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دولت تدبیر و امید سالی که رو به پایان می باشد را بدون 
امید به آینده به خط پایان رسانده است. سالی که نه مانند 
شعار آن سالی از سرشار از تدبیر و امید بود و نه طبق وعده 
ها پیش رفت بلکه تنها دستاورد آن در سال جدید نا امیدی 
مردم از دولت و دور شدن هرچه بیشتر آن ها از حاکمیت و 
بی اعتمادی بود. اگر بخواهیم دولت روحانی را در تمام ابعاد 
بررسی کنیم به جز سخنرانی ها و وعده های توخالی به چیز 
دیگری نمی رسیم؛ اقتصادی که کشور در دولت دوازدهم 
تجربه کرد اقتصادی فشل و پیر و خسته بود و هیچ یک از 
سیاست ها و تصمیمات اقتصادی به نحو احسن انجام نشد در 
این میان، دستان خالی روحانی در مواجهه با مشکات کشور 
راه رسیدن به راهکار های مطلوب را به بن بست رساند در این 
زمان انتظار می رفت که رئیس جمهور و کابینه او راهی برای 
مرتفع ساختن امور پیدا کنند اما نه تنها راهی برای ماندن، بقای 
دولت و برطرف ساختن مشکات نیافتند بلکه راه رفتن یا استعفا 
را نیز به جان نخریدند و مردم و منافع کشور را با خود غرق 
ساختند. با نگاهی به دوره های گذشته کشور، نمی توان هیچ 
زمانی را یافت که به اندازه دولت تدبیر و امید آرزوها و آمال 
یک ملت بر باد رفته و شاخص های اقتصادی  که مهم ترین آن 
پول ملی می باشد افت کرده باشد. آقای روحانی سال ۸۹ را با 
فاکتور های عجیب و تاسف آوری آغاز خواهند کرد؛ اقتصاد 
بحران زده که در آن مردم جایگاهی ندارند و به هیچ کدام از 
نیاز های آن ها پاسخ مناسبی داده نشد، فرهنگی که بیش از هر 
زمان دیگری در بی پناهی مطلق باقی ماند و هیچ کدام از وعده 
های رئیس جمهوری در این زمینه نیز به مقصد نرسید و مردم 
در هزارتوی مشکات به حال خود رها شدند. آقای روحانی 
در سال جدید دیگر آن محبوبیت گذشته را ندارند و مردم نیز 
چشم امید خود را از روحانی و دولت و بسته اند؛ این عوامل، 
نتیجه دوری روحانی از مردم و دل بستن به سیاست های اروپا 
و انگلیس است. رئیس جمهوری که نتوانست نیاز های کشور 
و مردم خود را در داخل شناسایی و به آن ها رسیدگی کند 
چطور می تواند در سیاست خارجی موفق عمل کند؟ مردم 
دیگر نه به شخص روحانی، بلکه به تمام جناح هایی که بعد 
از او نیز روی کار بیایند بی اعتماد شده اند. دولت دوازدهم 
با آمدن سال جدید بار دیگر به ما نشان دادند که به آرای 
داخل صندوق بی توجه اند؛ رای ما را پس بده آقای روحانی!
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کارگران بازنده اصلی 
گرانی ها

لواسان در چنگ
 نورچشمی ها

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: در حال حاضر بسیاری از کارگران با حقوق 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی زندگی خود را اداره 
اقتصاد  می کنند که این امر صدمات بسیاری برای 

کشور به همراه دارد و راندمان کار کارگران ...

لواسان،  در  قانونی  غیر  سازهای  و  ساخت 
درختان  قطع  خواری،  کوه  خواری،  زمین 
کهنسال حاشیه رودخانه جاجرود، ساخت و 
ساز غیر مجاز، ساخت ویا های فوق لوکس 
میلیاردی در دامنه کوه، همه این ها....

صدای اصاحات / خبرنگار 

راز کشف نشده ویاسازی های لواسان؛پای دولتی ها در میان است؟ سیدجواد حسینی کیا

صدای اصاحات 

مدیران 
فرهنگی

تقلب پیامکی

صدای اصاحات / خبرنگار/ پریساعبادی: طی 
نظرسنجی  برگزاری یک  از  بعد  تلویزیون  اخیر  ماه  یک 
شد.  تبدیل  گسترده  انتقادات  برای  محلی  به  تلویزیونی 
به  مردم  آرای  در  عجیبی  جایی  به  جا  که  آن  از  بعد 
شکل  نظرسنجی  این  در  ای  گسترده  تقلب  آمد  وجود 
گرفت و رفته رفته دامنه حواشی گسترده تر شد و حاا 
پیامکی  تقلب  در  نیز  روزنامه  مدیران  از  تن  دو  پای 
شدن  ای  رسانه  از  بعد  است.  آمده  میان  به  صداوسیما 
نفری  اولین  ارتباطات،  وزیر  جهرمی،  آذری  خبر،  این 
بود ک می توانست در چنین شرایطی پاسخگوی افکار 
عمومی باشد. او اعام کرد که دستکاری ها را تایید می 
است.  افتاده  اتفاق  متوالی  وز  سه  طی  اقدام  این  و  کند 
ماجرای جا به جایی آرای پیامکی مردم برای یک برنامه 
از  برخی  که  رفت  پیش  جایی  تا  رود  می  تلویزیونی 
مسایل نهان را آشکار کرد، از آن جمله، ارتباط  برخی 
نهاد هایی است که ظاهرا  با  فاقد مجوز  از شرکت های 
توئیت  از  پس  نداشتند.  کار  این  انجام  در  هم  ترسی 
مردم،  پیامکی  به جایی آرای  ارتباطات درباره جا  وزیر 

بافاصله یکی از مدیران صدا و سیما اعام کرد...
3

پای مدیران قبلی در تقلب 
صداوسیما در میان است 

وزیر امور خارجه با بیان اینکه عرصه دیپلماسی و صحنه روابط بین الملل جای اعتماد نیست، گفت: دیپلماسی و 
قدرت میدانی باید درکنار یکدیگر باشند تا اثرگذاری داشته باشد و در غیر اینصورت به نتیجه نمی رسیم.

به گزارش خبرنگار منطقه قم، دکتر محمدجواد ظریف عصر امروز در جلسه شورای اداری استان قم بیان کرد: 
یکی از شخصیت های برجسته وزارت خارجه، حجت ااسام ربانی از مدیران ارشد وزارت خارجه به عنوان نماینده 
وزارت خارجه در قم تعیین شد است.وی افزود: هیچ یک از نمایندگان وزارت خارجه در استان ها به اندازه حجت 
ااسام ربانی دارای سابقه کاری نیستند و ایشان به دلیل جایگاه ویژه قم به عنوان نماینده وزارت خارجه در این استان 
انتخاب شدند.وزیر امور خارجه بیان کرد: علت اهمیت استان قم، نقشی است که قم، مرجعیت و فقاهت در جمهوری 
اسامی دارد و نباید این نقش را نادیده بگیریم.وی ادامه داد: امروز دنیا از جهت منابع قدرت و مراکز قدرت تغییر 
کرده و منابع و مراکز قدرت متکثر شده است؛ در گذشته تنها غرب برای دنیا تصمیم گیری می کرد ولی جهان امروز، 
جهان پسا غربی است، غرب دیگر مرکز همه تحوات و تصمیم گیری های جهان نیست.ظریف تصریح کرد: اکنون 
اتفاقاتی در دنیا در حال رخ دادن است که بنا بر تصمیم غرب نیست و حتی بر خاف میل آن ها است، نمونه آن در 
مسئله سوریه است که آمریکا تصمیم به آتش بس گرفت ولی این اتفاق رخ نداد، سپس سه کشور منطقه یعنی 
روسیه، ترکیه و ایران تصمیم گیری کردند در سوریه تنش ها کاهش یابد و این اتفاق افتاد و برنامه این سه کشور در 
سوریه اجرایی شد.وی گفت: اگر غرب محوری را کنار بگذاریم، غرب شیفتگی و غرب ستیزی هم از میان خواهد 
رفت و ما باید این واقعیت را بپذیریم، امام خمینی )ره( به ملت ایران خود باوری داد و باید این خودباوری را داشته 
باشیم و بدانیم که امروز برای انجام تصمیمات، کشور ایران نقش دارد و دیگر کنش گر و وابسته نیستیم.وزیر امور 
خارجه اظهار کرد: اکنون در جهان منابع قدرت نیز مانند مراکز قدرت، متکثر شده اند و قدرت محدود به قدرت 
نظامی، اقتصادی و یا سیاسی نیست و دامنه گسترده ای پیدا کرده است؛ قدرت ایثار، قدرت فرهنگی و قدرت معنایی 
از مؤلفه های قدرت امروز است و دنیای سکوار نیز این واقعیت را پذیرفته است.وی خاطرنشان کرد: ایران دارای 

قدرت معنایی باایی است و نشانه این قدرت تفاوت سفر رئیس جمهور ایران و ترامپ است، ترامپ مخفیانه تنها سه 
ساعت در یک پادگان نظامی در عراق ماند ولی بزرگترین گردهمایی سران عراق برای مذاکره با رئیس جمهور ایران 
برگزار شد و رؤسای مذاهب و ادیان و عشایر از نقش جمهوری اسامی ایران در عراق سپاس گزاری کردند.ظریف 
تاکید کرد: قطعاً رشادت های سربازان رشید اسام و فرماندهی سردار قاسم سلیمانی نقش بسزایی در افزایش قدرت 
ایران داشته است ولی عامل اصلی قدرت کشور، قدرت معنایی جمهوری اسامی است.وی افزود: به دلیل قدرت 
معنایی که ایران دارد بر این باور هستیم که می توانیم با همه مذاکره کنیم، البته مذاکره با اعتماد فرق دارد، ما به هیچ 
کس اعتماد نداریم و صحنه روابط بین الملل و عرصه دیپلماسی جای اعتماد نیست و به دوستان نیز نمی شود در این 
عرصه اعتماد کرد چه برسد به کسانی که ۴۰ سال با مردم ایران و انقاب اسامی سر ناسازگاری داشتند و از دشمنان 
کشور مانند صدام حمایت کردند.وزیر امور خارجه بیان کرد: در هر موضوعی بخواهیم با غرب مذاکره کنیم، این 
ما هستیم که پرسشگر هستیم، آن ها باید پاسخگوی حمایت های خود از جنایتکاران و گروه های تروریستی در منطقه 
خاورمیانه باشد.وی گفت: علت اینکه نماینده وزارت خارجه در قم ارشد ترین مدیر وزارت خارجه انتخاب شده 
است، به دلیل قدرت معنایی است که از قم نشأت می گیرد و می تواند قدرت اساسی کشور باشد، مهم ترین منبع 
قدرت کشور، قدرت معنایی و استقال کشور است.ظریف اظهار کرد: یکی از مراکز قدرت معنایی کشور، قم 
است و به همین دلیل آمادگی داریم در حوزه های مختلف با استان قم همکاری کند.وی با بیان اینکه مردم مبنای 
قدرت کشور هستند، عنوان کرد: ما مستخدم همه مردم هستیم و باید این را باور کنیم که مردم ولی نعمت ما هستند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: وقتی جنگ عراق علیه ایران شروع شد، هیچ کس فکر نمی کرد ایران یک هفته هم 
دوام بیاورد ولی به لطف خدا چهل سالگی انقاب را نیز پشت سر گذاشتیم و در ادامه راه باید با همدلی و هم افزایی 
مسیر پیشرفت را بپیماییم.وی ادامه داد: دیپلماسی و قدرت میدانی باید درکنار یکدیگر باشند تا اثرگذاری داشته باشد 

و در غیر اینصورت به نتیجه نمی رسیم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه عرصه دیپلماسی و صحنه روابط بین الملل جای اعتماد نیست، 
گفت: دیپلماسی و قدرت میدانی باید درکنار یکدیگر باشند تا اثرگذاری داشته باشد و در غیر 
اینصورت به نتیجه نمی رسیم.

ظریف: به هیچ کس اعتماد نداریم

عکس
خبرنگار

امیدواریم مجمع تشخیص درباره پالرمو و 
ایران قربانی تروریسم استCFT با رعایت منافع ملی تصمیم گیری کند

رئیس فراکسیون امید با ابراز امیدواری از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح مرتبط با FATF را بر اساس منافع ملی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهد، گفت که فرض بر آن است که تمامی تصمیمات و 
اقدامات در جهت کاهش مشکات اقتصادی و رونق آن باشد، لذا مهم آن است که تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت درباره دو کنوانسیون مرتبط با FATF بر اساس منافع ملی باشد.محمد رضا عارف در گفت وگو 
با ایسنا، درباره دلیل طوانی شدن بررسی ایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT( و ایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث درباره این 
دو ایحه پیچیده است به خصوص در موضوع پالرمو که اکنون در مجمع مطرح است. دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، تقریباً چیزی که می توان گفت آن است که مشخصاً نمی توان بیان کرد که الحاق به پالرمو چه منفعتی 
خواهد داشت. یک نظر که بیشتر نظر نزدیک به دولت می باشد و دو وزارت خارجه و اقتصاد مطرح می کنند آن است که عدم الحاق می تواند خسارات جدی به دنبال داشته باشد، لذا توصیه کردند که به این کنوانسیون ها 
ملحق شویم.عارف ادامه داد: نکته مورد توجه آن است که الحاق به این کنوانسیون ها فی نفسه منفعتی ندارد و منفعت کشورها بسته به فعالیت و حضور آنها است. بحث بر سر زیان عدم الحاق به این کنوانسیون هاست که 
در این باره هم اختاف نظر وجود دارد.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد مجمع تشخیص در دو جلسه درباره پالرمو بحث و بررسی کرد. جلسه سوم مجمع همزمان با ارائه مصوبه مجلس درباره ایحه 
CFT بود. لذا پیشنهاد شد که این دو ایحه در کنار یکدیگر دیده شود که منطقی هم هست. چون هر دو معاهده بین المللی قرار شد در جلسه بعدی مجمع مجدداً بحث و بررسی صورت گیرد.عارف در توضیح اینکه با 
توجه به پایان مهلت FATF ایران در خرداد ماه اگر مجمع به نتیجه نرسد چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: ان شاءاه مجمع تشخیص منافع ملی را در نظر می گیرد. مجمع این مهلت ها را می داند و مورد توجه دارد. مهم آن است 
که در مجمع با رعایت منافع ملی تصمیم گیری شود.وی درباره نگرانی های اقتصادی مردم در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: فرض آن است که همه تصمیمات و اقدامات در جهت کاهش مشکات 
اقتصادی و رونق آن باشد. مجمع تشخیص، مجلس و دولت این موضوعات را مد نظر دارد. امیدواریم تشخیص مجمع هم در این مسیر باشد.رئیس فراکسیون در پایان درباره اینکه کفه ترازو نظرات اعضای مجمع به کدام 
سمت سنگین تر است، گفت: به صورت حدودی معلوم است اما ممکن است افراد بر اساس مطالعات و کسب اطاعات جدید نظرات شان تغییر کند.دو ایحه پالرمو و CFT برای اعام نظر نهایی بعد از تصویب در مجلس 

و ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود در مجمع تشخیص مصلحت است. این لوایح مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی )FATF( می باشد.

 به نقل از پایگاه اطاع رسانی استانداری تهران، جاگاریان سفیر فدراسیون روسیه و هیأت همراه صبح امروز 
با محسنی بندپی استاندار تهران در محل استانداری در راستای فراهم کردن بستر ازم جهت ارتقاء سطح 
همکاری های تجاری بازرگانی و اقتصادی میان دوکشور دیدار و گفتگو کرد.لوان جاگاریان سفیر فدراسیون 
روسیه در این دیدار ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوی سامتی و بهروزی برای ایرانیان در سال جدید 
اظهار کرد: از سطح روابط دوجانبه بین جمهوری اسامی ایران و فدراسیون روسیه در ابعاد مختلف سیاسی 
و نظامی فرهنگی و اقتصادی بسیار راضی هستیم و امیدواریم تا با کمک و مساعدت دوستان ایرانی خود در 
راستای تعمیق این روابط قدم برداریم.وی افزود: اکنون در آستانه همایش قفقاز شمالی و ایران قرار داریم و به 
زودی جلسه ای را در کمیسیون مشترک ایران و روسیه در استان اصفهان برگزار خواهیم کرد امیدواریم این 
همایش صفحه جدیدی را در همکاری های اقتصادی بین دو کشور باز کند.سفیر فدراسیون روسیه همچنین 
ضمن اشاره به لزوم تسهیل در صدور روادید بین دو کشور خاطرنشان کرد:تاش ما در راستای لغو روادید 
گردشگری میان ایران و روسیه بوده و وزارت خارجه دو کشور در این زمینه در حال رایزنی های دیپلماتیک 
هستند.جاگاریان افزود: مشکاتی در حوزه اقتصادی و مبادات آن بین دو کشور وجود دارد که در تاش 
برای حل و فصل آن هستیم در این راستا چند روز قبل شاهد افتتاح خط آهن جدید از ایران به روسیه بودیم 
و امیدواریم اقدامات جدی و مستمری در خصوص توسعه این مبادات در عرصه حمل و نقل دو کشور 

صورت بگیرد.

سفیر روسیه در دیدار با استاندار تهرانمحمدرضاعارف

در دولت خبری نیست!



برخی  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
امور  وزیر  استعفای  پیرامون  شده  ایجاد  حواشی 

او در جلسه دیدار رؤسای  خارجه و عدم حضور 
رئیس  دفتر  اینکه  بیان  با  و سوریه  ایران  جمهور 

اظهار کرد: من  نداشت،  اطاع  این سفر  از  جمهوری 
ریاست جمهوری  وارد حیات  اسد  آقای  زمانی که 
رئیس  واعظی  شدم.محمود  مطلع  موضوع  از  شدند 

حاشیه  در  دوشنبه  ظهر  از  پیش  رئیس جمهوری  دفتر 
خبرنگاران  جمع  در  وزیران  هیأت  جلسه  آخرین 

وزیر  استعفای  پیرامون  شده  مطرح  حواشی  درباره 
او در جلسه دیدار رؤسای  امور خارجه و عدم حضور 
استعفا  درباره خود  اظهار کرد:  و سوریه  ایران  جمهور 

درباره عدم حضور  آنچه که  اما  همه صحبت کردند 
مطرح  دیدار رؤسای جمهور  در جلسه  آقای ظریف 
شرایطی  بتوانند  ما  دوستان  اگر  که  بگویم  باید  شده 

امروز در سوریه وجود دارند را خوب تجسم  که 
آمدن  برای  رئیس جمهور سوریه  که  مسیری  و  کنند 
بدانند که فضا دست  و  بشناسند  را  ایران طی کند  به 

برایشان  قضاوت کردن  مقداری  است،  چه کسی 
تهران  به  اسد  بشار  سفر  می شود.وی گفت:  راحت تر 
درباره  لحظه ای  که  بود  سفری  امنیتی  مسائل  دلیل  به 
بر آن بود که  نه قرار  آن تصمیم گیری شد؛ چرا که 
ایران  در داخل سوریه کسی متوجه شود و در داخل 

رئیس  دفتر  نبودند.رئیس  مطلع  بیشتر  نفر  سه  دو  نیز 
و  ریاست جمهوری  نهاد  در  اینکه  بیان  با  جمهوری 

اظهار  نبود  مطلع  کسی  هیچ  جمهوری  رئیس  دفتر 
دفتر  اینکه  بر  مبنی  زده می شود  این حرفی که  کرد: 

اطاع  را  آقای ظریف موضوع  با  باید  رئیس جمهوری 
اطاع  از موضوع  نیز  دفتر  بگویم که خود  باید  می داد 

وارد  اسد  آقای  لحظه ای که  یعنی من همان  نداشت. 
ما  مهمان  که  شدم  متوجه  شد  ریاست جمهوری  حیات 

این  در  تا کنون  من  آنکه  دلیل  افزود:  کیست.واعظی 
هیچ  به  نمی خواستم  که  است  آن  نکرده ام  باره صحبت 
باشم؛  به دنبال مقصر  وجه وارد فضایی شوم که در آن 
اهمیت  برای من  آنقدر  آقای ظریف در دولت  حضور 

رئیس  دفتر  در  اینکه گفته شود خطایی  که  دارد 
ارزش  است  ریاست جمهوری شده  نهاد  یا  جمهوری 

