؛ 
در نهايت اگر كشاورزان از اين طرح جواب نگيرند 
پاسخ آنان اين است كه پياز درشت نبوده يا شرايط 
به خوبي رعايت نشده است.  حال با توجه به اينكه 
لرستان قابليت كشت اين گياه در شرايط ديم را 
دارد و 75 درصد اراضي زراعي اس��تان ديم است 

بايستي متقاضيان را به سمت درست هدايت كرد 
و به فكر ايجاد اش��تغال و كارآفريني بود. اين در 
حالي است كه لرس��تان ظرفيت تبديل شدن به 
قطب توليد زعفران با كيفي��ت در ايران و دنيا را 
دارد.  درويشان، كارشناس ارشد مهندسي منابع 
طبيعي هم در اين باره مي گويد: »به دليل اينكه 
اراضي زراعي ديم اس��تان مناس��ب براي كشت 
زعفران هستند بايد توجه بيشتري به اين امر مهم 
شود چراكه در كشور تنها در لرستان كشت تحت 
ش��رايط ديم صورت گرفته و نتيجه بخش بوده، 
بنابر اين بدليل ش��رايط اقليمي مناسب بايستي 
اين استان به سمت كشت زعفران در اراضي ديم 

كم بازده پيش برود.«
  تمام لرستان آماده كشت زعفران 

البته كش��ت زعف��ران آن هم به ص��ورت ديم در 
لرستان حرف تازه اي نيست و چند سال پيش بود 
كه يكي از اعضاي هيئ��ت علمي مركز تحقيقات 
كش��اورزي لرس��تان از فراهم بودن شرايط آب و 
خاك اس��تان براي كش��ت ديمي زعفران در اين 
استان خبر داده بود.  كريم خادمي، با بيان اينكه 
نتايج تحقيقات در استان نشان داده است كه كشت 
زعفران به صورت ديم هم امكانپذير است، گفته 
بود: »طبق تحقيقات به عمل آمده در حال حاضر 
سراسر مناطق استان لرستان براي كشت محصول 
زعفران مناسب است و با آزمايش هاي به عمل آمده 
از زعفران توليدي لرستان؛ اين محصول از لحاظ 
كيفيت در درجه ممتاز قرار دارد.« اين كارشناس 
با اشاره به ارزش غذايي علوفه زعفران در مقايسه با 
كاه گياه گندم و جو، تصريح كرد: »از مزارع گندم 
و جو در سطح استان لرستان نمونه هاي مختلفي 
جمع آوري شده و در آزمايشگاه مورد تجزيه و آناليز 
قرار گرفته و همچنين از مزارع زير كشت زعفران 
نمونه هاي تصادفي انتخاب و مش��ابه گندم و جو 
مورد تجزيه قرار گرفتند و در نهايت نتايج تجزيه و 
تحليل نشان داد كه متوسط ميزان پروتئين خام 
علوفه زعفران 7/37 درصد و كاه گندم 2/68 و جو 

3/25 درصد است.«

كشت گلخانه اي زعفران تله اي براي كار آفرينان
لرستان ظرفيت كشت زعفران به صورت ديم را دارد

از آنج�ا ك�ه ايج�اد اش�تغال و 
درآمد زاي�ي و ات�كا ب�ه توليدات 
داخلي از موضوعات مهم در بحث 
اقتص�اد مقاومتي اس�ت، لذا اين 
مهم موجب شده تا طرح هايي مثل 
آبزي پروري در قزوين با استقبال 
خوبي مواجه شود.  به طوري كه در 
حال حاضر ساانه ۳۷۰۰ تن انواع 
ماهي در 2۰۰ واحد پرورش سردابي 

و گرمابي استان توليد مي شود

طبق تحقيقات به عمل آمده در حال 
حاضر سراسر مناطق استان لرستان 
ب�راي كش�ت محص�ول زعفران 
مناس�ب اس�ت و با آزمايش هاي 
به عمل آمده از زعف�ران توليدي 
لرس�تان، اي�ن محص�ول از لحاظ 

كيفيت در درجه ممتاز قرار دارد
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 قزوين با 9 سايت با ظرفیت ۱۰ هزار تن
قطب آبزي پروري كشور مي شود

 آغاز طرح بیمارستان تمام الكترونیك 
در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  

طرح بيمارستان تمام الكترونيك در     سمنان
اين دانش�گاه باهدف كاهش مصرف 

كاغذ و صرفه جويي در وقت آغاز به كار كرد. 
معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��كي ش��اهرود بابيان اينكه استارت 
بيمارستان تمام الكترونيك در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود زده  شده 
كه اين اقدام در راس��تاي كاهش مصرف كاغذ صورت مي گيرد، گفت: 
تاش هاي خوبي در اين زمينه صورت گرفته هر چند بايد گفت تا نقطه 
ايده آل هنوز فاصله  داريم.  حسين شيباني بابيان اينكه 26 متخصص و 
پنج فوق تخصص به جمع نيروهاي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود اضافه 
 شده است، افزود: در اين راستا از پرستاران و پزشكاني كه براي ارتقا علمي 
گام برمي دارند حمايت مي ش��ود.  وي با بيان اينكه افتتاح بزرگ ترين 
اورژانس شرق استان سمنان باعث كاهش فش��ار پرستاران در بخش 
اورژانس مي شود، ابراز داش��ت: متوازن سازي بيمارستان هاي شاهرود 
در دستور كار قرار دارد تا فشار كار بر روي تنها يك بيمارستان نباشد.  
شيباني با بيان اينكه بسياري از فرآيندها در اين دانشگاه حذف يا اصاح  
شده است، تصريح كرد: با توجه به خدماتي كه پرستاران انجام مي دهند 
اين اقدام كار و مسئوليت ما را در قبال آنها سنگين تر مي كند بنابر اين 
مي كوش��يم تا با انجام برخي اقدامات بخشي از فش��ار كاري و دغدغه 

پرستاران را در حوزه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود كاهش دهيم. 

افتتاح و كلنگ زني 7 پروژه شركت آب 
منطقه اي در سفر هیئت دولت به گلستان   

   گلستان مديرعام�ل ش�ركت آب منطق�ه اي 
گلس�تان از افتت�اح و آغ�از عمليات 
اجرايي 7 پروژه ش�ركت آب منطقه اي گلس�تان در دومين سفر 

هيئت دولت به استان گلستان خبر داد. 
علي نظري گفت: افتتاح و بهره برداري از 7 هزار هكتار از ش��بكه آبياري 
وزهكش��ي قره س��و – زرين گل، بهره برداري از سداس��تيكي گنبد و 
بهره برداري فاز اول طرح زهكشي در سطح 10 هزار هكتار اراضي اولويت دار 
در استان از جمله پروژه هاي قابل افتتاح اين شركت است.  نظري افزود: آغاز 
عمليات اجرايي فاز اول طرح آبرساني به شهرها و روستاهاي نوار مرزي 
استان با مشاركت بخش خصوصي، آغاز عمليات اجرائي 6 هزار هكتار از 
شبكه اراضي اولويت دار استان و آغاز عمليات اجرايي سد چايلي از جمله 
پروژه هاي قابل كلنگ زني در دومين سفر هيئت دولت به استان است كه 
اين پروژه ها با حضور وزير نيرو دكتر اردكانيان به صورت متمركز افتتاح 
و كلنگ زني مي شود.  وي با اشاره به جزئيات طرح هاي مذكور ادامه داد: 
در طرح شبكه آبياري و زهكشي قره سو و زرين گل تاكنون، 565 ميليارد 
ريال هزينه صورت گرفته اس��ت و اقداماتي نظير اج��راي 55 كيلومتر 
كانال هاي آبرسان اصلي، اجراي زهكش اصلي به طول 64 كيلومتر و اجراي 
الگوي مديريت مشاركتي آب در واحد عمراني قره باغ انجام شده است و 
از جمله مهم ترين اهداف اين طرح مي توان به كاهش تلفات آب، افرايش 
ضريب تأمين آب كشاورزي و مش��اركت مردمي در مديريت آب اشاره 
كرد.  وي افزود: بهره برداري از سد استيمي گنبد با حجم تنظيمي 2/5 
ميليون متر مكعب و هزينه انجام شده 92 ميليارد ريال از ديگر پروژه هاي 
قابل بهره برداري اين شركت است كه تنظيم آب اراضي حاشيه رودخانه 
گرگانرود به ميزان 2/5 ميليون متر مكعب، بهبود آبگيري ايستگاه هاي 
پمپاژ و شبكه هاي آبياري و زهكشي احداثي در حاشيه رودخانه گرگانرود 
در سطح 3 هزار هكتار و افزايش سطح تراز آب و تسهيل در انتقال آب به 

مزارع به روش پمپاژ از اهم اهداف احداث اين سد است.

 بهره مندي ۵ هزار نفر از خدمات 
مركز توانبخشي هال احمر خراسان جنوبي 

   خراسان جنوبي مدير عامل جمعيت هال احمر خراسان 
جنوب�ي از بهره من�دي 5 ه�زار نف�ر از 
خدمات مركز توانبخشي هال احمر استان طي ۹ ماه گذشته خبر داد. 
محمدرحيم ش��هرياري گفت: طي 9 ماهه امس��ال بالغ بر 5 هزار نفر به 
اين مركز مراجعه و از خدمات اين مركز بهره مند ش��دند.  وي با اشاره به 
بهره مندي يك هزار و 47 نفر از مراجعه كنندگان از خدمات فيزيوتراپي، 
افزود: همچنين طي اين مدت 203 نفر از خدم��ات ارتوپدي اين مركز 
بهره مند شدند.  وی ادمه داد: در بخش كاردرماني نيز 496 نفر به اين مركز 
مراجعه و 530 نفر در بخش گفتار درماني پذيرش ش��ده اند.  مديرعامل 
جمعيت هال احمر خراسان جنوبي اضافه كرد به افزايش تجهيزات اين 
مركز در سال جاري اش��اره كرد و گفت: در اين مدت تجهيزاتي از جمله 
دستگاه ليزر پرتوان، دستگاه الكتروتراپي دو كاناله و دستگاه اولتراسوند 
به تجهيزات مركز اضافه شده است.  ش��هرياري افزود: اين دستگاه ها به 
كمك به تسريع بهبود شكستگي هاي، كاهش گرفتگي عضات، تحريك 
عصب و كاهش درد بيماران كمك مي كنند.  به گفته مدير عامل جمعيت 
هال احمر خراسان جنوبي در مراسم حج امسال معاينه و واكسيناسيون 

2 هزار و 568 نفر توسط اين مركز انجام شده است.

 استانداردسازي مدارس شاهد اولويت 
وزارت آموزش و پرورش است 

اداره كل ش�اهد وزارتخان�ه آموزش و     هرمزگان
پ�رورش اولوي�ت كار در م�دارس را 

كيفيت بخشي و استانداردسازي قرار داده است. 
محمدرضا رزاقي مديركل امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش 
در نشست ستاد شاهد آموزش و پرورش هرمزگان با عنوان كردن مطلب 
فوق گفت: اس��اس كار و راهبرد وزارت آموزش و پرورش قرار دادن اين 
مدرسه ها در مسير رقابت با س��اير مدارس است و اين مدرسه ها در نظام 
ارزيابي همپاي س��اير مدارس بدون ارفاق يا ماحظه مش��مول ارزيابي 
هستند.  وي ادامه داد: اين نگرش باعث شده است مديران و معلمان مدارس 
ش��اهد با نهايت دقت و تاش در ارتقاي شاخص هاي آموزشي و تربيتي 
بكوشند و اين مدارس را در شمار بهترين مدارس الگو قرار دهند.  مديركل 
امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش، عملكرد مدرسه هاي شاهد 
در ارزيابي هاي تخصصي را در تحقق اهداف سند تحول بنيادين عملكرد 
موفق ارزيابي كرد.  در اين نشست مديركل آموزش و پرورش هرمزگان 
نيز گفت: در استان هرمزگان 5 هزار و 800نفر دانش آموز در 22 مدرسه 
شاهد مشغول تحصيل هستند.  به گفته موسي دادي زاده، از مجموع 900 
مدرسه تخريبي در استان، چهار مدرسه ابتدايي در حوزه شاهد هستند 
كه انتظار داريم از محل اعتبارات ملي توجه ويژه اي به نوسازي اين مدارس 
صورت پذيرد.  وي افزود: با توجه به تكليف برنامه شش��م توسعه، وزارت 
آموزش و پرورش مكلف است 50 درصد از دانش آموزان را به سمت مدارس 

فني و حرفه اي و كار و دانش سوق دهد.

فرمانده سپاه استان البرز تأكيد كرد
 پیوست پدافند غیرعامل 

در پروژه هاي عمراني لحاظ شود 
فرمانده سپاه اس�تان البرز با تأكيد بر     البرز
اينكه مديران دستگاه هاي اجرايي بايد 
اهمي�ت پدافند غيرعام�ل را باور كنن�د، گفت: پيوس�ت پدافند 
ش�ود.  لح�اظ  باي�د  عمران�ي  پروژه ه�اي  در  غيرعام�ل 
س��ردار يوس��ف موايي با تأكيد بر اينكه بايد تهديده��اي مورد توجه 
استان را شناس��ايي كنيم، افزود: بايد آمادگي ها در مواجه با تهديدها و 
بحران ها نيز موردسنجش قرار گيرد.  وي با اشاره به اينكه تهديدهاي 
مورد توجه استان متنوع و زياد است، ادامه داد: حوادث طبيعي زيادي از 
جمله سيل، زلزله و غيره اين استان را تهديد مي كند.  سردار موايي در 
بخش ديگري با اشاره وجود كارخانجات متعدد در استان، گفت: اين ها 
سرمايه هايي است كه نيازمند صيانت است. آسيب هايي كه متوجه اين 
كارخانجات است بايد شناسايي و پايش ش��وند.  وي با تأكيد بر اينكه 
آسيب هاي كه كارخانجات براي محيط زيست دارند بايد شناسايي شود، 
افزود: طي سال هاي اخير بسياري از نهادها از جمله سپاه و استانداري 
تهديدهايي كه مي تواند مورد توجه اس��تان باشد را شناسايي كرده اند.  
فرمانده سپاه استان البرز به شرايط اقليمي و بومي منطقه اشاره كرد و 
گفت: همجواري البرز با پايتخت نيز از جهات مهمي نيازمند بررسي است 
بايد آسيب هاي كه از اين حوزه نيز متوجه استان مي شود را شناسايي 
كنيم.  سردار موايي گفت: برخي تهديدها شناسايي و در دست بررسي 
جهت طراحي هاي پدافند غيرعامل قرار گرفته است. اين مهم نيازمند 

مسئوليت پذيري از سوي مسئوان و سرمايه گذاري است. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 حركت كند صنعت فرش آذربايجان شرقي 
در سرباايي مشكات

فقط ۵۰ هزار قالیباف بیمه هستند!
زمان زيادي از آن روزها نمي گذرد؛ روزگاري كه به ديوار هر خانه اي 
در آذربايجان شرقي دار قالي تكيه داده شده بود. مردم اين استان 
در كنار فعاليت هاي كشاورزي، همواره فرش هايي با طرح هاي اصيل 
مي بافتند؛ فرش هايي كه اغلب به خارج از كش�ور صادر مي شد و 
بخشي از هزينه روستاييان را تأمين مي كرد. اما حاا كمتر جواني 
اين مسير را ادامه مي دهد. چراكه در كنار افزايش قيمت مواد اوليه 
و به صرفه نبودن اين فعاليت، ش�انس كمي هم براي بيمه ش�دن 
دارند. گفته مي شود در حال حاضر از 2۰۰ هزار قاليباف آذربايجان 
ش�رقي تنها 5۰ هزار نفر از خدمات بيمه برخوردار هس�تند و اين 
خود سندي بر كم توجهي مسئوان به اين صنعت درآمدزا است. 

    
به ديوار هر خانه روستايي دار قالي تكيه داده شده بود و روستاييان در 
كنار فعاليت هاي كش��اورزي همواره فرش هاي��ي نفيس مي بافتند كه 
چشم هر بيننده اي را به خود خيره مي كرد. فرش هايي كه مقصد اصلي 
آنها كش��ورهاي خارجي بودند و اين هنر ايراني را به تمام دنيا معرفي 
مي كردند. روزگاري صنعت اصيل قاليباف��ي در ايران به عنوان دومين 
صنعت درآمدزا بعد از نفت شناخته مي ش��د. با اينكه از آن زمان، مدت 
زيادي نمي گذرد، اما در اثر بي برنامگي متوليان اين حوزه، دارهاي قالي 
كم كم از گوشه خانه هاي روستايي جمع شدند و به انباري ها انتقال داده 
شدند. حاا كمتر جواني رغبت به ادامه اين مسير دارد، حتي اگر بيكار 
باشد و هزار و يك جور مشكل داشته باشد، باز هم دست به گره زدن تار و 
پود فرش نمي زنند. چراكه امروزه در كنار افزايش قيمت مواد اوليه، عدم 
برنامه ريزي براي صادرات و عدم آموزش كافي در اين زمينه،  اين صنعت 
مهم ترين مزيت خود يعني بيمه شدن قاليبافان را هم از دست داده است 
و تعداد كمي مي توانند از اين امتياز برخوردار شوند. از همين رو چراغ 
صنعت قاليبافي استان روز به روز كم س��و  تر مي شود. در اين خصوص 
رئيس اتحاديه توليد كنندگان فرش دستباف آذربايجان شرقي مي گويد: 

»متأسفانه تنها 50 هزار نفر بيمه قاليبافي دريافت مي كنند.«
اسماعيل چمني همچنين با اشاره به مشكل ديگر فرش بافان يعني بحث 
گراني مواد اوليه مي افزايد: »قرار بود مواد اوليه فرش را با ارز دولتي 4200 
توماني وارد كنيم اما اين مهم به تأخير افتاد و اكنون قاليبافان مواد اوليه را 
با چهار برابر افزايش قيمت تأمين مي كنند. يعني قاليبافي كه در گذشته 
براي تأمين مواد اوليه بايد 10 ميليون تومان پرداخت مي كرد، اان بايد 
40ميليون تومان بپردازد. از اين رو خيلی زود اين موضوع باعث مي شود 
بيكاري به وجود آيد و مشكات بزهكاري، اجتماعي در جامعه زياد شود.« 
وي با بيان اينكه فرش دستباف ايراني در سطح جهاني شهرت دارد ادامه 
مي دهد: »بايد به نحوي برنامه ريزي كنيم كه توليد كنندگان فرش در 
شهر خودمان فعاليت كنند. در غير اين صورت توليدكنندگان يا دست از 
كار مي كشند يا به شهرهاي ديگر كوچ مي كنند.« در حال حاضر گفته 
مي شود كه 40 درصد از سهم توليد و صادرات فرش ايران به شهر تبريز 
اختصاص دارد و معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت 
استان آذربايجان شرقي در اين خصوص مي گويد: »هم اكنون 500 هزار 
نفر در هنر صنعت فرش آذربايجان شرقي اشتغال دارند كه 200 هزار نفر 
از آنها به صورت مستقيم در حرفه بافندگي فرش و بقيه در امور فروش و 
رنگرزي و تأمين مواد اوليه مشغولند.« غامعلي راستي اضافه مي كند: 
»ساانه بيش از يك ميليون متر مربع فرش در استان توليد مي شود كه 
30 درصد آن صادراتي است.« بنابر اين با توجه به اين حجم از توليد و 
نقش اين استان در صنعت فرش ضروري است هرچه سريع تر مشكات 
تأمين مواد اوليه و بيمه قاليبافان برطرف شود. موضوعي كه به طور حتم 

برطرف شدني است و همت متوليان را مي طلبد. 

ميترا شهبازي



در حالي كه وزي�ر نفت عمًا ش�ركت هلدينگ 
خليج فارس را شركتي زيرمجموعه شركت هاي 
تابع�ه اصل�ي وزارت نف�ت و مش�مول مصوبات 
دولتي مي داند، اين ش�ركت پس از اباغ قانون 
منع به كارگيري بازنشس�تگان در سازمان هاي 
دولتي به پاتوق بازنشستگان تبديل شده است. 
به گزارش تسنيم، شركت هلدينگ خليج فارس به 
عنوان پولدارترين شركت بورس��ي ايران و صنعت 
پتروش��يمي، يكي از بنگاه هاي اقتصادي است كه 
اعضاي هيئت مديره آن را وزير نفت تعيين مي كند. 
40 درصد سهام اين شركت متعلق به سهام عدالت 
است و 20 درصد س��هام آن نيز در مالكيت شركت 
ملي صنايع پتروشيمي است. مابقي سهام اين شركت 
هم متعلق به صندوق بازنشستگي صنعت نفت و چند 
شركت ديگر است. بخشي از سهام اين شركت هم در 

بورس در اختيار سهامداران خرد است. 
با اين تركي��ب، مديريت و راهبري اين ش��ركت با 
وزارت نفت است و وزير نفت با تعيين اعضاي هيئت 
مديره اين شركت و چينش مديران، اين شركت را 

هدايت مي كند. 

