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وضعیت و جناح بندی سیاسی در ایران به گونه ای است که گروهی می توانند 
درباره یک "بیانیه" بنویسند، نقد و به آن حمله کنند و گروهی دیگر به دلیل 
پیامدهای احتمالی آن، سکوت پیشه کنند. همین نشانه ای از شکاف عمیق بین 
نیروها و روزنامه نگاری رسمی در عرصه سیاسی خبر می دهد، دوگانه ای که 
تجربه ثابت کرده به سود هیچکس نیست و "تک صدایی"، مشکالت امروز 
ایرانیان را حل نمی کند. محمدرضا پهلوی آخرین شاه ایران در فاصله اندکی 
از سال ۵۷ و وقوع انقالب اسالمی، در مصاحبه ای با رسانه های خارجی که 
سیستم تک حزبی "رستاخیز" را به چالش کشیده بودند، گفته بود: ...هرکی 
نمی تواند این موضوع را هضم کند، پاسپورت خود را بگیرد و از کشور خارج 
شود. همو چندی بعد در آبان ۵۷ بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت: ...من 
صدای انقالب شما مردم ایران را شنیدم! که توضیح رخدادهای بعد از آن نیاز 
به تکرار ندارد. انقالب ایران در سال ۵۷، انقالبی گریز ناپذیر بود و اهدافی 
عالیه داشت و مردم به امید رسیدن به چنین اهدافی، پا به میدان گذاشتند و 

برای آن هزینه های بسیار سنگین دادند.
انقالب دستاوردهای بسیار بزرگی داشت که با همت همه اقشار و آحاد ملت 
توانستیم به آن دست یابیم اما پس از چندی، این اهداف عالی، به حاشیه رفت 
العظمی خمینی به آن  و همانطور که بنیان گذار جمهوری اسالمی، آیت اهلل 
اشاره کرد، به اشرافیت نزدیک شد. اشرافیتی که فاصله مولتی میلیاردرهای 
نیم ساعت  تنها  بدبختی،  و  با شاخص های فالکت  تهران  در  آن  یک شبه 
فاصله دارند! چنین اختالف طبقانی بی تردید پذیرفتنی نیست و این شکاف بین 
فقیر و غنی آنچنان بزرگ شده که پر کردن آن، کاری بسیار سخت می نماید.

و  کلفت"  "صدای  ناراحتی،  و  فرودست  جمعیت  چنین  با  کردن  همدلی 
"خنده های ریز" نیست! با چنین مردمی که درد نخست شان، "نان" است باید 

با رافت و مالطفت رفتار کرد نه با زور و خشونت!!
برابر  در  می توانند  که  داده اند  نشان  سال   ۴۰ این  در  ایران  شریف  مردم 
سختی ها و آالم، بایستند و با آن روبه رو شوند در صورتیکه حاکمان نیز آنان را 

دیده و پایداری شان را ارج و اجر بنهند!
در این روزهای غم انگیز می توان صدای بسیاری از همین مردم را شنید 

که اعتراض های مسالمت آمیزشان چرا با چنین خشونتی پاسخ داده می شود؟
در جریان مسدود کردن دوهفته ای اینترنت چه اتفاقی افتاد؟ جز این بود 
که رسانه هایی دیگر، کنترل اوضاع را به دست گرفتند؟ یعنی بخش هایی در 
حاکمیت به روزنامه نگاران داخلی کشور که فعالیت قانونی دارند تا این حد 

مشکوک اند که اجازه فعالیت را با قطعی اینترنت از آنان می گیرند؟
آیا قطعی اینترنت باعث شد شمار زیادی ویدئو، عکس و تصویر از کشور 
خارج نشود؟ اما در کمال تعجب می بینیم که اشتباهات ۷۸، ۸۸ و ۹۶، همچنان 

در ۹۸ تکرار می شوند و از آن ها هیچ درس درستی گرفته نمی شود.
متاسفانه هنوز درنیافنه شده که "حصر" رفتاری نادرست بوده و هست و عدم 
حصر محصوران با توجه به پایگاه اجتماعی بسیار وسیع آنان می توانست از بروز 

چنین فجایعی جلو گیری کند.
آیا وقت آن نرسیده که کلیت حاکمیت، تفنگ را زمین بگذارند و با معترضان و 
مخالفان، گقت وگوی نزدیک داشته باشد؟ همان مردمی که در آستانه انتخابات 
از آنان خواسته می شود حتی اگر مخالفند، به خاطر ایران در انتخابات شرکت 
کنند! درک شرایط امروز ایران بسیار پیچیده شده است، وضعیت تحریم ها و 
احتمال بازگشت تحریم های سازمان ملل، اوضاع عراق و لبنان و ادامه تنش ها 

در سوریه که همگی بر روی شرایط سیاسی داخل ایران، تاثیر مستقیم دارند.
تمام صداها  شنیدن  به  مبرم  نیاز  موجود  بحران های  از  رفت  برون  برای 
در داخل کشور وجود دارد. این ممکن نیست به جز با یک همدلی گسترده، 

دلجویی از خانواده های قربانیان اخیر و احترام به نظرات مخالف!
در غیر این صورت و با توجه به شکاف عمیق بین ملت و دولت - حاکمیت، 
سنگی روی سنگ بند نخواهد شد و دود غلیظ حاصل از این شکاف تنها به 

چشم ایرانیان خواهد رفت!