فکر می کنم که  اساس  بر همین  دارد.  من  برای  کمتری 
نهاد ریاست  و  دفتر رئیس جمهوری  این قصه در  در 
از موضوع  نه  و  است  نه مقصر  جمهوری هیچ کسی 

است. داشته  اطاع 

عملکرد  با  رابطه  در  دادگستری  وکیل  یک 
مردم  نارضایتی  نوعی  گفت:ما  اختاف  حل  شوراهای 

نارضایتی  این  ریشه  داریم که  به شوراها  مراجعه  از 
بلکه  نبوده  کارها  به  رسیدگی  و  شلوغی  خاطر  به  الزاماً 

نوعی شوراها  به  است که  بوده  دلیل  این  به  بخشی 
نخواستند  و  بودند  دور  حقوقی  اصلی  مباحث  از 
قرار دهند. نظر  مد  را در رسیدگی های خود  آنها 

شوراهای  عملکرد  از  ارزیابی  در  آذربایجانی  علیرضا 
قانون  آزمایشی  اجرای  مهلت  تمدید  و  اختاف  حل 

اینکه موضوع  از  فارغ  اظهار کرد:  به آن،  مربوط 
تمدید  اصواً  است،  اختاف  قانون شورای حل 

قانون گذاری  نظام  در  آزمایشی کار درستی  دوره 
باید  اصواً  آزمایشی  دوره  نیست.وی گفت:  کشور 

از آن  بعد  باشد،  با ارزیابی  دوره کوتاه و همراه 
نهایی شود. تصویب  یا  و  منتفی شده  باید  یا  قانون 

انتقادی  اولین  کرد:  خاطرنشان  دادگستری  وکیل  این 
باید برای بار دوم  که وجود دارد این است که چرا 

تمدید  آزمایشی  به شکل  قانون  این  و دوره کوتاه 
ما  که  است  این  دیگر  نکته  افزود:  شود.آذربایجانی 

بازرسی و  در طول چند سال گذشته آن نظارت و 
اختاف  آزمایشی شورای حل  قانون  از  واقعی  ارزیابی 

و  برسیم  جمع بندی  مرحله  به  بتوانیم  که  نداشتیم  را 
از آن  ارزیابی  آینده  ماه های  امیدواریم حداقل در 

رابطه  در  به طور کلی  تصریح کرد:  باشیم.وی  داشته 
این است که  با شوراهای حل اختاف نفس کار 

تشکیل  و شهرها  روستاها  در   قضائی  شبه  مرجع  یک 
شود که یک سری دعاوی کوچک تر و سبک تر را 
قضائیه  قوه  بار  تا  کنند  رسیدگی  مردمی تر  شکلی  به 

امر  این  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  کند.این  پیدا  کاهش 
به  که  است  این  قضیه  واقعیت  اما  نیست  بد  فی نفسه 
انتصابات  با  ارتباط  در  اینکه  از جمله  عدیده  دایل 

بعضاً در  این شوراها  اعضای  عنوان  به  افرادی که 
تخصصی  حداقل های  واجد  که  می شوند  انتخاب  جایی 

شوراها  به  مراجعه  از  مردم  نارضایتی  نوعی  ما  نبودند، 
و  به خاطر شلوغی  الزاماً  نارضایتی  این  ریشه  داریم که 
بوده  دلیل  این  به  بخشی  بلکه  نبوده  کارها  به  رسیدگی 

اصلی حقوقی  مباحث  از  نوعی شوراها  به  که  است 
در رسیدگی های خود  را  آنها  نخواستند  و  بودند  دور 

این  اگر  شد:  یادآور  دهند.آذربایجانی  قرار  نظر  مد 
در  می تواند  کنیم  اجرا  عمل  در  بتوانیم  را  نقیصه 

گفت:  باشد.وی  مثبت  نسبت  به  ارزیابی مان  نهایت 
مشکل  این  آزمایشی  تمدید شده  دوره  در  امیدواریم 

واقعی حل شود. و  دقیق  با سنجش 

پایان جلسه آخرین نشست هیات  حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور در 
دولت، در جمع خبرنگاران با تبریک فرارسیدن نوروز گفت: در سال ۹۷ مردم بزرگ 
ایران هم مشکات و سختی هایی را داشتند و هم حماسه های بسیار بزرگی را آفریدند. 

در سختی و مشکات، هم دشمنان این ملت همه توان خود را علیه ملت ایران بکار 
بردند و هم نامهربانی طبیعت را داشتیم و در تابستان سالی که رو به پایان است، مردم 
از نظر آب و برق در ساعات و هفته هایی در مضیقه بودند.وی افزود: وزارت نیرو در 

این زمینه تاش های خوبی انجام داده و خداوند رحمت خود را بر ما نازل کرده و 
امیدواریم سال آینده این مشکات نباشد یا کم باشد. ما چهار هزار مگاوات برق آبی 

خود را به خاطر دریاچه ها از دست دادیم و در این شرایط مردم در مضیقه قرار گرفتند. 
امسال هشت نیروگاه به مدار آمده و بیش از ۱۲۰۰ مگاوات به شبکه وصل شده است و 

یک و یک دهم میلیارد آب را مهار کردیم و همین میزان را سال آینده مهار می کنیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در سال ۹۷، بیش از ۱۵۰۰ روستا را آبرسانی کردیم و 

سال آینده تعداد بیشتر است. سه هزار روستا امسال گازرسانی شد و در زمینه برق هم 
اینکه اگر مشکلی  بیان  با  همه روستاهای باای ۱۰ خانوار دارای برق هستند.روحانی 

در سال جاری بود، دولت به فکر بود، گفت: اینکه برخی ها اتهام می زنند دولت برای 
مشکات برنامه ریزی نمی کند و اقدامی نمی کند، دولت می داند و اقدام می کند و به 
همین دلیل آب ها مهار شد، بیش از ۳۰ طرح فاضاب شهری به ثمر رسید و ۹ طرح 

آب را به ثمر رساندیم.وی ادامه داد: مشکل دیگر، دشمنان قسم خورده ما بودند که با 
همه توان آمدند که جلوی پیشرفت کشور و زندگی عادی مردم را بگیرند آمریکایی ها 
همانند بسیاری از توافقات خارج شدند، بی هیچ دلیل از برجام خارج شده و شدیدترین 

از برجام  ایران اعمال کردند.روحانی گفت: آنها فکر می کنند اگر  تحریم ها را علیه 
خارج و تحریم ها و فشارها را شدید کنند به تهران برمی گردند و بر مردم مسلط 

به اهدافش  ایستادگی می کنند. دشمن  بازهم  امکان ناپدیر است، زیرا مردم  می شوند که 
نمی رسد ولی فشارهایی را به ما وارد کردند.وی یادآور شد: ما در بخش اجرا مسیری 
را در سال ۹۲ شروع کردیم که هدفش روشن بود ولی راهزنان به ما حمله کردند در 

مسیر هم کمی متوقف شدیم و کار هم برای ما سخت شد. آمریکا و صهیونیزم و برخی 
کشورهای مرتجع دست به دست دادند تا انتقام ۴۰ سال را بگیرند و درباره ارز و کاا 

مشکل ایجاد کردند ولی دولت نه خسته شد و نه ناامید شد و نه دست روی دست 
گذاشت بلکه به دنبال این بودیم که چگونه این نابسامانی و تنش را کنترل کرده و مهار 
تا  بانک مرکزی  از جمله  اینکه بخش های مختلف دولت  به  اشاره  با  کنیم.رئیس جمهور 
حد زیادی قیمت ارز را کنترل کردیم و نگذاشتیم رشد بی قیمت آن ادامه یابد، گفت: 

افزایش  این  به معنای مطلوب نیست توانستیم  این  یک مهار نسبی صورت گرفت ولی 
بی رویه قیمت ها را مهار کنیم.وی افزود: ماه هایی بود که تورم ما هفت دهم درصد 

بود که در دی به یک ششم دهم درصد رسید ولی فشار و سختی به ویژه در برخی از 
اقام به مردم وارد شد و مردم سالی همراه با سختی و فشار پشت سر گذاشتند دولت 

ناامید نیستیم بلکه بسیار امیدوار  همه توان خود را به کار گرفته و نسبت به آینده نه تنها 
. هستیم

با بیان اینکه وظیفه رسانه ایجاد امید بیشتر و وحدت است، یادآور شد: با  روحانی 
این دو اصل برای ما آینده روشن است. آمریکا در تاش هایی که انجام داد تقریبا برای 

رسیدن به اهدافش ناموفق بود. فکر می کرد روزی که از برجام خارج شود ما فردایش از 
برجام خارج می شویم و اروپا از آنها حمایت کند ولی ما حساب شده برمبنای منافع ملی 

قدم برداشتیم که موجب تحسین دیگران شده است و نگذاشتیم نقشه آنها عملی شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اروپا هم زیر بار نقشه آمریکا نرفت. به غیر از چند 

کشور محدود همه کشورها از نظر حقوقی و سیاسی از ما حمایت می کنند. از نظر 
حقوقی موفقیت هایی داشتیم و چند رای در دادگاه اهه و دادگاه های اروپایی را گرفتیم 

یعنی  بیان کرد: بخش حقوقی دولت  به معنای شکست آمریکا است.رئیس جمهور  که 
معاونت حقوقی وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه قرار شده است یک شکوائیه 

علیه آنهایی که در آمریکا در طراحی اجرا و تدوین آن نقش دارند به عنوان جنایت 
علیه بشریت طراحی کنند که اگر دادگاه به نفع ما رای دهد آنها را پیگیری می کنیم که 
نبوده بلکه علیه مردم، نظام سامت و محیط  اقدام آمریکا علیه دولت و صنعت هسته ای 
زیست و... بوده است.وی افزود: من خدمت رهبری گفتم ما در شرایط جنگ اقتصادی 

و روانی هستیم گفتم قبول دارید گفتند بله گفتم قبول دارید در زمان جنگ کشور 

پیشنهاد  نیازمند فرمانده دارد که جنگ را فرماندهی کند و دیگران همراهی کنند من 
اینک  ایشان فرمودند  باشد ولی  کردم فرماندهی این جنگ برعهده مقام معظم رهبری 

باشد باید رئیس جمهور  اینفرمانده  زمان جنگ است ولی 
روحانی بیان کرد: مسیر را برای حل و فصل مشکات از نظر ساختاری هم قدم هایی 

برداشتیم رهبری فرمودند رئیس جمهور و مسئوان عالی در شورای هماهنگی جمع 
شوند و تصمیمات این جلسه برای همه ازم ااجرا است. در بحث ارز دست ما را باز 

باشند لحظه ای از توطئه های دشمن  ایران می گویم مطمئن  کرد. من به ملت بزرک 
و مشکات مردم غفلت نمی کنیم و در حد توان برای حل و فصل مشکات قدم 

برمی داریم و به همین خاطر ۲۰ درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می یابد 
و میزان افزایش حقوق کارگران نیز این هفته مشخص می شود و به اقشار آسیب پذیر 

نیز کمک خواهیم کرد و پرداختی ما به آنها نسبت به چند سال گذشته چهار برابر 
شده است.وی گفت: همه توان ما در سال  آینده برای افزایش بیکاری، افزایش تولید 
و در دسترس قرار گرفتن کااهای اساسی در اختیار مردم است. شیوه ما برخی ایراد 

دارند. ممکن است در شیوه تغییراتی بدهیم ولی اصل اینکه ۱۵ میلیارد دار برای تامین 
نیست. یابد، شکی  اساسی تخصیص  کااهای 

از سازمان حمایت و سازمان تعزیرات می خواهم  رئیس جمهور خاطرنشان کرد: من 
بیشتر در صحنه باشند زیرا دولت ارز آن را تامین می کند و آن را می آورد ولی عده ای 

انبار می کند که انصاف نیست. اکثر واردکنندگان و فروشندگان  در قسمت هایی آنها را 
ما افراد خوبی هستند ولی عده ای به فکر سود شخصی و زودگذر خود هستند و مراعات 
بیشتر کمک کنند و قوه  باید  نمی  کند. در این مقطع سازمان حمایت و سازمان تعزیرات 

نمی تواند تنهایی  به  بیشتر کمک کند چون دولت  قضاییه هم 
وی گفت: امیدوارم در سال آینده با وحدت تاش و هماهنگی بیشتر بتوانیم شرایط 

بهتری داشته باشیم و دشمن را از مسیر و اقداماتی که انجام داده مایوس کنیم.
روحانی تاکید کرد: ایام عید ایام سفر و نشاط مردم است همه به همدیگر کمک و 

یاری کنیم. سفرهای سالمی داشته باشیم. همه ماموران در اسکان مردم و تامین امنیت 
جاده بیشتر یاری کنند. بخش اورژانس و درمان و هال احمر بیشتر کمک کنند. از 

همه رسانه ها تشکر می کنم. شما در طول سال در کنار مردم بوده و وقایع و مسائل 
را برای مردم تشریح کرده و حتی از دولت نقد کردید. این مسائل برای ما مهم و 

ارزشمند است. نقد سازنده هم برای ما ارزشمند است ولی نباید مردم را مایوس کنیم 
و شکاف ایجاد کنیم و خدمتگذاران را ناامید کنیم زیرا همه مسئوان در حال تاش 

هستند هرچند ممکن است نقص و مشکل داشته باشیم.وی افزود: دشمن اصلی را از یاد 
نبرید. هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط را برای کشور ایجاد کرد. 

ایجاد کرده است. می گویند  را  این شرایط  منطقه  ارتجاع  امریکایی ها صهیونیست ها و 
مدیریت. این مدیریت بوده است که چهار فاز در پارس جنوبی افتتاح کردیم و چهار 

استان به راه آهن متصل شده است و روستاها به آب و برق و گاز متصل شده اند و بخش 
سامت تاش می کند و تاکید کردیم طرح تحول با قوت ادامه یابد و وزیر بهداشت 
قول داد پرداخت ۳۳ درصدی به ۲۵ درصد تا پایان کار دولت کاهش یابد.روحانی 

اضافه کرد: ان شااه سال آینده سال مبارکی برای مردم اصحاب رسانه و کشور باشد 
سال آینده سال موا علی )ع( است. پایان سال آینده هم مصادف با وادت ایشان است 

و امیدواریم سال موا علی )ع( سال مبارکی برای مردم ایران باشد.

قیمت  بی  نگذاشتیم رشد  و  را کنترل کردیم  ارز  قیمت  تا حد زیادی  بانک مرکزی  از جمله  اینکه بخش های مختلف دولت  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
مهار کنیم. را  قیمت ها  بی رویه  افزایش  این  توانستیم  نیست  معنای مطلوب  به  این  نسبی صورت گرفت ولی  مهار  یابد، گفت: یک  ادامه  آن 

دفتر رئیس جمهوری از 
سفر اسد به تهران 

اطاع نداشت

انتصاب افراد غیرمتخصص 
در شوراهای حل اختاف 

موجب نارضایتی
 مردم شده است

قابل شناسایی است همین مسیر درست  به سرعت  دارو دیده شود  قاچاق  از  اگر هم موردی  اظهار کرد:  ندارد،  دارو در کشور وجود  قاچاق  این که  بیان  با  اسامی  بهداشت و درمان مجلس شورای  یک عضو کمیسیون 
نظام  از طریق  به دارو داده می شود که عرضه آن  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  براساس روند موجود  قاچاق دارو در کشور، گفت:  بروز  احتمال  نباشیم.احمد همتی درباره  قیمت در عرصه دارو  افزایش شدید  باعث شده که شاهد 

این  با  نیستیم  دارو  قیمت  افزایش شدید  مسیر درست طی شده شاهد  به  توجه  با  داد:  ادامه  باشد.وی  داشته  دارو در کشور وجود  قاچاق  نباید موضوع  قاعدتا  اساس  این  بر  انجام می گیرد.  بهداشت  و وزارت  بهداشتی، درمانی 
بیرون آن را ردیابی کرد. از  نه  باید از درون ساختارهای موجود و  باز هم موردی دیده شود،  قابل ردیابی و کشف است که اگر  به سرعت  باشد  اندازه کم هم وجود داشته  به  روند اگر قاچاق دارو حتی 

قاچاق دارو در کشور وجود ندارد
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همتی: 2 سیاست

لواسان در چنگ نورچشمی ها

دولت نه خسته شده و نه نا امید است

راز کشف نشده ویاسازی های لواسان؛پای دولتی ها در میان است؟

ساخت و سازهای غیر قانونی در لواسان، زمین خواری، کوه خواری، قطع درختان 
کهنسال حاشیه رودخانه جاجرود، ساخت و ساز غیر مجاز، ساخت ویا های فوق 

لوکس میلیاردی در دامنه کوه، همه این ها روایت های عجیبی از یک منطقه خوش 
آب و هوا را بیان می کنند. زمین خواری و ساخت و ساز های غیر مجاز هم پدیده 

جدیدی نیست و هر کجا که پول و سرمایه و موقعیت جغرافیایی مناسبی وجود داشته 
باشد افرادی هستند که دست به چنین اقداماتی بزنند. بسیاری از این ساختمان ها ، 

پروانه ساخت دارند و قانونی نسبت به ساخت  و ساز اقدام می کنند. اما در مرحله اجرا، 
از پروانه و مشخصات فنی مندرج در آن که بایستی طبق  قانون، ملزم به رعایت دقیق 

مفاد آن باشد، به خاطر سود بیش  تر، سرپیچی می کنند و یا بنایی اضافه می سازند، یا 
از تعهد خود مبنی بر ساخت و ساز در چارچوب پروانه و مشخصات آن، خودداری 

می ورزند. در هر حال و در نتیجه تمام این مراحل، ساختمان هایی قد علم می کنند که 
بدون مجوز و بی رویه و آسیب رسان هستند. افت خرید و فروش مسکن و باا و پایین 

شدن قیمت ها در حوزه ساختمان سازی بسیاری از بساز بفروش ها پایتخت را بر آن 
داشت تا به ساختمان های غیر مجاز روی بیاورند. لواسان یکی از این منطقه ها می باشد 

ساخت و ساز در این مکان آن قدر ادامه یافت که حتی اعتراض امام جمعه لواسانات، 
شهردار تهران، شورای عالی معماری و شهرسازی را برانگیخت. ۲۰۰ فقره ساخت و 
ساز غیر مجاز در لواسان آمار عجیبی می باشد که در نبود یا کمبود نظارت ها رو به 

افزایش گذاشته است به طوری که در سال جاری در توییتر، هشتگ لواسان و زمین 
خواری، یکی از پر بیننده ترین  هشتگ ها در دی ماه نود و هفت بوده است. در میان 
تمام حواشی، نام های آشنایی هم به چشم می خورد به طوری که برخی، این ویا ها 

را منتسب به نماینده مردم  تهران در مجلس شورای  می دانستند اما بعد از مطرح شدن 
آن خصوصا در فضای مجازی، در هاله ای از ابهام و شکایات به سر برد. اما این بحث 
و جدل ها دربار ساخت و سازهای بی رویه در لواسان تنها به سال جاری محدود نمی 
شود به طوری که در بیست و چهارم دی ماه سال ۹۲، معاونت معماری و شهرسازی و 
دبیرخانه شورای عالی  معماری و شهرسازی  به استاندار تهران درباره اراضی کاک 
لواسانات و ساخت و ساز غیر قانونی و تغییر  کاربری ها نامه نوشته بود. در نامه سال 
۹۲ ذکر شده بود که شهرداری لواسان از ارائه هر گونه مجوز ساخت و ساز در شهر 
لواسان، منع شده است. طبق بند ۴ و ۵ این نامه، مراجع استانی تهران بر جلوگیری از 
ادامه هر گونه ساخت و ساز در این محدوده شهری تهران ملزم، و شهرداری لوساان 
از صدور هر گونه پروانه، منع شد. سال ۹۵، شهردار فعلی تهران بسیاری از مشکات 
و آسیب های زیست محیطی را که در اثر ساخت و ساز های بی رویه به وجود آمده 

بود گوشزد کرده بودند اما نتیجه بخش نبودند و در سال جاری، خبر های جدیدی 
مبنی بر در میان بودن بسیاری از نور چشمی ها در این ساخت و ساز ها به میان آمده 

است. ششم آبان ماه امسال نیز انتشار عکسی در فضای مجازی، بمب خبری  اینستاگرام 

و فضای مجازی شد. تصویر  ویایی که در دامنه کوتاه و با برش بخشی از کوهستان 
شمیرانات ساخته شده بود، بازتاب های گسترده ای پیدا کرد. این ویا که به صورت 

غیر قانونی در مسیر فشم به آهار ساخته شده، بخشی از کوه را تراشیده و بنایی سه طبقه  
را ایجاد کرده است. ویایی که با پدیده کوه خواری، جنجال های زیادی به پا کرد، 
یکی از صدها مصداق ساخت و ساز ویاهای غیر مجاز در منطقه  لواسان است. این 
اولین بار نیست که پای نماینده منتسب به ویاهای لوکس در حوزه اقتصادی به میان 
آمده است اما بعد از تکذیبیه او در رابطه با ساختمان های غیر مجاز، علی اریجانی 

نیز از او دفاع کرد اما کماکان زمزمه های در میان بودن برخی نورچشمی های لواسان 
در این پرونده به گوش می رسد. پرونده پیش رو نشان می دهد که ساخت و ساز ها 

از پدیده زمین خواری و ساختمان های غیر مجاز عبور کرده و کوه خواری نیز به آن 
اضافه شده است پدیده ای می توان از حاا آینده تاریکی را برای محیط زیست و باز 

شدن راه برای سوء استفاده کنندگان پیش بینی کرد. با وجود آن که حاا پای وزارت 
کشور نیز به پرونده ساخت و ساز ها در لواسان باز شده است،تصرفات غیر قانونی، از 

حوزه بساز بفروش ها نیز خروج کرده و فضای مجازی رویه دیگری در این بی قانونی 
ها را نشان می دهد و آن، به میان آمدن برخی مسئوان و دولتی ها و در مواردی 

مجلسی ها می باشد با این که تمام این انتساب ها تکذیب و غیر واقعی اعام شدند اما 
نمی توان بررسی ها را با چند تکذیبیه خاتمه داد. 