وزير نف��ت  در نام��ه ای تأكي��د مي كن��د: موضوع 
س��قف حقوق ش��امل اي��ن ش��ركت نيز ش��ده و 
هلدينگ خليج فارس را عمًا يك ش��ركت دولتي

 

 قلمداد مي كند. 
با اين وجود، پ��س از اباغ قانون من��ع به كارگيري 
بازنشس��تگان در س��ازمان ها و ارگان هاي دولتي، 

دو معاون س��ابق وزير نفت كه به دليل اجراي اين 
قانون بايد سمت هاي خود را ترك مي كردند، راهي 
اين هلدينگ شدند. محمد مهدي رحمتي، معاون 
سابق وزير نفت در امور برنامه ريزي به عنوان معاون 
مجامع و امور ش��ركت هاي هلدين��گ خليج فارس 
منصوب ش��د.  پس از وي، حبيب اه بيطرف، ديگر 
معاون بازنشس��ته وزير نفت نيز به رياس��ت هيئت 
مديره شركت توسعه مديريت پتروشيمي منصوب 
شد كه اين شركت يكي از شرك�ت هاي زيرمجموعه 
هلدينگ خليج فارس به شمار مي رود.  جداي از اين 
موارد، نكته جالب اين  اس��ت كه خود جعفر ربيعي، 
مديرعامل فعلي هلدينگ خليج فارس نيز بازنشسته 
بوده و طبق قانون بايد سمت خود را ترك كند، اما تا 

به امروز چنين اتفاقي رخ نداده است.  
وي حقوق خود را از س��ازمان بازنشستگي كشوري 
دريافت مي كن��د. ربيعي پي��ش از ورود به صنعت 
پتروش��يمي، مديرعام��ل متروي ته��ران بود اميد 
مي رود نهاده��اي نظارتي با دقت بيش��تري به اين 
مس��ئله ورود ك��رده و در  صورت وج��ود تخلف، با 

متخلفان برخورد كنند.

همزمان با توقف انتشار برخي از آمارهاي مهم 
همچون نرخ تورم و ضريب جيني توسط بانك 
مركزي، ش�ائبه تاش دولت براي آمار سازي 
بيش از پيش قوت گرفته است.  البته اگر هدف از 
اين كار تجميع امکاناتی برای بهبود نظام آماری 
سنتی كشور باشد، بحث ديگری مطرح است.

درست چندي پيش بود كه خبر حذف آمار تورم 
از سايت بانك مركزي منتشر شد و مسئوان اين 
بانك اع��ام كردند كه به دلي��ل اختاف آماري 
ميان اين نهاد و مركز آمار فعًا از انتشار آمار تورم 
خودداري مي كنند. پس از اين اقدام، خبري ديگر 
در سرخط رسانه ها قرار گرفت كه بانك مركزي 
بيش از يك سال است كه از انتشار يكي ديگر از 

آمارهاي مهم اقتصادي خودداري كرده است. 
اين شيوه در حالي اجرايي شده كه ضريب جيني 
به عن��وان يك ش��اخصه مهم اقتص��ادي ميزان 
نابرابري و ش��كاف طبقاتي را در جامعه نش��ان 

مي دهد. 
اين تصمي��م مس��ئوان بان��ك مرك��زي براي 
جلوگيري از انتشار آمار تورم و آمار ضريب جيني 
با انتقادهاي فراواني از سوي اقتصاددانان و فعاان 
اقتصادي رو به رو ش��د و آنان نگران اين موضوع 
هستند كه با توجه به تس��لط دولت به آمارهاي 
مركز آمار دولت قرار است جلوي انتشار آمارهاي 

اقتصادي منفي را بگيرد. 
اين موضوع حاا به ي��ك چالش جدي در بخش 
اقتصادي كشور تبديل و باعث اعتراضان فعاان 
اقتصادي كشور ش��ده اس��ت؛ چراكه در اختيار 
داش��تن آمار دقيق از وضعيت اقتصادي كشور، 
مي تواند نقش مؤثري در  بهبود تصميم گيری و 

سياست گذاری  باش��د. بر اين اساس در آخرين 
جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
كه دو هفته قبل برگزار شد، غامحسين شافعي، 
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران با ادبياتي تند، آمار اعامي از سوي گمرك 
را در حوزه صادرات غيرنفتي زيرسؤال برد و اعام 
كرد كه آمار صادرات غيرنفتي كه از سوي دولت 

اعام مي شود، به هيچ عنوان واقعي نيست. 
  توجيه مركز آمار

اين اتفاق در حالي افتاده كه مرك��ز آمار و بانك 
مركزي از سال ها قبل در خصوص انتشار آمارهاي 
اقتصادي اختاف هايي با يكديگر داشتند. مركز 
آمار سال هاس��ت تاش مي كن��د تنها متصدي 
محاسبه و انتشار آمارهاي اقتصادي به خصوص 

رشد اقتصادي و تورم ماهانه باشد. 
تصميم اخير بانك مركزي نيز باعث ش��ده تا بار 
ديگر مركز آمار دس��ت به كار شده و تاش كند 
كه انتشار آمار را صرفاً به حوزه خود برده و بانك 
مركزي را محدود كند. جالب اينجاست كه اخيرا ً 
نيز بين نتايج شاخص تورم اعامي بانك مركزي 
و مركز آمار تفاوت هايي رخ داده ب��ود.  اما اتفاق 
جالب ديگر هم اين بود كه چند روز بعد از اعام 
تصميم اخير بانك مركزي، مركز آمار با تشكيل 
كميسيون شوراي عالي آمار كه اتفاقاً زيرمجموعه 
خودش هم است، تصويب كرده كه بانك مركزي 
ديگر اجازه انتشار آمار را ندارد تا اين اختاف بيش 

از پيش عميق شود. 
اما همزمان با باا گرفتن اختافات و اعتراضات در 
خصوص حذف برخي آمارهاي مهم و تأثير گذار 
بانك مرك��زي، دولت در مقام توجي��ه اين اقدام 

برآمده و اين اقدام را موازي كاري دو نهاد قلمداد 
كرده اس��ت. بر اين اس��اس چندي پيش بود كه 
رئيس مركز آمار ايران به انتقاد از انتشار آمارهاي 
اقتصادي توسط بانك مركزي پرداخته و بر رفع 
موازي كاري آماري تأكيد ك��رد و گفت: در دنيا 
كش��وري نداريم كه دو نرخ تورم و دو نرخ رش��د 

اقتصادي داشته باشد. 
اميدعلي پارسا افزود: وقتي منابع كشور محدود 
است و به علت محدوديت مالي ما نمي توانيم 50 
درصد آمار ازم را توليد و منتشر كنيم، چرا بايد 

موازي كاري كنيم و منابع را هدر دهيم. 
پارسا با اش��اره به رهنمودهاي رهبري براي رفع 
موازي كاری و پرهيز جدي از دستكاري آمار كه 
گناه كبيره است، گفت: وقتي دو دستگاه آماري دو 
آمار متفاوت توليد كنند كه در جزئيات و ساختار 
خيلي فرق دارند، اين منشأ اختاف و بي اعتمادي 

مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمي مي شود. 
رئيس مركز آمار با اش��اره به نظ��ر بانك مركزي 
كه بايد كار تخصص��ي اش را انجام دهد، گفت: تا 
قبل از س��ال 1960 متولي توليد و انتشار آمارها 
بانك مركزي كش��ورها ب��ود، ام��ا از آن تاريخ به 
بعد كشورها، به جز پنج كشور، مسئوليت توليد 
و انتش��ار آمار را به مركز يا س��ازماني مستقل و 
بي طرف تحت عنوان مركز آمار يا س��ازمان آمار 

واگذار كردند. 
پارسا تأكيد كرد: با اين محدوديت منابع، اگر رفع 
 موازي كاري بش��ود و آمار يكسان توليد و منتشر 

شود به نفع كشور است. 
او مس��ئوليت تصوي��ب نهايي تصمي��م كميته 
تخصصي ش��وراي عال��ي آم��ار را درب��اره رفع 

موازي كاري، خود ش��وراي عال��ي آمار و مجلس 
شوراي اسامي دانس��ت و گفت: مجلس شوراي 
اس��امي مي تواند با طرح��ي دو فوريتي از قانون 

مصوب در اين باره رفع ابهام كند. 
  نمونه يك آمارسازي

ام��ا نمونه تاش دولت در مس��ير آمار س��ازي از 
طريق انحص��اري كردن اين فرآين��د را مي توان 
در تناقض ه��اي مهم گزارش گمرك مش��اهده 
كرد. درس��ت دهم دي ماه امسال بود كه معاونت 
بررس��ي هاي اقتصادي اتاق بازرگان��ي تهران در 
گزارش��ي كه بر اس��اس داده هاي گمرك ايران 
اعام شده بود، نكاتي را در خصوص كاهش شديد 
صادرات غيرنفتي و ارزش پاي��ه صادراتي كااها 
مطرح كرد؛ انتقادات مطرح شده در گزارش اتاق 
با رجوع به آمار رسمي گمرك كامًا مشهود بود، 
به طوري كه به دنبال افزايش غيرمنطقي ميانگين 
قيمت واحد صادرات بدون نفت خام كش��ور در 
آبان ماه و رسيدن آن به 5۳۸دار در هر تن، رقم 
صادرات در آذرماه افت شديدي داشته و به 160 

دار در هر تن رسيده است. 
حال اين نهاد پژوهشي مي گويد كه بعد از مشخص 
ش��دن اين موضوع، گم��رك در اقدامي به جاي 
شفاف س��ازي و ارائه توضيحي در خصوص آمار 
مزبور، آمار ارزش ص��ادرات در آبان ماه 1۳9۷ را 
تغيير داد، به نحوي كه ب��دون تغيير آمار تجمعي 
مقداري و ارزش��ي ص��ادرات كش��ور در 9 ماهه 
1۳9۷، ميانگين قيمت هاي صادراتي در آبان ماه 
به ۳4۷ دار در هر تن و در آذرماه نيز از 160 دار 

به 290 دار در هر تن تغيير داده شد. 
بر اين اساس، كه طبق خبر مورخ 12 آذر 1۳9۷ 
گمرك با تيتر »جزئيات تجارت خارجي كش��ور 
منتشر شد« رشد ارزشي صادرات در هشت ماهه 
1۳9۷ معادل 1۳درصد و مازاد تراز تجاري معادل 
2 ميليارد دار اعام ش��ده بود كه با آمار جديد 
صادرات ماهانه گمرك مربوط به 9ماهه نخست 
س��ال 1۳9۷، تفاوت قابل توجهي دارد؛ لذا ازم 
است خبر مذكور به صورت رشد ۷/5 درصدي )به 
جاي 1۳درصدي( و تراز تجاري 41۸ هزار داري 

)به جاي 2ميليارد داري( اصاح شود. 
از سوي ديگر، در گزارش سازمان توسعه تجارت 
مربوط به هشت ماهه س��ال 1۳9۷، وفق جدول 
)2( برگرفته شده از سايت اين سازمان، همچنان 
ارزش صادرات هشت ماهه، معادل ۳1/5ميليارد 
دار درج ش��ده كه بهتر بود گمرك بعد از تغيير 
آمار آبان ماه! و كاهش ارزش صادرات هشت ماهه، 
موضوع را به سازمان توسعه تجارت هم منعكس 
مي كرد تا آمار اين س��ازمان هم به 29/9 ميليارد 

دار تغيير يابد. 
گفتنی است كه مركز آمار زيرنظر سازمان برنامه 
و بودجه فعاليت دارد و طی اين  سال ها نتوانسته 
آمار مورد نياز كشور را به رغم ميلياردهاتومان 
هزينه تهيه كند، جال��ب آنكه گاهی اين مراكز 
به س��وی درآمدهای اختصاص��ی هم گرايش 
داش��ته اند و امروز بايد از اين مركز سؤال كرد 
كه ب��رآوردش در رابطه با حج��م قاچاق كاا و 

ارز كجاست؟
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میل دولت به سوی گناه کبیره!
 رئيس مركز آمار: دستکاری آمار، گناه كبيره است. وقتی 2 دستگاه آماری 2 آمار متفاوت توليد می كنند 

 اين منشأ اختاف و بی اعتمادی مردم می شود

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

هلدينگ خليج فارس پاتوق بازنشستگان نفتي شد
   گزارش 2

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386اميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

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

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافواد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

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

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوات پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوادخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

579116سرمايه گذاري دارويي تامين
18115سرمايه گذاري توسعه ملي 
1147030كنترل خوردگي تكين كو

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

يک تومان معادل ۱۰۰ ريال مي شود
بر اساس پيش نويس ايحه تغيير واحد پول ايران از ريال به تومان، هر 
تومان معادل 1۰۰۰۰ ريال و معادل 1۰۰ »ريال جديد« تعريف مي شود. 
به گزارش تسنيم، بر اساس اطاعات جديدي كه از پيش نويس »ايحه 
تغيير واحد پول ايران از ريال به تومان« به دست آمده است، مقرر شده 
ماده يك قانون پولي و بانكي كش��ور مصوب س��ال 1۳51 به شرح زير 
اصاح شود: »هر تومان معادل 10000 ريال موضوع ماده يك قانون ياد 
شده و معادل 100 »ريال جديد« تعريف مي شود.« در ماده يك قانون 
پولي و بانكي كشور آمده است، »واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد 
دينار است.«  بانك مركزي در پيش نويس اين ايحه طول دوره گذار 24 
ماهه براي اين تغيير واحد پول در نظر گرفته است.  همچنين بر اساس 
اين ايحه، برابري پول هاي خارجي نسبت به تومان و نرخ خريد و فروش 
ارز توسط بانك مركزي در چارچوب نظام ارزي حاكم محاسبه و تعيين 
خواهد شد.  در اين ايحه همچنين تصريح شده است كه مقامات رسمي 
مجاز به اظهارنظر در تضعيف مفاد اين قانون نيستند و صدا و سيما هم 

بدون اخذ كارمزد مكلف به همكاري در اجراي اين قانون است. 

 حذف 4 صفر
 به دور بعدی مجلس موکول می شود

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي با بيان اينکه 
»حذف ۴ صفر از پول ملي به تنهايي رافع مشکات اقتصادي كشور 
نيس�ت« گفت: بيش�تر تاش ما بايد بر ايجاد ثبات متمركز باشد. 
به گزارش ايسنا، سيدحسن حسيني شاهرودي اظهار كرد: مدت هاست 
موضوع حذف چهار صفر از پول ملي مطرح اس��ت. به نظر اهالي حوزه 
اقتصاد حذف چهار صفر از زماني اجرايي و عملي مي شود كه ثباتي در 
حوزه اقتصادي حاكم باش��د و ما دچار ابر چالش ها در حوزه اقتصادي 
نباشيم.  وي اضافه كرد: به نظر مي رسد اگر اين چالش ها در حوزه هاي 
پولي، مالي و ارزي ادامه يابد، شايد حذف چهار صفر در حوزه اقتصادي 
به كمك ما نيايد و كارساز نباشد، بلكه بيشتر تاش ما بايد اين باشد كه 
ايجاد ثبات كنيم، همانطور كه اقداماتي را در حوزه قوه مجريه، مقننه و 
قضائيه شاهد بوديم و باعث ايجاد آرامش نسبي در بازار ارز شد. در حوزه 
پولي و بانكي هم بايد اين آرامش وجود داشته باشد، حوزه بورس رونق 
يابد و تقويت شود و حوزه هاي مربوطه به سامان برسد و همزمان حذف 
چهار صفر پيگيري شود.  نماينده مردم شاهرود در ادامه يادآور شد: البته 
اين اقدام به تنهايي رافع مشكات اقتصادي ما نخواهد بود، گرچه شايد 
بتواند فضاي ملتهب جامعه را از نظر رواني آرامش ببخشد، ولي اينكه 
اصاحي در ساختار اقتصادي ما ايجاد كند اينچنين نيست و نمي توانيم 

اين اقدام را به عنوان يك شاخص بسيار مثبت و قوي ببينيم. 
حسيني شاهرودي همچنين تأكيد كرد: موضوع حذف چهار صفر يك 
اقدام اجتناب ناپذير است و بايد به دنبال اين موضوع برويم. البته دولت 
هم تا پيش��نهاد خود را به مجلس بياورد و اين موضوع در كميسيون 
اقتصادي و صحن علني مجلس بررسي شود، فكر نمي كنم به اين دوره 
مجلس برسد و احتمااً به دوره بعدي موكول خواهد شد، اما اين اتفاقي 
است كه نهايتاً بايد رخ دهد. البته زمان آن هم مهم است. ممكن است 
صاحبنظران زمان آن را اان بدانند و البته برخي هم قائل به اين هستند 

كه اان زمان مناسبي براي اين كار نيست. 

هفته پرتاطم براي پوند انگلیس
سه شنبه اين هفته قرار است قانونگذاران انگلستان در مورد توافق 
خروج از اتحاديه اروپا رأي گيري كنند و به اين ترتيب پوند انگليس 
شاهد نوسانات شديدي خواهد بود. اين رأي گيري پس از آن انجام 
مي ش�ود كه نخس�ت وزير اين كش�ور، ترزا مي، از ترس تصويب 
نش�دن اين توافق، موعد رأي گي�ري اوليه را به تعوي�ق انداخت. 
به گزارش سي ان بي سي، هرچند از موعد رأي گيري قبلي در ماه دسامبر، 
تا كنون چيز زيادي عوض نش��ده اس��ت و تحليلگران زي��ادي بر اين مبنا 
پيش بيني مي كنند كه اين رأي گيري چراغ سبزي به توافق نشان نمي دهد.  
طبق گفته استراتژيس��ت جي پي م��ورگان، روز سه ش��نبه پوند انگليس 
مي تواند با تأييد توافق، تا 4 درصد جهش كند. البته احتمال كمي وجود 
دارد كه توافق 5۸5 صفحه اي ترزا مي  براي خ��روج از اتحاديه اروپا، رأي 
بياورد.  استراتژيست مؤسسه مالي نومورا نيز گفت: در صورتي كه توافق ترزا 

مي  رأي نياورد، پوند بيش از 2 درصد در برابر دار سقوط خواهد كرد. 

جذب ۱۳۵ میلیارد دار در چین
تلويزي�ون دولت�ي چي�ن اع�ام ك�رد: حج�م س�رمايه گذاري 
خارجي در چين در س�ال 2۰1۸ ب�ا ۳ درصد افزايش در مقايس�ه 
با مدت مش�ابه س�ال قبل ب�ه 1۳۵ ميليارد دار رس�يده اس�ت. 
به گزارش سي س��ي تي وي، حجم كل سرمايه خارجي جذب شده توسط 
چين تا پايان س��ال گذشته ميادي با افزايش��ي ۳ درصدي به رقم 1۳5 
ميليارد دار رسيد. دومين اقتصاد بزرگ جهان همچنين در نظر دارد تا با 
تسهيل شرايط سرمايه گذاري خارجي، اين رقم را بيش از پيش افزايش 
دهد.  پيشتر نيز دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل اعام كرده بود كه چين 
در نيمه نخست سال 201۸ موفق شد بيشترين سرمايه گذاري خارجي را 
در بين كشورهاي جهان جذب كند. به گفته جيمز ژان، مدير آنكتاد چين 
با جذب ۷0 ميليارد دار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در نيمه نخست 
سال 201۸ موفق شد در رده نخس��ت جذاب ترين مقصد سرمايه گذاري 
خارجي جهان قرار بگيرد.  چين برنامه گسترده اي براي آزادسازي بيشتر 
بازار س��رمايه و كاستن از قوانين س��ختگيرانه س��رمايه گذاري خارجي 
اتخاذ كرده اس��ت كه از جمله آنه��ا مي توان به كاه��ش محدوديت هاي 
س��رمايه گذاران خارج��ي در بخش هايي چ��ون انرژي، مناب��ع طبيعي، 

زيرساخت ها، حمل و نقل، لجستيك و خدمات حرفه اي اشاره كرد. 

عربستان: نیازي به نشست اضطراري اوپک نیست
در  س�عودي  عربس�تان  ان�رژي  وزي�ر  الفال�ح،  خال�د 
كنفران�س نفت�ي ابوظب�ي گف�ت: ني�ازي نمي بين�د اوپ�ك 
كن�د.  برگ�زار  فوق الع�اده  نشس�ت  آوري�ل،  از  پي�ش 
فالح همچنين به ش��بكه امريكايي »سي ان بي س��ي« گفت: عربستان 
سعودي مايل است با همه طرفين ذينفع براي متعادل كردن بازار نفت 
همكاري كند و اين مي تواند شامل دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
نيز باشد.  وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ترامپ كار خواهد كرد، 
اظهار كرد: ما با همه توليدكنندگان ذينفع كه مي خواهند ثبات را به بازار 
نفت بازگردانند همكاري خواهيم كرد؛ اوپك پاس و هر كس ديگري 
كه مايل باش��د با ما كار كند.  وزير انرژي عربستان سعودي همچنين 
زمان عرضه اوليه عمومي سهام شركت نفتي آرامكو را تأييد كرد و گفت: 

اين رويداد براي سال 2021 برنامه ريزي شده است. 

مديرعامل ش�ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ب�ا بي�ان اينک�ه »اين ش�ركت مجري 
تصميمات و مصوبات دولت و مجلس شوراي 
اسامي در زمينه نحوه توزيع سوخت است«، 
گفت: هر تصميمي كه براي عرضه بنزين در 
بحث كارت س�وخت و س�هميه بندي اتخاذ 
و اباغ ش�ود، ما امکان اج�راي آن را داريم. 
به گزارش تسنيم، سيدمحمدرضا موسوي خواه، 
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران اظهار داش��ت: ما آمادگي كامل داريم كه 
هر برنامه اعامي از س��وي دولت را براي كارت 

سوخت اجرايي كنيم. 