 آیا اعتراضات آبان، اعتراضی طبیعی به نابسامانی های اقتصادی- اجتماعی- 
سیاسی موجود بود یا فتنه و حرکتی براندازانه؟ تریبون های  رسمی با گستردگی و 

جّدیت در صدد معرفی آن به عنوان »فتنه«اند زیرا با فتنه خواندن:
از  بسیاری  در  که  همان گونه  می شود.  معرفی  قبلی  برنامه ریزی  دارای   .۱
تریبون ها با تأکید، تصریح می شود اعتراضات برنامه ریزی و حلقه ای از سلسله 

فتنه های ۷۸، ۸۸ و ۹۶ بوده است. 
البته هر واقعه ای »فتنه« و امتحان است. )عنکبوت/3-2؛ انعام/۵3؛ اعراف/۱۵۵؛ 
در  »فتنه«  ولی  بخورد  ادعاها محک  و  شود  آشکار  جوهره ها  تا  و...(  طه/۹۰؛ 
اصطالح امروز یعنی »اقدامات براندازانه برنامه ریزی شده دشمنان«. کسانی که 
این اعتراضات و موارد قبلی را فتنه می خوانند، می خواهند بر برنامه ریزی قبلی 
داشتن تکیه کنند حال آن که اگر زمینه  موجود نبود، هرگز اتفاق نمی افتاد و تا 

زمینه ها رفع نگردد، هر آن، ممکن است بهانه ای دیگر آن را شعله ور سازد. 
2. خصیصه دیگر فتنه، وابسته بودن به خارج است از این رو در تریبون های 
رسمی سعی فراوان می شود آن را به خارج از کشور و دشمنان بیرونی منتسب 
کنند. البته شکی نیست هر گاه اعتراضی شروع شود، دشمنان بیرونی و درونی 
در صدد بهره گیری بر می آیند و این اختصاص به کشور ما ندارد و در همه نظام ها 
هست و هنر نظام در این است که با برخورد صحیح، به دشمنان داخلی و خارجی 
اجازه بهره گیری و موج سواری ندهد. کاری که در مواجهه مرجعیت عالی عراق 

با تظاهرات اعتراضی مردم عراق به وضوح دیده می شود.
3. خصیصه دیگر فتنه هدف محاربه و سرنگونی نظام است. با فتنه خواندن 
اعالم می کنیم معترضان باغی و محارب و عامل خارجی اند لذا می بینیم به راحتی 
و عمومیت در تریبون هایی به معترضان دستگیر شده حکم محاربه داده می شود 
در حالی که در اعتراضات مردمی اصل بر حق طلبلی معترضان است مگر دلیل 

معتبر بر محارب بودن باشد. 
۴. با فتنه خواندن یعنی اعتراض مردم به »پیمان شکنی حاکمان، فساد گسترده 
مدیریتی، چپاول نهادینه شده، سوء مدیریت آشکار و حکمرانی نامقبول«، بهایی 
قائل نیستیم لذا به وضوح شاهدیم تریبون ها فقط به محکوم کردن اغتشاشگران 
و فتنه انگیزان همت دارند و سخنی از علل اعتراض و راه های رفع نابسامانی به 

گوش نمی خورد. 
خوانده  وقایع  تحلیل  برای  کارشناسان  و  متخصصان  خواندن،  فتنه  با   .۵
نمی شوند و غالبا تحلیل وقایع به امنیتی ها سپرده می گردد، حال آن که قریب 
به اتفاق متخصصان و اقتصاددانان و جامعه شناسان در فضای مجازی و محدود 
گسترده   نابسامانی  بلکه  بنزین،  گرانی  نه  را  اعتراض  ریشه  موجود،  مطبوعات 

اعالم می کنند که هر آن ممکن است با بهانه ای دیگر اعتراضات شعله ور شود. 
شایسته  هم  اعتراضات  این  کشته شدگان  و  مجروحان  نگاه  این  با   .۶  
از  سخنی  نظام  تریبون های  در  ایام  این  در  رو  این  از  نیستند  حرمت گذاری 
حرمت گذاری به کشته شده ها و مجروحان و خانواده های مصیبت دیده نیست 
بلکه در نگاه اول همه دستگیر شدگان، مجروحان و کشته شدگان محکومند مگر 
این که خالف آن ثابت شود که آن هم ناممکن و به قول طلبه ها »دونه خرط 