یک نماینده مجلس شورای اسامی تاکید کرد: 
عادت های زشت و ناپسندی سالیان سال شکل در کشور 

شکل گرفته و به شکل اژدهای خطرناکی حقانیت انقاب و 
نیازهای واقعی مردم را می بلعد و همین باعث شده است که 

آنان ناراضی باشند.
جهانبخش محبی نیا با اشاره به تاکیدات رهبری برای 

اصاح برخی ساختارها گفت: این اصاح ساختار گشایش 
بسیار مبارکی است؛ زیرا کشور به جد نیاز به آن دارند. ما 
در حوزه استراترژی ها و تاکتیک ها و یا اقتصاد، فرهنگ، 

سیاست حتما باید دست به اصاح ساختاری و دگرگونی ها 
بزنیم تا بتوانیم انقاب را در رسیدن به اهدافش کمک کنیم.

وی خاطرنشان کرد:  ساختار مفهمومش فراتر از آن 
چیزی است که مطرح می شود، هنگامی که بحث از ساختار 

می شود باید موشکافانه تر عمل کنیم زیرا هر ساختار طبیعتا 
برای خودش سازمان هایی دارد.

نماینده مردم میاندوآب با بیان این که اصاح ساختار 
می تواند در تمامی حوزه ها صورت گیرد بیان کرد: مثا 
اقتصاد را مردم محور، سیاست را انتقادپذیر و یا فرهنگ 

را بر مبنای عزت و کرامت انسانی به سمت و سویی تعالی 
شهروندان سوق دهیم.

محبی نیا خاطرنشان کرد: معتقدم کارشناسان، نیروهای 
فنی و اهل فن باید آمارها و مستندات را بیان کنند و از سوی 

دیگر مقام معظم رهبری باید انتظارات و توقعاتشان را با 
سران قوا،  دانشگاهیان، نیروهای فعال حوزه و نخبگان برای 

مدیریت فردای کشور در میان بگذارند.
وی تاکید کرد: زیست در مقیاس جهانی با سرعت به 

سمت تغییرات پیش می رود و ما هم باید با اصاح ساختار و 
دگرگونی های مثبت، کشور را به سمت و سویی پیش ببریم 

که آینده روشنی را برای ما رقم بزند.
این نماینده مجلس شورای اسامی ادامه داد: بخش 

اعظمی از ساختارهای کشور از مد افتاده و سازمان های ما 
مخصوصا در بخش نهادها با فرسودگی روبه رو شده اند 

ما باید در یک پروژه ساختار کارگذار بتوانیم هم ظرفیت 
ساختارها را بیشتر کنیم و هم با وجود آوردن نهادها و 

سازمان ها، کارگزاران را به سمت درک واقعیت و نیازهای 
مردم پیش ببریم. به نظر من این تاکید رهبری تحول بسیار 

بزرگ و مبارکی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 

اسامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کارایی عملکرد 
گروه ها و جریان های سیاسی در اینکه به سخنان رهبری 

جامعه عمل بپوشانند چقدر ضرورت دارد، عنوان کرد: وقتی 
توقعات رهبری مطرح شود تحلیل من این است که یک 

اجماع همگانی بر مبنای نیازهای مطرح شده از سوی ایشان 
شکل خواهد گرفت. 

وی تاکید کرد: باید تحقیقات و پژوهش هایی در 
خصوص وضعیت کشور صورت گیرد و نیازها مشخص 

شود. طرح اصاح ساختارها از سوی شخصیت اول کشور 
مطرح شده است و ایمان دارم اقدامات بسیار خوبی در 

حوزه تحقیقاتی و کاربردی علمی،  اجرایی و اداری صورت 
می گیرد.  محبی نیا خاطرنشان کرد: عادت های زشت و 

ناپسندی سالیان سال شکل در کشور شکل گرفته و به شکل 
اژدهای خطرناکی حقانیت انقاب و نیازهای واقعی مردم 
را می بلعد و همین باعث شده است که آنان ناراضی باشند.

وی خاطرنشان کرد: هنوز نتوانستیم از ظرفیت و پتاسیل 
واقعی جمهوری اسامی ایران و انقاب اسامی آن طور 

که باید استفاده کنیم و این صحبت ها می تواند در مقیاس 
جهانی و منطقه ای یک فرصت تاریخی به شمار بیاید.این 
نماینده مجلس شورای اسامی افزود: سران قوا به محض 

اینکه رهبری ابعاد تازه ای را بیان کردند باید یک استعام از 
وضعیت کشور بگیرند و متناسب با ساختارها به آن چه که 

رهبری گفته اند، عمل کنند.

جهانبخش محبی نیا روحانی:

اژدهای خطرناکی 
حقانیت انقاب و نیازهای 

واقعی مردم را می بلعد



سال  بحرانی ترین   ۹8 سال  می گوید:  هستند،  تلخ  همه  نشر  حوزه  اتفاقات  این که  بیان  با  ناشر  یک 
بفروشیم. را  کتاب های مان  نیست  منطقی  و  بود  کتاب خواهد  برای 
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سرد« ساخته »پاول پالیکوفسکی«، »کفرناحوم« از »نادین لبکی«، »سوختن« به کارگردانی »لی چونگ دونگ«، »داگمن« از »متئو گارونه«، »اگر خیابان بیل می توانست حرف بزند« ساخته »بری جنکینز«، »هرگز روی برنگردان« به 

کارگردانی »فلورین هنکل« و »دزدان فروشگاه« ساخته »هیروکازو کورئیدا« به نمایش گذاشته می شود.بخش “ویترین بین المللی” جشنواره فیلم »پاناما« ویژه فیلم های برتر و برنده جایزه در سطح بین المللی است»عرق سرد« درباره ی 
ممنوع الخروج کردن یک ورزشکار زن توسط شوهرش است.باران کوثری، امیر جدیدی، لیلی رشیدی، هدی زین العابدین و سحر دولتشاهی بازیگران اصلی »عرق سرد« هستند.این فیلم پیش از این در بخش رقابتی جشنواره فیلم 

استکهلم، بخش “آینده آسیا” سی و یکمین جشنواره فیلم المللی فیلم توکیو و همچنین جشنواره فیلم »بنگلور« و »پالم اسپرینگز« نیز به روی پرده رفته است.

طی یک ماه اخیر تلویزیون بعد از برگزاری یک نظرسنجی تلویزیونی به 
محلی برای انتقادات گسترده تبدیل شد. بعد از آن که جا به جایی عجیبی در 

آرای مردم به وجود آمد تقلب گسترده ای در این نظرسنجی شکل گرفت 
و رفته رفته دامنه حواشی گسترده تر شد و حاا پای دو تن از مدیران روزنامه 
نیز در تقلب پیامکی صداوسیما به میان آمده است. بعد از رسانه ای شدن این 

خبر، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، اولین نفری بود ک می توانست در 
چنین شرایطی پاسخگوی افکار عمومی باشد. او اعام کرد که دستکاری ها 
را تایید می کند و این اقدام طی سه وز متوالی اتفاق افتاده است. ماجرای جا 

به جایی آرای پیامکی مردم برای یک برنامه تلویزیونی می رود تا جایی پیش 
رفت که برخی از مسایل نهان را آشکار کرد، از آن جمله، ارتباط  برخی از 
شرکت های فاقد مجوز با نهاد هایی است که ظاهرا ترسی هم در انجام این 
کار نداشتند. پس از توئیت وزیر ارتباطات درباره جا به جایی آرای پیامکی 

مردم، بافاصله یکی از مدیران صدا و سیما اعام کرد شرکتی که وابسته 
به وزارت ارتباطات است، جا به جایی آرای مردم را انجام داده، ولی حاا 

بررسی ها نشان می دهد که این شرکت اصا مجوزی از طرف وزارت 
ارتباطات ندارد، چه برسد به اینکه وابسته به وزارتخانه باشد. بعد از وزیر 

ارتباطات دومین واکنش متعلق به دبیر جشنواره جام جم بود ک در واکنش به 
تقلب انجام شده اعام کرده بود که در حال حاضر کمیته بررسی فنی و مرکز 

صیانت و حفاظت سازمان صدا و سیما با همکاری پلیس فتا در حال پیگیری 
قانونی این موضوع برای برخورد با عامل یا عامان تخلف در شرکت مذکور 

هستند و سازمان صدا و سیما در عین حال با تشکیل پرونده این موضوع از 
متخلف یا متخلفان به پلیس فتا شکایت کرده و خواستار اقدام قانونی ازم 

را دارد. سامانه ای که این پیامک ها را دریافت می کرد سامانه چلچله نام 
داشت که در واقع توسط یکی از شرکت ها توسعه داده شده و فعالیت می 
کرد. در ابتدا برخی اظهار نظر ها مبنی بر این بود که شرکت مربوطه مجوز 

های ازم را برای این فعالیت دارد اما بعد از مدتی مشخص شد که این 
شرکت هیچ گونه مجوزی از وزارت ارتباطات ندارد. پیامک هایی که برای 

کاربران ارسال شده است، از آنها خواسته تا با ارسال عدد ۵۰۹۰۷ به عضویت 
اپلیکیشن چلچله درآیند. در صفحه ی »درباره ی ما« در اپلیکیشن چلچله آمده 
است کلیه حقوق مادی ومعنوی چلچله متعلق به »آیکان« است و زیرساخت 
USSD آن نیز متعلق به شرکت بهسا است، شرکتی که وزارت ارتباطات 
اعام کرده حتی مجوزی از این وزارتخانه نگرفته است! واکنش های وزیر 
ارتباطات و پس از آن اقدامات پلیس فتا نام و نشان یک شرکت واسطه ای 

را به میان آورد شرکتی که پس از افشا شدن نام آن، پای برخی از مدیران را 
نیز به میان آورد. این شرکت یکی از شرکت های زیر مجموعه همراه اول 

بوده که در سال ۹۶، از طریق مناقصه صداوسیما که به گفته برخی از فعاان 
حوزه تبلیغات، درباره آن هیچ اطاع رسانی اتفاق نیفتاده بود، تمامی تبلیغات 
سرویس های ارزش افزوده )VAS( و شرکت های حوزه صنعت پرداخت 

خود را با رقمی چند صد میلیاردی نصیب خود کرد. در حقیقت این شرکت 
به واسطه همان مناقصه، پیمانکار تبلیغات سازمان صداوسیما در این حوزه شد. 

این شرکت، همان توسکا بود! شرکتی که ۱۶ مهر ۹۶ به ثبت رسیده و ۲۶ 
مهر یعنی تنها ۱۰ روز بعد از آغاز فعالیتش، با »عقد قراردادی« انحصار تبلیغات 

در صداوسیما را به دست آورده است. کاوه اشتهاردی»رئیس هیأت مدیره 
شرکت نقش اول کیفیت« یکی از شرکت های زیرمجموعه توسکا است 

که با پیشینه بررسی های او، می توان به تحلیل های عمیق تری در این تقلب 
بی سابقه در صدا و سیما رسید. کاوه اشتهاردی»رئیس هیأت مدیره شرکت 

نقش اول کیفیت« یکی از شرکت های زیرمجموعه توسکا است. وی در 
دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مدیرعاملی روزنامه ایران 
را برعهده داشت و در چهارساله دوم دولت احمدی نژاد نیز معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت کار بود. مهرداد بذرپاش نیز مدیرعامل گروه توسعه صنعت 
و معدن تدبیر از دیگر مدیران زیرمجموعه توسکا بوده که شرکت زیر نظرش 

بنا بر اطاعات درج شده در ویکی پدیای »ستاد اجرایی فرمان امام«، یکی از 
شرکت های »گروه توسعه اقتصادی تدبیر« بازوی درآمدزایی این ستاد است 
که در قالب بخش خصوصی فعالیت می کند. بنا بر سوابق موجود که با یک 
سرچ ساده به دست می آید، وی رئیس گروه مشاوران جوان احمدی نژاد 
در دوره شهرداری وی و سپس ریاست جمهوری، مشاور اجتماعی رییس 

دولت نهم ، معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان پس از آن و 
مدیرعامل پارس خودرو و سپس سایپا در مجموع دو دولت دکتر احمدی نژاد 

بوده است. بذرپاش عضو هیات رئیسه مجلس نهم و نماینده تهران در آن 
دوره بوده و تا امروز صاحب امتیاز روزنامه »وطن امروز« است. 

جشنواره جام جم به پایان رسید و جوایز آن هم تقسیم و آرا هم به 
صاحبان خود رسید اما روشن شدن برخی از وقایع و به میان آمدن نام مدیر دو 
روزنامه در دولت قبل، پرونده ای جدید برای این تقلب را باز می کند پرونده 

ای که حاا در فضای مجازی و میان اهالی رسانه حرف اول را می زند و نه 
تنها مدیران فعلی بلکه پای دولت قبل را نیز به آن باز کرده است!

 جماران -تابناک-سایت خبری قطره

درباه   - انتشارات روزبهان  مدیر   - حامد کنی 
وضعیت چاپ و نشر در سال جاری اظهار کرد: در سال 

اقتصادی در حوزه ارز و  به واسطه بحران شدید   ۹۷
و صنعت  وارد شد  نشر ضربه  پیکره  به  قیمت ها  افزایش 

کاغذ  قیمت  غیرمنطقی  افزایش  البته  دید.  آسیب  نشر 
کاغذ  جهانی  قیمت  و  نداشت  دار  افزایش  با  نسبتی  هیچ 
بازار در  نبود کاغذ در  این که  بیان  با  پیدا کرد.او  افزایش 

موضوع  این  تبعات  گفت:  داشت،  منفی  تأثیر  نشر  حوزه 
افزایش عجیب و غریب  ۹۸ خواهیم دید؛  را در سال 

آن  ناموجود شدن  و  کتاب ها  تیراژ  کتاب، کاهش  قیمت 
بود؛  با آن درگیر خواهیم   ۹۸ تبعاتی است که در سال 

خیلی  نمی صرفد  ناشران  از  خیلی  برای  اان  که  همان طور 
از  کتاب ها  قیمت  زیرا  کنند  تولید  را  کتاب های شان  از 
آن ها  نمی تواند  مخاطب  و  می شود  رد  قیمت  مرز یک 

به خاطر  از طرف دیگر  افزود:  ناشر  تهیه کند.این  را 
بر هر کتابی  را که  این   امکان  ناشر  بودن سرمایه،  محدود 

ناشر  می شود.  تمام  سرمایه اش  و  ندارد  کند  سرمایه گذاری 
به  تا آن کاا  بعد صبر کند  تولید کند،  را  باید کاایی 

تولید  فکر  به  برگشت  زمانی که سرمایه اش  و  برود  فروش 
پرفروش  کتابش  در صورتی که  باشد،  دیگری  کاای 

کند  سرمایه گذاری  کتاب  همان  روی  است  مجبور  باشد 
از  و کتاب های دیگری را که روند فروش شان کم است، 

موضوع  این  این که  درباره  کند.او  تولید خارج  گردونه 

بود،   تأثیرگذار خواهد  محتوا  تولید  روند  در  مرور  به 
محتوا  تولید  وضعیت  و  می شود  تولید  محتوا  کرد:  بیان 

نشر دچار آسیب شدید شده که  اقتصاد  اما  است،  خوب 
و  قیمت ها  رفتن  باا  ناشران،  کتاب فروشان،  وضعیت  در 
تأکید  با  داد.کنی  نشان خواهد  را  مخاطب خود  کاهش 
بود،  برای کتاب  خواهد  ۹۸ سال سختی  این که سال  بر 

برگشته ایم،  سهمیه ای  کاغذ  دوران  به  دوباره  کرد:  اظهار 
کاغذ  بتوانند  و  بشود  نوبت شان  تا  کنند  صبر  باید  ناشران 

میزان  کاغذ  توزیع  برای  واضح  تعریف  نبود  بگیرند. 
بنابراین  است  کرده   تغییر  دستخوش  را  ناشران  تولید 

بازار آزاد  از  یا  و  باشد  منتظر کاغذ دولتی  باید  یا  ناشر 
امسال  آن چه  اگر  است.  نشدنی  عما  که  کند  تهیه  کاغذ 

بود. خواهد  کتاب  سال   بحرانی ترین   ۹۸ بمانیم،  هستیم 
او در ادامه افزود: اگر ناشران در سال آینده، کار خود 

را  کار  این   ما  می کنند.  تعدیل  حتما  نکنند،  تعطیل  را 
کنیم  چاپ  نمی توانیم  را  کتاب های مان  از  خیلی  کرده ایم. 

برای  نمی توانیم  نداریم.  را  کاغذ  مجدد  تهیه  امکان  زیرا 
کتاب  زیرا  کنیم  را صرف  کاغذمان  کتاب های  کم فروش 

کتاب های  بنابراین  می ماند،  کاغذ  بدون  پرفروش مان 
این  تولید خارج شوند که  از گردونه  باید  کم فروش 

در  چیز  همه  امسال  کرد:  خاطرنشان  ناشر  است.این  فاجعه 
و  لیتوگرافی  زینک،  گاسه،  کاغذ  گرانی  بود؛  تلخ  نشر 

۸۰ درصد  تا   ۷۰ تقریبا  باعث شده هزینه های کتاب   ...

۱۴۰ هزار  به  ۴۰ هزار تومان  باا برود. هزینه زینک از 
باید  ناشر  یا  است. پس  فاجعه  این  که  تغییر کرده  تومان 

برای کتاب  قیمت عجیب و غریب  یا  از سودش کم کند 
است  نشده  مشخص  هنوز  گرانی ها  این  تبعات  کند.  درج 

۹۸ خواهیم دید؛ کتاب هایی که چاپ  این ها را در سال  و 
داشت. خواهند  محیرالعقول  قیمت های  می آید  جدیدشان 

را داریم، حتی  این مشکل  ما خودمان  افزود:  او سپس 
داریم،  که  را  کتاب هایی  نیست  منطقی  شرایط  این  در 

بدهیم.  تغییر  نمی توانیم  بعدا  و  دارد  قیمت  زیرا  بفروشیم 
برایش  زیرا چیزی  کند  را کم  توزیع  هزینه های  باید  ناشر 
به  و  نکنیم  توزیع  را  کتاب های مان  مجبوریم  ما  نمی ماند. 