وي افزود: ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي در خصوص اينكه چه زماني اس��تفاده از 
كارت سوخت شخصي الزامي مي شود يا اينكه 
چه زماني ممكن اس��ت بنزين سهميه بندي يا 
از اس��اس اين تصميم منتفي شود، تصميم گير 
نيس��ت، ما فقط مجري تصميمات و مصوبات 
دولت و مجلس شوراي اسامي در زمينه نحوه 

توزيع سوخت هستيم.  
موس��وي خواه با بيان اينكه »هي��چ گاه وزارت 
نفت اعام نكرده بود كه مردم از كارت سوخت 
ش��خصي اس��تفاده نكنند«، گف��ت: در تمامي 
سال هاي گذش��ته مردم مي توانستند از كارت 

سوخت ش��خصي خود هم اس��تفاده كنند، اما 
يكس��ان بودن قيم��ت عرضه بنزين ب��ا كارت 
سوخت شخصي و كارت س��وخت جايگاه دار و 
عدم وجود س��هميه، ميل به اس��تفاده از كارت 
سوخت شخصي را كم كرده بود و بيشتر مردم 
به استفاده از كارت س��وخت جايگاه دار تمايل 
داشتند و اكنون نيز كه بنزين تك نرخي است، 
نمي توان الزامي براي استفاده از كارت سوخت 
ش��خصي تعيين كرد؛ چراكه وقت��ي متقاضي 
س��وخت گيري به جايگاهي مراجع��ه مي كند 
و به هر دليل كارت س��وخت ش��خصي همراه 
نداشته باش��د، ما نمي توانيم بنزيني در اختيار 

اين متقاضي نگذاريم. 
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
در پاسخ به اينكه »بررسي سهميه بندي بنزين 
و چندنرخي شدن آن در دولت مطرح است، آيا 
شركت ملي پخش و جايگاه هاي عرضه آمادگي 
اجراي چندنرخي شدن بنزين را دارند«، گفت: 
ما ه��م از نظر س��خت افزاري و ه��م نرم افزاري 
آمادگي كامل براي اجراي ه��ر برنامه اي كه به 
ما از سوي دولت اباغ ش��ود را داريم و اگر به ما 
بگويند كارت سوخت شخصي بايد الزامي شود 
يا بنزين چندنرخي عرضه شود، ما مي توانيم آن 

را اجرايي كنيم. 

وزارت نفت آماده اجراي بنزين چند نرخي و سهميه بندي است    انرژی



  سرمربي تيم ملي 
سعيد احمديان

    گزارش
واليبال چن�د ماه 
پس از نتايج ضعيف 
واليبال در قهرماني جهان و رون�د نزولي واليبال 
نسبت به سال گذشته خودش را مقصر ندانست و 
مدعي ش�د نبايد دنب�ال دليل ناكامي ه�ا رفت. 
پنج ماه پ��س از ناكام��ي واليب��ال در رقابت هاي 
قهرماني جهان و كسب مقام نازل سيزدهم، ديروز 
ايگور كواكوويچ در يك نشس��ت خبري در محل 
فدراسيون واليبال پاسخگوي سؤاات خبرنگاران 
شد، سرمربي مونته نگرويي بدون اينكه توضيحي 
درباره دايل س��قوط هفت پله اي تيم كشورمان 
در قهرمان��ي جهان نس��بت به گذش��ته بدهد، از 
برنامه هايش براي رقابت هاي ليگ ملت هاي 2019 

و انتخابي المپيك صحبت كرد. 
     مي توانستيد بركنارم كنيد

كواكوويچ هفته گذش��ته بود كه پس از چند ماه  
مرخص��ي طواني به اي��ران آمد و پس از جلس��ه 
با افش��ين داوري سرپرست فدراس��يون واليبال، 
ماندنش روي نيمكت ايران را ت��ا المپيك 2020 
قطعي كرد. در حالي پيش از اي��ن برخي مديران 
سابق فدراس��يون مدعي بودند با توجه به قرارداد 
كواكوويچ، فسخ قراردادش به دليل نتايج ضعيف 
واليبال در قهرماني جهان امكان پذير نيست كه اين 
سرمربي مونته نگرويي ديروز از دست باز فدراسيون 
براي بركناري اش خبر داد: »ضيايي اگر راضي نبود، 
مي توانست قرارداد من را فسخ كند. اولين سؤال من 
هم از داوري اين بود كه آيا من را مي خواهد يا دوست 

دارد با من كار كند؟  اگر دوست داريد با من همكاري 
كنيد، من هم آن را تمديد مي كنم چون اصاً دوست 
ندارم جايي باشم كه به من و كارم عاقه اي نداشته 
باش��ند. در قراردادم گزينه اي نبود كه فدراسيون 
ايران مجبور باشد من را نگه دارد. داوري به من گفت 
اگر دوست نداشتيم با شما همكاري كنيم شما را به 

ايران دعوت نمي كرديم .«
    دنبال مقصر ناكامي نباشيد

در حالي واليبال كشورمان با كواكوويچ در تابستان 
گذش��ته در رقابت هاي قهرماني جه��ان به مقام 
سيزدهم رسيد كه در دوره گذشته به مقام ششم 
رس��يده بود. با وجود نزول هفت پله اي واليبال در 
اين رقابت ها كواكوويچ خودش را مقصر نمي داند. 
سرمربي تيم ملي واليبال در پاسخ به سؤال »جوان« 
درباره اينكه معتقديد مقصر مقام سيزدهمي نيستيد 
درحالي كه در تمام دنيا مرب��ي ناكامي را برعهده 
مي گيرد. از نظر شما دليل ناكامي و سقوط واليبال 
ايران چيست و چه كسي مقصر است، اينطور توضيح 
داد: » من مسئول نتيجه هستم اما مقصر نيستم. من 
واقعاً از اينكه سيزدهم شديم ناراضي هستم. در ابتدا 
مد نظر داشته باشيد كه دو كلمه مسئول و مقصر با 
هم تفاوت دارند. من مسئول نتايج واليبال ايران و 
كسب عنوان سيزدهمي جهان هستم، ولي هيچ گاه 
جلوي آيينه نمي ايستم و به خودم نمي گويم كه تو 
مقصري! شما نيز شايد بتوانيد به كيفيت كار من 
ايراد وارد كنيد ولي متوجه نمي شوم كه چرا بايد به 
دنبال مقصر باشيم. مگر چه انتظاري از واليبال ايران 
داشتيد؟ « وي معتقد است كه اگر مقصر ناكامي بود، 

اس��تعفا مي داد: »همه بازيكنان و كادر فني تاش 
خود را كردند. بنابراين مقصري در تيم ملي نيست. 
مي توانيد بگوييد كه كيفيت باايي نداش��تند، اما 
نمي توان گفت فاني مقصر اس��ت و بايد تيرباران 
شود. نتايج جزئي از ورزش اس��ت. فدراسيون نيز 
كيفيت كار ما را ديده اس��ت. من 9 س��ال هدايت 
تيم ملي واليبال صربستان را برعهده داشتم اما در 
مقطعي احساس كردم كه تصميم اشتباهي گرفتم 
و مقصر هستم. در آن موقع از كارم استعفا دادم ولي 
در واليبال ايران احساس تقصير نمي كنم. من فقط 
از رتبه اي كه در مسابقات جهاني به دست آورديم، 
راضي نيستم. وقتي درباره نتايج صحبت مي كنيم، 
حتماً حاشيه هاي اطرافش را هم بايد بدانيد كه چه 

شده است.«
     كسب سهميه

 سخت تر از حضور در المپيك است
واليب��ال در حالي س��ال آين��ده رقابت هاي ليگ 
ملت هاي 2019 و انتخابي المپيك توكيو را پيش 
رو دارد، كه كواكوويچ معتقد است سال سختي در 
انتظار واليبال ايران است: »براي المپيك 12 تيم ملي 
انتخاب مي شوند كه مسابقات انتخابي بسيار سختي 
دارد. در المپيك نتيجه گرفتن آسان تر از مسابقات 
انتخابي است. به همين دليل هدف اصلي حضور 
در المپيك است. صربستان س��ال 2000 قهرمان 
المپيك بود و بعد از آن من سه المپيك با صربستان 
داشتم. پس از آن صربستان نتوانست به المپيك 
برود. حق ايران اس��ت كه در المپيك باشد، اما راه 

بسيار سختي دارد.«

    تحريم تيم ملي به خاطر يك نفر 
عاقانه نيست

سرمربي مونته نگرويي تيم ملي واليبال همچنين 
درباره شايعاتي كه درباره دخالت برخي بازيكنان در 
كار كادرفني شنيده مي شود، به شدت موضع گرفت: 
»بازيكن سااري در تيم من جايي ندارد. من از سال 
1997 مربي هستم و تمام نتايجي كه كسب كرده ام به 
خاطر تصميماتي بوده كه خودم گرفته ام. من هميشه 
با بازيكنان بزرگ كار كرده ام و بازيكناني مثل سعيد 
معروف در زندگي من بسيار بوده اند كه من به همه 
آنها احترام گذاشته ام. بازيكنان ايراني نيز در مقابل به 
من احترام زيادي گذاشته اند و تصميمات من را قبول 
دارند. اگر روزي نتوانم كشتي ای كه بر آن سوار هستم 
را به خوبي هدايت كنم، از آن پياده خواهم شد. من 
شايعه بازيكن سااري را در واليبال ايران شنيده بودم 

ولي چنين چيزي در تيم من نيست.«
كواكوويچ همچنين پيام محكم و واضحي به برخي 
ملي پوشان ارس��ال كرد كه تهديد كرده بودند، در 
صورتي كه خوش خبر سرپرس��ت سابق تيم ملي 
برنگردد، ب��ازي در تيم ملي را تحري��م مي كنند: 
»بازيكنان آماده را به تيم ملي دعوت خواهم كرد 
و بازيكناني را كه دوست ندارند براي تيم ملي بازي 
كنند را اصًا دعوت نمي كن��م. بازيكنان تيم ملي 
بايد احساس كنند كه مردم ايران آنها را به تيم ملي 
دعوت كرده اند؛ ولي در كل عاقانه نيست بازيكني 
به خاطر يك نفر نخواهد براي تيم ملي بازي كند. 
بازيكنان به خاطر يك نفر به ميدان نمي روند بلكه 

آنها براي مردم ايران بازي مي كنند. « 

اعتراف تلخ!
معاون پارلماني وزي��ر ورزش درحالي در تازه تري��ن صحبت هاي خود از 
وجود چهار هزار طرح نيمه تمام و رها شده ورزشي در كشور خبر مي دهد 
كه كمبود امكانات ورزشي به خصوص در مناطق محروم و شهرستان ها 
سالهاست به معضل تبديل شده و دست استعدادهاي فراواني را از رسيدن 
به موفقيت كوتاه كرده است. مسئله اي كه بارها و بارها به اشكال مختلف 
توسط ورزشكاران و مدال آوراني كه با عبور از اين موانع به سختي توانستند 
به موفقيت هاي مختلف دست يابند بيان شده و به زبان آمده اما هرگز آنطور 

كه بايد به آن ترتيب اثر داده نشده است!
ورزش را مي توان نبض يك جامعه دانست؛ چراكه نه فقط سامت افراد 
جامعه را تضمين مي كند كه رقابت و موفقيت را نيز به دنبال دارد كه نتيجه 
آن بدون شك تزريق نشاط به ش��ريان هاي هر جامعه اي است. از همين 
روست كه سالهاس��ت ديگر به ورزش به چشم يك تفريح نگاه نمي شود 
و به صنعتي عظيم تبديل شده كه كش��ورها به آن به چشم ابزاري براي 
رسيدن به رشد و موفقيت و سامت و حتي به تصوير كشيدن اقتدار خود 
مي نگرند. با اين وجود اما در ايران آنطور كه بايد و شايد به اين مقوله مهم 
توجه نمي شود. اين را توجيه خادم در خصوص طرح هاي نيمه كاره ورزشي 
به وضوح ثابت مي كند وقتي مثل هميشه بهانه ها در خصوص مسائل مالي 

است و نبودن بودجه ازم !
دستيابي به موفقيت، ابزار مي خواهد و ابزار موفقيت هاي ورزشي فراهم 
آوردن امكانات در اقصي نقاط كشور است، اما سالهاست شاهد تبعيض نگاه 
مسئوان در اين راستا هستيم. به طوري كه  باوجود كمبود فاحش امكانات 
ورزشي در بس��ياري از شهرس��تان ها به خصوص مناطق محروم، شاهد 
متمركز شدن بهترين امكانات ورزشي در كانشهرها به خصوص پايتخت 
هستيم. تبعيضي كه به نگاه نادرست مسئوان به اهميت زيرساخت هاي 
ورزش��ي برمي گردد كه نتيجه آن هدر رفتن استعدادها و سوخت شدن 
توانايي هايي است كه با اندكي توجه مي تواند شكوفا شود اما... به سرنوشتي 

نامعلوم و ناگوار دچار مي شود. 
اعتراف خادم در خصوص چهار هزار طرح رها شده ورزشي را مي توان به 
پاي صداقت او گذاشت اما اين اعتراف تكان دهنده جاي تأسف دارد وقتي با 
نگاهي كوتاه و گذرا مي توان ديد كه در بسياري از شهرستان ها ورزشكاران 
يا حتي افرادي كه عاقه زيادي به حضور در ورزش دارند به دليل عدم وجود 
امكانات ازم بايد دست از آرزوهاي خود شسته و به زندگي روزمره بپردازند. 
اين همان مسئله اي اس��ت كه بارها و بارها ورزش��كاران و مدال آوران در 
ديدارهاي خود با رهبري عنوان كرده اند كه آخرين آن درد دل هاي الياس 
علي اكبري، اولين مرد طايي كوراش ايران در بازي هاي آسيايي بود كه از 
كمبود امكانات در شهرستان خود گفت و سختي هايي كه تا رسيدن به 
طاي آسيا كشيده بود! درد دل هايي كه پيش تر از او نيز ورزشكاران بسياري 
به زبان آورده بودند. ورزشكاراني كه گاه به دليل عدم وجود امكانات، مجبور 
به تغيير رشته مي شوند يا مجبورند قيد رسيدن به اهداف بزرگي را كه در سر 
دارند بزنند يا تمام تاش هاي خود را معطوف به اندك زماني كه در اردوهاي 
تيم ملي هستند، كنند.  چهار هزار طرح نيمه كاره رقم باا و قابل توجهي 
است كه نمي توان با توجيه كمبودهاي مالي به سادگي از كنار آن گذشت. به 
خصوص كه اين تعداد مكان ورزشي جدا از داستان قهرمان پروري مي تواند 
حجم باايي از مردم جامعه را به ورزش ترغيب كرده و سامت و نشان آنها 
را در پي داشته باشد. حال آنكه طبق گفته هاي معاون وزير ورزش، تكميل 
و بهره برداري از اين تعداد پروژه لنگ اعتباري در حدود 10هزار ميليارد 
ريال است. رقمي كه در قبال سامت و نش��اطي كه مي تواند براي مردم 
جامعه به دنبال داشته باشد   ناچيز است. اين درحالي است كه حسابي روي 
قهرمان پروري و تكميل اين پروژه ها نكنيم و تنها به بحث عمومي آن در 
زمينه ورزش همگاني بپردازيم. بحثي كه بارها و بارها توسط رهبر انقاب به 

اهميت و ضرورت توجه به آن توصيه و تأكيد شده است !

دنيا حيدري

مسئول ناكامي هستم اما مقصر نيستم!
كواكوويچ سرمربي تيم ملي ايران در پاسخ به سؤال »جوان« درباره روند نزول واليبال ايران:

بعد از عربستان كره شمالي كيسه گل قطر هم شد
اوج كري خواني قبل از دوئل بزرگ آسيا 

دو روز مانده به دوئل صدرنش�يني اي�ران و عراق در گ�روه چهارم 
جام ملت ه�اي آس�يا كري خواني هاي طرفين ش�دت پي�دا كرده 
اس�ت. از اول هم انتظار مي رفت كه رقابت س�نتي دو تي�م در گروه 
D به جنگ صدر نش�يني تبديل ش�ود و حاا كادرفني و بازيكنان 
هر دو تي�م تاش مي كنند تا ش�رايط را ب�ه نفع خ�ود تغيير دهند.  
س��رمربي تيم ملي ايران بر حضور قدرتمندانه مقابل ع��راق تأكيد كرد. 
كارلوس كي روش در گفت وگو با سايت AFC بازي سوم را مهم ترين ديدار 
تيم كشورمان در مرحله گروهي خواند: »در فوتبال، بازي بعدي هميشه 
مهم ترين بازي است و تقابل با عراق براي ما يك بازي حياتي به شمار مي رود. 
از حاا هر كاري كه انجام مي دهيم براي بازي عراق است؛ ديداري كه بايد با 
تمركز باا مقابل آنها بازي كنيم. هر دو تيم براي كسب صدر جدول و حفظ 
اعتبار با يكديگر مي جنگند. هر كاري كه ازم باشد انجام مي دهيم تا در 
بازي بعدي از عراق بهتر باشيم. بر اين باورم كه براي حضور در هر تورنمنتي 
نياز است كل بازيكنان آماده باشند. مي توان بازي هايي را با تركيب اصلي 
با پيروزي به پايان برد، اما با تركيب كامل مي توان قهرمان يك تورنمنت 
شد. وظيفه من به عنوان سرمربي اين است كه 2۳ بازيكن تيمم را مثبت و 

با نگرش سازنده حفظ كنم.«
    حضور با تيم دوم!

س��رمربي عراق قصد دارد در بازي پيش رو با ايران تيم دومش را به زمين 
بفرستد. سرچكو كاتانچ از اينكه ش��اگردانش هر دو بازي اول با پيروزي 
پشت سرگذاشته اند،  ابراز خوشحالي كرد: » مي توانيم بهتر هم بازي كنيم 
و اگر ما مي خواهيم در مرحله حذفي برنده شويم بايد بهتر بازي كنيم. ما 
در طول اين رقابت ها بازي به بازي بهتر مي شويم. بازي مقابل ايران براي ما 
مهم است و هنوز درباره بازي مقابل ايران تصميم كامل نگرفته ام شايد از 
بازيكنان ديگري هم استفاده كنيم. البته وضعيت بازيكنان را خواهم ديد. 
شايد برخي از بازيكنان خسته هستند و نياز به استراحت دارند، اما ما مقابل 
ايران به گونه اي بازي مي كنيم كه برنده شويم و من فكر مي كنم بازيكنان 
توانايي اين كار را دارند. « كاتانچ براي كنترل حواشي اين بازي بازيكنانش را 

ممنوع المصاحبه كرده است. 
    تاپ ترين بازي

در آن سوي ميدان كاپيتان تيم ملي كش��ورمان از مصاف با عراق به عنوان 
مهم ترين بازي مرحله گروهي ياد كرد. اشكان دژاگه در گفت وگو با فارس 
ضمن اشاره به اين موضوع گفت: »خوشحاليم كه به دور بعد صعود كرديم، 
ولي بايد قبول كنيم يك بازي سختي با تيم ملي عراق داريم. تيم عراق هميشه 
خوب بازي مي كند و زمان كمي براي ريكاوري اين بازي مهم داريم و آماده 
بازي شويم. بازي عراق و ايران هميشه بازي تاپي محسوب مي شود. ما اان 
شرايط خيلي خوبي داريم و تاش مي كنيم كه بازي بعدي را هم ببريم. اصًا 
به قهرماني در شرايط فعلي فكر نمي كنيم، ما فقط بازي به بازي فكر مي كنيم 
چون تيم هاي بزرگي مثل ژاپن، استراليا و كره در اين مسابقات حضور دارند، 

پس قاعده فوتبال اين را مي گويد كه بازي به بازي جلو برويم.«
    نبرد سرنوشت ساز

دور سوم مرحله گروهي جام ملت هاي 2019 امشب با برگزاري دو ديدار 
در گروه A آغاز مي شود. شرايط در گروه اول رقابت ها پيچيده شده است؛ 
امارات ميزبان چهار امتياز  است و در حالي كه هنوز صعودش قطعي نشده 
تيم تايلند را پيش رو دارد. تايلند سه امتيازي در رده سوم گروه قرار دارد و 
بازيكنان اين تيم با توجه به پيروزي بر بحرين انگيزه زيادي پيدا كرده اند. 
هندي ها كه جام را پرگل آغاز كرده بودند بعد از باخت به امارات رودر روي 
بحرين قرار مي گيرند. هند در رده دوم جدول است و بحرين هم با يك امتياز 

در قعر جدول جاخوش كرده است. 
    كيسه گلي به نام كره شمالي 

در بازي هاي روز گذشته قطر با شش گل كره شمالي را درهم كوبيد تا عمًا 
حكم به حذف اين تيم دهد. كره اي ها كه در بازي اول هم 4 بر صفر مغلوب 
عربستان شده بودند با نمايش ضعيف ديروز نشان دادند كه حتي در جمع 
تيم هاي درجه سوم آسيا هم جا ندارند و فقط به درد افزايش تفاضل گل 
حريفان مي خورند؛ كاري كه براي قط��ر كردند تا آنها با تفاضل گل بهتر 

نسبت به عربستان در صدر جدول گروه E قرار گيرند. 
عصر ديروز ژاپن هم با يك پنالتی مشكوك به سختی يك بر صفر عمان را 

برد و سعودش را قطعی كرد. 