کتاب فروشان  می شود  باعث  که  بفروشیم  تک  صورت 
از گردونه فروش خارج کنند. را  از کتاب ها  برخی 

صنعت  وحشتناکی  بسیار  اتفاق  این که  بیان  با  کنی  حامد 
این  دست اندرکاران  کرد:  اظهار  می کند،  تهدید  را  نشر 
حوزه تخصص ازم برای اداره موضوع را ندارند، در 

آن  باید  نمی دانند چگونه  هم  آن ها  که  افتاده ایم  بحرانی 
را  نحوی خود  به  اتفاق ها  سنگین  تبعات  کنند.  را حل 
بعد اینحل خواهد شد،  به  از حدی  نشان می دهد که 
را  نمی توانیم آن  بود که  به حدی خواهد  یعنی آسیب 
ناشران  بد  وضعیت  گفت:  سپس  ناشر  کنیم.این  جبران 
را  ما  امروز گریبان  ناشر است که  تبعات حجم زیاد  از 
دوباره کلی خرده  دولتی شود  اگر کاغذ  است.  گرفته 

منطقی  می روند،  کاغذ  دنبال  و  می آورند  بیرون  سر  ناشر 
بنابراین  کنند  کتاب چاپ  کاغذ  آن  با  که  نیست  هم 

می کنند.  بحران  دچار  را  بازار  و  نمی فروشند  را  کاغذها 
به دست دولت  را  را کنترل کنند و آن  می خواهند کاغذ 

می کنند  فکر  که  زمانی  دقیقا  می دهند.  ارشاد  وزارت  و 
این  برابر می کنند.   ۱۰ را  را حل کرده اند، مشکل  مشکل 

که  قدمی  هر  است،  مدیریتی  غلط  سامانه  خاطر  به  اشکال 
برای  دیگر  اشتباه  قدم   ۱۰ برمی دارند،  برای حل مشکل 

قالب حرف  در  است که  فجایعی  این ها  آن می سازند. 
بیان  با  می آید.او  پیش  وضعیتی  چه  ببینیم  باید  است؛ 

 ۹۷ سال  فرخنده   اتفاق  تنها  کتاب  قاچاق  با  مبارزه  این که 
اقتصادی  بحران  با  موضوع  این  متأسفانه  کرد:  اظهار  بود، 

بدهد.  نشان  را  مثبت خود  تأثیر  نتوانست  و  نشد  همراه  نشر 
و  برمی خورند  مشکل  به  قاچاقچیان  هم خود  طرفی  از 

درواقع  کنند.  تهیه  تومان  ۴۰۰هزار  بند  با  کاغذ  نمی توانند 
شد. خواهد  ضعیف  کتاب  قاچاق  اتوماتیک  صورت  به 

ویژه برنامه نوروزی »بهاِر جان« به تهیه کنندگی محمد 
قنبری و با اجرای حمید گودرزی و هیراد حاتمی از بیست 
و هفتم تا بیست و نهم اسفند از شبکه پنج به صورت زنده 
پخش خواهد شد.ویژه برنامه نوروزی »بهاِر جان« به تهیه 

کنندگی محمد قنبری در روزهای بیست و هفتم، بیست و 
هشتم و بیست و نهم اسفند از شبکه پنج سیما به صورت 

زنده پخش خواهد شد.تهیه کننده ی برنامه محمد قنبری در 
رابطه با تنوع برنامه ها گفت:»ما بیشتر تنوع در فرم و نحوه ی 

اجرای برنامه داریم، قرار است در برنامه برای اولین بار 
اتفاقات خیلی جذاب و جدید رخ بدهد. و تیتراژ برنامه را 

آقای چاوشی خوانده و اجرای برنامه را در روز بیست و نهم 
آقای حمید گودرزی و هیراد حاتمی از مجری های شبکه 

پنج انجام می دهند و یک دکور بسیار شیک و جذاب داریم 
که پیمان قانع آن را طراحی کرده و کلیت برنامه مانند بقیه 
برنامه های سال تحویل ولی در کلیت برنامه اتفاقات ویژه 

ای را پیش رو خواهیم داشت .«قنبری درباره انتخاب محسن 
چاوشی به عنوان خواننده برنامه گفت:»آقای چاوشی به 

عنوان نابغه حال حاضر موسیقی است و فکر می کنم خیلی 
از برنامه ها و شبکه ها عاقه مند هستند که با ایشان همکاری 

کنند. یک پیشنهاد دادیم و ایشان هم لطف کردند و پیشنهاد 
ما را پذیرفتند،در مورد شعر هم محسن چاوشی یک شعر را  

از حضرت حافظ با یک ملودی بسیار زیبا که کار خودشان 
است پیشنهاد دادند. این کار ساخته شده و نوید این را 

می دهم یک تیتراژ بسیار شاد و جذاب را از محسن چاوشی 
خواهیم شنید.«

تهیه کننده »بهاِر جان« درباره ساعت پخش برنامه ها 
توضیحاتی را ارائه می دهد:» سه شنبه ۲۸ اسفندکه شب 

وادت حضرت علی )ع(است، از ساعت ۲۲ به مدت دو 
ساعت برنامه داریم و روز چهارشنبه ۲۹ اسفند از  ۱۶ بعد 
از ظهر  تا ۲ بامداد برنامه ما به صورت زنده اجرا خواهد 
شد.«قنبری درباره نحوه انتخاب و حضور مجری ها برای 

ویژه برنامه نوروزی گفت:»حمید گودرزی و هیراد حاتمی 
مجری های این سه شب برنامه هستند. هیراد حاتمی یک 

سابقه مجری گری ۷ ساله در شبکه پنج دارد و عاوه برآن 
در جشن رمضان امسال با او همکاری داشتیم و یکسری 

فاکتورها و پارامترهایی که مدنظر ما بود را داشت و حمید 
گودرزی که با توجه به سابقه و عاقه اش به کار مجری گری 

همیشه درخشان بوده با مشورت های فراوان و توجه به سابقه 
این دو عزیز تصمیم گرفتیم این دو نفر مجری ویژه برنامه 

باشند.«قنبری در پایان گفت: »ما سعی کردیم تمام سلیقه ها 
را در نظر بگیریم و از هر قشری به عنوان مهمان در برنامه ما 

حضور خواهند داشت.«

احمد طالبی نژاد معتقد است: مدیرانی که تاکنون در رأس 
سازمان قرار گرفتند نگاه ایدئولوژیک به سینما دارند و نگاه 

فرهنگی هنری مستقل از ایدئولوژی وجود ندارد بنابراین نیاز 
است تا ریاست سازمان سینمایی با قاطعیت جلوی دخالت 

نهادهای غیرفرهنگی بیاستد و با آنها برخورد کند. چه آقای 
حسین انتظامی باشد، چه هرکس دیگری باید بداند تا تکلیف 

روشن نشود در بر همین پاشنه می چرخد.
این نویسنده و منتقد سینمایی درباره سازمان سینمایی و 

نحوه ی مدیریت آن تاکنون بیان کرد: متاسفانه کسانی در راس 
امور سینمایی قرار گرفتند که قاطعیت ازم را برای انسجام 

بخشیدن به این معاونت یا مدیریت نداشتند. اولین مدیر سینمایی 
بعد از انقاب محمدعلی نجفی بود. با وجود آنکه او خودش 

فیلمساز بود و به نوعی از دل سینما بیرون آمده بود عمًا نتوانست 
کار خاصی انجام دهد و در مقابل نهادهای بی ربطی که در امور 

سینما دخالت می کردند، از بنیاد مستضعفان گرفته تا حوزه هنری 
که آن زمان تازه تشکیل شده بود و حتی بخش فیلمسازی سپاه 
و حوزه علمیه در زمینه مجوز دادن و باطل کردن مجوز فیلم ها، 

دخالت می کردند. برای نمونه هم می توان به دخالت آیت اه 
خلخالی درمورد فیلم »قیصر« اشاره کرد که در نهایت با دستور 

او فیلم از پرده برداشته شد.او ادامه داد: اراده ای برای برخورد 
با آدم ها و نهادهایی که ربطی به فرهنگ و هنر نداشتند وجود 

نداشت و ندارد. این روال متاسفانه با تغییراتی ادامه پیدا کرد البته 
از تأسیس بنیاد سینمایی فارابی تا اواخر ۷۰ که محمد بهشتی 

مدیرعامل سینمایی بود ما به یک انسجام رسیدیم و دست خیلی 
از نهادها از سینما کوتاه شود. از دوره دوم ریاست جمهوری 

محمود احمدی نژاد که این نهاد به سازمان سینمایی تبدیل شد، 
عمًا دیدیم که این اتفاق ادامه پیدا کرد و کار خاصی انجام نشد 
دلیلش هم این بود که مدیرانی که در رأس سازمان قرار گرفتند 

نگاه ایدئولوژیک به سینما دارند و نگاه فرهنگی هنری مستقل 
از ایدئولوژی وجود ندارد و این سرنوشتی است که در شوروی 

سابق نمونه اش را دیده ایم.این منتقد سینمایی افزود: روسای 
سازمان سینمایی معمواً نه سینما خوانده بودند و نه سابقه کار 

در حوزه سینمایی داشتند و نه حتی سینما دوست بودند بلکه به 
نظر می رسید سینما به آن ها تحمیل شده بود. واقعیت این است 
که چنین وضعیتی سینما را فشل کرده بنابراین آیا کسی که از 
حوزه مطبوعات وارد کار سینما شده است و فرض بگیریم که 

در مطبوعات هم موفق بوده ایا می تواند در سینما هم موفق باشد؟ 
در حقیقت سینما با حوزه مطبوعات هم جنس نیست و سازوکار 
دیگری دارد و با مسائلی مثل مخاطب، سرمایه گذاری ها، مسائل 

هنری، تکنیک های خاص و هزاران نیروهای کاری که از این 
حوزه ارتزاق می کنند مواجه است. متاسفانه او با فضای سینمای 

ایران آشنایی زیادی ندارد و در این سالها هم ندیدیم که فعالیت 
خاص و اظهار نظری در باب سینما داشته باشد. گاهی وقت ها 

کسی به لحاظ غریزی و دانش اینقدر تجربه دارد که نیاز نیست 
درگذشته فعالیتی مربوط به آن حوزه را داشته باشد تا بتواند 

مدیریت کند. درحال حاضر سینمای ایران اسکلت بندی درستی 
ندارد و نمی تواند کار بنیادینی در زمینه زیر ساختهای سینما انجام 
دهند.طالبی نژاد با بیان این سوال که “چرا حوزه علمیه یا یک نهاد 

امنیتی باید در حوزه سینما دخالت کند” تصریح کرد: ریاست 
سازمان سینمایی باید با قاطعیت برخورد کند چه آقای انتظامی 

باشد چه هرکس دیگری باید بداند تا تکلیف روشن نشود در بر 
همین پاشنه می چرخد.وی در ادامه صحبت های خود به بحث 

ورود پول های کثیف به سینما نیز اشاره کرد و گفت: ورود 
پول های کثیف به سینما بسیار جدی است و سرنخ هایی که پس 

از دیگری پیدا می شود واقعاً ناراحت کننده است. چرا باید سینما 
ایران آلوده این قضیه شود، تا حدی که هر فیلمی را می خواهید 

ببینید به آن مشکوک شوید؟ سازمان سینمایی کسی را می خواهد 
که بتواند با این هرج و مرج برخورد قاطع کند. در این میان ما 

تهیه کننده و کارگردانانی داریم که مورد حمایت دائمی هستند 
و از ساخت یک فیلم به سریال می روند و هیج فاصله بین اینها 

نیست یا مشغول تولیدات مشترک هستند و به نوعی اقتصاد سینما 
را به چنگ خود گرفتند اما طرف دیگر فیلمسازانی داریم که 

دستشان در جیب خودشان است و چند سال یکبار هم نمی توانند 
فیلم بسازند.

 عرق سرد باران کوثری در پاناما

مديران فرهنگی؛تقلب پيامكی

چاوشی نابغه حال حاضر موسیقی است

امور  کسانی در راس 
سینمایی قرار گرفتند که 
را ندارند قاطعیت ازم 

پای مدیران قبلی در تقلب صداوسیما در میان است 

گزارش کوتاه

پریساعبادی-خبرنگار

فرهنگ3

سال ۹8 بحرانی ترین سال 
برای کتاب خواهد بود

گزارش



عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر بسیاری از کارگران با حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی زندگی خود را اداره می کنند که این امر صدمات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد و راندمان کار کارگران و کیفیت 
کااها را کاهش می دهد.سیدجواد حسینی کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارگران، گفت: در شرایطی که قیمت کااهای تولیدی هر روز افزایش پیدا می کند باید بخشی از این افزایش 

صرف باا بردن دستمزد کارگرانشود. متاسفانه در سال جاری علیرغم افزایش چشمگیر قیمت کااهای تولیدی مانند لوازم خانگیحقوق کارگران تغییری نکرده است.نماینده مردم سومر در مجلس شورای اسامی افزود: اگرچه بخشی از افزایش قیمت کااهای 
تولیدی به دلیل گرانی قیمت مواد اولیه ایجاد شد اما تولید کنندگان و سوداگران نیز از این گرانی بی نصیب نبودند و توانستند سودهای کانی به دست آورند در این شرایط فقط سر کارگران بی کاه ماند حقوقشان علیرغم کاهش ارزش پول ملی افزایش پیدا نکرد.

وی   اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از کارگران با حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی زندگی خود را اداره می کنند که این امر صدمات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

کارگران بازنده اصلی گرانی ها

تورم واقعی مبنای افزايش مزد قرار گيرد

سونامی مسکن؛سراب یا واقعیت؟

4سه شنبه - 28 اسفند 1397 شماره 772 اقتصاد

باید  افزایش مزد را تورم و سبد معیشت اعام می کند گفت: حتی اگر می خواهند تورم را مبنا قرار دهند  41 قانون کار مبنای  اینکه ماده  به  با اشاره  نماینده کارگری  یک 
48.5 درصدی روی سبد معیشت در دی ماه بودیم. تورم واقعی باشد که شاهد تورم 

1۰ درصد  تا  بر این اساس مالکان از پنج  پایانی سال جهش قابل ماحظه ای داشته و  برخاف تصور غالب که سعی دارد عنوان کند قیمت مسکن در ماه 
نیفتاده است. اتفاق  قابل ماحظه ای در معامات قطعی  از آن است که رشد  ارقام حاکی  افزایش دادند، آمار و  پیشنهادی را  قیمت های 

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شوراهای اسامی کار درباره دیدگاه گروه های کارگری 

درباره میزان افزایش دستمزد سال آینده گفت: در سال ۹۷ 
اتفاقی که برای معیشت خانواده کارگری افتاد، از سوی 

دیگر انتفاع دو ضلع دیگر یعنی دولت و کارفرمایان را به 
دنبال داشت چرا که دولت در مدل های مختلف از این 

نوسانات منتفع شد؛ از افزایش قیمت نفت، تسعیر نرخ ارز، 
فروش نفت، مسکوکات و ارزها نفع برد و از سوی دیگر 

افزایش بی رویه قیمت ها باعث افزایش درآمدهای مالیاتی 
شد چرا که با افزایش بی رویه قیمت ها، مالیات بر ارزش 

افزوده آنها هم به تناسب باا رفته و دولت از محل افزایش 
قیمت ها درآمدزایی مالیاتی برای خود داشت.وی ادامه داد: 
کارفرمایان هم با افزایش قیمت های بی رویه و بدون پایش 

و کنترل سود کردند اما در این میان طبقه دست مزد بگیر 
متضرر شد، بنابراین الزاما و اجبارا باید این افزایش دستمزد 

اتفاق بیفتد.رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اسامی کار تصریح کرد: ما معتقدیم دستمزد باید متناسب با 

سبد معیشتی که خود کارفرمایان آن را تهیه و تایید کردند 
افزایش پیدا کند.

وی در توضیح اینکه سبد معیشت را کارفرمایان محاسبه 
کردند ،گفت: حتی در آخرین جلسه ای که داشتیم آقای 

وزیر می گفت در این سبد معیشت گوشت را ۴۲ هزار تومان 
در نظر گرفته اید که وجود ندارد.

نماینده کارگران با تاکید بر اینکه ارقام سبد معیشت حتی 
بیش از آنچه اعام شد باا رفته است اما به هر حال افزایش 

یک میلیون و ۸۵ هزار تومانی نسبت به سبد معیشت سال 

گذشته مد نظر کارگران است و ما تفاوت محاسبه شده را از 
دولت و کارفرمایان مطالبه می کنیم که به هر شکل ممکن آن 

را به کارگران بدهند.وی با تأکید بر اینکه این تفاوت سبد 
معیشت باید به حداقل حقوق کارگران اضافه شود و برای 

سایر سطوح مزدی نیز همین میزان لحاظ شود، یادآور شد: 
وضعیت حقوق و دستمزد کارگران مانند کارمندان نیست که 

تفاوت چشمگیری میان حداقل بگیران و سایر سطوح وجود 
داشته باشد ؛ سایر سطوح باای دو میلیون و دویست هزار 

تومان کارگری در مجموع ۹.۷ درصد است.وی ادامه داد: 
وقتی جامعه آماری ۸۹ درصدی کارگران بیشتر به حداقل 

بگیر نزدیک است و مانند کارمندان حقوق های باایی وجود 
ندارد که درصدهای متفاوتی گرفته شود بنابراین هر آنچه به 

حداقل بگیران اضافه میشود با نوسانات اندکی باید به سایر 

سطوح نیز اضافه شود.وی تأکید کرد: در مذاکرات مزدی به 
کارفرمایان توضیح دادیم و ثابت کردیم که می توانند این 
افزایش حقوق را تامین کنند.توفیقی گفت: ما در عین حال 

هشدارهای ازم را داده ایم چرا که تجربه نشان داده ما در دو 
بازه زمانی دقت های ازم را نکرده ایم و هزینه های آن را نیز 
پرداخت کرده ایم یکی در فاز اول هدفمندی یارانه ها و یکی 

در سال پایانی دولت دهم که در این دو سال با جهش های 
قیمتی مواجه بودیم که متناسب با آن ها برای دستمزد فکری 

نشد قطعاً اگر بخواهیم سومین شوک را نیز وارد کنیم و از 
کنار آن بی تفاوت بگذریم، مشکات اجتماعی، اقتصادی 

جامعه را در بر میگیرد.
این نماینده کارگری با یادآوری اینکه اعضای شورای 

عالی کار طبق قانون باید بصیر به مسائل اجتماعی و اقتصادی 

باشند، تصریح کرد: وقتی قانون، اجتماعی را مقدم بر 
اقتصادی می کند مشخص است که بی توجهی به قانون 

می تواند تبعات اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد.وی با اشاره 
به اینکه کارفرمایان مطرح می کنند که با باا بردن دستمزدها 
قادر به پرداخت آن نخواهند بود و به تعدیل روی می آورند، 
ادامه داد: این موضوعی است که باید آن را فرایندی ببینیم، 

یعنی اگر حقوق را افزایش ندهیم جامعه کارگری توان خرید 
نخواهد داشت و تولید دچار رکود خواهد شد قطعاً نیازی به 

کارگر نخواهند داشت.
وی ادامه داد: بنابراین نگرانی ریسک تعدیل که با 
افزایش دستمزد از سوی کارفرمایان مطرح می شود از 

زاویه ای دیگر با عدم افزایش دستمزد تهدید بزرگتری خواهد 
بود.