شيوا نوروزي

نداشتن تركيب ثابت به نفع تيم ملي   است
 تيم هاي صاحب نام آس��يا، آنطور كه بايد 
برتري كامل و يك طرف��ه مقابل حريفان 
درجه چندمش��ان را ندارن��د. درمجموع 
تيم هاي ضعيف در جام ملت هاي 2019 
خيلي خوب ظاهر ش��دند. كس��ي تصور 
نمي كرد هند يا ويتنام اينطور ظاهر شوند. 
البته شايد تيم هاي بزرگ مانند ايران تمام 
توانشان را تاكنون به كار نبرده اند و دستشان 
را رو نكرده اند. در بازي دوم، ويتنام فوتبالي 
بدون كوچك ترين كار منفي و اضافي ارائه 
كرد كه اين موضوع نشان مي دهد، فوتبال آسيا پيشرفت كرده است. اگر 
بخواهيم در آسيا مقابل تيم هاي درجه 2 و ۳ موفق باشيم، بايد با كارهاي 
تركيبي و پيچيده تر به گل برسيم و فراتر از آسيا ظاهر شويم. ما شايد با 
تمام توان در اين دو بازي ظاهر نش��ديم، اما روندمان خوب است. حسن 
كي روش اين اس��ت كه بازي به بازي و مرحله به مرحله پيش مي رود و 
براساس هر بازي تيمش را به ميدان مي فرستد. ما به واقع در تيم ملي دو 
تيم خوب داريم و هر بازيكني كه به ميدان مي آيد، به خوبي وظايفش را 
انجام مي دهد. تيم ملي  خوب ظاهر شده است، هميشه اينطور بوده كه ما 
در عمق دفاع دچار مشكل بوده ايم. سبك كاري كي روش اين طور است، 
از بازيكني كه به آن اعتقاد دارد بازي مي گيرد و از او حمايت مي كند. يكي 
ديگر از خصوصيات خوب تيم ملي اين است كه تركيب ثابتي ندارد و همين 
موضوع باعث شده تمام بازيكنان با انگيزه تر باشند و كي روش به راحتي در 
هر بازي تركيبي مناسب با آن ديدار به زمين مي فرستد. در حال حاضر ما با 
كمترين فشار توانسته ايم شش امتياز بگيريم و به يك هشتم نهايي برسيم. 
با اين حال بازي با عراق درگيري هاي حاشيه اي دارد، اما قطعاً كي روش 
متناسب با عراق از بازيكنانش استفاده مي كند. ما روند خوبي داريم و با اينكه 
خيلي از تيم هاي مدعي كمي متزلزل ظاهر شدند، اما كيفيت بازي ايران 
خوب بود. هر چند كه عراق مثل گذشته نيست، اما مقابل ما انگيزه زيادي 
خواهد داشت. دليل اين انگيزه چند بردي است كه در بازي هاي اخير مقابل 
ما داشتند و اان حالت گربه سياه براي ما پيدا كرده اند. اگر در اين بازي روي 

خودمان تسلط داشته باشيم، مي توانيم عراق را هم شكست دهيم. 

 واكنش فدرر به خداحافظي ماري 
اندي ماري جمعه در نشست خبري پيش از شروع تنيس اپن استراليا گفت 
كه در سال 2019 از ميادين خداحافظي مي كند و اميدوار است ويمبلدون 
آخرين حضورش در جهان تنيس باشد. تصميم تنيسور بريتانيايي كه به 
دليل مشكات جسماني ديگر قادر به حضور در مسابقات نيست، واكنش 
راجرفدرر، مرد شماره سه تنيس جهان را به دنبال داشت: »از اين خبر شوكه 
شدم و از اينكه كسي مانند ماري را از دست خواهيم داد خيلي ناراحتم. اين 
خبر به همه ما ضربه زد، چون او را مي شناسيم و دوستش داريم. او دشمني 
ندارد و يك اسطوره اس��ت. اميدوارم در تنيس اپن استراليا موفق باشد و 
بتواند در تورنمنت هاي ديگر هم به رقابت بپردازد و همانطور كه مي خواهد 

در تنيس ويمبلدون به كار خود پايان دهد.«

افشاي كينه دشان از بنزما
كينه دشان نسبت به كريم بنزما تمام شدني نيست. در حالي كه با توجه به 
آمارهايي كه سرمربي تيم ملي فرانسه مي داد، تصور مي كردند كه دعوت 
نشدن مهاجم رئال به تيم ملي فرانسه به متهم شدن او به شراكت جرم در 
پرونده اخاذي از متئو والبوئنا برمي گردد، صحبت هاي اخير دشان نشان 
داد كه گذشتن از نام بنزمای ۳1ساله به مصاحبه سه، چهار سال پيش اين 
بازيكن برمي گردد كه در آن به سرمربي خروس ها درخصوص تبعيض نژادي 
براي انتخاب بازيكنان تركيب اصلي هشدار داد و دشان هنوز آن را فراموش 
نكرده: »اين افراد مي توانند به خودش��ان اجازه دهند، اظهاراتي را مطرح 
كنند كه براي آنها عواقبي فراتر از قوه درك خيلي ها دارد و من هرگز آنها را 

فراموش نخواهم كرد، مگر اتفاق غيرمنتظره اي رخ دهد.«

 رس��يدگي ب��ه 
ي  ه ه��ا ژ و پر
زيرساختي و نيمه كاره ورزشي يكي از موضوعات 
مهمي اس��ت كه بايد مورد توجه وزارت ورزش 
قرار گيرد. با توجه به مش��كات اقتصادي ريز 
و درش��تي كه كش��ور اين روزها ب��ا آن درگير 
اس��ت، حضور فعال و مؤثر بخش خصوصي در 
اين مس��ئله مي تواند بس��يار مثمر ثمر باش��د. 
موضوعي كه اميررضا خادم، مع��اون پارلماني 
و حقوقي وزير ورزش هم به آن اش��اره مي كند 
و مي گويد: در سال جاري ۳هزار ميليارد تومان 
تس��هيات بانكي براي س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي اختصاص يافته است.  اميررضا خادم 
ادامه داد: در شهرستاني كه يك استخر دولتي 

وجود ندارد، خوش��بختانه بخش خصوصي دو 
باب استخر قابل اس��تفاده را احداث كرده و در 
اختيار مردم قرار داده اس��ت.  وي با بيان اينكه 
بخش خصوص��ي با حماي��ت حداكثري دولت 
تاكنون كارنامه موفقي داشته است، يادآور شد: 
اگر س��رمايه گذار بخش خصوصي هزينه اي را 

در يك پروژه متحمل مي ش��ود، مطمئن است 
هزينه اي كه انجام داده است منجر به سودآوري 
و يك نتيجه بهينه مي شود.  پروژهاي نيمه كاره 
ورزشي يكي از بزرگ ترين معضات برنامه هاي 
زيرس��اختي ورزش كشور اس��ت؛ پروژه هايي 
كه س��ال ها از به زمين خوردن كلنگ شروع به 

ساختش��ان مي گذرد، اما هنوز خبري از پايان 
و به بهره برداري رس��يدن آنها نيس��ت. معاون 
وزير ورزش با اش��اره به اينك��ه در حال حاضر 
4هزار طرح ورزش��ي در كش��ور نيمه تمام رها 
شده است، ابراز كرد: براي تكميل و بهره برداري 
از اين تع��داد پروژه ها 10هزار ميلي��ارد ريالي 
اعتبار نياز اس��ت.  خادم با تأكيد بر اينكه آغاز 
پروژه جديد ورزشي با وضعيت اعتباري منطقي 
نيست، اظهار كرد: در اين راستا بايد با حمايت 
و تشويق بخش خصوصي، برخي از مشكات را 
حل كرد.  وي با اشاره به اقدامات انجام شده در 
حوزه اش��تغال وزارتخانه خاطر نشان كرد: بالغ 
بر ۳هزار ميلي��ارد تومان تس��هيات بانكي در 
س��ال جاري براي پرداخت به بخش خصوصي 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  مع��اون پارلماني 
ورزش   در پايان بيان كرد: براساس هماهنگي و 
توجيه معاونت توسعه و منابع، سود تسهيات 
پرداختي تا 6 درصد كاهش و توسط وزارتخانه 

پرداخت مي شود. 

4 هزار پروژه 
نيمه  كاره  ورزشی داریم!
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 تمرین در سرماي آنتاليا!
قرار به برپايي اردوي زمستاني در قطر بود ، اما به شكلي ناگهاني كه بدون 
شك بي تأثير از دخالت هاي غيرفني نيست، اس��تقالي ها از كمپي در 
آنتالياي تركيه سر در آوردند تا دوران آماده سازي نيم فصل را در بدترين 
ش��رايط آب و هوايي سر كنند! البته تصور مي ش��د اين انتخاب به دليل 
مناسب بودن قيمت كمپ آنتاليا باش��د، اما در كمال تعجب مسئوان 
استقال گفتند كه اين اردو به مراتب گرانتر از اردوي قطر براي اين تيم 
تمام شده! توجيهي كه عذر بدتر از گناه بود؛ چراكه بازيكنان اين تيم در 
آستانه برپايي اردوي نيم فصل با دريافت حواله هاي مالي راضي به شكستن 
اعتصاب و حضور در تمرينات شده بودند. با اين وجود اما استقال بي توجه 
به مشكات مالي و برودت هواي اروپا در فصل زمستان، در آنتاليا اردو زده 
تا بازيكنان اين تيم در سرماي شديد هوا و زير باد و باران تمرينات نيم فصل 
را دنبال   و خود را آماده دور برگشت رقابت هاي ليگ كنند! تصميمي كه 

بدون شك نه توجيهي منطقي دارد و نه بار فني! 

رسول كربكندي

كارشناس فوتبال

نمي خواهم شرمنده مردم باشم 
كس��ب عنوان پهلواني توسط يك ورزشكار 
تنها به پي��روزي مقابل حريفان و بس��تن 
بازوبن��د پهلوان��ي خاص��ه نمي ش��ود. 
ورزشكاري كه اين عنوان را به دس��ت مي آورد در ديد مردم با بقيه فرق 

مي كند و همه از او توقعاتي دارند كه از ديگر ورزشكاران ندارند. 
اين مس��ئله درخص��وص پهلواني كه در درياف��ت بازوبند 

مداومت دارد البته نسبت به س��ايرين پررنگ تر است، 
چراكه حتي اگر در مس��ابقه اي بازنده هم باش��د، باز 
هم مردم به س��ابقه پهلواني او بيش��تر از نتيجه يك 
رقابت نگاه مي كنند.  ش��ايد به همين علت باش��د، 
جابر صادق زاده پهلواني كه پن��ج بار صاحب بازوبند 
پهلواني ش��ده و اين روزها بيشتر از قبل نگران است. 

وي نمي خواهد شرمنده مردم باشد، مي خواهد در حد 
توانش دست گيري كند و به همين خاطر مسئوان ورزش 

را مخاطب قرار مي دهد و مي گويد: مس��ئوليت س��نگيني 
بر عهده ام اس��ت، نمي خواهم ش��رمنده مردم ش��وم بلكه 
مي خواهم حتي به صورت ناچيز و در حد توانم مشكات 
آنها را حل كنم. از قديم به كسي كه سه بار عنوان پهلواني 
را به دست آورده حق سفره مي دادند، اما مثل اينكه اين 
موضوع براي مسئوان كنوني ورزش اهميتي ندارد. من 
پنج بار صاحب بازوبند پهلواني شده ام و مردم از من توقع 
دارند، اميدوارم وزارت ورزش و فدراسيون كشتي به اين 

موضوع مهم رسيدگي كنند. 

كوراش گود زینل خان منتظر تأمين اعتبار
سال هاس��ت كه         بازتاب
ن  ا قه من��د عا
كشتي باچوخه مي دانند كه روز 14فروردين ماه 
بايد خود را به گود زينل خان شهرستان اسفراين 
برسانند تا يك روز پرهيجان را سپري كنند. اين 
رقابت ها به رغم تمامي مش��كات زيرس��اختي 
موجود در محل مس��ابقه و البت��ه كوتاهي هاي 
مسئوان در اين خصوص هر س��ال پرشور تر از 
قبل برگزار مي شود و حاا خبر رسيده است كه 
در فروردين 98 رقابت هاي سنگين وزن كوراش 
با حضور كوراش كاران بين الملل��ي نيز در كنار 

مسابقات چوخه برگزار شود. 

البته مثل هميش��ه به اجرا درآم��دن اين برنامه 
كه فرصت مناسبي براي شناساندن شهرستان 
اس��فراين به دنيا محسوب مي ش��ود، منوط به 
تأمين اعتبار است. مسئله اي كه كوروش بهادري 
رئيس اداره كل ورزش اس��تان خراسان شمالي 
درخصوص آن مي گوي��د: اين برنام��ه بار مالي 
زي��ادي دارد به خصوص در بح��ث تأمين جوايز 
قرار ش��ده است، س��تادي به رياس��ت استاندار 
تشكيل ش��ود و نماينده اسفراين در مجلس هم 
با وزير كشور رايزني ازم را انجام دهد تا بتوانيم 
تأمين اعتبار كنيم و ظرفيت بااي ملي و استاني 

خودمان را ثابت كنيم. 

 فريدون حسن 
  چهره 

    حاشيه 

زان
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بسياري از پرونده هاي نزاع كه به حوادث خونين منجر مي شود ريشه در موضوعات 
بي اهميت دارد. موضوعاتي مثل درگيري بر سر پارك خودرو يا چشم در چشم شدن 
خيلي وقت ها منجر به شكل گيري پرونده هاي قتل مي شود. يكي از افرادي كه به خاطر 
يك چشم در چشم شدن مرتكب قتل شده يك بار تا پاي چوبه دار رفته است. او پس از 
12 سال تحمل زندان با فروش خانه پدري اش موفق به جلب رضايت اولياي دم شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ال 85 مأموران پليس پايتخت از مرگ مشكوك مرد 24 ساله به 
نام رضا در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان مي داد مرد 
جوان در جريان درگيري در خيابان يخچال در محله مهرآباد بر اثر فرورفتن شيشه شكسته 
نوشابه به پهلويش زخمي و به بيمارستان منتقل شده است اما بر اثر شدت خونريزي فوت 
كرده است.  با انتقال جسد به پزشكي قانوني يكي از دوستان مقتول كه در محل حاضر بود به 
مأموران گفت: »شب قبل با رضا و چند نفر از دوستانم از سر خيابان رد مي شديم كه با تعدادي 
از بچه هاي محل درگير شديم. در آن درگيري رضا يك شيشه نوشابه به طرف آنها پرتاب كرد. 
از آن طرف يكي از بچه  ها كه محمد نام داشت تكه اي از شيشه شكسته را برداشت و به پهلوي 
رضا فرو كرد. بافاصله رضا را به بيمارستان رسانديم، اما بعد از ساعاتي فوت كرد.« با ثبت اين 
توضيحات محمد به اتهام قتل عمد تحت تعقيب پليس قرار گرفت و چند روز بعد از حادثه 
شناسايي و دستگير شد. او در همان مراحل بازجويي به جرمش اقرار كرد و گفت: »سر خيابان 
ايستاده بوديم كه مقتول و دوستانش رسيدند و با هم چشم تو چشم شديم. همين بهانه اي 
براي درگيري شد و در آن درگيري مقتول يك شيشه نوشابه به طرفم پرتاب كرد و به پدر و 
مادرم ناسزا گفت. من طاقت شنيدن فحاشي هاي او را نداشتم به همين دليل عصباني شدم و 
تكه اي از شيشه نوشابه را برداشتم و ضربه اي به پهلويش زدم. نمي دانستم ضربه  كاري مي شود 
و منجر به مرگ او مي شود.« با اقرارهاي متهم و بازسازي صحنه جرم كيفرخواست صادر و 
محمد به اتهام قتل عمد روانه زندان شد. پرونده به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد و در اولين جلسه رسيدگي به پرونده اولياي دم درخواست قصاص كردند. 
در پايان هيئت قضايي بعد از آخرين دفاع متهم، وي را به قصاص محكوم كرد. با تأييد اين 
حكم در ديوان عالي كشور، متهم پاي چوبه دار قرار گرفت و چند قدمي با مرگ فاصله نداشت 
تا اينكه توانست با پرداخت ديه رضايت اولياي دم را جلب كند.  به اين ترتيب پرونده بار ديگر از 
جنبه عمومي جرم روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت. 
بعد از اعام رسميت جلسه، متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: »مادرم فوت كرده بود به همين 
دليل روز حادثه وقتي مقتول فحاشي كرد كنترلم را از دست دادم و ناخواسته مرتكب قتل 
شدم. با تأييد حكم قصاص در آستانه مرگ بودم كه پدرم با فروش خانه اش توانست رضايت 
اولياي دم را جلب كند و حاا مستأجر است. از طرفي خانواده مقتول نيز با اين حادثه داغدار 
شد. تقاضا دارم هر چه زودتر آزاد شوم تا اين روزهاي تلخ را براي هر دو خانواده جبران كنم.« 
در پايان هيئت قضايي بعد از شور حكم آزادي متهم را با احتساب روزهاي بازداشت صادر كرد. 

به اين ترتيب مرد جوان به زودي آزاد خواهد شد. 

 رفتن تا پاي چوبه دار
 به خاطر هيچ!

 نوه ناخلف:  از پدربزرگ كينه داشتم 
تحقيرم مي كرد

زندگي هاي آرام و بدور از درگيري و كشمكش 
فرزندان سالم و درس�تي را به جامعه تحويل 
مي دهند و در مقاب�ل فرزن�دان خانواده هاي 
پر تنش و بدت�ر از آن فرزن�دان خانواده هاي 
طاق آسيب هاي بيش�تري را تجربه مي كنند 
به طوريكه اين آس�يب ها زندگ�ي آينده آنها 
را تحت تأثي�ر ق�رار مي ده�د و گاه�ي از آنها 
مجرم�ي مي س�ازد ك�ه آس�يبش گريبانگير 
ديگ�ران و حت�ي نزدي�كان ه�م مي ش�ود. 
پرونده ت�ازه اي كه در دادس�راي امور جنايي 
ته�ران روي مي�ز بازپرس ويژه قتل گش�وده 
شده است مربوط به پس�ر جواني است كه به 
گفته خ�ودش فرزند ط�اق اس�ت و در طول 
زندگي اش تحقير هاي زيادي را تجربه كرده و 
در نهايت دست به قتل پدر بزرگش زده است.  
به گ��زارش خبرنگار ما، روز يك ش��نبه 9 دي ماه 
مردي به اداره پليس رف��ت و از خواهر زاده اش به 

اتهام قتل پدرش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: چهار س��ال قبل 
مادرم فوت كرد و پدرم تنها شد. به همين دليل 
براي او زن جواني به همس��ري گرفتي��م تا تنها 
نباش��د. از طرفي هم خواهر زاده ام به نام ارسان 
هم كه پدر و م��ادرش از هم جدا ش��ده بودند با 
پدرم زندگي مي كرد. چن��د روز قبل نامادري ام 
براي مراس��م ختم عمويش به شهرستان رفت و 
پدرم و ارسان در خانه تنها بودند. روز پنج شنبه 
6 دي ماه با خانه پدرم تماس گرفتم، اما جواب نداد 
كه نگرانش شدم و به خانه اش رفتم. هر چقدر در 
زدم كس��ي در را باز نكرد و به همين خاطر قفل 
در را تخريب ك��ردم و وارد خانه اش ش��دم كه با 
جس��د بي جان او در پذيرايي كنار بخاري روبه رو 
شدم. پزشك اورژانس در محل حادثه اعام كرد 

پدرم فوت كرده است و از آنجايي كه لوله بخاري 
هم از محل دودك��ش بيرون آمده ب��ود احتمال 
داديم پدرم پايش به بخاري برخورد كرده و لوله 
بخاري از داخل دودكش بي��رون آمده و پدرم بر 
اثر مسموميت با گاز دي اكسيد كربن فوت كرده 
است. به همين دليل پزشك براي پدرم جواز دفن 
صادر كرد و ما ه��م پدرم را دفن و مراس��م آن را 
برگزار كرديم تا اينكه يك روز قبل متوجه ش��دم 
كارت عابر بانك پدرم سرقت شده و پس از مرگش 
5 ميليون تومان از حس��ابش برداشت شده است. 
وي ادامه داد: امروز وقتي موضوع را با بس��تگانم 
در ميان گذاشتم ارس��ان به من گفت كه پدرم 
كارت عابرش را به امانت به او داده است و اان به 
پسر خواهرم مشكوك هستم و درخواست تحقيق 
دارم.  با طر ح اين شكايت پرونده براي رسيدگي 
به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران در اختيار تيم ويژه اي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي قرار گرفت.  مأموران در نخستين گام 
دريافتند روز حادثه ابتدا مبلغ يك ميليون تومان 
از حساب مرد فوت ش��ده برداشت شده و ساعتي 
بعد هم مبلغ 4 ميليون تومان به حساب پدر يكي از 

دوستان ارسان منتقل شده است. 
بدين ترتيب مأموران تحقيقات خود را درباره اين 
حادثه ادامه دادند و در نهايت روز شنبه 22 دي ماه 
ارسان را به عنوان مظنون حادثه بازداشت كردند.  
صبح ديروز متهم براي بازجويي به دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل ش��د و مورد بازجويي قرار 
گرفت. وي در بازجويي ها با اظهار پش��يماني به 
قتل پدر بزرگ 60 س��اله اش اعتراف كرد. متهم 
براي تحقيقات بيش��تر و روش��ن ش��دن زواياي 
پنهان حادثه به دستور بازپرس پرونده در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

بسياري از پرونده هايي كه در محاكم كيفري استان ها 
بررسي مي شود ريشه در عدم پايبندي افراد به اخاقيات 
دارد. بس�ياري از مردان و زناني كه ب�دون پايبندي به 
اخاقيات وارد رابطه هاي پنهاني مي شوند در ادامه به 
اتهام قتل يا اعم�ال منافي عفت بازداش�ت و محاكمه 
مي شوند. در پرونده اي كه روز گذشته براي دومين بار در 
دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي شد مرد جواني 
با معرفي خودش به عنوان پزش�ك، دخت�ري جوان را 
فريب داده و بعد از برقراري رابطه به قتل رسانده است. 
به گ��زارش خبرنگار ما، رس��يدگي به پرون��ده از هفدهم 
آبان س��ال 91 با مراجعه زن جواني به كانتري باغ فيض و 
اعام مفقودي دخت��رش به نام غزاله آغاز ش��د. آن زن در 
توضيح به مأموران گفت: »غزاله روز گذشته از خانه بيرون 
رفت اما هرچه منتظرش شدم از او خبري نشد. نگرانم اتفاق 
بدي برايش افتاده باشد چون هر جا به نظرم مي رسيد سر 
زدم و پاس��خ تلفن هايم را نمي دهد.« همزمان با طرح اين 
ش��كايت مأموران تحقيقات خود را آغاز كردن��د تا اينكه 
سه روز بعد جس��د دختر جوان در سطل زباله حوالي بلوار 
فردوس كشف شد. با انتقال جسد به پزشكي قانوني پرونده 
با موضوع قتل عمد در دس��تور كار قرار گرف��ت و در روند 
تحقيقات مأموران با بررسي فهرست مكالمات تلفن همراه 
دختر جوان به رابطه آن دختر با نسخه پيچ داروخانه اي پي 