رشد  سرعت  کاهش  از  متعددی  شاخص های 
دارد.  حکایت   ۱۳۹۷ سال  دوم  نیمه  در  مسکن  قیمت 

در  پایتخت  مسکن  قیمت  نه  ماهیا میانگین  فزایش  ا
 ،۶.۴ ترتیب  به  بهمن  و  دی  آذر،  آبان،  مهر،  ماه های 
با  است.  رسیده  ثبت  به  درصد   ۱.۷ و   ۲.۵  ،۴.۱  ،۶.۶

اتحادیه  رئیس  گفته  به  که  خریداران  برخی  حال  این 
زمانی  بازه های  به  را  مسائل  همواره  اماک  مشاوران 

تاش  می کنند  تقسیم بندی  تفاقات  ا ز  ا بعد  و  قبل 
نهایی  را  خود  خرید  سال  پایانی  ماه های  در  دارند 

پیشنهادی  اسمی،  قیمت  رشد  به  موضوع  همین  کنند. 
می شود.  منجر  سال  ماه های  آخرین  در  قطعی  بعضاً  و 
خریداران  به  که  نیز  مالکان  از  گروهی  پنهان  هدف 

باا  غریب  و  عجیب  قیمت ها  عید  از  بعد  می گویند 
در  معامات  نسبی  رونق  از  که  است  این  می رود 
طبق  دیگر  سوی  از  کنند. استفاده  پایانی  ماه های 

به  موسوم  محاسبه  که  ملکی  سامانه  یک  اطاعات 
زمانی،  و  مکانی  محدوده  اساس  بر  شیلر،  کیس 

در  را  تعیین کننده  عوامل  دیگر  و  ساخت  سال  متراژ، 
بررسی  شاخص  این  در  را  آن ها  تأثیر  و  گرفته  نظر 

مسکن  مربع  متر  هر  قیمت  میانگین  هم اکنون  می کند، 
زیرا  است؛  تومان  هزار   ۶۵۰ و  میلیون   ۹ تهران  شهر 

ممکن  که  غیرمتعارف  قیمت های  بررسی،  این  در 
یا  صوری  معامات  خریدار،  اشتباه  اساس  بر  است 

این  با  می شود.  حذف  باشد  گرفته  شکل  عوامل  سایر 
اساس  بر  که  مرکزی  بانک  رسمی  آمار  طبق  حال 

محاسبه  معامات  قیمت  متوسط  سنتی  روش های 
 ۹ متری  تهران  شهر  مسکن  قیمت  میانگین  می شود 

است. تومان  هزار   ۹۷۰ و  میلیون 
سال  ماه  آخرین  در  قطعی  قیمت  فزایش  ا لبته  ا

دفاتر  گفته ی  به  بنا  این که  با  نیست.  محسوس  چندان 

تا  پنج  ماه  بهمن  از  بعد  خانه ها  صاحب  اماک،  مشاور 
رصد  ند،  برده ا باا  را  پیشنهادی  قیمت های  درصد   ۱۰
در  چشمگیری  فزایش  ا می دهد  نشان  قطعی  معامات 

متوسط  مثال  طور  به  است.  نیفتاده  تفاق  ا قیمت ها 
سه  در  تهران  شهر  سال  پنج  زیر  مسکن  قیمت  رشد 

که  حالی  در  رسیده؛  ثبت  به  درصد   ۳ اخیر  ماهه 
نشان  را  قیمت  رشد  درصد   ۱۶ ماهه  شش  شاخص 

 ۱۳ قیمت ها  پاییز  ماهه  سه  در  دیگر  بیان  به  می دهد. 
 ۳ به  زمستان  ماهه  سه  در  که  بود  یافته  فزایش  ا درصد 

رسید. درصد 
زیر  مسکن  مربع  متر  هر  قیمت  میانگین  هم اکنون 

محاسباتی  روش  اساس  بر  تهران  شهر  ساخت  سال  پنج 
حال  این  با  است.  تومان  هزار   ۲۹۰ و  میلیون   ۹ جدید 

و  میلیون   ۱۱ رقم  معامات  اساس  بر  قیمت  میانگین 
میانگین  هم چنین  می دهد.  نشان  را  تومان  هزار   ۳۴۰

 ۱۳۹۷ اسفندماه  در  تهران  شهر  نوساز  آپارتمان  قیمت 
متری  شیلر«،  »کیس  محاسباتی  شاخص  اساس  بر 

فزایش  ا ز  ا که  است  تومان  هزار   ۸۶۲ و  میلیون  هشت 
با  دارد.  حکایت  اخیر  ماهه  سه  در  قیمت  درصد   ۳

محاسبه  اساس  بر  تهران  شهر  نوساز  میانگین  حال  این 
مربع  متر  هر  در  تومان  هزار   ۷۸۰ و  میلیون   ۹ سنتی 
نشان  را  ماهه  سه  قیمت  فزایش  ا درصد   ۳ که  است 
شاخص  این  محاسبه  نحوه  و  طراحی  یده،  ا می دهد.

شیلر  رابرت  کیس،  کارل  مشهور  نان  قتصاددا ا توسط 
پر  و  معتبرترین  عنوان  به  و  شد  نجام  ا وایس  آلن  و 
مورد  آمریکا  در  مسکن  قیمت  شاخص  ارجاع ترین 
یکی  عنوان  به  شاخص  این  طرفی  از  است.  استفاده 

کنار  در  کشور  قتصاد  ا شاخص های  اصلی ترین  از 
توجه  مورد  درآمد  و  اشتغال  نرخ  چون  شاخص هایی 

معامله  قیمت  شاخص  این  محاسبه  در  دارد.  قرار 

تأثیر  مسکونی  واحد  معامله  دفعات  تعداد  و  شده 
دارد. محاسبه  در  بیشتری(  )وزن  پررنگ تری 

که  مسکونی  واحدهای  قیمت  تغییر  ترتیب  بدین 
معامله  معقول  غیر  قیمت  قبیل  ز  ا مختلف  دایل  به 

شاخص  محاسبه  در  می شوند  معامله  کمتر  یا  نمی شوند 
است؛  اهمیت  حائز  نکته  این  و  نمی شوند  لحاظ 

و  باا  قیمت  مسکونی  واحد  فروشنده  چنان چه  چراکه 
واحد  دلیل  بدان  و  باشد  داشته  نظر  در  را  معقولی  غیر 

شاخص  محاسبه  در  مسکونی  واحد  آن  نشود،  معامله 
مسکونی  واحد  چنانچه  طرفی  از  نمی شود. لحاظ 

دفعات  تعداد  و  باشد  داشته  بازار  در  معقولی  قیمت 
همان  به  شاخص  بر  آن  تأثیر  باشد،  باا  آن  معامله 

شیلر  کیس  شاخص  در  یعنی  است.  بااتر  تناسب 
بازه  در  شده  معامله  دفعات  تعداد  و  مسکن  قیمت 

داشت. خواهند  شاخص  در  بیشتری  تأثیر  خاص  زمانی 

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسامی

گزارش

مردم مطمئن باشند بانک مرکزی 
به بازار ارز مسلط است

همتی
رئیس کل بانک مرکزی با کنایه به کسانی که همصدا با ترامپ و پمپئو با حساس کردن مردم به FATF بدنبال ایجاد تنش 

در بازار ارز هستند، گفت: الحمداه بازار ارز حساسیت خود به FATF را از دست داده است.

همتی حاا خبرهای تازه ای برای بازار ارز 
ایران دارد، در روزهای پایانی سال که البته 

در سایه کاهش تقاضا با رشد شدید قیمت ارز 
همراه نبود. سال ۱۳۹۷ در حالی به پایان خود 
نزدیک می شود که ساماندهی بازار ارز یکی 

از مهمترین کارویژه های دولت تلقی می شود 
و اتفاقا تغییر رییس کل بانک مرکزی نیز در 
این سال رقم خورد . عبدالناصر همتی در این 
پست که در صفحه اینستاگرام بانک مرکزی 
منتشر کرده، تاکید کرده است: مردم مطمئن 
باشند علیرغم جنگ روانی تکراری ترامپ و 
پمپئو علیه ایران، بازار ارز با تدابیر اتخاذ شده 

سیر تعادلی خود را طی می کند.این یادداشت به 
دلیل بروز مشکات فنی در صفحه اینستاگرام 

شخصی اش ، در صفحه اینستاگرام بانک 
مرکزی منتشر شده است . همتی در شرایطی بر 

این نکته تاکید کرده است که بازار حساسیت 
خود به FATF را از دست داده که بررسی 

ایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام  به پس از تعطیات نوروزی موکول شده 

است. در متن کامل این پست آمده است: 
داشتم اخبار خبرگزاری ها و کانال های خبری 
را مرور می کردم که به نکته جالبی برخوردم. 
خیلی برایم عجیب و تا حدودی مبهم بود. در 

روزهای پایانی سال که مردم خسته از فشارهای 
اقتصادی، در سایه آرامش نسبی ایجاد شده 
در بازارها، در تدارک خریدهای شب عید 

بوده و نرخ ارز نیز در بازار آزاد به آرامی در 
حال کاهش است، چند نفر از برادران بزرگوار 

تاش کرده بودند با استفاده از توئیتر و سایر 
رسانه ها، موضوعی به نام FATF را مطرح 
کرده و با اصرار به مردم یادآوری کنند که 

فراموش نکنید: FATF مورد مخالفت اکثریت 
اعضای مجمع هست و چنین وچنان!!الحمداه 

بازار ارز حساسیت خود را نسبت به این 
نوع اظهارات تا حدود زیادی از دست داده 

است. فارغ از این قبیل اظهارنظرهای شخصی 
که در زمان و مکان خودش محترم است، 

مطمئناً مجموعه نظام تدابیر ازم در این گونه 
موضوعات را به کار بسته و تصمیمات خود 
را بر اساس منافع کشور اتخاذ خواهد کرد. 

جالب اینکه تیم تحریم ترامپ از پمپئو گرفته 
تا بریان هوک نیز به محض ایجاد آرامش در 

بازار ارز کشور، به جنگ روانی تکراری: قطع 
کامل صادرات نفت ایران؛ به زودی!!. متوسل 

می شوند.
 مردم مطمئن باشند فارغ از اینکه مباحث 
بازار ارز با تدابیر اتخاذ شده و در چارچوب 

سیاست های بانک مرکزی سیر تعادلی خود را 
طی می کند و بانک مرکزی نیز بر روند بازار 

مسلط است. 
گزارش های رسیده از منابع خارجی نیز 

نشان از آن دارد که معافیت نفتی هشت کشور 
خریدار نفت از ایران ادامه خواهد یافت . 
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وزیر امور خارجه ایران، سفر روحانی به عراق را موفقیت آمیز و ارزشمند دانست و گفت: برای ارائه گزارش این سفر به مراجع تقلید به قم آمدم و دیدار من ارتباطی با FATF ندارد.محمدجواد ظریف پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار با حجت ااسام 

سید جواد شهرستانی نماینده آیت اه العظمی سیستانی در ایران در جمع خبرنگاران سفر اخیر رئیس جمهور به عراق را سفر موفقیت آمیز و ارزشمند اعام کرد.وی گفت: در این سفر گره های بسیاری که بین روابط ایران و عراق بود گشوده شد و بنده امروز به 
قم آمدم تا دستاوردهای این سفر را خدمت مراجع عظام و علمای محترم بیان کنم.وزیر امور خارجه ایران صدور ویزای رایگان، اتصال راه آهن شلمچه به بصره و ایروبی اروند رود را از جمله دستاوردهای این سفر مهم برشمرد.وی افزود: حدود ۳۱ سال بود که 
 FATF به دنبال ایروبی اروند بودیم که خوشبختانه به نتیجه رسید و به زودی اقدامات در این زمینه انجام می شود.ظریف بیان کرد: سفر من به قم برای ارائه گزارش سفر رئیس جمهور به عراق و گزارش آخرین تحوات سیاسی و دیپلماسی است و به موضوع
مربوط نمی شود.وی تصریح کرد: دو کنوانسیون از FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و اعضای مجمع بر اساس مصالح کشور در این خصوص تصمیم می گیرند.گفتنی است دیدار با مراجع تقلید، زیارت حرم حضرت معصومه 

)س( و شرکت در شورای اداری استان قم از برنامه سفر وزیر امور خارجه به قم است.

سفرم به قم ربطی به FTAF ندارد

جامعه 123 را نمی شناسد

مشکات خطوط لوله نفت و گاز
بحران های نهفته خوزستان است

آیا رفتارهای ماجراجویانه 
در چهارشنبه  سوری نوعی 

خشونت طلبی است؟

؟؟؟

ایران زمین5ظریف:

گزارش

گفتگو

اورژانس اجتماعی، نهادی است که به منظور مداخله و کمک به افراد در معرض آسیب شکل 
گرفته است، اما هنوز شناخت درستی در خصوص وظایف و خدمات این نهاد در میان شهروندان 

وجود ندارد.

یک روانشناس گفت: عوامل بسیاری در علل رفتارهای آسیب زای چهارشنبه آخر سال دخیل 
هستند که برای تبیین بهتر مسئله، باید از مفهوم خشونت شناخت دقیق تری به دست آوریم.

 برای پاسخگویی به نیازهای مردم 
هر جامعه تدابیری متناسب با شرایط 
اجتماعی حاکم، در نظر گرفته شده 

است. در ایران نیز برای کاهش و کنترل 
آسیب های اجتماعی، برنامه مداخات 

اورژانس اجتماعی اجرا می شود.
مراکز اورژانس اجتماعی زیر نظر 
دفتر امور آسیب دیدگان معاونت امور 

اجتماعی سازمان بهزیستی با هدف 
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 

و حمایت از افراد آسیب دیده و در 
معرض آسیب فعالیت می کند. گروه 

هدف اورژانس اجتماعی شامل افرادی 
که مورد خشونت های خانگی قرار 

گرفته اند )کودک آزاری همسرآزاری، 
معلول آزاری، سالمندآزاری(، افراد 
فراری، افراد دچار مال جنسیتی و 

افرادی که اختافات خانوادگی حاد 
داشته و در شرایط بحرانی قرار دارند، 
می شود.در همین راستا، گفت وگویی 
با اله همتی- مسئول مرکز مداخله در 

بحران اورژانس اجتماعی شهرستان 
اصفهان انجام شد تا اهداف و بسترهای 

موجود در این نهاد مورد شناخت بهتری 
قرار بگیرد. شرح این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید.
- اهداف اورژانس اجتماعی 
چیست و در چه مواردی مداخله 

می کند؟
اهداف اورژانس اجتماعی شامل 

کنترل و کاهش بحران های فردی، 
خانوادگی و اجتماعی، در دسترس 

قرار دادن خدمات اجتماعی تخصصی 
برای افراد نیازمند و انجام مداخات 

اجتماعی- روانی قبل از مداخات 
انتظامی و قضایی است. از اهداف دیگر 

این سازمان ارتقا توانمندی افراد در 
معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی 

است. این خدمات دارای ویژگی در 
دسترس بودن، تخصصی بودن و به موقع 
بودن است. اورژانس اجتماعی شامل سه 
سطح است: سطح اول تمام فعالیت های 

مجموعه شامل پایگاه های خدمات 
اجتماعی، دفاتر مددکاری اجتماعی 
در پایانه ها، خط ۱۲۳، واحد سیار و 

مداخله در بحران را اجرا می کند. 
اورژانس اجتماعی شهرستان اصفهان 
در سطح یک قرار دارد و خوشبختانه 

تمام شهرستان های استان اصفهان مراکز 
اورژانس اجتماعی را در سطح دو و سه 

دارا هستند.
- خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، به 

خوبی ۱۲۵ آتش نشانی، ۱۱۰ پلیس و 
۱۲۵ فوریت های پزشکی شناخته نشده 

است. این راه ارتباطی چه کاربرد و 
نقشی دارد؟

افرادی که افکار خودکشی داشته، 
مورد خشونت خانگی )کودک آزاری، 

همسرآزاری، سالمندآزاری، معلول 
آزاری( قرار گرفته اند، افراد مبتا به 

مال جنسیتی، دختران فراری، کودکان 
کار و خیابانی، اختافات خانوادگی 

حاد و افراد با شرایط بحرانی می توانند به 
خط ۱۲۳ تماس بگیرند و همکاران در 

سه شیفت صبح، ظهر و شب به صورت 
۲۴ ساعته جوابگوی نیازمندان هستند. 

این خط برای مشاوره تلفنی طراحی 
نشده است و اگر افرادی نیازمند مشاوره 

تلفنی بودند می توانند با خط ۱۴۸۰ از 
ساعت ۸ صبح تا ۸ شب تماس بگیرند. 
خط ۱۲۳ جهت راهنمایی و کمک به 

افراد در شرایط بحرانی است. حتی مردم 
می توانند در صورت مشاهده و اطاع 

دقیق از کودک آزاری با خط ۱۲۳ 
تماس برقرار کنند و با ارائه اطاعات 

کامل از خانواده مورد نظر جهت 
پیگیری به مرکز گزارش دهند.  تمام 

اطاعات فرد تماس گیرنده با این خط 
محرمانه بوده و هیچ فردی دسترسی به 

اطاعات گزارش دهنده ندارد. برای 
تکمیل و بهبودی روند کار و شرایط 
بحرانی در کنار خط ۱۲۳ واحد سیار 
نیز فعالیت دارد. واحد سیار شامل دو 

نیروی متخصص مددکار اجتماعی 
و روان شناس بوده و در مواقعی که 

نیازمند به مداخله باشد پس از هماهنگی 
با سوپروایزر مرکز و تشخیص مورد 

آنی، فوریت و فوریت کمتر مداخات 
صورت می گیرد.

- اورژانس اجتماعی در چه 
مواردی مداخله می کند؟

در بخش مداخله در بحران، 
دختران فراری، دختران در معرض 
آسیب یا آسیب دیده و زنان تحت 

خشونت خانگی می توانند در خوابگاه 
اورژانس اجتماعی پذیرش شوند.

گفت وگو  در  متین فر  احسان 
که  هنگامی  کرد:  اظهار  ایسنا،  با 
داریم در خصوص خشم  ما قصد 

سه  بین  باید  ابتدا  کنیم،  صحبت 
سه  این  شویم.  قائل  تمایز  مقوله 

خشونت  و  پرخاشگری  خشم،  مفهوم 
از خشم  منظور  داد:  ادامه  هستند.وی 

با  مواجه  احساسی است که در 
به  تعارض  و  ناکامی  آسیب،  خطر، 

می شود.  ایجاد  ما  در  حریم شخصی 
به  دست یافتن  برای  افراد  که  هنگامی 
می شوند  مواجه  مانع  با  اهداف خود 

ناکامی را در وجود خود احساس 
سخت تر  موانع  این  هرچه  و  می کنند 

می شود. بیشتر  خشم  احساس  باشد، 
به  اشاره  با  روانشناس  این 

است  رفتاری  »پرخاشگری  اینکه 
به علت خشم و در جهت  که 
یا دیگران رخ  به خود  آسیب 

پرخاشگری  کرد:  تصریح  می دهد«، 
از  را شامل می شود که  رفتارهایی 

سبب  می تواند  و  گرفته  نشأت  خشم 
یا دیگران شود.  به خود  آسیب 

داشته  نوع   ۴ می تواند  پرخاشگری 
و  روانی  باشد؛ جسمانی، کامی، 
افزود:  ارتباطی.متین فر  و  هیجانی 
تنبیه  به  پرخاشگری  جسمانی  نوع 
کامی  نوع  می شود.  مربوط  بدنی 

که  می دهد  رخ  هنگامی  پرخاشگری 
یا  می کنند  فحاشی  دیگران  به  افراد 

دارند.  را  آن ها  تحقیرکردن  قصد 
هنگامی  پرخاشگری  ارتباطی  نوع 

می گیریم  تصمیم  ما  که  است 

مواجه  مشکل  با  را  دیگران  ارتباطات 
ما  که  زمانی  مثال  عنوان  به  کنیم. 
نزد دیگران بدگویی و  از فردی 

را محدود کنیم  دایره دوستان وی 
استفاده  ارتباطی  پرخاشگری  از 
بدون  ما  است  ممکن  کرده ایم. 

لحن  و  کنیم  توهین  افراد  به  آنکه 
تحقیر  سبب  باشیم  داشته  بدی 

آن ها شویم؛ در این صورت ما از 
کرده ایم. استفاده  روانی  پرخاشگری 

»روانشناسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اساس  بر  پرخاشگری  انواع  بین 

عنوان  می شوند«،  قائل  تمایز  هدف 
شناسایی  پرخاشگری  نوع  دو  کرد: 

تکانشی  پرخاشگری  می شود. 
پرخاشگری  برابر  در  هیجانی  و 
به  تکانشی  پرخاشگری  ابزاری. 
می دهد.  روی  لحظه ای  صورت 

فرد  اینکه  به دلیل  این صورت  در 
بدون  می کند  تجربه  را  زیادی  خشم 

رفتارهای  قبلی  نقشه  و  برنامه ریزی 
می دهد. نشان  پرخاشگرانه 

کرد:  خاطرنشان  روانشناس  این 
از  بیش  پرخاشگری  ابزاری  نوع 

جنبه  باشد  عاطفی  و  تکانشی  اینکه 
فرد  معنا که  این  به  دارد؛  شناختی 
قبلی دست  برنامه ریزی  و  با طرح 
رفتارش  و  می زند  پرخاشگری  به 

چنین  در  است.  محاسبه گرانه 
این است که  شرایطی فرد در پی 

منافعی  دیگران  به  آسیب زدن  با 
می تواند  منافع  این  کند.  را کسب 

وحتی  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی، 

باشد. دیگران  توجه  جلب 
از  نوعی  کرد:  اظهار  متین فر 

ما  دارد که  نیز وجود  پرخاشگری 
پرخاشگری  عنوان  تحت  را  آن 
نوع  این  در  می شناسیم.  منفعل 

پرخاشگرانه  رفتار  فرد  پرخاشگری 
باشد  داشته  بیرونی  نمود  که  خاصی 

به  منفعل بودن  با  بلکه  نمی دهد  انجام 
عنوان  به  می رساند.  آسیب  دیگران 

با  ادارات اگر کارمندان  مثال در 
شوند  مشکل  دچار  خود  مافوق 

به  را  ممکن است دستورات وی 
اهمال کاری  این  نکنند.  اجرا  خوبی 

پرخاشگری  قالب  در  می توان  را 
اینکه  به  اشاره  با  داد.وی  قرار  منفعل 

می توان  را  »قهرکردن و سکوت 
دانست«،  منفعل  پرخاشگری  نوعی 
به  باید  مفهوم سومی که  داد:  ادامه 

خشونت  است.  خشونت  بپردازیم  آن 
است که هدف آن  پرخاشگری 

جدی  فیزیکی  آسیب  واردکردن 
رفتارهای  از  بااتر  است. یک سطح 

دارد.  قرار  خشونت  پرخاشگرانه 
توجه  با  افزود:  روانشناس  این 

رفتارهای  باید  ما  موارد ذکر شده  به 
را  چهارشنبه سوری  آسیب زای 

مقوله خشم،  از سه  در یکی 
طبقه بندی  پرخاشگری  و  خشونت 
این  علل  در  بسیاری  عوامل  کنیم. 
آسیب زا  و  پرخاشگرانه  رفتارهای 
متغیرهای  تعداد  به  هستند.  دخیل 

جامعه شناختی  و  روانشناختی 
یافت. دلیل  برای آن  می توان 

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان گفت: مشکات خطوط لوله نفت و گاز از بحران های 
نهفته خوزستان است.کیامرث حاجی زاده گفت: از بهمن ماه سال ۹۵ تاکنون دو سال پر فراز و نشیب را 
از نظر بحران های متعدد داشتیم که اگر همدلی و همکاری مردم و مسئوان نبود نمی توانستیم به راحتی 

از این بحران ها عبور کنیم.وی افزود: بیش از یک دهه بحران ریزگرد آغاز شده بود که اوج آن در بهمن 
ماه سال ۹۵ بود. مشکات زیرساختی خوزستان موجب شد که یک ابربحران در خوزستان داشته باشیم 
که خوشبختانه، این تهدید به فرصتی برای بازسازی زیرساخت های خوزستان تبدیل شد؛ همچنین اتفاق 
سال ۹۵ موجب شد متوجه شویم در بحث زیرساخت ها و آمادگی جهت مقابله با بحران ضعف داریم.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: با مصوبات دولت در فروردین ماه سال ۹۶ و پای کار آمدن 

همه مردم و مسئوان تاکنون حدود ۵۰ هزار هکتار از ۳۶۰ هزار هکتار کانون ریزگرد، مالچ پاشی، آب 
اندازی و نهالکاری و کنترل شده است.حاجی زاده با بیان این که ۴۰ درصد از مشکات خشکسالی ناشی 

از تصمیمات نادرست زیست محیطی است، تصریح کرد: پس از این دوران وارد بحران خشکسالی شدیم؛ 
این خشکسالی نتیجه برخی از تصمیم های نادرست در حوزه زیست محیطی است که این موضوع موجب 

شد آثار خشکسالی در خوزستان بیشتر نشان داده شود.وی عنوان کرد: پس از چندین سال خشکسالی 

امسال ترسالی را تجربه کرده ایم به گونه ای که در چهار ماه اخیر میانگین بارشی خوزستان بیش از ۴۰۰ 
میلی متر بود در حالی که میزان بارندگی در ۴۰ سال اخیر ۱۸۲ میلی متر و در سال گذشته ۱۴۰ میلی متر 

بوده است. همچنین امسال در سد کرخه دوره بازگشت صد ساله را تجربه کردیم و در یک ساعت 
۶ هزار و ۸۷۵ مترمکعب ورودی سد کرخه بود در حالی که خروجی سد ۲۰۰ مترمکعب بود.حاجی 
زاده گفت: قطعاً نقاط ضعفی ازجمله عدم ایروبی رودخانه ها، شکسته شدن برخی سیل بندها و تجاوز 
به حریم رودخانه ها وجود داشت که موجب ایجاد مشکات شد اما خوشبختانه با همراهی مردم بدون 
تلفات از این مرحله عبور کردیم.مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای 
ایروبی رودخانه ها و استحکام بخشی سیل بندها، اظهار کرد: مصوبه خوبی برای ایروبی رودخانه ها و 

استحکام بخشی سیل بندها با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان در دولت مصوب و اباغ شد که امیدواریم در اختیار 
سازمان آب و برق خوزستان قرار بگیرد. این سازمان باید با برنامه ریزی صحیح در سریع ترین زمان نقاط 

آسیب پذیر در عرصه رودخانه ها را ایمن کند تا شاهد تکرار حوادث در آینده نباشیم.وی با اشاره به لزوم 
پیشگیری از وقوع حوادث، گفت: یکی از بحران های نهفته خوزستان که گهگاهی آشکار می شود و در 

دو سال اخیر آشکار شد مشکات خطوط لوله نفت و گاز است.

چهل ستون



به جای این که شورای امنیت ملی و نیروهای مسلح را دنبال بره و بزغاله بفرستید، از وزیر ارتباطات بخواهید تا توسط چند اپراتور ساده، آن هم نه در کوه وکمرهای صعب العبور که توی اتاقش بنشیند و رد گوسفندهای متواری را بگیرد و 
گزارش کند.«محمد مهاجری، در یادداشتی نوشت: »-۱ طبق خبرها، پای شورای عالی امنیت ملی به قاچاق گوسفد باز شده و قرار است سپاه و نیروی انتظامی همکاری کنند تا جلوی قاچاق دام را بگیرند.

-۲ دو هفته قبل آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در جلسه ای می گفت حدود یک ماه قبل به مسئوان مربوطه گفته است می تواند در مرزهای خروجی با استفاده از بالن های مجهز به ماهواره، تردد دام قاچاق را با دقت بسیار باا رصد 
کند. او گفت: مسئوان، از این فناوری مطلع شدند و به به گفتند و رفتند که خبر بدهند اما هنوز رفته اند که رفته اند!-۳ دنیا نو شده است و تکنولوژی هایی خلق شده که می تواند کارها را ساده کند. تکنولوژی ماهواره که دکتر آذری جهرمی 

توضیحش را می داد هم کارآمداست، هم کم زحمت و هم ارزان. به جای این که شورای امنیت ملی و نیروهای مسلح را دنبال بره و بزغاله بفرستید، از وزیر ارتباطات بخواهید تا توسط چند اپراتور ساده، آن هم نه در کوه وکمرهایصعب العبور 
که توی اتاقش بنشیند و رد گوسفندهای متواری را بگیرد و گزارش کند.«منبع:خبرآناین-ایسنا

مبارزه با قاچاق دام را هم بدهید به وزیر ارتباطات!
6سه شنبه - 28 اسفند 1397 شماره 772 جامعه

خزان تدبیر و امید

مردم به خاطر نبود وحدت رویه بیمه ها 
به زحمت می افتند

بارورسازی ابرها مشکل 
خشکسالی کشور را حل 

نمی کند

در دولت خبری نیست!

 رئیس سازمان هواشناسی ضمن تاکید بر اینکه از لحاظ خشکسالی آبشناسی، کشور وضعیت خوبی ندارد، گفت: 
حل کردن مشکات خشکسالی بزرگ مقیاس از طریق بارورسازی ابرها امکان پذیر نیست.سحر تاجبخش در نشست 

خبری در سازمان هواشناسی برگزار شد در پاسخ به پرسشی در مورد تأثیر بارورسازی ابرها بر حل مشکات خشکسالی 
گفت: متولی بارورسازی ابرها سازمان هواشناسی نیست اما به عنوان سازمانی که وظیفه پیش بینی شرایط جوی را بر 
عهده دارد، می توانیم اعام کنیم که بارورسازی ابرها به لحاظ علمی امکان پذیر است اما هدف از آن باید مشخص 

باشد.وی ادامه داد: در کشورهای مختلف بارورسازی ابرها با اهداف بزرگ مثل تأمین آب های زیرزمینی انجام 
نمی شود بنابراین از طریق بارورسازی ابرها نمی توان استحصال آب را برای از بین بردن خشکسالی بزرگ مقیاس انجام 
داد بنابراین تأمین آب های زیرزمینی و رفع خشکسالی از طریق بارورسازی امکان پذیر نیست.رئیس سازمان هواشناسی 
در پاسخ به این پرسش که آیا پایان دوره ۵۰ ساله خشکسالی را تأیید می کند یا خیر، گفت: پیش بینی های بلند مدت از 
طریق مدل های اقلیمی و در قالب سناریوهای مختلف انجام می شود بنابراین اگر بخواهیم برای بازه های بلندمدت چند 

ده یا چند صد ساله پیش بینی ارائه دهیم حتماً باید سناریوهای جوی را مشخص کنیم. از آنجا که مؤلفه های جوی خیلی 
تحت کنترل نیست نمی توانیم پیش بینی بلندمدت دقیقی در مورد وضعیت جوی ارائه دهیم اما می توانیم وضعیت آبی 

سال آینده را پیش بینی کنیم.
تاجبخش گفت: با توجه به اینکه شرایط آبی کشور به ویژه از بهار سال قبل بهتر شده و بارش ها افزایش یافته است 

همچنین از آنجا که پیش بینی می کنیم در بهار امسال نیز بارش ها در حد نرمال یا بااتر از نرمال باشد، در کل سال زراعی 
پیش رو وضعیت بارشی و به تبع آن شرایط آبی کشور مساعد خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به میزان بارش کشور از ابتدای سال زراعی ۹۷ تا ۲۶ اسفند ماه اظهارکرد: از اول مهر تا ۲۶ 
اسفند ماه ۹۷ بارش های کشور نسبت به میانگین بلندمدت ۱۷.۶ درصد افزایش داشته است بنابراین شرایط بارشی 

کشور خوب است و پیش بینی می کنیم که این شرایط در ماه های آینده نیز تداوم داشته باشند.تاجبخش در پاسخ به 
این پرسش که آیا با بارش های باای نرمال مشکل خشکسالی کشور حل می شود، گفت: وضعیت منابع آبی ایران فقط 

به بارش ها متکی نیست چون باید منابع آبی زیرزمینی را نیز لحاظ کنیم. خشکسالی از سه دیدگاه طبقه بندی می شود؛ 
خشکسالی هواشناسی، خشکسالی کشاورزی و خشکسالی آبشناسی. خشکسالی هواشناسی و خشکسالی کشاورزی 

به دلیل بارش ها وابستگی شدیدی به وضعیت بارشی کشور دارد اما خشکسالی آبشناسی از عوامل متعدد از جمله منابع 
آبی زیرزمینی تأثیر می پذیرد بنابراین در حوزه خشکسالی آبشناسی هنوز مشکات بسیاری وجود دارد.وی تاکید کرد: 
از لحاظ خشکسالی و هواشناسی به دلیل شرایط بارشی مساعد، وضعیت بهتر شده است اما از منظر خشکسالی آبشناسی 

شرایط کشور خوب نیست و هنوز وضعیت مناسبی نداریم.

ایران  سامت  بیمه  سازمان  بین  همکاری  نامه  تفاهم  امضای  آیین  در  موهبتی  طاهر 
و  بگیریم  را  نظر  مشورتی  که  نیست  معنی  این  به  تعامل  افزود:  پزشکی  تظام  سازمان  و 
وی  می شود.  محسوب  طرفه  دو  امر  یک  تعامل  زیرا  بدهیم،  انجام  را  خودمان  کار  بعد 

زیرا  شوند.  اجرایی  همکاری  تفاهمنامه های  کنیم  تا  ایجاد  باور  باید  طرفی  از  داد:  ادامه 
بماند.  کاغذ  روی  نباید  و  شود  عملیاتی  باید  تفاهمنامه 

نظام  سازمان  همکاری  بدون  نمی توان  بالینی  راهنماهای  اجرای  افزود:  برای  موهبتی 
و  منابع  مدیریت  سامت  جامعه،  سواد  ارتقای  برای  همچنین  داد.  انجام  کاری  پزشکی 

این  اکثر  در  کرد.  همکاری  پزشکان  با  باید  نیز  سامت  الکترونیک  خدمات  استقرار 
علمی  انجمن های  با  باید  اجتماعی  رفتارهای  تغییر  برای  دارد  و  وجود  رفتار  تغییر  موارد 

حوزه  در  که  بخواهیم  کاری  هر  بنابراین  کرد.  همکاری  و  تعامل  پزشکی  نظام  سازمان  و 
باشیم.  داشته  تعامل  پزشکان  با  باید  بدهیم  انجام  سامت 

باور،  و  ظرفیت  شناخت  از  جدا  داد:  ادامه  سامت  بیمه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
در  باشیم.  داشته  همکاری  تفاهم نامه های  اجرای  برای  نیز  مناسبی  اجرایی  روش  باید 

نظام  سازمان  با  همکاری  فرصت  از  می توان  سامت  خدمات  الکترونیک  سازمان  استقرار 
گر،  بیمه  دستگاه های  مشکات  از  یکی  گفت:  استفاده  کرد. موهبتی  خوبی  به  پزشکی 
و  می کند  پیدا  افزایش  بدهی ها  مساله  این  به  بدهی  صورت  در  است.  مالی  منابع  تامین 

در  کرد:  تصریح  ایران  سامت  بیمه  سازمان  رئیس  می شوند.  مشکل  دچار  شدگان   بیمه 
اینکه  دلیل  به  و  هستیم  نیز  ای  بیمه  روش  دارای  و  داریم  بیمه   ۳ کشور  در  حاضر  حال 

سازمان  کل  رئیس  ظفرقندی،  افتند.محمدرضا  می  زحمت  به  مردم  نداریم  رویه  وحدت 
و  نشست  کاری،  با  شرکای  ایران  سامت  بیمه  سازمان  تعامل  گفت:  نیز  پزشکی  نظام 

به  توجه  با  آینده  سال  داد:  ادامه  وی  است.  ارزشمند  فرآیند  صاحبان  با  گو  و  گفت 
نظام  سازمان  و  داشت  خواهد  مثبتی  حتما  اثر  هماهنگی  این  دارد،  وجود  که  مشکاتی 

کمک  سامت  بیمه  سازمان  به  که  می خواهد  دولت  از  خود  ظرفیت  همه  با  پزشکی 
نگاه  سه  که  شده  مطرح  پزشکی  تعرفه های  موضوع  روزها  این  کرد:  بیان  کند. وی 

توسط  که  است  شده  هزینه  تمام  یا  واقعی  تعرفه  نگاه  یک  دارد،  وجود  رابطه  این  در 
نیست.  آن  در  نیز  منافع  تضاد  و  دخالت  هیچ  و  می شود  محاسبه  اقتصادی  کارشناسان 

کار  این  که  است  پزشکی  نظام  سازمان  وظیفه  عدد  این  مشخص  کردن  که  است  طبیعی 
مشکات  به  توجه  با  که  است  پیشنهادی  تعرفه  دوم،  نگاه  افزود:  دادیم.وی  انجام  را 

وارد  خود  زیرمجموعه  با  باید  پزشکی  نظام  سازمان  و  می شود  تعیین  کشور   اقتصادی 
کاهش  خدمات  کیفیت  که  تا  حدی  و  بگیریم  نظر  در  را  مردم  مشکات  تا  شود  تعامل 

دولت  طرف  از  پیشنهادی  تعرفه  نیز  سوم  نگاه  شود،  پیشنهاد  تعرفه ای  نکند،  پیدا  زیادی 
شود.عزت  اعمال  باید  و  می شود  محسوب  گیری  تصمیم  مرجع  اساس  قانون،  بر  که  است 

از  نظر  اخذ  رویکرد  گفت:  نیز  سامت  بیمه  سازمان  مدیره  هیات  عضو  علیزاده،  گل  اه 
امضای  با  امروز  و  وجود  داشته   ۹۷ سال  ابتدای  از  بیمه سامت  سازمان  در  کاری  شرکای 
از  بیشتر  اتفاق  این  سامت،  بیمه  سازمان  و  پزشکی  نظام  سازمان  بین  همکاری  تفاهمنامه 

انجام  می شود.  همیشه 
انجام شد،  بیمه سامت  سازمان  در   ۹۷ سال  در  که  کارهای خوبی  از  یکی  وی  افزود: 
بود.  پزشکی  نظام  سازمان  و  انجمن های  علمی  جمله  از  کاری  شرکای  با  تعامل  و  ارتباط 
برنامه های  از  یکی  نیز  استان ها  پزشکی های  نظام  با  نشست  کرد:  نشان  خاطر  علیزاده  گل 

است  شده  انجام  سامت  بیمه  سازمان  استانی  مدیرعامل  برنامه های  در  که  بود  اصلی 
ادامه  است. وی  شده  انجام   ۱۶۶۶ سامانه  طریق  از  نیز  شدگان  بیمه  با  تعامل  و  ارتباط  و 
تهیه  در  سازمان  این  مشورتی  نظر  اظهار  که  آمده  پزشکی  نظام  سازمان  قانون  در  داد: 

در  و  است  نشده  انجام  گذشته  سال های  در  اتفاقی  که  شود،  اخذ  باید  لوایح  تصویب  و 
درباره  را  پزشکی  نظام  سازمان  نظر  که  شد  مکلف  بهداشت  وزارت  توسعه  ششم  برنامه 

کرده  تاکید  موضوع  این  بر  نیز  بهداشت  وزیر  نمکی،  دکتر  و  کند  اخذ  مسائل  از   بسیاری 
سازمان  استقرار  سامت،  بیمه  سازمان  اصلی  اهداف  از  یکی  گفت:  علیزاده  است. گل 

مسیر  این  در  پزشکی  نظام  مشورت  سازمان  و  کمک  با  امیدواریم  که  است  الکترونیک 
سامت  بیمه  سازمان  و  پزشکی  نظام  سازمان  همکاری  برداریم.تفاهمنامه  قدم  مستحکم تر 

نظام  بین  تعامل  موثر  و  سامت  بخش  خدمات  کمی  و  کیفی  ارتقای  و  بهبود  راستای  در 
نظام  سازمان  کل  رئیس  توسط  سامت  خدمات  کنندگان  تامین  و  سامت  بیمه های 

شد.  امضا  بیمه  سامت  سازمان  مدیرعامل  و  پزشکی 

تحویل سال نو امسال با مشکات سیاسی و اقتصادی گره خورده 
است که نمی توان برای گشایش آن ها در سال جدید چندان امیدی 
داشت. سفره های خالی مردم و تامین نشدن نیاز بسیاری از آن ها در 

آستانه نوروز، چندان مطلوب نبوده و بازار عید را هم بیش از سال 
های گذشته تحت فشار قرار داده است. نگاهی به بازار و خیابان ها 
در چند قدم مانده به سال جدید، رنگ و بویی از عید های گذشته 
را نشان نمی دهد چرا که جیب های خالی مردم و ناتوانی مالی آن 

ها رمق عید و سال جدید را از خانواده ها گرفته است. اما آن سوی 
زندگی مردم، دولتی قرار دارد که مانند سال های گذشته در کار 

خویش، در سکوت مطلق به سر می برند! نه خبر چندانی از گرفتاری 
های مردم دارند و نه نظارتی که بتواند حداقل آرامش روانی را به 
زندگی مردم ببخشد. رئیس جمهوری خرسند از سیاست و روابط 

خارجی که این روز ها کمتر توجهی به مشکات داخلی دارد، 

وزرایی که هر روز به فکر صندلی و وعده های پوشالی خود بوده 
و در مجلس هم تسویه حساب های شخصی و اظهار نظرات مانند 
سابق رویه خود را دارد. و در این میان هم مشخص نیست که چه 

کسی و یا چه نهادی برای سال جدید مردم و مشکات آن ها برنامه 
ریزی کرده است. دولت در بحران قیمت ها و آشفتگی بازار، هم 

چنان در بی خیالی مطلق به سر می برد و نتوانست ارتباط مطلوبی را 
حتی در شرایط اقتصادی با مردم برقرار کند. در آستانه عید نوروز، 
سفره های مردم خالی ماند، جیب سرپرست خانواده هر روز ناتوان 

تر از دیروز شد و سفره ها، رنگ و بوی سال نو جدید را ندارند. در 
روز های باقی مانده سال جدید تاشی از سوی دولت و در راس، 

رئیس جمهوری، برای تزریق امید در جامعه در سال آینده دیده 
نمی شود. سفره های مردم مدت ها است که به حال خود رها شده 
اند و فرقی ندارد که نوروز باشد یا نه، انتظار ها و امید ها از دولت 

قطع شده است. گویا مملکت و مدیریت آن را به دست فراموشی 
سپرده اند و دولت در برخی امور، اساسا رها شده و برخی بزرگان 
نیز، انگیزه و تمایلی برای حل مشکات و معضات ندارند.  دولتی 

این در حالی است که انتظار از واکنش تیم اقتصادی دولت در چنین 
شرایطی بیش از دیگر وزرا می باشد. با قرار گرفتن در روزهای آخر 
سال، کماکان این سوال بدون پاسخ مانده است که چرا دولت هنوز 
هیچ واکنشی به مشکات اقتصادی مردم نداده و سعی نمی کند در 

سال جدید دیوار بلند میان خود و مردم را بردارد؟  با وجود نزدیک 
شدن به سال نو، نه خبری از کنترل قیمت ها است و نه خبری از 

نظارت! بازار در بی خبری کامل به سر می برد و مردم هم از روی 
ناچاری هر روز از به کمپین های مختلف نخریدن می پیوندند! 