بردند كه خود را پزشك معرفي  كرده بود. 
با بدست آمدن اين سرنخ تحقيقات براي دستگيري آن مرد 
در دس��تور كار قرار گرفت و بعد از گذشت دو سال از حادثه 
آن مرد به نام يزدان در جنوب كشور دستگير شد. اين مرد 
در بازجويي ها جرمش را انكار كرد و مدعي شد از قتل دختر 
جوان اطاعي ندارد و حتي او را نمي شناسد تا اينكه با توجه 
به مدارك به دست آمده س��رانجام وي به رابطه با آن دختر 
و قتل وي اعتراف كرد و در شرح ماجرا گفت: » مدتي بود با 
غزاله آشنا شده بودم و با هم رفت و آمد داشتيم. مي خواستيم 

با هم ازدواج كنيم اما آن زمان ش��رايط خوبي نداشتم. من 
خودم را دكتر داروساز معرفي كرده بودم به همين دليل غزاله 
فكر مي كرد دروغ مي گويم و قصد فري��ب او را دارم.« متهم 
در خصوص قتل گفت: »غزال��ه آن روز به ديدنم آمده بود و 
درخواست پول كرد. به او گفتم پول ندارم و او با شنيدن اين 
حرف عصباني شد و شروع به داد و فرياد كرد. آن روز مشروب 
خورده بودم و در حال خودم نب��ودم به همين دليل كنترل 
اعصابم را از دست دادم و داخل ماشين چند ضربه چاقو به او 
زدم. نمي دانستم با جسد چكار كنم اين شد كه تصميم گرفتم 
آن را در سطل زباله در بلوار فردوس بيندازم و بعد از سرقت 

گوشي همراه وي گريختم.«
با اقرارهاي متهم وي به اتهام قتل عمد، شرب خمر و سرقت 
روانه زندان شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه 
هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين 
جلسه رسيدگي به پرونده، پدر و مادر مقتول در جايگاه قرار 
گرفتند و گفتند به ازاي 50 ميليون تومان ديه اعام گذشت 
خواهند كرد. با اعام اين درخواست هيئت قضايي متهم را به 
اتهام شرب خمر و سرقت به 15 سال حبس محكوم كرد. اين 
حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما با اعتراض وكيل 

متهم نقض و به شعبه همعرض ارجاع داده شد. 
به اين ترتيب متهم صبح ديروز در شعبه دوم دادگاه كيفري 
يك استان تهران به رياست قاضي زالي پاي ميز محاكمه قرار 
گرفت. بعد از اعام رسميت جلسه، متهم در آخرين دفاعش 
گفت: »آن روز بعد از قتل براي گمراه كردن پليس گوشي 
همراه مقتول را سرقت كردم و قصد ديگري نداشتم. بعد از 
دستگيري به سختي توانس��تم 50 ميليون تومان ديه را به 
اولياي دم بپردازم تا رضايت آنها را جلب كنم. حاا شش سال 
است در زندان هستم و در اين شش سال نگاهم به زندگي 
تغيير كرده است. از قضات تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف 
قائل ش��وند تا هرچه زودتر آزاد شوم. « هيئت قضات بعد از 

شنيدن دفاعيات متهم وارد شور شدند.

پزشك قابي به ميز محاكمه بازگشت

مرد تنهايي پس از آتش سوزي وسايل خانه اش در جنوب تهران به طرز مرموزي به كام مرگ رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 18:30  عصر شنبه 22 دي ماه قاضي محسن مدير روستا، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كانتري 119 مهرآبادجنوبي 
از مرگ مشكوك مرد سالخورده اي در خانه اش با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم جنايي در محل حادثه كه راه پله طبقه دوم ساختمان 
مسكوني در حوالي خيابان دستغيب بود با جسد مرد 74 ساله اي به نام احمد روبه رو شدند 
كه به طرز مرموزي به كام مرگ رفته بود.  بررسي ها حكايت از اين داشت مرد فوت شده تنها 
زندگي مي كرده و برادرش كه مقيم كشور امريكاست هزينه زندگي او را پرداخت مي كرده 
است.  يكي از همسايه ها كه موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: در خانه ام نشسته 
بودم كه زنگ خانه ام را زدند. وقتي آيفون را برداشتم كسي جواب نداد و به همين دليل از خانه 
بيرون آمدم كه با جسد بي جان همسايه در راه پله ها روبه رو شدم. در آپارتمان او باز بود و دود 
از خانه اش بيرون مي آمد. بافاصله با اداره پليس و آتش نشاني تماس گرفتم و خودم به داخل 
خانه اش رفتم كه حكايت از اين داشت آتش سوزي بر اثر شكسته شدن شيشه بخاري اش رخ 
داده و وي قبل از فوتش آتش را خاموش كرده اس��ت. وقتي عوامل اورژانس به محل حادثه 
آمدند اعام كردند احمد فوت كرده است.  مأموران در بررسي هاي جسد با آثار خراشيدگي 
روي صورت و بدن مرد فوت شده روبه رو شدند و همچنين مشخص شد وسايل خانه وي به هم 
ريخته است.  همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي انجام آزمايش  هاي ازم قاضي مدير 

روستا به مأموران پليس دستور داد درباره اين حادثه تحقيقات خود را آغاز كنند. 

 مرگ مشكوك مرد تنها 
پس از آتش سوزي در خانه اش 

سه سارق مسلح كه به اتهام سرقت مسلحانه در استان هاي 
ف�ارس و كهگيلوي�ه و بويراحمد محارب ش�ناخته ش�ده 
بودند در شهرس�تان ياس�وج و در مأ عام اعدام ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين س��ه س��ارق كه كيكاووس جمال 
س��يرت، رس��تم رضايي و عبداه جوهري نام داشتند با ايجاد 
وحشت، تهديد و در برخي موارد تيراندازي به سوي افراد عادي 
مرتكب سرقت از طا فروشي در استان هاي فارس و كهگيلويه 
و بويراحمد ش��ده بودند كه بعد از بازداش��ت محارب شناخته 
شده و به اعدام محكوم ش��دند. با تأييد حكم محاربه سه سارق 
در ديوان عالي كشور، اين حكم روز گذشته در يكي از ميادين 
ش��هر اجرا ش��د.  ازم به ذكراس��ت افراد اعدامي در شهر هاي 
ياسوج، گچساران، دهدشت و شهر اقليد در استان فارس اقدام 

به سرقت هاي متعدد كرده بودند. 

 3 سارق مسلح طافروشي 
در ياسوج اعدام شدند

 سقوط جرثقيل تاوركرين
 حادثه ساز شد

سقوط جرثقيل تاوركرين در يك مجتمع بزرگ شش طبقه در منطقه غرب 
تهران حادثه ساز شد. 

به گزارش خبرنگار ما، صبح روز گذش��ته اين حادثه در بزرگراه ش��هيد لشگري، 
بلوار چوگان در يك مجتمع بزرگ شش طبقه در حال ساخت اتفاق افتاد. در اثر 
اين حادثه يكي از چهار دستگاه جرثقيل ثابت س��اختماني )تاوركرين( كه براي 
جابه جايي مصالح و وسايل س��اختماني در گوشه و كنار اين مجتمع بزرگ نصب 
بودند، هنگام جابه جايي مصالح به دليل نقص فني از نيمه آن شكست و به پايين 
س��قوط كرد و در پي آن راننده تاوركرين كه در داخل اتاقك فرمان آن در ارتفاع 
س��رگرم هدايت اين وس��يله و جابه جايي مصالح بود، به همراه قطعات شكسته 
تاوركرين به پايين س��قوط كرد و به شدت مجروح ش��د. اين مرد 28 ساله قبل از 
رسيدن آتش نشانان توسط كارگران از داخل اتاقك تاوركرين خارج شد و به محض 
رسيدن عوامل آتش نشان به عوامل اورژانس تحويل داده شد.  علت وقوع حادثه 

ازسوي كارشناسان آتش نشاني منطقه در دست بررسي است.

انفجار ترقه دست ساز در جشن عروسي در شهرستان نجف آباد 
موجب مرگ جوان 22 ساله و مصدوميت شديد پدر وي شد. 
به گزارش خبرنگار م��ا، در جريان حادثه يك جوان 22 س��اله 
به همراه پدر خود دچار سوختگي شديد و به بيمارستان منتقل 
شدند كه به رغم تاش پزش��كان جوان 22 س��اله بر اثر شدت 
جراحات فوت كرد.  س��رهنگ خدادوس��ت، فرمانده انتظامي 
شهرس��تان نجف آباد حمل م��واد محترق��ه و بي احتياطي در 
رهاكردن آن را عل��ت حادثه بيان كرد و گف��ت: »به خانواده ها 
توصيه مي كنيم بيشتر مراقب فرزندان خود باشند و اجازه ندهند 
با ساختن ترقه هاي دست ساز خطرناك به خاطر تخليه هيجان 

خود در مراسم ها و جشن ها با زندگي و جان خود بازي كنند.«

 انفجار ترقه در جشن عروسي 
و مرگ جوان 22 ساله

رئيس مركز اجرائي�ات پليس راهور ني�روي انتظامي 
گفت: بيش از 7 هزار و 700 جل�د گواهينامه رانندگان 
متخل�ف در 9 ماه�ه اول امس�ال ضبط ش�ده اس�ت. 
سرهنگ احمد كرمي اس��د افزود: همچنين از ابتداي سال 
جاري تاكنون مأموران پليس راه بيش از 3هزار و 500 جلد 
گواهينام��ه رانندگان متخلف را كه به س��قف نمرات منفي 
رسيده بودند، ضبط كردند كه بيشترين موارد در معابر برون 
شهري اصفهان، خوزستان و زنجان صورت گرفته است.  وي 
افزود: همچنين مأموران پليس راهور در اين مدت بيش از 
4هزار و 200 جلد گواهينامه رانندگان متخلف را ضبط كردند 
كه بيشترين برخورد در معابر درون ش��هري تهران بزرگ، 
اصفهان و لرستان بوده اس��ت.  رئيس مركز اجرائيات پليس 
راهور ناجا همچنين پيش از اي��ن از افزايش چهار درصدي 
برخورد با تخلفات برون شهري در سال جاري خبر داده بود.  
سرهنگ كرمي اس��د افزود: طي 9 ماهه امس��ال برخورد با 
تخلفات برون شهري در كشور چهار درصد افزايش داشته و 
بيشترين افزايش برخوردها توسط پليس  راه هاي غرب استان 

تهران، بوشهر و آذربايجان شرقي صورت گرفته است. 
وي در خصوص تخلفات درون ش��هري با تأكيد بر كاهش 
برخوردهاي پليس��ي در اين حوزه گفت: در 9 ماهه امسال 
برخورد با تخلفات درون شهري 16/3 درصد كاهش يافته 
است.  رئيس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا افزود: در عين 
حال بيشترين افزايش برخوردها در اين بخش توسط پليس 
راهور استان هاي سيستان و بلوچستان، البرز و كرمانشاه 
صورت گرفته است.  سرهنگ كرمي اسد با اشاره به احصاي 
تخلفات شاخص كه بيشترين س��هم را در وقوع تصادفات 
فوتي، جرح��ي و بي  نظمي هاي ترافيكي در س��ال جاري 
داشته  اند، گفت: بر اين اساس راهبرد پليس راهور بر برخورد 

با تخلفات ياد شده قرار گرفته است.

 7700 گواهينامه 
رانندگان متخلف ضبط شد

مرد كه متهم است با فروش س�كه هاي قابي اقدام به 
كاهبرداري از ش�هروندان كرده است بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چند ماه قبل ش��كايت هاي مشابهي 
عليه مردي كه اقدام به فروش سكه هاي قابي به شهروندان 
كرده بود در دادس��راي ناحيه 19 تهران مطرح شد. براساس 
شكايت هاي مطرح شده مرد فريبكار س��كه هاي قابي را با 
سكه هاي برنجي به نام يكي از شركت هاي معتبر ضرب كرده 
و به عنوان سكه طا به فروش رسانده بود. بعضي از خريداران 
سكه، صرافي هاي تهران و بعضي هم شهروندان عادي بودند. 
براساس شكايت هاي مطرح شده متهم كه خودش را سعيد 
معرفي كرده بود به اين ش��يوه موفق به فروش 70 سكه طا 
به ارزش 250 ميليون تومان شده بود. بعد از اينكه پرونده به 
دستور قاضي به پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران ارجاع شد 
كارآگاهان در جريان تحقيقات ميداني مخفيگاه سعيد را در 
شهرستان اسامشهر شناسايي و او را بازداشت كردند. متهم 
در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل يك 
دستگاه ضرب سكه را از محدوده خازير خريدم. براي مدتي 
شروع به ضرب كردن سكه هاي قابي كردم و بعد از آن دستگاه 
را در همان منطقه به فروش رس��اندم. س��رهنگ حمداه 
عليزاده، رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
در حال حاضر 70 نفر عليه متهم طرح شكايت كرده اند و متهم 
با حكم قاضي براي سپري كردن دوران محكوميت خود در 
زندان به سر مي برد. وي ادامه داد: هموطنان كساني كه به اين 
شيوه هدف كاهبرداري قرار گرفته اند براي طرح شكايت به 

پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ مراجعه كنند.

 فروش سكه هاي قابي 
به صرافي ها

خودت را معرفي كن ؟ 
ارسان هستم 20 ساله. 

چقدر درس خواندي ؟ 
ديپلم دارم. 

معتادي ؟ 
بله، ترياك مصرف مي كنم. 

چرا معتاد شدي ؟ 
بي خانمان بودم كس��ي را نداش��تم كه مرا 

راهنمايي كند. 
پدر و مادرت كجا هستند ؟ 

دو س��اله بودم كه پدرم و مادرم از هم جدا 
شدند. مادرم تنها خواهرم را با خودش برد 
اما من و برادرم با پ��درم مانديم. مدتي بعد 
پدرم ازدواج كرد و من و برادرم به مادر بزرگ 

پدري ام سپرده شديم. 
چرا با مادرت زندگي نكردي ؟ 

او بعد از طاق سه بار ازدواج كرد و خيلي به 
فكر ما نبود. 

خب بعد چه شد ؟ 
 من تا 10 س��الگي خانه مادربزرگم بودم اما 

مادرم بزرگم، برادرم را در خانه اش نگه داشت 
و مرا از خانه اش بيرون كرد و من سرگردان 
كوچه و بازار شدم. چهار سال كارتن خواب 
بودم و در اين چهار س��ال هر كاري كردم تا 

خرجي زندگي ام را تأمين كنم. 
چرا بيرونت كرد ؟ 

از من خوشش نمي آمد و مي گفت تو پسر 
فضولي هستي. 

چه ش�د كه ب�ه خان�ه پ�در بزرگ 
مادري ات آمدي ؟ 

من جايي ب��راي زندگي نداش��تم تا اينكه 
در 16 س��الگي پدر بزرگم به خاطر ترس از 
آبرويش��ان مرا به خانه اش برد ت��ا همراه او 

زندگي كنم. 
ش�ما هم با قتلش زحمت هاي او را 

جبران كردي ؟ 
من قص��د قتل نداش��تم، اما واقع��اً از همه 
خانواده ام كينه به دل داشتم كه در نهايت 

به قتل پدر بزرگم پايان يافت. 
چرا كينه داشتي ؟ 

پدرم، مادرم و حتي پدر بزرگم هميشه مرا 
پيش ديگران تحقير مي كردند. سرزنش هاي 
آنها مرا خسته كرده بود و احساس مي كردم 
ديگر براي هيچ كس ارزشي ندارم و به همين 

دليل از آنها كينه به دل داشتم. 
درباره شب حادثه توضيح بده ؟ 

چند روز قبل از حادثه، همس��ر پدر بزرگم 
به شهرس��تان رفته بود و آن شب من و پدر 
بزرگم تنها بوديم كه تصمي��م گرفتم او را 
بكشم اما بعد پشيمان شدم. نيمه هاي شب 
حدود ساعت 3 بامداد بود كه از خواب بيدار 
ش��دم و دوباره تحقير هاي آنه��ا به خاطرم 
آمد و به س��راغ پدر بزرگم رفتم. پتو را روي 
سرش انداختم و با دست دهانش را گرفتم 
تا اينكه خفه شد. پس از آن به راه پله رفتم و 
يك ربع آنجا بودم و دوباره به خانه برگشتم اما 
مي ترسيدم با جسد تنها باشم. از طرفي هم 
در راهرو آپارتمان قفل بود كه مجبور شدم از 
پنجره پذيرايي به داخل حياط رفتم و از خانه 
فرار كردم . تا صبح داخل خيابان ها گشتم و 

شب به خانه آمدم كه دايي ام گفت پدر بزرگ 
فوت كرده و به دروغ گفتم كه شب قبل خانه 

نبودم و پيش دوستانم بودم. 
چرا لوله بخاري را از دودكش خارج 

كردي ؟ 
صحنه سازي كردم تا مأموران را فريب دهم. 
فكر نمي كني به خاطر سرقت، پدر 

بزرگت را كشتي ؟ 
نه. من بعد از قتل كارت عابربانك و رمزش را كه 
تازه گرفته بود سرقت كردم و از داخل حسابش 
پول برداشت كردم و اين اشتباه من بود كه مرا به 
دام انداخت وگرنه من در اين چند روز در مراسم 
خاكسپاري و عزاداري پدر بزرگم شركت كردم 

و كسي هم به من مشكوك نشد. 
پس فكر نمي كردي دستگير شوي ؟ 
من اضطراب داش��تم و مي ترسيدم اما فكر 

نمي كردم دستم رو شود. 
عذاب وجدان نداشتي ؟ 

مگر مي ش��ود مرتكب قتل ش��وي و عذاب 
وجدان نداشته باشي.

گفت وگو با متهم



موج اعام نام�زدی زودهنگام دموکرات ها به 
راه افتاده  است تا به این ترتیب مشخص شود 
که دموکرات   ها حمل�ه ای همه جانبه و در عین 
حال میلیمت�ری را برای کس�ب رأی با دونالد 
ترام�پ آغاز کرده ان�د . در چنین ش�رایطی و 
درحالی ک�ه جو بایدن، مع�اون رئیس جمهور 
س�ابق امریکا ق�رار اس�ت کاندیداتوری اش 
ب�رای انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری ۲۰۲۰ 
را ف�ردا اع�ام کند، ترام�پ با حمل�ه ای تند 
به او به عن�وان لیدر احتمالی جریان س�نتی 
دموکرات  ه�ا نش�ان داد  که امیدوار اس�ت با 
هم�ان روش�ی ک�ه هی�اری کلینت�ون را از 
دور خارج ک�رد، این ب�ار نی�ز دموکرات  ها را 
از رس�یدن ب�ه کاخ س�فید مح�روم س�ازد.