سکوت دولت و نهادهای اقتصادی آن در خصوص این گرانی های 
توان تصور کرد،  توجیه است. چگونه می  افسارگسیخته غیرقابل 

تا  قیمت کااهای تعیین کننده در کشور نسبت به یک سال گذشته 
این حد افزایش یاقفته و همه مسئوان در این خصوص روزه سکوت 

اکتفا کنند؟  مانند وجود »حباب«  فرافکنی هایی  به  بگیرند و صرفا 
اتفاقا وعده شفافیت، موضوعی است که بارها و بارها مورد توجه 

کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفته و از آن استقبال شده اما  در عمل 
دولت، قدم بلندی برای آن برنداشته است.  حتی اگر نقش داان 

و سودجویان نیز در این بحبوحه قیمت ها و بازار ها بسیار پر رنگ 
باشد باز هم غفلت دولت از وضعیت موجود غیر قابل توجیه است. 

سوال دیگری که در این میان باید از رئیس جمهوری پرسید این 
است که چرا تغییری در کابینه و رویه و تصمیم گیری های خود 

ایجاد نمی کنند؟ بهتر است آقای رئیس جمهور نیز در روند ریاست 
خود در سال نو، خانه تکانی اساسی ایجاد کنند و سال نو و روز نو 

را از خودشان آغاز کنند!

مدیرعامل سازمان بیمه سامت گفت: سه بیمه پایه اصلی در کشور داریم اما به 
علت نبود وحدت رویه کاری بین آنان مردم به زحمت می افتند.

گزارش
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مادورو  نیکواس  کرد،  اظهار  ونزوئا  جمهور  رییس  معاون 
در   عمیق ساختار  تغییر  اجرای یک  برای  برنامه ریزی  حال  در 

در  ونزوئا  رییس جمهور  معاون  رودریگز،  دلسی  است.  دولت اش 
ونزوئا  استقال  نهضت  رهبر  بولیوار  سیمون  به  اشاره  ضمن  توییتی 

رییس جمهور  نوشت:  این کشور  فقید  رییس جمهور  چاوز  هوگو  و 
بررسی  در  تا  اجرایی خود خواسته  کابینه  از کل  مادورو  نیکواس 

عمیق  ساختار  تغییر  فرآیند  طی  وظایفشان  و  نقشها  در  نظر  تجدید  و 
راستای حفاظت  در  و  ونزوئا  بولیواری  دولت  و کارکردهای  شیوه ها 

مشارکت  تهدیدی  هرگونه  دربرار  چاوز  و  بولیوار  پدری  از سرزمین 
هفته  پی حدود یک  در  ونزوئا  دولت  در  احتمالی  تغییر  کنند.این 
ایجاد کرد  ونزوئا  در  زیادی  این کشور که مشکات  برق  قطعی 
درگیر  مدت ها  ونزوئا  نیز  برق  قطعی  این  از  می شود.پیش  اعمال 

میلیون ها شهروند  مهاجرت  و  دارو  و  غذا  و کمبود  اقتصادی  بحران 
برق  قطعی  این  مقصر  مادورو  نیکواس  است.  بوده  این کشور  در 

همچنین  و  آمریکا  رهبری  به  پیچیده  سایبری  حمله  را  سراسری 
زمانی که در سال  از  است.مادورو  دانسته  مخالفان  از سوی  خرابکاری 
داده  تغییر  را  اعضای کابینه اش  بارها  به دست گرفت  را  ۲۰۱۳ قدرت 

از  به برخی پست ها در کابینه  را  ارتش  ارشد  از مقام های  تعدادی  و 
است.مادورو  کرده  منصوب  برق  و  کشور  نفت،  وزارتخانه های  جمله 

ایالت  این کشور در  برق  تاسیسات  از کارمندان  از گروهی  بازدید  در 
دولتی  برق  در شرکت  ساختار  تغییر  وعده  ونزوئا  در جنوب  بولیوار 

با  این کشور را داد و همچنین قول داده که واحدی را در ارتش 
سایبری  حمات  برابر  در  زیرساخت ها  از  حفاظت  ویژه  ماموریت 

کند. ایجاد 

نشست سه جانبه روسای ستاد ارتش های ایران، سوریه و عراق برای بررسی 
با تروریسم و همکاری دفاعی در دمشق،  هماهنگی مشترک در رویارویی 
برگزار می شود؟روز یکشنبه سرلشکر محمد  با چه هدفی  پایتخت سوریه 

به منظور نشست سه جانبه  نیروهای مسلح کشورمان  باقری رئیس ستاد مشترک 
ایران، عراق و سوریه وارد دمشق شد. این نشست که در بحبوحه اقدامات 

اسرائیل و آمریکا در شمال سوریه انجام می شود بسیار حائز اهمیت است. 
همچنین سوریه در تاش است تا در ماه های آینده تکلیف قانون اساسی 

کشورش را با همکاری ایران و روسیه به نتایج مثبت و مطلوب خود برساند. 
همچنین سفر سرلشکر باقری به دمشق در حالی انجام می شود که بشار اسد در 

ایران بود. ماه پیش میهمان مقامات 
العالم در گزارشی به این سفر و اهمیت  بر همین اساس شبکه تلویزیونی 

آن پرداخته و در عنوان کرد: هدف از برگزاری نشست روسای ستاد 
ارتش های ایران، سوریه و عراق رفع نگرانی ها درباره عملیات آمریکا در 
یا دیگر مناطق  الباغوز سوریه و مستقر کردن تروریست ها در عراق  منطقه 

است. سوریه 
مبارزه  برای  العالم گفت: همکاری دفاعی و هماهنگی مشترک  گزارشگر 
با تروریسم، عنوان بارز نشستی است که میان روسای ستاد ارتش های سوریه، 

ایران و عراق در دمشق، پایتخت سوریه برگزار می شود. سرلشکر محمد 
باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران پس از ورود به دمشق گفت: 

هر کشوری که می خواهد حضور نظامی در سوریه داشته باشد باید با دولت 
کند. هماهنگی  دمشق 

این نشست که نخستین نشست در نوع خود به شمار می آید؛ پس از سفر 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به تهران و سفر حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایران به عراق برگزار می شود که هدف آن رفع نگرانی ها از عملیات آمریکا 

الباغوز و استقرار دوباره تروریست ها در خاک عراق یا دیگر مناطق  در منطقه 
سوریه است؛ به ویژه آنکه برخی گزارش های ایران و روسیه فاش کرد که 

انتقال داده است. افغانستان  به  آمریکا شماری از تروریست ها را 
دمشق، تهران و بغداد درباره لزوم تقویت امنیت مرزهای سوریه و عراق 

یا تشکیل کانون هایی  از تشکیل هر گونه ساختار جمعیتی جدید  و جلوگیری 
امنیت منطقه را تهدید می کنند،  به گروه های تروریستی که  پناه دادن  برای 

اتفاق نظر دارند. علی اریجانی، رئیس مجلس شورای اسامی ایران گفته بود 
توطئه آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل ضد سوریه شکست خورده است.

خاندان  مخوف  برنامه های  از  جدیدی  گوشه های  آمریکایی  رسانه  یک 
»گروه  نام  با  ویژه  واحدی  تشکیل  و  منتقدان  برای حذف  عربستان  سلطنتی 

نیویورک  از  نقل  به  است.  فاش کرده  منطور،  این  برای  مداخله سریع« 
عربستان  ولیعهد  سلمان«  بن  »محمد  دستور  به   ۲۰۱۷ سال  در  تایمز، 

تشکیل  سعودی«  عربستان  سریع  مداخله  »گروه  نام  به  نهاد  یک  سعودی 
منتقدان  شکنجه  و  بازداشت  ربایش،  تعقیب،  ویژه،  گروه  این  شد.مأموریت 
ماه  در  که  خاشقجی«  »جمال  قتل  و  بوده  سعودی  عربستان  دستگاه حکومتی 

اقدامات  از  بخشی  نیز  داد  رخ  استانبول  در  عربستان  کنسولگری  در  اکتبر 
تشکیل شد که محمد  زمانی  ویژه  یا گروه  نهاد  است.این  بوده  این گروه 

روزنامه  این  کرد.  پیدا  ارتقا  سعودی  عربستان  ولیعهدی  سمت  به  سلمان  بن 
بعد یک سری عملیات در کشورهای  به  از آن زمان  این گروه  می نویسد 

مخالفان  اجباری  بازگرداندن  شامل  آن  مأموریت  و  داد  انجام  همسایه 
می شد.نیویورک  سعودی  عربستان  در  شهرها  دیگر  و  ریاض  به  سعودی 
سازمان  است.  نکرده  اشاره ای  استفاده  مورد  اطاعاتی  منابع  نام  به  تایمز 
باره خودداری  این  در  اظهارنظر  از  نیز  )سیا(  آمریکا  مرکزی  اطاعات 

این گروه  افراد دخیل در  نام برخی  به  این روزنامه  این حال،  با  کرده است. 
این گروه  ریاست  القحطانی«  »سعود  نوشت  روزنامه  این  است.  اشاره کرده 

عربستان سعودی  ولیعهد  نزدیک  مشاوران  از  یکی  دارد که  بر عهده  را 
می شود. محسوب 

نقش  منکر  اساساً  ترامپ«  »دونالد  که  منتشر شده  در حالی  این گزارش 
آمریکا  کنگره  وجود  این  است.با  خاشقجی  جمال  قتل  در  سلمان  بن  محمد 
از سوی  تحقیقاتی  انجام  و خواستار  است  موضع خشمگین  این  با  ارتباط  در 
باید  این که همچنین  و  است  قتل جمال خاشقجی شده  با  ارتباط  در  ترامپ 

رئیس  که  کاری  هستند,  مسئول  که  شود  اعمال  آنهایی  علیه  تحریم هایی 
ترامپ  رئیس جمهور  است.  انجام آن خودداری کرده  از  ترامپ  جمهور 

را  این گزارش  اما کنگره  بگیرد  نادیده  را  این گزارش جدید  ممکن است 
فشار  برای تحت  به عنوان ساحی جدید  از آن  و  نخواهد گرفت  نادیده 
با  ارتباط  در  اقدامات رسمی  برخی  انجام  برای  دادن رئیس جمهور  قرار 
اساس گزارش  بر  که  اقدامی  استفاده خواهد کرد,  قتل جمال خاشقجی 

است. بوده  گسترده تر  کمپین  یک  از  بخشی  تایمز  نیویورک 

تحلیلی  مفسر سیاسی آمریکایی در  و  تحلیلگر  داگاس شوئن، 
در پایگاه هیل در خصوص بحرانی که نظم جهانی به آن گرفتار شده 

می نویسد:»در چند ماه گذشته ما نظاره گر سقوط اوضاع در ونزوئا، اقدام 
کرملین در مطرح ساختن قانونی برای به زندان انداختن افراد به اتهام 

توهین به مقامات دولتی در فضای مجازی و بیرون آمدن دونالد ترامپ از 
مذاکراتی بی نتیجه بر سر خلع ساح هسته ای کره شمالی )در حالی که این 

تسلیحات  به  مربوط  تاسیسات  بازسازی  برای  حکومت خودسر گام هایی 
المللی  بین  هسته ای خود اتخاذ کرده است( بوده ایم.آشکار است که فضای 

افراطگران، فقر  باقی مانده و درگیر تنشهای هسته ای، تهدیدات  ثبات  بی 
مداوم و بی ثباتی در جهان سوم بوده است. این بی ثباتی و بی اعتمادی 

با قدرت فزاینده ملی گرایان و جنبشهای  حاکم در فضای جهانی در مواجهه 
پوپولیستی در غرب از جمله در چند کشور اروپایی و آمریکا پیچده تر 

شده است.همان طور که من در کتابم به نام سقوط بحث کرده ام، چیزی 

که ما در حال مشاهده آن هستیم بحران جهانی برای دموکراسی نه فقط در 
به عنوان استاندارد  بلکه همچنین در داخل آمریکا که زمانی  سراسر جهان 
دموکراسی در جهان تلقی می شد، است.دایل این سقوط را می توان در 

از بحران مالی  به آنها بعد  شکستهای نهادهای حاکم و تشدید بدبینی مردم 
بین المللی ۲۰۰۸ مشاهده کرد؛ بحران مالی که دولتهای سراسر جهان را به 

به  اقتصادی به چالش کشیده و باعث تحلیل رفتن اعتماد  لحاظ سیاسی و 
المللی شد.چند مساله ای که از نشانه های  نهادها در آمریکا و در سطح بین 
افزایش قدرت حکومت های خودکامه در سراسر  این بحران هستند شامل 
اقتدار دولتها در آمریکای اتین و آفریقا و همچنین آغاز  جهان، انحال 

انفجار شکافهای سیاسی و اجتماعی در آمریکا در زمان دولت اوباما 
هستند.در درجه اول چیزی که مهم است این است که دایل و نتایج 

مربوط به وضعیت ناگوار فعلی را درک کنیم. در نهایت شکست نهادها، 
ائتافی که برای هشت دهه صلح  قیام علیه نخبگان حاکم و فروپاشی نظامی 

جهانی را حفظ کرده، باعث ایجاد بحرانی که ما اکنون در آن قرار داریم 
بلکه  نه فقط اعتماد عمومی  این فاکتورها در کنار یکدیگر  شده است. 

کارکردهای دولتی را تهدید می کنند.در درجه دوم آن چه که مهم است 
نگاه کردن به فراتر از کشورهای غربی برای درک تهدیدهایی که آمریکا 
با آنها باید روبه رو شود است. قدرتهای خودکامه به ویژه روسیه و چین به 

لحاظ ارضی، و مادی و همچنین معنوی در مسیر پیشرفت قرار داشته اند. 
در یک دهه گذشته روس ها و چینی ها توانستند وفاداران بیشتری را به نظام 

ایدئولوژیک ضد آمریکایی، ضد غربی و ضد دموکراتیک خود جذب 
نظیر کره شمالی و همچنین گروه های  کنند.در عین حال چالشهای دیگر 

افراط گرا نظام ها و ارزشهای غربی را هدف قرار داده اند و سقوط نهادها 
بیشتر چالشهای  و تشدید مشکات در آمریکای اتین و آفریقا هرچه 

اقتصادی و سیاسی و زیرساختی پیش روی آمریکا به عنوان یک داعیه دار 
رهبری جهان را افزایش می دهد.«

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: کره شمالی تمایلی به 
انجام اقدامات ضروری در زمینه خلع ساح هسته ای ندارد و بتازگی نیز اعام 

کرده ممکن است آزمایش های هسته ای و موشکی را از سر بگیرد.
بولتون در یک مصاحبه رادیویی افزود: به نظر می رسد کیم جونگ اون 

رهبر کره شمالی هم عاقه ای به انجام اقدامات ازم برای دستیابی به توافق 
هسته ای نداشته باشد.

او گفت: اگر اقدامات کره شمالی به یک حالت تحریک آمیز برسد، این 
.به نفع آنها نیست امر

مشاور امنیت ملی کاخ سفید با بیان اینکه ترامپ می خواهد تهدید کره 
شمالی را از طریق مذاکرات حل کند افزود: تا کنون چندین برنامه به کره 

شمالی پیشنهاد کرده ایم اما هیچ کدام از آنها موثر واقع نشده است با این حال 
رئیس جمهوری آمریکا همچنان مایل است که این کار را ادامه دهد.

دومین نشست سران میان کیم جونگ اون و دونالد ترامپ، رهبران کره 
شمالی و آمریکا روزهای ۸ و ۹ اسفند ۹۷ در هانوی پایتخت ویتنام برگزار شد، 

اما این نشست به دلیل زیاده خواهی های دونالد ترامپ در برابر درخواست 
های منطقی کیم، شکست خورد و ترامپ نشست را نیمه کاره رها کرد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید همچنین از چین به عنوان متحد اصلی کره 
شمالی و بزرگترین شریک تجاری پیونگ یانگ خواست به از سرگیری 

مجدد مذاکرات کمک کند.
به گفته وی ۹۰ درصد مبادات اقتصادی با کره شمالی توسط چین انجام 

می شود بنابراین پکن می تواند نقش مهمی در بازگرداندن پیونگ یانگ به میز 
مذاکرات داشته باشند.

بولتون تاکید کرد: کاری که چین می تواند انجام دهد افزایش فشارهای 
بیشتر بر روی کره شمالی است، پکن می تواند تحریم های سازمان ملل متحد 

را جدی تر اجرا کند.
مشاور امنیت ملی آمریکا در ادامه از چین هم انتقاد کرد و گفت: چین 
در حال گسترش برنامه هسته ای خود است و این امر باعث نگرانی مقامات 

آمریکا شده است به همین دلیل آمریکا هم مجبور شده است سامانه دفاع ضد 
موشکی خود را تقویت کند و به دنبال مذاکرات جدید با روسیه و چین برای 

محدود کردن ساح های هسته ای باشد.

پارلمان اروپا با فتو و پ ک ک به ترکیه حمله می کند

مادورو در پی تغییر ساختار 
عمیق دولت ونزوئا 

هدف از نشست 
نظامی ایران، سوریه 

و عراق چیست؟

تایمز: نیویورک 
دستور  سلمان  بن 

کرد! صادر  را  خاشقجی  قتل 

در حال تجربه سقوط نظم جهانی هستیم

کره شمالی تمایلی به خلع 
ساح هسته ای ندارد

بین الملل7اردوغان:

نشست سه جانبه روسای ستاد ارتش های ایران، سوریه و عراق برای بررسی هماهنگی مشترک در رویارویی با تروریسم و همکاری 
دفاعی در دمشق، پایتخت سوریه با چه هدفی برگزار می شود؟روز یکشنبه سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح 
کشورمان به منظور نشست سه جانبه ایران، عراق و سوریه وارد دمشق شد.