به گزارش ایسنا، به نوش��ته روزنامه دیلی میل، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا روز     شنبه در 
مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت بایدن داخل تلی 
از زباله بود تا اینکه اوبام��ا او را به عنوان معاونش 
انتخاب کرد.  ترامپ در ای��ن مصاحبه همچنین 
فرصت ه��ای بایدن را برای شکس��تش رد کرد و 
گفت: می دانید، خیلی    ها می گویند بایدن بسیار 
خوب عمل می کند اما او همیش��ه یک درصدی 
بوده است. او دو یا سه بار نامزد شده اما هرگز بااتر 
از یک درصد رأی نیاورده اس��ت. ت��ا اینکه اوباما 
آمد و او را از انبار آشغال   ها بیرون کشید و معاون 
خودش کرد. شاید او پیش��رو باشد اما در اصل او 
یک مرد یک درصدی اس��ت. او ضعیف است. ما 
شاهد خواهیم بود چه اتفاقی برای بایدن می افتد. 
فکر می کنم که او در حال حاضر پیشرو است، البته 

طبق آن چیزی که من می دانم. 
پیش از بایدن، س��ناتور الیزابت وارن از بال چپ 
دموکرات  ها یک کمیته  بررسی برای کاندیداتوری 
ریاس��ت جمهوری به راه انداخت و چهار سناتور 
دموک��رات دیگ��ر نی��ز گام    های��ی در راس��تای 

کاندیداتوری برداشتند. پس از وارن،  جان دانی، 
نماینده سابق ایالت مریلند و در نهایت روز گذشته 
جولیان کاسترو وزیر مس��کن باراک اوباما هم به 
کسانی پیوس��ته اند که تصمیم خود را به عنوان 
نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری امریکا اعام 
کرده اند. همچنین تولسی گابارد، نماینده هاوایی 
و اولین هندوی انتخاب شده به نمایندگی کنگره 
اعام کرده اس��ت که برای اع��ام کاندیداتوری 

برنامه ریزی می کند. 
 پنهان کردن جزئیات دیدار با پوتین 

واشنگتن پس��ت گزارش کرده اس��ت که دونالد 
ترامپ بار   ه��ا به دنب��ال پنهان ک��ردن جرئیات 

تعامات شخصی خود با پوتین بوده است. 
 گزارشی که از س��وی واش��نگتن پست منتشر 
شده، به نقل از مقامات فعلی و سابق امریکا ادعا 
می کند که دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا 
پس از نشست س��ال ۲۰۱۷ با وادیمیر پوتین، 

رئیس جمهور روسیه که در آلمان صورت گرفت، 
به مترجم خود دس��تور داد که هیچ جزئیاتی را 
درباره آنچه در ای��ن دیدار گذش��ته، به مقامات 

دولتی ارائه ندهد. 
طبق گزارش های منتشر شده، این اقدام ترامپ 
زمانی آشکار شد که یک مشاور کاخ سفید و مقام 
ارشد وزارت خارجه امریکا، عاوه بر گزارشی که از 
سوی رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه وقت که 
در این نشست حضور داشت تنظیم شده بود، از 

مترجم اطاعات بیشتری درخواست کرد. 
یک سخنگوی کاخ سفید که نخواست نامش فاش 
شود به واشنگتن پست گفت، پس از آنکه دولت 
باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین امریکا » با یک 
سیاس��ت ناقص به دنبال ایجاد شراکت در قبال 
شراکت « بود، دولت ترامپ برای » توسعه روابط با 

روسیه « اقدام کرد. 
به گزارش هافینگتن پس��ت، ترامپ در پاسخ به 

پرس��ش ش��بکه فاکس نیوز درباره این گزارش 
مدعی ش��د ک��ه » چی��زی را پنهان نک��رده « و 
خوشحال می شود مسائلی را که با پوتین درباره 
آنها گفت وگو کرده است، به اطاع برساند.  ترامپ 
گفت: مذاکرات خوبی بود، من هیچ چیز را پنهان 
نکردم. واشنگتن پست برای آمازون ابی می کند. 
همه می دانن��د که هیچ تبانی ب��ا روس    ها در کار 
نبوده است.  این گزارش واشنگتن پست، یک روز 
پس از آن منتشر شد که روزنامه نیویورک تایمز 
گزارش کرد، اف بی آی تحقیقاتی را درباره احتمال 
اقدام پنهان ترامپ به نفع روسیه آغاز کرده است. 
ترامپ همچنین در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز، 
مطلب منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست را 
» توهین آمیز   ترین مطلبی که تاکنون درباره اش 
نوشته شده « دانست.  او گفت: من کومی را برکنار 
کردم چرا ک��ه او یک دروغگوی ب��زرگ بود و به 
عنوان مدیر اف بی ای کار وحشتناکی انجام می داد.  
این دو گزارش در حالی منتش��ر شده  که رابرت 
مولر، بازرس ویژه رس��یدگی ب��ه پرونده مداخله 
روس��یه در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۱۶ 
امریکا در روند تحقیقات خ��ود به رئیس جمهور 

امریکا نزدیک تر می شود. 
همزم��ان الیوت این��گل، رئیس کمیت��ه روابط 
خارجی مجل��س نمایندگان امری��کا در این باره 
گفت این کمیت��ه در نظر دارد جلس��ه ای درباره 
نشس��ت پوتین و ترامپ و روابط عجیب و غریب 

این دو برگزار کند. 
وی تأکید کرد: هربار که دیداری بین این دو رهبر 
بوده هیچ کس چیزی از آن نمی دانس��ته اس��ت 
امریکایی    ها باید حقیقت را بدانند و کمیته  روابط 
خارجی در نظر دارد تمام ماجرا را افش��ا کند. ما 
جلساتی درباره اسرار روابط عجیب ترامپ و پوتین 
و اطرافیانش و تأثیر این معامات تاریک بر امنیت 

ملی برگزار خواهیم کرد. 
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ترامپ لیدر کمپین دموکرات  ها را به فحش بست

امریکایي ه�ا قبًا    گزارش  یک
مي گفتند تا زماني 
که اسد در قدرت باش�د به بازسازي سوریه کمک 
نخواهند کرد، حاا مي گویند تا زماني که ایراني ها 
در سوریه باشند، کمک نخواهند کرد. البته تجربه 
عراق  نش�ان مي دهد آنها در هر صورت کمکي به 
بازسازي سوریه نمي کنند. امریکا ناامید از برکناری 
بشار اسد ، در حال کلید زدن فاز جدیدی از جنگ 
در سوریه است؛ جنگ اقتصادی که محور اساسی 
آن خارج کردن ایران از گردونه مناسبات اقتصادی 
پسا جنگ و گره زدن بازسازی س�وریه به خروج 
ایران است. برایان هوک، مشاور سیاسی ارشد وزیر 
خارجه امریکا گفته تا زمانی که نیروهای ایرانی و 
وابستگان آنها کامًا از سوریه خارج نشوند، هیچ 
کمکی برای بازسازی در کشور جنگ زده سوریه 

اختصاص نمی یابد. 
چهار هفته قبل بود که جیمز جف��ری، نماینده ویژه 
وزارت امور خارجه امریکا در امور سوریه طی نطقی در 

» شورای آتانتیک « واشنگتن اعام کرد که واشنگتن 
دیگر به دنبال سرنگون کردن بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه، از قدرت نیست. این برای اولین بار بعد از جنگ 
هفت ساله سوریه بود که یک مقام امریکایی به صراحت 
اعام می کرد که امریکا به دنبال سرنگون کردن اسد 
نیست: » ما می خواهیم حکومتی را ببینیم که به طور 
اساسی متفاوت باشد. این )خط مشی( تغییر حکومت 
نیست. ما نمی خواهیم از دس��ت اسد خاص شویم. 
« طی هفته های بعد از این س��خنان نماینده امریکا، 
رشته ای از تحوات، سوریه را وارد فضای پس از جنگ 
کرد. دقیقاً سه روز بعد از سخنان جیمز جفری بود که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امری��کا از تصمیم خود 
برای خروج نیروهای امریکایی از شمال سوریه خبر 
داد و گفت که امریکا نمی خواهد »پلیس خاورمیانه 
باشد«، تصمیمی که با همه انتقاد    ها در داخل امریکا، 
عملیاتی شد و شان رایان، سخنگوی ائتاف ضد داعش 
روز بیستم آذرماه ۱39۷ اعام کرد که خروج نیرو های 

امریکایی از سوریه آغاز شده است. 

 تغییر 18۰ درجه
با گذش��ت چهار هفت��ه از انصراف رس��می امریکا از 
برکناری اسد ، تحوات سوریه به شکل چشمگیری 
دگرگون ش��ده اس��ت. اول منابع ترکیه ای گزارش 
کردند که عربستان و امارات متحده عربی قصد دارند 
نظامیان خود را به شمال سوریه و مناطق شرقی فرات 
اعزام کنند تا جانشین نیروهای امریکا در این منطقه 
شوند و بعد دونالد ترامپ توئیت کرد:»عربستان اکنون 
قبول کرده هزینه مورد نیاز برای کمک به بازس��ازی 
سوریه را به جای امریکا پرداخت کند.« ترامپ نوشت:  
»می بینید! این خوب نیست که کشور بسیار ثروتمند 
به همسایه خود کمک می کند، نه کشور بزرگی مثل 
امریکا که 5 ه��زار مایل دورتر از آن اس��ت. همزمان 
که امارات متحده عربی به عنوان اولین کش��ور عربی 
سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد گزارش    هایی 
هم از تصمیم بحرین، عربستان و کویت برای بازگشایی 
سفارت های شان در دمشق منتشر شد، تا کشورهای 
عربی در یک تغییر استراتژی ۱8۰ درجه، رسماً وارد 

فضای پس از جنگ در سوریه شوند. در حالی که برخی 
ناظران می گویند که ائتاف عربی – امریکایی، حاا به 
جای سرنگونی حکومت س��وریه، قصد دارد با کمک 
دارهای نفتی متحدین زمان جنگ حکومت سوریه را 
از دمشق جدا کند، تحوات روزهای اخیر این فرضیه 

را بیش از پیش تقویت کرده است. 
  امریکا مقابل »مادر توافق ها«

حسن دانایی فر، مش��اور اس��حاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمه��ور ایران اعام ک��رده که جهانگیری 
بهمن ماه سال جاری به سوریه خواهد رفت، سفری که 
بیشتر ناظران هدف آن را تاش برای وارد کردن ایران 
به بازار س��وریه پس از جنگ قلمداد می کنند. »رانیا 
خضر احمد « معاون وزیر اقتصاد سوریه در امور توسعه 
اقتصادی و روابط اقتصادی بین المللی هم دیروز اعام 
کرد که مذاکرات رس��می ویژه برای امضای توافقنامه 
همکاری راهبردی بلندمدت میان س��وریه و ایران که 
سال گذشته میادی )۲۰۱8( آغاز شده بود، به نتیجه 
رسیده است. خانم احمد به وبگاه لبنانی »العهد« گفته 
که سوریه به این توافقنامه به عنوان »مادر توافقنامه ها« 
)ام ااتفاقیات( نگاه می کن��د زیرا پایه ای برای رفتن به 
سمت تمام شراکت     ها و تفاهم     هایی خواهد بود که پیشتر 
میان دو کشور شکل گرفته است. دیروز تقریباً همزمان 
با این اظهارات بود که برایان هوک، مشاور سیاسی ارشد 
وزیر خارجه امریکا اعام کرد تا زمانی که نیروهای ایرانی 
و نیروهای وابسته به آنها کاماً خارج نشده باشند، هیچ 
کمکی برای ساخت وساز در کش��ور جنگ زده سوریه 
اختصاص نمی یابد. هوک در گفت وگو با سی ان بی سی 
گفته است: » ما معتقدیم که اگر با همه طرف     ها در این 
منطقه همکاری کنیم و اگر دیپلماسی خودمان را به 
س��بکی که می خواهیم بس��ازیم، در آن صورت از شر 
تمام نیروهای تحت کنترل ایرانی     ها خاص می شویم. 
قرار نیس��ت به آنها اجازه دهیم که آنچ��ه را در لبنان 
انجام دادند، در س��وریه هم انجام دهند. ما قصد داریم 
کمک هزینه ساخت وساز را اختصاص ندهیم و تعدادی 
ابزار در دس��تمان داریم تا به آن هدف برسیم. « بشار 
اسد اواسط سال ۱39۶ وعده کرده بود کشور    هایی که 
در کنار ملت سوریه مقابل تروریسم ایستادند، در روند 
بازسازی سوریه مش��ارکت خواهند داشت، اما به نظر 
می رسد امریکا با وارد کردن عربستان و شرکای جنگی 
خود به فضای سوریه پس از جنگ و تاش برای کنار 
زدن تهران، در حال تبدیل روند باز سازی سوریه به یک 
جنگ جدید است، جنگی که قواعد آن با جنگ هفت 

سال گذشته کاماً متفاوت است. 

  گزارش  2

   چالش

حاا نوبت رفتن ترامپ است
دایل زیادی در مؤلفه های ملی امریکا و متغیرهای مرتبط با غرب آسیا 
موجب شد ترامپ عزم خود را برای خروج از سوریه اعام کند. این مسئله 
فقط به س��وریه محدود نمی شود و براس��اس اعام معاون رئیس جمهور 
امریکا، ادامه حضور امریکا در افغانستان هم از سوی ترامپ در حال بررسی 
است. ترامپ نیز تأکید کرده که افغانستان موجب شد اتحاد شوروی تبدیل 
به روسیه شود و این موضع معانی روشنی در بر دارد. با اینکه صهیونیست   ها 
به شدت از این رویکرد ترامپ ناراضی هستند و از طریق بولتون و پمپئو 
برای منصرف کردن ترامپ تاش کرده اند ولی فشار ابی های صهیونیستی 
فقط این اقدام را با کمی تأخیر روبه رو کرده است و رصد تحرکات امریکا 
در سوریه و عراق نشان می دهد که دستگاه دیپلماسی امنیتی و سیاسی 
امریکا با عجله دنبال برخی ساماندهی های اضطراری با ترکیه و فرانسه است 
تا از میزان پیامدهای قطعی خروج امریکا بکاهند. ترامپ نمی تواند روی 
عربستان، امارات و مصر، بیش از پرداخت های مالی برخی هزینه  ها حساب 
باز کند و اسرائیل هم حتی با نمایش عملیاتی در فرودگاه دمشق به منظور 
نگه داشتن امریکا در سوریه و منطقه، دستاوردی نداشت. ترامپ که سال 
جدید را با تعطیلی دولت فدرال آغاز کرده، مشکات زیادی دارد و نمی داند 
به کابوس سبقت اقتصاد چین نسبت به امریکا در سال ۲۰۲۰ فکر کند یا 
به پرونده های گوناگون قضایی و امنیتی که توسط FBI به شکل جدی در 
حال پیگیری است بپردازد. البته کنگره هم بیکار نیست و در مورد مناسبات 
مالی – تجاری شخصی ترامپ با محمدبن سلمان، در کنار سیاست خارجی 
بحران ساز ترامپ با تمامي جهان مشغول بررسي هاي خود است. ارتباط 
ویژه  ترامپ با روس ها و کتمان برخي از گزارش ها از دیدار با مقامات روس، 
تا رویکرد وزارت خزانه داري براي خارج کردن شرکت هاي نزدیک به پوتین 
از لیست تحریم و موضوعات متنوع دیگر، ترامپ را در دستگاه هاي قضایي، 
امنیتي و قانونگذاري با مرحله آماده شدن براي استیضاح در کنگره و حتي 
گمانه زني  براي کناره گیري از قدرت در س��ال ۲۰۱9 از سوي سناتورها و 
مقامات سابق امریکا به پیش برده است. سفر دستپاچه پمپئو و بولتون به 
منطقه، به جز موضع گیري هاي تبلیغاتي، فقط براي برطرف کردن نگراني 
شرکاي امریکاس��ت که نتیجه اي نیز در بر نداشته اس��ت، چراکه امریکا 
نه تنها باید در یک زمان بندي س��ریع از برخي مناطق غرب آسیا خارج و 
تعداد نیروهایش را در دهها پایگاه نظامي کاهش دهد، بلکه در س��اختار 
رسمي دولت امریکا نیز، نوبت به رفتن ترامپ رسیده و این کابوس براي 
شرکاي امریکا در غرب آسیا هولناک است و یک فروپاشي همه جانبه را در 
افق نزدیک نشان مي دهد.  عجله کشورهاي عربي براي بازگشت به دمشق 
حتي پمپئو را نگران کرد که شاید این کشورها براي کاستن از خسارت هاي 
بیشتر، حرکت به سمت تهران را نیز برنامه ریزي کنند و امریکا را مقصر همه 
سیاست هاي شان معرفي نمایند.  حتي اگر ترامپ با کمک رشوه هاي مالي 
گسترده کشورهاي عربي یا ابي هاي صهیونیستي در مقابل استیضاح دوام 
بیاورد، دیگر نمي توان در نیمه دوم دوره ریاستي اش انتظار داشت، همان 
ترامپ دو سال گذشته در کاخ سفید باشد.  مسئله تأمل برانگیز و مشکوک 
این است که عده اي که در داخل کشور باي برجام را بر کشورمان تحمیل 
کرده و منتظر دموکرات ها بودند، در این شرایطي که ترامپ به سر مي برد، 
دست به کار شده و تحلیل مي کنند که ترامپ براي دوره دوم ریاست هم 
باقي است و باید با او هرچه زودتر وارد مذاکره شویم! به راستي این کار براي 
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 رؤیاپردازی های بولتون، پنتاگون را نگران می کند
 »وال استریت ژورنال « نوشته اس��ت که پیشنهاد چند ماه پیش جان 
بولتون برای آماده سازی طرح نظامی علیه ایران، وزارت دفاع و خارجه 
امریکا را نگران کرده است. بنابر این گزارش، تابستان امسال پس از آنکه 
امریکا نیروهای مورد حمایت ایران را به حمله راکتی به کنس��ولگری 
ایاات متحده در عراق متهم کرد، شورای امنیت ملی امریکا از پنتاگون 
خواس��ته امکان اقدام نظامی علیه ایران را به عنوان یکی از گزینه های 
احتمالی مورد بررس��ی قرار دهد، اما این درخواست با واکنش منفی 
پنتاگون و وزارت خارجه امریکا روبه رو شده است. وال استریت ژورنال 
می نویس��د:»مقام های کنونی و س��ابق ایاات متحده می گویند این 
درخواست داخل پنتاگون و وزارت دفاع نگرانی ایجاد کرد«. یک مقام 
ارشد سابق دولت امریکا در این مورد می گوید:»این واقعاً همه را به لرزه 
انداخت. همه شوکه ش��دند. این که اینقدر درباره ضربه زدن به ایران 

بی ماحظه هستند، تکان دهنده بود.«

  احتمال احداث پایگاه نظامی روسیه در سودان 
پارلمان سودان اعام کرد، در راستای توسعه توافقنامه » تسهیل اقدامات 
برای ورود کش��تی های جنگی روس��یه و س��ودان به بنادر دو کشور « 
احتمال احداث پایگاه نظامی روسیه در آب های منطقه ای سودان در 
دریای سرخ وجود دارد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، الهادی آدم، 
رئیس کمیته دفاع و امنیت پارلمان سودان در سخنانی گفت که این 
توافقنامه اقدامی در راستای برقراری روابط استراتژیک میان دو کشور 
است. همچنین دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه با پیش نویس این 
توافقنامه موافقت کرده است. در این راستا متوکل محمود،  نایب رئیس 
کمیته روابط خارجه در پارلمان سودان گفت:»توافقنامه کشتی های 

جنگی روابط با مسکو را تقویت خواهد کرد.«

   دستور آماده باش رئیس جمهور چین به ارتش 
رئیس جمهور چین در جریان نخستین سخنرانی رسمی اش در سال 
نو میادی برای نیروهای مسلح، به ارتش آزادیبخش این کشور دستور 
داد برای مبارزه و نبرد آماده باشند. به گزارش رویترز، شی جین پینگ 
دیروز گفت:»تمامی واحدهای نظامی کشور باید به صورت صحیحی 
وضعیت های اصلی در امنیت ملی و توسعه را درک کنند و برای نبرد، 
دشواری            ها و بحران            ها آماده باشند«. وی همچنین خواستار آموزش            ها و 
تمرین بیشتر نیروهای مسلح کشور شد. رئیس جمهور چین ادامه داد: 
نیروهای مسلح چین باید برای یک کشمکش نظامی جامع از همان ابتدا 
آماده باشند. آمادگی برای نبرد و جنگ باید به گونه ای باشد که واکنش 

درست در زمان های فوق العاده و اضطراری صورت گیرد. 

  تظاهرات ضد ریاضتی جلیقه زرد           ها در لندن 
صد           ها نفر از مردم انگلیس در اعتراضات ضد ریاضت اقتصادی در لندن به 
خیابان           ها آمده و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، بسیاری از معترضان لندن جلیقه زرد پوشیده بودند. 
در این تظاهرات اعضای » کمپین آرای مردم انگلیس « نیز حضور داشتند 
که خواس��تار برگزاری رفراندوم درباره توافق پیشنهادی بریگزیت ترزا 
می، نخست وزیر انگلیس هستند. قرار است این توافق در چند روز آینده 
در پارلمان به رأی گذاشته شود. پوشیدن جلیقه های زرد و نارنجی در 
تظاهرات لندن، باعث شده بود که این تظاهرات بسیار مشابه تظاهرات 
جلیقه زرد           ها در فرانسه باش��د؛ اعتراضاتی که از ماه نوامبر در شهرهای 

مختلف فرانسه برگزار شده و هنوز ادامه دارد. 

  وضعیت فوق العاده در مصر 3 ماه دیگر تمدید می شود
پارلمان مصر روز یک           ش��نبه با فرمان رئیس جمه��ور در خصوص تمدید 
وضعیت فوق العاده در کشور به مدت سه ماه موافقت کرد. طبق گزارش وبگاه 
»الیوم السابع«، این فرمان رئیس جمهور از روز سه            شنبه ۱5 ژانویه اجرایی 
می شود. شبه جزیره سینا طی چند سال اخیر شاهد عملیات های گروه های 
تروریس��تی از جمله گروه »أنصار بیت المقدس « یا همان »وایت سینا « 
شاخه داعش در سینا بود و عاوه بر آن چندین مورد انفجار تروریستی در 

کلیساهای مصر نیز رخ داد که طی آن چندین نفر قربانی شدند. 

امریکا به دنبال نجات عربستان 
با گذش�ت س�ه ماه از قتل جمال خاش�قجی و افزایش فشارهای 
بین الملل�ی، وزی�ر ام�ور خارج�ه امریکا قرار اس�ت در س�فر به 
ریاض با ولیعهد عربس�تان دیدار کند تا درب�اره قتل روزنامه نگار 
منتقد س�عودی گفت وگو کن�د. امریکا تاش می کند عربس�تان 
را از زیر بار فش�ارهای بین المللی نجات ده�د و با حل بحران های 
منطق�ه ای روابط کش�ورهای عربی را ب�ا عربس�تان تقویت کند. 
در شرایطی که همه شواهد نش��ان می دهد محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی دستور قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد سعودی را 
صادر کرده است، واشنگتن حاضر نیست این مسئله را بپذیرد. مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا در گفت وگو با س��ی بی اس درباره قتل 
خاشقجی تأکید کرد:»من آنچه را که بار    ها گفته ایم تکرار خواهم کرد. 
موضع امریکا در نهان و آشکار یکسان است. این اقدامی ظالمانه و قتلی 
غیرقابل قبول است. ایاات متحده با افراد مسئول برخورد خواهد کرد. 
ما به انجام آن مصمم هستیم. ما تاش داریم در کوتاه     ترین زمان و به 
صورت جامع به حقایق دسترسی پیدا کنیم«. وزیر خارجه امریکا مدعی 
شد امریکا برای حقوق بشر در سراس��ر جهان ارزش قائل است و قتل 
خاشقجی را ظالمانه دانست. او گفت:»پس از آن ما درباره مسائل مهمی 
که با عربستان داریم، گفت وگو خواهیم کرد«. سنای امریکا در دسامبر 
۲۰۱8 قطعنام��ه ای در محکومیت قتل جمال خاش��قجی به تصویب 
رساند. در این قطعنامه سنا، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به عنوان 
مسئول قتل خاشقجی شناسایی شد و از دولت سعودی خواسته شد از 
مسئولیت پذیری مناسب برای تمامی عامان قتل خاشقجی اطمینان 
حاصل کند. سفر پمپئو به ریاض درحالی است که در ماه های اخیر موج 
انتقاد    ها از ولیعهد س��عودی در ماجرای قتل جمال خاشقجی افزایش 
یافته اس��ت اما دولت امریکا بدون توجه به این واکنش    ها همچنان به 
توسعه مناسبات خود با مقامات سعودی ادامه می دهد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا حتی گزارش س��ازمان س��یا را که در آن ولیعهد 
س��عودی را مقصر قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی اعام کرده بود، 

بی اعتبار جلوه داده و گفته که در کنار محمد بن سلمان می ایستد. 
از سوی دیگر، امریکا برای جلوگیری از تضعیف شورای همکاری خلیج 
فارس به دنبال بهبود روابط کشورهای عربی است. بنابر گزارش شبکه 
الجزیره، وزیر خارجه امریکا روز یک    شنبه در دیدار با محمد عبدالرحمن 
آل ثانی، همتای قطری خود تأکید کرد که وحدت ش��ورای همکاری 
خلیج ]فارس[ در روزهای آینده مهم است. وی گفت:»ترامپ معتقد 
است این بحران طوانی شده و این به نفع دشمنان است«. وزیر خارجه 
امریکا گفت:»پایگاه نظامی »العدید « امریکا در قطر مهم است و ما از 
قطر برای میزبانی این پایگاه قدردانی می کنیم و با قطر درباره گسترش 
حضور نظامی در این پایگاه توافق کردیم«. وزیر خارجه امریکا، قطر را 
دوست بزرگ امریکا خواند و از همکاری این کشور در زمینه مبارزه با 
داعش تشکر کرد. وی درباره نشس��ت »ورشو « نیز گفت:»ائتافی که 
ما به دنبال تشکیل آن در ورشو هس��تیم برای هدایت ایران به سمت 
رفتارهای شایسته، اقدام خواهد کرد«. به گزارش المیادین، محمد بن 
زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی در جریان دی��دار با مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا درخصوص زمینه های همکاری میان دو کشور و راه های 
تقویت و توسعه آن در جهت خدمت به منافع استراتژیک ملت امریکا و 
امارات به بحث و تبادل نظر پرداخت. پمپئو و محمد بن زاید همچنین 
به بررسی ش��ماری از پرونده     ها و تحوات منطقه ای و بین المللی و نیز 
همکاری دو کشور در برقراری امنیت و ثبات در منطقه پرداختند. امریکا 
سعی دارد با تشکیل ائتاف جدید کشورهای عربی را در یک جبهه واحد 
علیه ایران قرار دهد و نفوذ تهران در منطقه را کاهش دهد. واشنگتن 
همچنین ت��اش دارد اعراب و رژیم صهیونیس��تی را بیش از پیش به 

یکدیگر نزدیک کند و ایران را تحت فشار قرار دهد. 

به رغم سرمایه گذاری 1۰ میلیارد داری عربستان 
اسام آباد : دنبال روابط راهبردی 

با تهران هستیم
دول�ت پاکس�تان به رغ�م رواب�ط نزدی�ک ب�ا عربس�تان قصد 
دارد روابط اس�تراتژیک پای�دار با ای�ران ایجاد کن�د؛ موضوعی 
ک�ه وزی�ر خزان�ه داری پاکس�تان ب�ر آن تأکی�د ک�رده اس�ت. 
خاالد الفالح، وزیر انرژی عربستان که برای توسعه مناسبات اقتصادی با 
پاکستان به این کشور سفر کرده، دیروز گفت که عربستان سعودی در 
نظر دارد در س��احل آب های عمیق گوادر پاکستان یک پاایشگاه ۱۰ 
میلیارد داری احداث کند. به گفته الفالح ، عربستان سعودی خواهان 
پایدار کردن توسعه اقتصادی پاکستان، از طریق احداث یک پاایشگاه 
نفت و مشارکت با پاکستان در کریدور چین و پاکستان است. او گفته که 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ماه آینده میادی)فوریه۲۰۱9( برای 
امضای این توافق به پاکستان سفر خواهد کرد، سفری که پاکستانی    ها 
امیدهای زیادی به آن بسته اند ولی دولت عربستان قصد دارد از طریق 
آن، همکاری های ایران با هند در بندر چابهار را تحت تأثیر قرار دهد. 
با این حال، دولت جدید پاکس��تان قصد ندارد ، مناسبات با سعودی    ها 
را به عنوان اهرمی در برابر ایران به کار بگیرد. دیروز همزمان با انتشار 
خبر تصمیم ریاض برای س��رمایه گذاری ۱۰میلی��ارد داری در بندر 
گوادر، وزیر خزانه داری پاکستان گفت که کشورش به دنبال برقراری 
روابط استراتژیک پایدار با ایران اس��ت و اشتباهات دولت های قبلی را 
تکرار نخواهد کرد »اسد عمر « گفته که هرچند کشورش در ابتدای کار 
با مشکات اقتصادی زیادی مواجه بوده اما کش��ورهای دوست برای 
کمک وارد عمل ش��ده اند. وی افزود: 9۰ درصد مبالغ اختصاص یافته 
به بخش های مختلف برای تش��ویق به حضور سرمایه گذاران خارجی 
است. وی احتمال ورشکستگی مالی کشور در بازپرداخت وام    ها را رد 
کرد و گفت: با اتخاذ برخی تصمیم های مهم از سوی دولت برای تقویت 
اقتصادی، پاکستان در موقعیت بهتری برای انجام مذاکرات با صندوق 

بین المللی پول قرار دارد. 
اسد عمر ادامه داد: با انجام اقدامات اصاحی در اقتصاد، میزان کسری 
ماهانه تجاری کشور از ۲ میلیارد دار به یک میلیارد دار کاهش یافته 
است. وزیر امور خارجه سابق پاکستان هم گفته که گفت: »اسام آباد « 
قبل از اندیشیدن به بهبود روابط با امریکا جهت حل مشکات منطقه با 
کشورهای همسایه به ویژه ایران ارتباط برقرار کند. حنا ربانی در جلسه 
اتاق فکر اهور گفته که اس��ام آباد باید به  جای تبدیل شدن به نوکر 

امریکا روابط خود با همسایگان را تقویت کند. 
حنا گفت که پاکستان نمی تواند از احترام عمومی برای مردم برخوردار 

باشد ، در حالی  که کاسه گدایی در دست گرفته است. 
وی که عنوان اولین وزیر خارجه زن پاکس��تان را در تاریخ کش��ورش 
دارد ، تصریح کرد، پاکستان همیشه خود را به  عنوان یک شریک کامل 

و راهبردی در منطقه به تصویر کشیده است. 
ربانی تأکید کرد که امریکا شایس��ته اهمیتی نیس��ت که در پاکستان 
دریافت می کند، زیرا اقتصاد ما وابسته به کمک این کشور نیست. وی 
افزود: امریکا مستحق احترامی نیس��ت که در پاکستان به این کشور 
گذاشته می شود زیرا کشور ما به کمک انحصاری واشنگتن تکیه ندارد. 
ربانی تأکید کرد: پاکستان به جای اینکه برای حل مشکات منطقه از 
کشورهای همسایه به ویژه ایران کمک بگیرد به کشورهای دیگر مانند 

امریکا که فاصله زیادی با ما دارند، می نگرد. 

امریکا به فاز اقتصادی جنگ سوریه وارد شد
برایان هوک در حالي مي گوید با وجود ایران هیچ کمکی به بازسازی سوریه اختصاص نمی یابد

که امریکایي ها قباً مي گفتند اگر اسد در قدرت بماند، کمکي نمي کنند!

هادیمحمدی

ی�ک مق�ام عال�ی رتب�ه نیروه�ای تح�ت 
فرم�ان عربس�تان در یم�ن ب�ر اثر ش�دت 
جراح�ت وارده در جری�ان حمل�ه پهپ�ادی 
چه�ار روز قب�ل انص�اراه کش�ته ش�د. 
به گزارش »جوان«، سرتیپ صالح طماح، رئیس 
س��ازمان اطاعات ارتش تحت فرمان عربس��تان 
در یمن روز یک     شنبه در بیمارستانی مرد. او چهار 
روز قبل در جریان یک حمله پهپ��ادی انصاراه 
به ش��دت زخمی ش��ده بود. روز جمعه نیروهای 
انصاراه با یک فروند پهپاد قلب یک تجمع نظامی 
مزدوران سعودی و اماراتی در جنوب یمن را هدف 
قرار دادند. در جریان این حمله شماری از مقامات 
عالی رتبه ارتش تحت فرمان عربس��تان و امارات 

حضور داش��تند. این حمله بازتاب گسترده ای در 
رسانه      ها و در میان ناظران داشت و تحلیلگران آن 
را نشانه ارتقای توان تهاجمی و اطاعاتی انصاراه 
توصیف کردند. در همان روز اعام شد شش نفر از 
مزدوران سعودی بر اثر این حمله کشته شدند و ۱۲ 
نفر نیز زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند. 
بی بی سی به نقل از منابع بیمارستانی گزارش داد، 
ژنرال صالح زیندانی معاون ستاد ارتش یمن و احمد 
ترکی، اس��تاندار لحج نیز از جمله آسیب دیدگان 
هستند. ارون اس��تین، مدیر برنامه  خاورمیانه در 
»مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی « طی تحلیلی 
نوشت انصاراه با حداقل هزینه و با تکنولوژی پایین 
تلفات سنگینی به نیروهای تحت فرمان سعودی 

وارد کرد. در همین حال، یحیی سریع سخنگوی 
نیروهای مس��لح یمن گفت ارتش و کمیته های 
مردمی یمن تعداد زیادی پهپاد قاصف ۲ در اختیار 
دارند و در روزهای آینده از ای��ن پهپاد به صورت 
همزمان در جبهه های مختلف اس��تفاده خواهد 
کرد. از سوی دیگر »محمد عبدالسام « سخنگوی 
جنبش انصاراه یمن روز گذشته در صفحه توئیتر 
خود نوش��ت: »مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه 
سازمان ملل در امور یمن از مسیر توافق صلح سوئد 
خارج شده و پرونده های دیگری را اجرا می کند.« 
 وی افزود: »نب��ود هر گونه پیش��رفتی در اجرای 
توافق استکهلم، به خروج نماینده سازمان ملل در 
امور یمن از روند توافق و اجرای پرونده های دیگر 

بر می گردد و به نظر می رسد مأموریت گریفیتس 
بیش از توانش است.«  توافق اس��تکهلم اشاره به 
مذاکراتی است که چند هفته قبل بین طرف های 
یمنی در سوئد برگزار شد و در جریان آن طرفین 
برای برقراری آتش بس در حدیده به توافق رسیدند 
اما از آن زمان وضعیت حاکم بر بندر الحدیده مبهم 
ب��وده و دو ط��رف همدیگر را به نق��ض آتش بس 
می کنند. بندر الحدیده در سواحل غربی یمن واقع 
است و مهم  ترین مسیر دسترسی انصاراه به دریا 
محسوب می شود. ائتاف سعودی و اماراتی طی 
چند ماه گذشته تمام توان خود را به کار گرفتند 
تا این شهر بندری را  از دست انصاراه خارج کنند 

که ناکام ماندند. 

هاکت رئیس سازمان اطاعات ارتش تحت فرمان عربستان در یمن
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   فرزين ماندگار
 محمد هادي اينانلو متولد س�ال 1368 است 
و در دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع 
خوانده ، از س�ال 92 به كار س�اخت مس�تند 
ورود كرده و تا به حال چهار مستند او از صدا 
و سيما پخش شده است. مستند »جوجه هاي 
انگليس�ي« از اي�ن مستندس�از اخي�راً در 
نهمين جش�نواره فيلم عمار باب�ت پژوهش 
ق�وي و بررس�ي يك موض�وع اس�تراتژيك 
ديپل�م افتخ�ار درياف�ت ك�رد. »ج�وان« با 
اي�ن مستندس�از گف�ت و گ�و كرده اس�ت. 
جوجه هاي انگليسي جزو آثاری بود 
كه در اي�ن دوره از جش�نواره عمار 
مورد توجه قرار گرفت. چرا اين اسم 

را براي مستند انتخاب كرديد؟
بین انواع مختلف پروتئین ك��ه در ايران مصرف 
مي شود گوش��ت مرغ بخش عمده اي را به خود 
اختصاص مي دهد. به لحاظ استراتژيك گوشت 
مرغ براي مردم ما خیلي ارزشمند است و اگر مرغ 
را حذف كنید مردم ما با بحران تأمین پروتئین 
مواجه مي شوند. ما براي تهیه گوشت مرغ به دو 
چیز احتیاج داريم؛ يكي جوجه به اصطاح يك 
روزه و يكي هم نهاده هاي دامي اس��ت. ما آمديم 
روي موضوع همی��ن جوجه ه��ا كار كرديم كه 
چندمیلیون تن مرغي كه در كشور تولید مي كنیم 
چقدرش ايراني است و در داخل تأمین مي شود. 
موضوعي كه وجود دارد اين اس��ت كه الحمده 
اين مرغ ها دارند در داخل تأمین مي ش��وند ولي 
اين جوجه هاي يك روزه در فرايند تولیدش��ان 
نیاز دارند كه از خارج از كشور يك نوع جوجه يك 
روزه كه به اصطاح به آن مي گويند جوجه اجداد 
را وارد كنیم كه بیشترين میزان واردات ما در اين 

رابطه از كشور انگلستان است.  
علت انتخاب اين سوژه چه بود؟

ما در حال ساخت يك مجموعه مستند در مورد 
امنیت غذايي بوديم. غربي ها پروژه نفت در برابر 
غذا در عراق را تجربه كرده ان��د. در نوار غزه و در 
يمن با محدود ك��ردن راه هاي رس��یدن غذا به 
مردم سعي مي كنند س��لطه خودشان را اعمال 
 كنند. بحث غذا با امنیت گره خورده و موضوعي 
استراتژيك محسوب مي ش��ود. حاا ما كشوري 
هستیم كه در چرخه تولید غذا تقريباً حلقه آخر را 
داريم، مثاً گوشت مرغ را خودمان تولید مي كنیم 
اما در حلقه هاي بعدي زنجیره تولید يكس��ري 

وابستگي هايي داريم كه آنها هر زمان بخواهند 
مي توانند اين زنجیره را قطع كنند و مش��كاتي 
براي ما پیش بیاورند. در تحقیقات به اين موضوع 
رس��یديم كه جوجه هاي انگلیس��ي مي آيد در 
چرخه تولید گوشت مرغ كه يكي از بااهمیت ترين 

محصوات پروتئیني است. 
البته مسئله اقتصاد مقاومتي هم در 

اين وادي محل تأمل است.
بله دقیقاً. 

از پژوهش تا توليد چقدر طول كشيد؟
تقريباً يك سال طول كشید از زماني كه پژوهش را 

آغاز كرديم تا زماني كه مستند روي آنتن آمد. 
 در مسير ساخت مستند چه مشكات 

و سختي هايی را متحمل شديد؟
خود ما مشكات و سختي نداشتیم اما مشكات 
و س��ختي هايي را كه در می��ان تولید كننده ها 
دهنده  مي ديديم براي ما بیش از هر چیزي آزار 
بود. جوجه اجداد تحت عن��وان »جوجه آرين« 
داخل كشور تولید مي شود اما سهم آن از بازار يك 
درصد است. به خاطر عدم توجهي كه مي شود يا 
در بحث تخم ماهي كه با مستند سوغات فرانسه 
به آن پرداختیم تولیدكننده هايي هستند كه تخم 
ماهي با كیفیت تولید مي كنند اما توجهي به اينها 
نمي شود و واردات بي رويه و بدون ضابطه وجود 
دارد. محصوات��ي كه مش��كات مختلف دارند 
وارد مي شود و هیچ توجهي به اين نمي شود كه 

تولید كننده داخلي لطمه مي بیند. 
كمي برايمان درباره سبك كار و ويژگي 

مستند توضيح دهيد.
خوش��بختانه دوس��تاني كه لوح تقدير را دادند 
خودش��ان گفتند بر اس��اس پژوهش كاملي كه 
انجام گرفته و سوژه استراتژيكي كه انتخاب شده 
بود، واجد ارزش است. همیشه تاش خود من اين 
بود كه موضع و حرف مستند كامًا علمي باشد؛ 
يك موضع بك��ر و علمي كه مردم به گوشش��ان 

هم نرس��یده اس��ت. وقتي از مردم در خیابان ها 
در مورد»جوج��ه اج��داد« مي پرس��یديم آن را 
نمي شناختند. محصوات تراريخته يا تخم ماهي 
هم از كشور فرانسه مي آيد، از مردم كه مي پرسید 
نمي دانند. اينها موضوعات علمي جذابي هستند. 
در مس�تند دقيق�اً چ�ه اطاعاتي به 

مخاطب مي دهيد؟
يك نوعي از جوجه اجداد ايراني به نام جوجه آرين 
داريم. حدود س��ال 1384بیش از 90درصد بازار 
دست نژاد آرين بوده اما متأس��فانه به دلیل اينكه 
بخش دولتي آنطور كه بايد روي نگهداري و توسعه 
اين محصول هزينه نكرده و توجه نداشته و متأسفانه 
واردكننده ها كه از بخش هاي دولتي و نیمه دولتي 
بودند و دنبال اين بودند كه از اين راه درآمد كسب 
كنند و واردات انجام بدهند، اين نژاد ايراني را طي 
يك پروسه چندساله به حاشیه برده اند. نژاد ايراني 

نسبت به نژاد خارجي برتري هايي دارد. 
متأسفانه بخش نیمه دولتي به ماهي و مرغ اكتفا 
نكرده و تمام زنجیره تولی��د پروتئین را مي رود 
كه دس��ت واردكننده بدهد و آمده زنجیره تولید 
داخلي را قطع كرده است. از آنجا كه همیشه كار 
واردات در هر بخشي س��ودآورتر تلقي مي شود و 
سود شخصي و منفعت طلبي فردي افراد در نبود 
نظارت دستگاه هاي دولتي و قضايي غلبه مي كند، 
منافع ملي صدمه جدي مي بیند. اين روالي است 
كه كامًا تدريجي انجام مي ش��ود، البته ممكن 
است دست هاي پنهاني هم وجود داشته باشد كه 
به طور سازمان يافته تري به خشك كردن تولید 
ملي و اش��تغال داخلي ورود پیدا كنند كه اين به 
هوشمندي دستگاه هاي اطاعاتي ما بازمي گردد. 
براي جايگزين كردن محص��ول خارجي به جاي 
محصول داخلي روي ش��تر، بز و احشام ديگر هم 
كار مي كنند و دارن��د واردات نژاد هاي خارجي را 
توسعه مي دهند. اين هم امنیت غذايي را تهديد 
مي كند و هم اش��تغال و تولید ملي را. اين نژاد ها 
يك جور نژاد مهاجم هس��تند كه نژاد داخل را از 
بین مي برند و آن عملكرد بهره وري كه ما انتظار 
داريم به آن برسیم را مختل مي كند و چیزي كه 
اتفاق مي افتد اين است كه ذخاير ژنتیكي و بومي 
خودمان از بین م��ي رود و در آينده نزديك دچار 

مشكل خواهیم شد. 
در اين مستند مسئله جنگ اقتصادي 

هم مطرح است. 
بله، در جنگ ما هم حمل��ه داريم و هم دفاع. آن 
زماني كه بخواهید دفاع كنید بايد پشتوانه قوي و 
سنگر قوي داشته باشید. در بحث امنیت غذايي 
اان ايران در حالت تدافعي ق��رار دارد و امنیت 
غذايي ما را نشانه گرفته اند. متأسفانه دولت اين 

موضوع را زياد جدي نمي گیرد.
 دش��من درباره اين مس��ئله ن��گاه راهبردي و 
طواني مدت دارد اما مسئوان ما بعضي وقت ها 
فقط نوك دماغش��ان را مي بینند. در اين میان 
متأس��فانه يكس��ري نهاد ها و بنیاد ها هم كه در 
كنار دولت به واردكننده تبديل شده اند و چون 
هدف آنها صرفا رس��یدن به تراز مالي است و به 
اين فكر نمي كنند كه اين مثبت شدن تراز مالي 
چه عواقبي مي تواند براي امنیت غذايي كش��ور 
داشته باشد. ما اين مستند را ساختیم كه توجه 

جدي تري به امنیت غذايي كشور شود.