عکس
خبرنگار

به آنها از آمریکا و اروپا گرفته تا خاور دور و آفریقا و آمریکای اتین  نهادهای حاکم و اعتماد عمومی  »برای حدود یک دهه من هشدار داده ام از بین رفتن مشروعیت 
و جامعه جهانی خواهد کرد.« بین المللی  نظام  ثبات  آزاد،  آینده جوامع  متوجه  را  تهدیداتی جدی 
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ورزشی  اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت 
به  را  آزادی  نفری  هزار   ۱۲ سالن  درحالی 

بودن  سوراخ  که  داد  اجاره  والیبال  فدراسیون 
بیشتر  را  آینده  برای  ها  نگرانی  سالن  سقف 

قرار شد  فراوان  قوس های  و  از کش  کرد.پس 
دیدارهای  میزبان  آزادی  نفری  هزار   ۱۲ سالن 

شهرداری  و  سایپا  تیم  دو  بین  والیبال  فینال 
تصورش  هواداری  کم تر  شاید  و  باشد  ورامین 

از  یکی  بتواند  باران  بارش  که  می کرد  را 
ورزشی  سالن های  استاندارترین  و  مجهزترین 
نهایت  در  و  دهد  قرار  تحت شجاع  را  تهران 

مسئوان  تدبیر  و  راهکار  نایلون  از  استفاده 
طی  والیبال  باشد!فدراسیون  بازی  آغاز  برای 

برای  را  نفری آزادی  ۱۲ هزار  قراردادی سالن 
و  توسعه  شرکت  از  فینال  مسابقات  برگزاری 
حدود  روزانه  و  اجاره  ورزشی  اماکن  تجهیز 
مشکل  بدون  تا  می کند  پرداخت  میلیون   ۲۶

بدون  توسعه  شرکت  کند.  برگزار  را  رقابت ها 
سالن  آزادی،  سوراخ  سقف  گرفتن  نظر  در 

را هم  و تصورش  داد  اجاره  فدراسیون  به  را 
برای  مشکل  بروز  باعث  باران  بارش  نمی کرد 

از  پس  والیبال  شود.فدراسیون  بازی  آغاز 
یک  هر  کفپوش هایی  و  پارکت  سالن،  اجاره 

سالن  در کف  را  تومان  میلیارد  یک  ارزش  به 
برگزاری  برای  شرایط  تا  کرد  پهن  آزادی 

نخست  بازی  ترتیب  هر  به  شود.  فراهم  فینال 
جدال  برنده  سایپا  و  برگزار  پنجشنبه  روز  فینال 

استقبال  به  یکشنبه  روز  تا  شد  نخست  بازی 
زنگ  روز جمعه  بارش  بروند.  دوم  بازی 

در  به صدا  برگزاری  مسئوان  برای  را  خطر 
به چکه کردن  آورد و سقف آزادی شروع 

روز  نشد!دو  موضوع  این  به  توجهی  اما  کرد 
باران، سقف سوراخ  بارش  دوم  بازی  از  قبل 

مسابقه،  برگزاری  مسئوان  برای  را  آزادی 
روز  برای  هشداری  بلکه  تا  کرد  آشکار 

توجهی  نیز  هشدار  این  به  حتی  اما  باشد  فینال 
باران  بارش  بینی  پیش  نیز  هواشناسی  نشد.  
گرفته  نادیده  مسائل  این  تمام  بود!  کرده  را 
ساعت  رأس  بازی  بود  قرار  درحالیکه  شد. 

باران و چکه کردن  بارش  اما  ۱۶ شروع شود 
در  که  مسئوانی  نداد.  را  بازی  اجازه  سقف 

رغم  علی  و  بازی  آغاز  تا  روز  چند  فاصله 
در  بودند  بسته  را  خود  چشم های  هشدار  تمام 

به  و  بودند  آزادی  به سقف  بازی خیره  روز 
تأخیری  با  بازی  آوردند.  پناه  نایلون  و  سطل 

کمک  به  تا  شد  آغاز  نیمه  و  ساعت  یک 
شوند  سالن  کف  شدن  خیس  از  مانع  سطل 

کم تر  بپوشانند!  را  سقف  نایلون  کمک  به  و 
تا  بود  این  کرد  قضیه  این  در  می شد  که  کاری 
بازی سقف آزادی  تا آغاز  فاصله دو روز  در 

کوتاهی  هم  کار  این  انجام  از  اما  شود  ایزوگام 
سازمان  سرپرست  پورحسن،  شد.منوچهر 

 ۱۲ سالن  سقف  بودن  سوراخ  درباره  لیگ 
به  فدراسیون  بهای  اجاره  و  آزادی  نفری  هزار 

از  پیش  ورزشی  اماکن  تجهیز  و  توسعه  شرکت 
سالن  فدراسیون  گفت:  فینال  دوم  بازی  آغاز 

و  است  کرده  اجاره  تجهیزات  سازمان  از  را 
می کند.  پرداخت  نیز  تومان  میلیون   ۲۶ روزی 
که  می کرد  اعام  ابتدا  از  باید  توسعه  شرکت 

ممکن  و  است  سوراخ  آزادی  سالن  سقف 
ما  اینکه  نه  آید  وجود  به  مشکاتی  است 

پهن  تومانی  میلیارد  یک  پوش  کف  و  پارکت 
در حال حاضر  ببارد!  آن  باران روی  و  کنیم 

خیر.  یا  است  آماده  بازی  برای  سالن  نمی دانم 
تا  باشند  نکرده  درست  را  سقف  که  کند  خدا 
باشند  پاسخگو  شرکت  مسئوان  و  ببارد  باران 
کنند!  درست  همیشه  برای  بار  یک  را  سالن  و 

بین  بازی های  میزبان  است  ممکن  سالن  این 
به  آبروریزی  که  است  زمان  آن  باشد.  المللی 

سرپرست  صحبت های  از  آورد.پس  خواهد  بار 
سقف  و  بارید  باران  والیبال،  لیگ  سازمان 

دید  باید  حال  کرد  کردن  به چکه  شروع  هم 
یا  هستند  پاسخگو  تجهیزات  شرکت  مسئوان 
حل  همیشه  برای  بار  یک  مشکل  این  و  خیر؟ 
از  یکی  عنوان  به  که  را  آزادی  می شود؟سالن 

می شناسند  تهران  ورزشی  سالن های  مجهزترین 
گذاشت.  حنا  در  را  مسئوان  دست  اینگونه 

بین  رویداد  یک  در  مشکل  این  اینکه  تصور 
برای  بزرگی  آبروریزی  باعث  دهد  رخ  المللی 
فکری  باید  نشده  دیر  تا  و  است  ورزش کشور 

»آزادی« کرد. به حال 

شرایط  بدترین  از  یکی  در  پرسپولیس  که  زمانی  پیش  سال  چهار 
مسئوان  بود،  بندی  رده  و جزوقعرنشینان جدول  داشت  قرار  خود 

ملت های  ایران در جام  ملی  تیم  با  رفتند که  به سراغ مردی  باشگاه 
به جام جهانی  را  تیم  این  بود و  نتایج خوبی کسب کرده  ۲۰۱۴ آسیا 
ایران را قهرمان  تیم ملی  بازی های آسیایی هم  بود و در  برده   ۲۰۰۶

ترین  خوشبین  حتی  ابتدایی  روزهای  همان  در  بود.شاید  کرده 
تیم  این  بتواند  کروات  مرد  نمی کردند  تصور  هم  پرسپولیس  هواداران 

دو  باشد،  قهرمانی  مدعی  پیاپی  سال  سه  که  برساند  جایگاهی  به  را 
برانکو  اما  برسد.  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  به  و  کند  کسب  قهرمانی 
و  را محقق کرد و حاا چهره دوست داشتنی  این رؤیا  ایوانکوویچ 
به  را در شرایطی   ۹۷ تیمش سال  و  است.برانکو  محبوب هواداران 

مدعیان  از  یکی  و  هستند  هجدهم  لیگ  صدرنشین  که  رساندند  پایان 
مرد محبوب سکوهای سرخ  می روند.  به شمار  دوره  این  در  قهرمانی 

۱۰ فروردین آماده می کند، گفت: سال  برای دربی روز  که تیمش را 
سخت  کار  همیشه  مربیان  ما  برای  گذاشتیم.  سر  پشت  را  موفقی  بسیار 

مهم تر  چیز  همه  از  داشتم.  اعتقاد  بازیکنانم  به جمع  من  واقعاً  است. 
این  بر می آید.  از آن  تیم است که همه کار  بودیم. چون  تیم  ما  اینکه 

توان  درباره  پرسپولیس  سرمربی  است.  پدیده  یک  موضوع خودش 
بقا  برای  وقتی  داشت: شما  اظهار  نیز  در طول فصل  بازیکنان خود 

از  ۳۰۰ درصد توان تان را می گذارید. جا دارد  می جنگید آن وقت 
فاصله  هم  آسیا  در  قهرمانی  با  کم  خیلی  فقط  ما  کنم.  تشکر  بازیکنانم 
ایران  فوتبال  باشگاهی هیچ وقت  نه در رده  نه در رده ملی و  داشتیم. 

بسیار  نمایش  که  بود  فینال  در  ایرانی  تیم  یک  بود.  ندیده  عظمتی  چنین 
فوتبال  از  زیبایی  بسیار  معرفی  بازی  این  داشت.  ایران  فوتبال  از  زیبایی 

اینکه  درباره  برانکو  بود.  ایران  در  امروز  فوتبال،  دنیای  قله  بود. چون 
را  با شما  داشته مشکاتش  بود قصد  کارلوس کی روش مدعی شده 

اما  بوده است  داده  پروین هم  از طریق علی  پیشنهاد آشتی  و  حل کند 
مشکلی  او  با  اصًا  من  ندارد.  واقعیت  نه!  کرد:  تصریح  نپذیرفتید  شما 

با من چه  با من مشکل داشت. اصًا نمی دانم کی روش  او  نداشتم 

پرسپولیس  با  را  قراردادم  از شروع جام جهانی  قبل  داشت.  مشکلی 
جام،  سوپر  قهرمان  بود.  چیز مشخص  همه  و  تمدید کردم  دوساله 

بازی ها گفتم که  از شروع  قبل  من  قهرمان آسیا شدیم.  نایب  و  لیگ 
که  گفتم  را  اینها  زمانی  است.  چیزی  چه  بلندپروازی هایمان  و  اهداف 
در  پرسپولیس  دیدار  نخستین  درباره  برانکو  بودیم.  مشکات  در  غرق 

می تواند  این  از  بهتر  تهران تصریح کرد: چه چیزی  استقال  با   ۹۸ سال 
درباره  هستیموی  بازی  این  منتظر  می شود.  دربی شروع  با  سال  باشد که 

یعنی  نیستم.  بینی  پیش  اهل  افزود:  دربی  نتیجه  از  خود  بینی  پیش 
پرسپولیس  سرمربی  نیست.  خوبی  ام  بینی  پیش  بخواهید  را  راستش 

پارسال  استقال  گفت:  نیز  تهران  استقال  در  شفر  تأثیرگذاری  درباره 
قهرمانی  برای  بود  انتظار  قابل  دارد.  باایی  کیفیت  داد  نشان  امسال  و 

با  روش  کی  کارلوس  عملکرد  درباره  پرسپولیس  سرمربی  بجنگد. 
یادآور شد: در جام جهانی  نیز  ۲۰۱۸ روسیه  تیم ملی در جام جهانی 

قبل  داشتیم که شش روز  را  اسپانیا  مراکش  مقابل  پیروزی  از  هم پس 
را هم  پرتغال  بود.  به هم ریخته  مربی  با رفتن  تیمش  از شروع جام، 

کار خاص  هیچ  نظرم  به  داشت.  رونالدو حضور  تنها کریس  که  داشتیم 
پرسپولیس  بدهد. سرمربی  در دوره ای که گفتم رخ  ندیدیم که  اثری  و 

بازی های فصل  برای  لیگ  برنامه ریزی سازمان  به  اشاره  با  ادامه  در 
اپیدمی  مشکل  عنوان یک  به  اکنون  که  بعدی  مساله  افزود:  جاری 

علیه  است که  ای  به هجمه  مربوط  می افتد  اتفاق  این  می دانستم  و  شده 
ندارد.  راه حلی  او  است.  افتاده  راه  لیگ  مسابقات  مسئول  فتاحی  آقای 

را دادند و  لیگ  برنامه  بدهید.  را  برنامه  او زنگ زدیم و گفتیم  به  ما 
داد؟ گفت  تغییر  می توان  پرسیدم  است.  هم  پشت سر  بازی های  دیدم 
آنها را درک می کنم چون  داد. من هم  تغییر  نمی شود  نداریم و  زمان 
بازی  امروز  نیست  نیازی  ایشان گفت  آن وقت  داد.  تغییر  نمی شد  واقعاً 
ما  نیست.  پذیر  امکان  موضوع  این  کنید.  بازی  فردا  است  بهتر  و  کنید 

فاصله  در  و  بیاندازیم  تعویق  به  را  خودمان  قبلی  بازی  نمی توانستیم 
برگزار  دیدار دیگر  تهران یک  استقال  با  بازی  به  مانده  چهار روز 

. کنیم

علیرضا بیرانوند را بدون شک می توان به عنوان 
چهره برتر سال ۹۷ نامید.

گفت وگوی عیدانه معموا با سوال های خاص 
همراه است اما این گفت وگو یک تفاوت ویژه 

داشت و آن هم اینکه بیرانوند به عنوان بهترین چهره 
فوتبالی سال ۹۷ انتخاب شد و همین موضوع کافی 
بود تا عاوه بر سواات عیدانه، علیرضا را به چالشی 

جدی تر کشانده و درباره بسیاری دیگر از مسائل 
فوتبالی ازجمله موضوعات مربوط به تیم ملی و 

پرسپولیس نیز سوااتی را از وی مطرح کنیم. در 
ادامه گفت وگو با بیرانوند، چهره برتر فوتبال ایران 

در سال ۹۷ را می خوانید، با این توضیح که بیرانوند 
با گرفتن پنالتی رونالدو، مهار ضربه ژاوی و رساندن 

پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا و قهرمانی 
مجدد با قرمزها در لیگ برتر به واقع یک سال رویایی 

را در سالی که گذشت رقم زد تا جایی که بسیاری 
از کارشناسان فوتبال آسیا او را بهترین بازیکن سال 
آسیا دانستند.بیرانوند گفت:فکر می کنم حضور در 

لیگ قهرمانان آسیا که همراه با پرسپولیس رقم خورد 
بهترین خاطره ام در سال ۹۷ بود. همچنین حضور در 

بزرگ ترین رویداد فوتبالی جهان یعنی جام جهانی 
نیز از بهترین خاطرات سال ۹۷ بود.گرفتن ضربه سر 

ژاوی در دیدار با السد در لحظات آخر بازی که 
منجر به صعود پرسپولیس به فینال آسیا شد و گرفتن 
ضربه پنالتی رونالدو از بهترین لحظات سالی بود که 
گذشت.نظر لطف مردم بوده و هست و من همیشه 

شرمنده آنها هستم. من هرچه دارم از آنهاست و 
هر زمان من را می بینند از من تعریف می کنند و به 

من لطف دارند. من دوست دارم هر روز آنها را 
خوشحال کنم و امیدوارم سال های سال بتوانم آنها 

را از ته دل شاد کرده و در قلب شان بمانم. امیدوارم 
هر روز چیزهای بیشتری یاد گرفته تا بتوانم به مردم 

ایران همچنان خدمت کرده و آنها را شاد کنم.دیدار 
با کاشیما در لیگ قهرمانان و دیدار با ژاپن در جام 
ملت های آسیا. البته حسرت نبردن قهرمانی آسیا در 
فینال لیگ قهرمانان برایم بسیار سنگین بود و حتما 

به یاد دارید که بعد از بازی با بغض و اشک در 
ورزشگاه ماندم و صحنه های شادی قهرمانی بازیکنان 

کاشیما را تماشا کردم.همیشه همه اتفاقات را به فال 
نیک می گیرم و معتقدم هر اتفاقی در زندگی هر 

فردی رخ می دهد حتما حکمتی دارد. مگر می شود 
چنین اتفاقی بیفتد و حکمتی در آن نباشد؟ به نظرم 

این موضوع کار خدا بود و خدا این پنج بازیکن 
را با هم به سمت داور برد و خدا حتما می خواست 

بیشتر از این مغرور نشویم. خیلی حیف شد چون تنها 
دوره ای که می توانستیم قهرمان شویم همین دوره بود 

و برای سال های بعد مشخص نیست که واقعا دوباره 
چنین شرایطی وجود داشته باشد. تیم هایی مثل کره و 
ژاپن با قدرت بیشتر می آیند و دوباره شانس قهرمانی 
تیم ملی نسبت به این دوره کم خواهد شد.کی روش 

هشت سال در ایران بود و مسائل زیادی را به بازیکنان 
یاد داد و به آنها کمک زیادی کرد. به شما قول 

می دهم که تا سال های سال جای خالی اش در فوتبال 
ایران حس خواهد شد. امثال بیرانوند، جهانبخش، 
آزمون و غفوری و بازیکنانی که توسط کی روش 

به تیم ملی رسیدند می توانند چند سال آینده در این 
خصوص بهتر صحبت کرده و درباره تغییراتی که به 

وجود می آید اظهارنظر کرده و تغییر دیسیپلین تیم 
ملی را از آنها بپرسید که چه بود و به کجا رسیده 
است.همین که در این چند سال شاگرد یکی از 

بهترین مربیان دنیا بودم، آرزو می کنم یک مربی 
بزرگ دیگر به تیم ملی بیاید تا شاگردی او را هم 

بکنم. هر مربی دیگری هم بیاید تاش می کنم تا به او 
هم کمک کرده و به تیم ملی کشورم خدمت کنم. 

ان شاءاه هر اتفاقی می افتد برای تیم ملی خوب باشد. 
این موضوع را تاج بهتر می داند و او بهترین را انتخاب 
کرده مسلما هیچ زمانی اشتباه نخواهد کرد.اتفاقاتی را 

که در زندگی ام می افتد به فال نیک می گیرم. اینکه 
چه سالی این موضوع برایم محقق شود را نمی دانم 
اما به شما قول می دهم اگر قرار باشد لژیونر شوم به 
تیمی خواهم رفت که در حد شخصیت و بزرگی 
پرسپولیس باشد.به هر حال این کنفدراسیون لطف 

دارد! همه کشورها زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا 
هستند و باید به تصمیماتش احترام گذاشت. من به 

دنبال آن بودم که بعد از ناکامی در لیگ قهرمانان در 
جام ملت ها دستکش طا را بگیرم که آن اتفاقات 

افتاد و این امر محقق نشد اما مطمئن باشید این 
موضوع برایم دور از دسترس نیست و خیلی زود 
دستکش طای آسیا را از آن خودم خواهم کرد.

مسلما برای تیمی مثل پرسپولیس با این همه هوادار 
این اتفاق یک افتخار است و مطئمن باشید برای آنها 
سخت است و همه جوره حمله می کنند تا به سومین 
قهرمانی پیاپی نرسیم. این موضوع بزرگی بچه های ما 
را نشان می دهد که کار خود را می کنند و به حواشی 

کاری ندارند. ما تمام تاش خود را می کنیم تا این امر 
مهم را محقق کنیم و به سومین قهرمانی برسیم. برانکو 
حرف خوبی زد سه جام پیش رو داریم و صددرصد 
هر سه جام را می خواهیم و این موضوع هدف اصلی 

ما در رقابت های امسال است و به دنبال هر سه جام در 
دیدارهای آتی هستیم.

توسط  نظرش  پذیرفتن  طارمی،  مهدی  اشتباه  فینال،  در  پرسپولیس  مورد حضور  در  اینفانتینو  جمله 
است. برانکو  مهمترین صحبت های  از  با هدایت کی روش  ملی  تیم  عملکرد  بررسی  و  فرهاد مجیدی 

برانکو : 
به یک تیم خارجیکی روش همیشه علیه من بود 

 در حد شخصیت پرسپولیس می روم

زنگ خطر برای 
سالن آزادی به صدا درآمد

بیرانوند

گزارش

ورزش

سرمربی تیم فوتبال استقال تهران معتقد است اهمیت تیم امید کمتر از تیم ملی بزرگساان نیست و موفقیت این تیم اتفاق 
مهمی برای فوتبال ایران است.وینفرد شفر که در ضیافت ویژه اعضای تیم ملی امید حضور یافت در این خصوص گفت: بسیار 

خوشحالم که افتخار حضور در این جمع را داشتم و باید بگویم این تیم برای همه اهالی فوتبال اهمیت زیادی دارد. در واقع 
اهمیت تیم امید کمتر از تیم بزرگساان نیست. من به عنوان یک مربی خارجی که در فوتبال ایران مهمان هستم همیشه در 

خدمت فوتبال ملی بوده ام و هر کاری که از دستم ساخته باشد برای تیم های ملی ایران انجام می دهم.

خادم فوتبال ملی ایران هستم
شفر:

١- خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه 
٢- ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت

٣- درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي 
ونير كامپوزيت  و بليچينگ)سفيدكردن(مطبي و خانگي

٤- انواع ترميم ها و درمان ريشه )عصب كشي (

كلينيك تخصي دندانپزشي آوا

٥- درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها و پاك ها 
جهت فضاهاي بي دنداني 

٦- درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
٧- درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته 

٨- جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ،جراحي هاي لثه و...
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ارائه كليه خدمات دندانپزشكي 

دکر فاح سابق

Ava Dental Clinic

طرف قرارداد بابيمه بانكهای 
تجارت،ملت و صادرات
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