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند تحسين شده جشنواره عمار 

»جوجه هاي انگليسي« نشان می دهد 
جنگ اقتصادي جدي است

  محمد صادقي
محس��ن محسن�ي نس��ب م�ي گ�وي�د، ان�ديش��ه 
و تفك�ر در س�ينم��اي اي��ران م�رده و ب�ه ج�اي آن 
ل�ودگ��ي و ابت��ذال در ح��ال ج�وان دادن اس�ت. 
تولید و اكران كمدي هاي سخیف كه به اپیدمي در سینماي ايران 
تبديل شده، اعتراض بخشي از سینماي ايران را كه نگران حیثیت اين 
سینماي نجیب هستند، برانگیخته است. تمايل به تولید كمدي هاي 
سطحي، باعث شده تا با جذب س��رمايه هاي سینما به سوي تولید 
چنین آثاري، عمًا بخش عمده اي از س��ینما از چرخه تولید فیلم 
خارج شده و به گوش��ه اي رانده ش��وند. حذف بخش قابل توجهي 
از سینماي ايران و پر شدن سالن هاي سینما به خاطر كمدي هاي 

مبتذل، نگراني از يك سقوط فرهنگي را به وجود آورده است. 
محسن محسني نس��ب، كارگردان قديمي س��ینماي ايران در 
گفت و گو با »سینما پرس« مي گويد: »فرهنگ در كشور ما هر 
روز به عقب مي رود و بیشتر دچار سقوط مي شود، مردم هم ديگر 
از اين وضعیت آشفته و مشمئزكننده خسته شده اند؛ از اين همه 
جوك هاي مستهجن كه ما حتي در خلوت خودمان هم راضي به 
خواندن و شنیدن آنها نیستیم دلشان به درد آمده است. سینماي 
امروز ايران سینمايي سرشار از شوخي هاي ركیك جنسي شده و 
جالب اين است كه اگر اين فیلم ها دچار ممیزي مي شوند يا مدتي 
كوتاه در محاق توقیف قرار مي گیرند، فیلمسازان ش��ان قیافه 
مي گیرند و خود را جزو اپوزيسیون هاي نظام به شمار مي آورند 
و افتخار مي كنند كه فیلم مستهجن شان توقیف شده است يا در 

گیشه فروش باايي داشته!«

اين كارگردان با انتقاد از مديران سینمايي كه جلوي آثار مبتذل 
را نمي گیرند، اين كار را باعث به قهقرا رفتن فرهنگ دانسته و 
تأكید مي كند: » فیلم هاي سینمايي اغلب يكي از ديگري لوده تر 
شده اند. بازيگران اين فیلم ها اكثراً يكي هستند و كاراكترهاي 
يكساني هم دارند اما لباس هاي شان با هم عوض مي شود. آقايان 
اسم شريف سینماي كمدي را هم با اين آثار سخیف شان خراب 
كرده اند در صورتي كه اين فیلم ها هیچ يك كمدي نیس��تند و 
نبايد واژه شريف كمدي به آنها اطاق شود چراكه تفاوت فاحشي 
است میان آثار كمدي و آثار لودگي! اينها سینماي لودگي هستند 
و مسئوان سینماي كشور مي توانند ژانر لودگي را كه خود پديد 
آورده اند در دنیا به عنوان يكي از دستاوردهاي شان ارائه كنند!«

محسني نسب در پايان تأكید مي كند: »سینماگران صاحب تفكر 
و صاحب سبك خانه نشین شده اند و همه افراد مبتذل امور سینما 
را در دست گرفته اند و همین اتفاق باعث ريزش شديد مخاطبان 

سینما شده است.«

 اسفنديار قره باغي روی ناو سهند
»آمريكا، آمريكا، ننگ به نيرنگ تو« را خواند

تور دريايی راهيان نور برای هنرپيشه ها

حكمت 79 
حكم�ت را ه�ر كج�ا كه باش�د، 
فراگير)بياموز(، گاهی حكمت در 
سينه منافق اس�ت و بی تابی كند 
تا بيرون آمده و ب�ا همدمانش در 

سينه مؤمن آرام گيرد.

انتقاد تند مسعود جعفري جوزاني از مديران سينما
رانت خوارها سينما را به مطرب خانه تبديل كرده اند

    هادي عسگري
مس�ع�ود جعف��ري  ج�وزان�ي كارگ�ردان ص�احبن�ام 
س�ينم�اي ايران با انتق�اد از م�ديري�ت س�ينم�ای ايران، 
وضعي�ت فعل�ي س�ينما را ب�ه مط�رب خ�انه تش�بيه كرد. 
جعفري جوزاني در ش��ب بزرگداشتش گفت: »پیش��تازان سینماي 
انديشمند ايران در اولین سال هاي پس از انقاب بر آن بودند كه طرحي 
نو دراندازند. با شور و شوق دور هم جمع مى شديم و فیلم مي ساختیم، 
چون عشق و هدف داشتیم، ما مي خواستیم افق هاي تازه اي را نشان 
بدهیم، مي خواستیم به جهان بگويیم كه ما صاحب انديشه و فرهنگ 
هستیم، مي خواستیم نشان دهیم فرهنگ ما بالنده و پويا و تأثیرگذار 
است، مي خواستیم به مردم دنیا بگويیم ما هم ملتي هستیم، اما دوستان 

رانت خوار، سینما را تبديل به مطرب خانه كرده اند.«
جوزاني ادامه داد: »امروز اكثر قريب به اتفاق سالن هاي سینماي كشور 
در دست يكي دو نفر رانت خوار اسیر اس��ت. اين كارها نشان مي دهد 
شما س��ینما نمي خواهید مطرب خانه و بنگاه شادمانى مي خواهید.« 

كارگردان شیرسنگي با انتقاد از تقسیم جشنواره فجر به بخش ملي و 
جهاني، گفت: »ما يك جشنواره باارزش داشتیم آن را دو پاره و بى ارزش 
كرديد، اصناف مان را هم كه داريد از بین مي بريد، شما شركت هاي تولید 
فیلم هم نمي خواهید، پیداست كه ش��ما بنگاه شادمانى مي خواهید. 

معلوم است كه در اين مطرب خانه، جايي براي انديشه نیست.«
 وي در فراز ديگري از سخنان خود گفت: »شرمنده ام اگر مي بینم در 
كشور زرخیزم سفره ها خالي است، شرمنده ام كه گراني بیداد مي كند 
و نوكیسه ها حتي كاغذ در اختیار اهل قلم و فرهنگ نمي گذارند تا به 

نشر افكار پويا و رشد انديشه جامعه خدمت كنند.« 
جوزاني با انتقاد از وضعیت صنوف خانه س��ینما، تصريح كرد: »اخیراً 
خانه سینما به دايلي آش��كار و پنهان، از اصناف س��ینمايي از جمله 
كانون كارگردانان، طراحان صحنه و ديگران خواس��ته است كه براي 
قانوني شدن، صنف خود را در وزارت كار به ثبت برسانند؛ پیشنهادي 
كه همزمان شگفت انگیز و سؤال برانگیز است. آيا واقعاً وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي از ثبت قانوني اصناف سینمايي آنقدر عاجز شده است كه 
ما را به وزارت كار ارجاع مي دهد؟ بدتر آنكه اصناف، تهديد شده اند كه 
اگر به ثبت قانوني در وزارت كار اقدام نكنند از خانه سینما اخراج خواهند 
شد. اگر وزارت كار، قدرت انجام كارهايي وراى مسئولیت هاي بزرگ 

خود را دارد، چرا از گرفتن حقوق عقب مانده كارگران عاجز است؟«
مسعود جعفرى جوزانى در پايان سخنانش تأكید كرد: »من عمر خود 
را كرده ام، بیخود امثال من را تهديد نكنید، از كسي هم ترسي ندارم. 
امروز هم از قصد، لباس نظامي دوران انقاب خود را پوشیده ام، اگر شما 
راضي مي شويد و خشنود، من در خانه ام مي نشینم و مي نويسم ولي دلم 

نمي خواهد فیلم همكاران انديشمندم نمايش داده نشود.«

جمع�ي از هنرمن�دان هم�راه با تن�ي چن�د از مديران 
فرهنگي كشورمان در سفري سه روزه به مناطق دريايي 
جنوب با عن�وان »اردوي درياي�ي راهيان ن�ور« با توان 
عملياتي ارتش و س�پاه در مقابل دش�منان آشنا شدند. 
به گزارش »جوان« به نقل از سازمان بسیج هنرمندان كشور، 
اردوي راهیان نور دريايي هنرمندان نامي كشورمان طي سه 
روز با همكاري سازمان بسیج هنرمندان، سازمان سینمايي 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامي و بس��یج اين وزارتخانه در 
منطقه دريايي بندرعباس و جزاير ابوموسي و تنب كوچك 
برگزار شد. در اين اردو كه با حضور چهره هاي مشهور سینما، 
تلويزيون، شعر و ادبیات، تئاتر، موسیقي و هنرهاي تجسمي 
همراه بود، ابتدا هنرمندان با دو پرواز اختصاصي راهي جزيره 
ابوموسي ش��دند و به بازديد از توان نظامي و عملیاتي سپاه 

پاسداران در اين جزيره استراتژيك پرداختند. 
هنرمندان حاضر در اردوي راهیان نور دريايي در گام نخست 
عزيمت به جزيره ابوموسي، با حضور در شناور »طاووس« به 
تماشاي فیلمي ديده نشده نشستند كه قدرت مقابله قايق هاي 
تندرو جمهوري اسامي با ناوهاي هواپیمابر امريكا را آشكار 
مي كرد. اين فیلم، نشان داد امريكا و ساير قدرت هاي بزرگ 
جهان در مقابل مردان با اراده اي كه دفاع از مرزهاي آبي ايران 
را بر عهده دارند، چنان با خضوع رفتار مي كنند كه مجبورند 
براي گذر از نزديكي آب هاي كشورمان، پرچم خود را پايین 
آورده و پرچم سه رنگ جمهوري اسامي ايران را باا ببرند. 
آنها كه از سراسر آب هاي جهان با غرور و تكبر عبور مي كنند، 
در خلیج فارس، مقهور قدرت نیروهاي سپاه هستند. توضیح 
درباره تركیب جمعیتي ابوموسي، موقعیت جغرافیايي اين 
جزيره مهم و فاصله آن از ايران و امارات متحده عربي از ديگر 

بخش هاي اين سفر دريايي بود. 
در ادامه روي عرشه اين ش��ناور دريايي، اسفنديار قره باغي 
خواننده سرود »آمريكا، آمريكا، ننگ به نیرنگ تو« با خواندن 
اين س��رود تاريخي، هنرمندان را به وجد آورد، به نحوي كه 
چهره هاي نام آشناي ايراني با مش��ت هاي گره كرده او را در 
خواندن اين س��رود همراهي مي كردند. همچنین مرش��د 
محسن میرزاعلي با اجراي نقالي روي عرشه طاووس به مدح 

موا علي)ع( پرداخت. 
بازگشت به ابوموسي، بازديد كامل تر از اين جزيره مهم و ديدار 
با تني چند از فرماندهان سپاه پاس��داران انقاب اسامي از 

ديگر برنامه هاي روز اول اردوي راهیان نور بود. 

روز دوم اي��ن اردو به بازديد از كارخانه كشتي س��ازي ارتش 
جمهوري اسامي ايران در س��واحل بندرعباس اختصاص 
داشت. حضور روي عرشه ناوش��كن بزرگ سهند و تماشاي 
بخش هاي مهم آن، با تقدير از چند تن از هنرمندان از سوي 
امراي ارتش همراه بود. شامگاه پنج شنبه كه با ايام فرخنده 
میاد حضرت زينب)س( همراه بود، با جش��ني در منطقه 
ساحلي بندرعباس موس��وم به میدان پرچم گذشت. در اين 

جشن هم قطعات موسیقي بسیار جذابي اجرا شد. 
هاشم زاده مجري اين مراس��م هنرمندان را نوبت به نوبت به 
جايگاه دعوت كرد تا به اجراي برنامه بپردازند. تقدير از چند 
تن از اعضاي خانواده  شهداي مدافع حرم، اجراي موسیقي با 
صداي ستار سهرابي، اجراي نقالي دفاع مقدس و همخواني 
سرود »مرز پرگهر« با صداي سه خواننده از ديگر بخش هاي 
اين ش��ب به يادماندني بود. در حاش��یه اين مراسم، جمال 
ش��ورجه خبرهاي تازه اي از پروژه بزرگ »موسي«)ع( داد و 
گفت: اين سريال تلويزيوني در 72 قسمت به تهیه كنندگي 
س��یداحمد میرعايي از نیمه دوم س��ال بعد فیلمبرداري 

مي شود و اكنون در مرحله مقدماتي پیش تولید است. 
در ادامه اين مراسم اسفنديار قره باغي، هنرمند پیشكسوت 
موسیقي كه پیش از اين هم س��رود »آمريكا، آمريكا، ننگ 
به نیرنگ تو« را خوانده بود، عاوه بر بازخواني اين س��رود 
تاريخي و غرورآفرين، قطعه »تو بمان« ب��ا صداي زنده ياد 
محمد ن��وري را نی��ز بازخواني ك��رد. همچنین جمش��ید 
عزيزخاني، خواننده پیشكس��وت موس��یقي مقام��ي نیز با 
خواندن قطعاتي به زبان هاي كردي و فارسي، حال مهمانان 
اين جشن بزرگ را خوش كرد. در ادامه اين جشن، مصطفي 
محدثي خراس��اني و رضا اس��ماعیلي، دو پیشكسوت شعر 
انقاب، غزل هايي از خود درباره ايس��تادگي و مقاومت در 

برابر استكبار جهاني خواندند.

انتقاد كارگردان قديمي سينما از جوان سينماي مبتذل
سينماي ايران مرده و لودگي و ابتذال جاي آن را گرفته است

خوش��بختانه دوس��تاني ك��ه 
لوح تقدير را دادند خودش��ان 
گفتن��د ب��ر اس��اس پژوه��ش 
كامل��ي ك��ه انج��ام گرفت��ه و 
سوژه استراتژيكي كه انتخاب 
ش��ده بود، واجد ارزش اس��ت

 روايت دبير جشنواره  هنر مقاومت  
از رشد هنرهاي تجسمي انقابی

سيد مسعود شجاعي طباطبايي با اشاره به رشد خيره كننده 
هنرمندان عرصه هنرهاي تجسمي و انعكاس اين پيشرفت ها 
در پنجمين جشنواره »هنر مقاومت« از داوري اوليه و انتخاب 
آثار برگزيده در رش�ته هاي ده گانه اين جشنواره خبر داد. 
به گزارش سینماپرس، سید مسعود شجاعي طباطبايي دبیر 
اجرايي پنجمین جشنواره »هنر مقاومت« گفت: خوشبختانه و 
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزي شكوهمند انقاب اسامي 
ايران ش��اهد رش��د خیره كننده و افزايش روزافزون فعاان و 
هنرمندان هنرهاي تجس��مي كش��ور به صورت تشكل هاي 
خودجوش مردمي و حركت هاي جهادي توسط جوانان پويا و 

متخصص ايراني هستیم. 
پنجمین جش��نواره »هنر مقاومت« با تغیی��ر رويكرد در فرم 
و ش��یوه اجرايي و نی��ز تغیی��ر در محتواي مضامی��ن يكي از 
موفق ترين ادوار خود را س��پري مي كند و اين جشنواره مسیر 

خود را پیدا كرده است. 
...........................................................................................................

 لغو هفته فيلم لهستان در واكنش
به خبر نشست ضدايراني در ورشو 

ب�ه دنب�ال خب�ر برگ�زاري كنفران�س ض�د ايران�ي در 
كش�ور لهس�تان در م�اه آين�ده سرپرس�ت س�ازمان 
س�ينمايي در حس�اب كارب�ري خ�ود در فض�اي مج�ازي 
از لغو برگ�زاري هفت�ه فيلم لهس�تان در تهران خب�ر داد. 
حسین انتظامي سرپرست س��ازمان س��ینمايي در متن اين 
توئیت، نوش��ته اس��ت: »ايراني، اقوام و ملل مختل��ف به ويژه 
لهستاني ها را در شرايط سخت با آغوش باز میزباني كرده است. 
میهمان كه حرمت میزبان را نگه ندارد نمي تواند انتظار داشته 
باشد به میهماني خود ادامه دهد. به پاس عزت ايران و ايراني، 
برگزاري هفته فیلم لهستان در تهران موكول به رفتار مناسب 

ورشو خواهد شد.« 
...........................................................................................................

ترجمه 12 كتاب شاخص دفاع مقدس
ترجم�ه  از  ق�دس  س�پاه  در  فقي�ه  ول�ي   نماين�ده 
كت�اب ش�اخص در ادبيات دف�اع مقدس ب�ه زبان هاي   12
مختل�ف و توزي�ع آن در كش�ورهاي مقص�د خب�ر داد. 
حجت ااسام و المسلمین علي ش��یرازي  در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران پويا از اتمام ترجمه تعدادي از كتاب هاي شاخص ادبیات 
دفاع مقدس به زبان هاي مختلف خبر داد و گفت: تاكنون تعدادي از 
ترجمه هاي كتاب هاي شاخص دفاع مقدس در كشورهاي منطقه 
توزيع شده اس��ت. اين ترجمه ها بر مبناي تأكیدات مقام معظم 
رهبري ب��راي ترجمه و معرفي كتاب هاي ش��اخص ادبیات دفاع 

مقدس به ديگر كشورها صورت گرفته است. 
به گفته وي، كتاب هاي »آن بیس��ت و س��ه نفر« نوشته احمد 
يوسف زاده، »لش��كر خوبان« اثر معصومه سپهري، »پايي كه 
جاماند« اثر سیدناصر حسیني پور، »من زنده ام« اثر معصومه 
آباد، »همه سیزده سالگي ام« نوشته گلستان جعفريان و »دختر 
شینا« و »گلستان يازدهم« اثر بهناز ضرابي زاده به زبان پشتو 
ترجمه شده اند. اين كارشناس حوزه خاطره نويسي همچنین از 
چاپ ترجمه چند اثر خبر داد و اضافه كرد: »سام بر ابراهیم« 
كاري از گروه فرهنگي ابراهیم هادي و »نگین هامون« شامل 
خاطرات زندگي سردار شهید حاج قاسم میرحسیني به زبان 

آذري و با خط اتین منتشر شده است. 
وي همچنین از چاپ ترجمه روسي كتاب »دختر شینا« خبر 
داد و افزود: كتاب هاي »دا«، »دسته يك« و »كوچه نقاش ها« 

نیز به زبان عربي در لبنان به تازگي منتشر شده اند. 
...........................................................................................................

»پايه هاي علم رجال« ميثم مطيعي 
منتشر شد

كتاب »پايه هاي علم رج�ال« دومين كت�اب رجالي ميثم 
مطيعي از س�وي انتش�ارات س�مت روانه بازار كتاب شد. 
به گزارش تسنیم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 
انساني دانشگاه ها )سمت( كه از مهم ترين ناشران دانشگاهي 
كشور محسوب مي شود كتاب »پايه هاي علم رجال« را منتشر 
كرده اس��ت. انتشارات س��مت اعام كرده اين كتاب به عنوان 
منبع اصلي درس )علم رجال( به ارزش دو واحد تدوين  شده 
است. عاوه بر اين كتاب حاضر براي دانشجويان مقطع دكتري، 
طاب حوزه هاي علمیه و عاقه من��دان علوم حديثي منبعي 

مفید و قابل استفاده است. 
ترجمه و تحقیق اين كتاب از سوي میثم مطیعي و سیدمجتبي 
عزيزي از س��ال 1394 با مجوز رسمي »لجنه مؤلفات سماحه 
الشیخ عبدالهادي الفضلي« كه مسئولیت حفظ و نشر آثار اين 
عالم برجس��ته را بر عهده دارد آغاز گش��ته كه در پايیز 97 به 
مرحله نهايي و چاپ رسیده است. اين كتاب محصول مشترك 
انتشارات سمت و انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( است كه با 
توجه به نبود منبع درسي براي درس علم رجال در دانشگاه هاي 

كشور، مي تواند خأ موجود در اين زمینه را برطرف كند. 

مصطفي محمدي     ديده بان

    دريچه

 آثار برگزيده جشنواره »آواي بيداري« 
منتظر آراي مردمي

س�ازمان بس�يج هنرمندان ضمن اعام 
برنام�ه اج�را ه�اي بخ�ش رق�ابت�ي 
خب�ر  بي�داري«  »آواي  جش�ن�واره 
داد آثار برگ�زي�ده براي ق��رار گرفتن 
در مع�رض آراي م�ردم�ي روي س�ايت 
ش��ده اند.  بارگ�ذاري  جش�نواره 
به گزارش»جوان« به نق��ل از روابط عمومي 
سازمان بسیج هنرمندان كش��ور، جشنواره 
سرود هاي حماسي و آوا هاي انقابي به همت 
سازمان بسیج هنرمندان كش��ور از آبان ماه 

97 در س��طح كش��ور فراخوان داد و از مجموع 400 اثر ارس��الي كه در قالب سرود 
به دبیرخانه جشنواره ارسال ش��ده بود 17 اثر به عنوان آثار برتر جش��نواره برابر با 
آراي مردمي ش��ناخته ش��ده و به مرحله نهايي راه يافته اس��ت. آثار برگزيده براي 
 دريافت مرحل��ه دوم آراي مردمي به صورت مجزا در س��ايت جش��نواره به آدرس

 www. avayebidari. ir بارگذاري شدند تا در مرحله نهايي به رقابت بپردازند و قرار 
است اجرا هاي رقابتي اين آثار از 25 تا 28 دي ماه در استان لرستان برگزار شود. 

عاقه مندان مي توانند تا پايان روز 26 دي ماه به آثار منتخب خود رأي مثبت داده 
و در اين داوري مردمي مشاركت كنند. پس از پايان زمان رأي گیري و در اختتامیه 
جشنواره سرود هاي حماسي و آوا هاي انقابي، يك اثر كه بیشترين رأي مردمي را 
دريافت كرده باشد به عنوان اثر برتر جشنواره و سه اثر به عنوان آثار منتخب داوران 

معرفي خواهد شد و از آنان تقدير به عمل خواهد آمد.