القتاد« است. 
گستردگی اعتراضات و فوران خشم فروخورده چنان بود که با اندک فرصتی در 
بیش از ۱۰۰ شهر کشور آشکار گردید و به اعتراف امنیتی ها در ۴۰ سال انقالب 
شبیه نداشته و چنانچه خوف عدم امنیت و برخورد شدید )با توجه به سابقه برخورد 

با اعتراضات( نبود، گستردگی آن به مراتب بیش از این حد بود.
عدم توجه به زمینه های اعتراض و نشنیدن سخن معترضان و دلجویی نکردن 
از آنان و خانواده های مصیبت دیده و فقط سعی در آرام کردن اوضاع به هر قیمت، 
متاسفانه می تواند خشم اجتماعی را افزون کرده و آتش زیر خاکستر را تند و 

وسیع تر سازد و در انفجار بعدی، چه بسا دیگر قابل کنترل نباشد. 
کاش گوش شنوایی باشد!

فتنه یا اعتراض؟
 احمد حیدری  - پژوهشگر دینی

سخن روز

شهر خالق موسیقی پشتوانه 
توسعه گردشگری سنندج

۷۰ درصد اراضی کشاورزی 
کشور فاقد سند است

فراخوان لبنانی ها برای برگزاری 
تظاهرات »یکشنبه شفافیت«

موسوی ماجرای اخیر را به کشتار 
شاه در میدان ژاله تشبیه کرد
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گیشــه تیتــر

 A ،گروه های خونی منفی
و AB مثبت خون اهدا کنند

کیهان نوشت:

رییس هیات عامل ایمیدرو عملکرد اثربخش 
اکتشاف،  های  بخش  در  مس  ملی  شرکت 
را در  تعریف طرح های جدید  و  تولید، فروش 
راستای اقدامات توسعه ای این شرکت خواند و 
گفت: منابع حاصل از سود شرکت مس، صرف 

توسعه در این حوزه خواهد شد.
خداداد  ایمیدرو،  از  نقل  به  شاتا  گزارش  به 
سیستم  از  رونمایی  آیین  در  که  پور  غریب 
یکپارچه سازی سیستم های اطالعاتی شرکت 
مس سخن می گفت افزود: تعریف طرح های 
میلیارد  ۱3 هزار  ارزش  به  توسعه شرکت مس 
بورس  در  شرکت  این  سهم  جذابیت  و  تومان 
برای سهامداران، حاکی از عملکرد درست این 
و  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  در  مجموعه 

همچنین اقتصاد دارد.
اینکه  بیان  با  ایمیدرو  عامل  هیات  رییس 
داخلی  توان  از  بیشتر  تا  شده  باعث  ها  تحریم 
شرکت  همت  به  داشت:  اظهار  ببریم،  بهره 
صنایع ملی مس و در قالب سامانه جامع مالی 
ارتقای  توان  می  است،  شده  سازی  بومی  که 

شفافیت و رضایت را شاهد بود.
اینکه نگاه مدیریت شرکت مس  با بیان  وی 
طرح  این  از  رونمایی  گفت:  است  ای  توسعه 
موجب می شود از معدن تا محصول و زمانیکه 
باشد،  مشخص  محصول  شده  تمام  قیمت 
تسهیل  مسووالن  برای  درست  گیری  تصمیم 

شود.
سرمایه گذاری برای خلق ثروت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش 
دیگری از سخنان خود یادآور شد: شرکت مس 
سرمایه  را صرف  شرکت  سود  از  حاصل  منابع 
گذاری خواهد کرد و این رویه درستی در جهت 
خلق ثروت برای شرکت خواهد بود. غریب پور 
این  اهداف  تحقق  در  ایمیدرو  اینکه  بیان  با 
حوزه، در کنار شرکت مس است افزود: ایمیدرو 
با شرکت مس در سرمایه گذاری در طرح های 
توسعه این مجموعه به توافق رسیده است. این 
روند در سایر شرکت ها نیز عملیاتی خواهد شد.

اکتشافات جدید شرکت مس
به  اشاره  با  ایمیدرو  عامل  هیات  رییس 
اکتشافات انجام شده در حوزه مس اعالم کرد: 
بخش  در  توجهی  قابل  اقدامات  مس  شرکت 
داشته  سونگون  منطقه  در  ویژه  به  اکتشاف 

است.
های  ریزی  برنامه  با  امیدواریم  افزود:  وی 
صورت گرفته در زمینه اکتشاف محدوده های 
با ظرفیت استان سیستان و بلوچستان، شرکت 

مس به معنای واقعی ملی شود.

خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد:

اقدامات چهارگانه شرکت مس در توسعه

هرمز شریفیان- روزنامه نگار

یک سو سکوت، یک سو  پرخاش
سر مقاله

نمایندگان به دیدار خانواده های کشته شدگان 
و مصدومان ناآرامی های اخیر می روند

الیاس حضرتی:

سال چهارم  دوره جدید   شماره 740  دوشنبه 11 آذر 1398   

هر مسئولیّتی، هر ِسَمتی، هر توانایی ای، در کنارش 
یک مسئولیّتی دارد، یک تعّهدی وجود دارد

رهبر معظم انقالب:
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چرا خاتمی 
تاوان نامردی بعضی 

آقایان را بدهد؟

برنامه ای برای
انتخابات ۱۴۰۰

 ندارم
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هفته  طی  که  کننده ای  متاثر  و  دردناک  اتفاقات 
گذشته روی داد قلب هر ایرانی مسلمانی را جریحه دار 
تمدن  تاریخ  به  فرد فردش  می کند. در جامعه ای که 
پرافتخار چند هزار ساله خود می بالد و تا نام کشورشان 
و  داده  چاک  گریبان ها  مردمش،  می شود،  برده 
غیرت ها از خود به نمایش می گذارند؛ در کشوری که 
برابر  در  دفاع  سال  هشت  در  جوانانش  رشادت های 
که  می رود  جهان،  کشورهای  قوی ترین  هجمه های 
گرد  هنوز  و  گردد  آینده  نسل های  اساطیری  افسانه  
زمین  به  آسمانش  در جای جای  کارزار  این  و خاک 
ننشسته است؛ چنان گرفتار سقوط اخالق و دروغ گویی 

شده که انکار آن تنها، شعور را نادیده می گیرد.
 ،۸۸ تا   ۸۴ سپس  و  اصالحات  عصر  سال  از  پس 

جامعه  نصیب  ارزشمندی  تجربیات 
و  گران  تجربه ی  این  شد.  ایران 
را  پیشی  از  بیش  همدلی  پرهزینه؛ 
بین ایرانیان دوست دار و دلسوز ایران 

به وجود آورد. 
اما وقایع اخیر و عدم تبیین دقیق 
عدم  اصالح طلب،  جناح های  و  احزاب  توسط  حوادث 
و  شاخص  مهره های  توسط  بیراه  و  راه  تشخیص 
در  روشن  افق  از  ناامیدی  موجب  بنام،  سیاستمداران 
آینده نزدیک گشته و سوءاستفاده  از آشوب ها و کشته 
شدن جوانان و بی گناهان نشان داد تمام مرارت های 

دهه های اخیر بی حاصل و ناکام مانده است.
در این شرایط تنها می خواهم نکته ای را به عرض 

رئیس جمهور محترم  برسانم:
 جناب آقای روحانی دامت حفاظاته!

من دیگر انتظار ندارم روزی به وعیدهای انتخاباتی 
گزارشی  شنیدن  منتظر  دیگر  یابیم.  دست  شده  ذکر 
از پیگیری های مجدانه شما در زمینه محدودیت های 

نیستم.  ایران  سیاسی  شخصیت های  محبوب ترین 
ما می دانیم دیگر با هیچ تکراری دل ناامید کارگران 
بی بضاعت در جای جای ایران عزیزمان گرم نمی شود. 
کشتگان،  و  محصوران  زندانیان،  وضعیت  از  دیگر 
گرانی، تورم و ... هم نمی خواهم سخنی به میان آورم.

اما فقط جهت استحضار عرض می کنم سخنانی که 
روز چهارشنبه ایراد فرمودید که گویا افزایش نرخ بنزین 
مردم  مانند عموم  و  بودند  نرسانده  آگاهی شما  به  را 
روز جمعه درجریان اتفاق قرار گرفته اید و پس از آن 
بنزین و  افزایش نرخ  از  بیشتر  خنده های شما؛ بسیار 

متعاقب آن حوادث اخیر دل ملت را به درد آورد.
بنده و هم اندیشانم اگر آبروی ناچیزی داشتیم طی 
انتخاباِت قبل جهت سربلندی شما و در پی آن سربلندی 
ایران عزیز در بین دوستان و آشنایان و همشهری ها 
و هموطنانمان در طبق اخالص گذاشته ایم و اکنون 
بدون هیچ انتظاری، بدون هیچ چشم داشتی تنها از سر 

دلسوزی از شما می خواهم:
"ما را کمتر شرمنده ملت کنید."

کورش کشمیری -  عضو حزب اراده ملت ایران

ما را کمتر شرمنده ملت کنید
نگاه روز



جماران نوشت: محمد غرضی معتقد است وقتی به دولت و مجلس اعتراضی صورت 
می گیرد، آنها پاسخگو نیستند و مانند گذشته کسانی که امتیازات سیاسی دارند زمانی 

که کشور دچار مشکل و گرفتاری می شود، پنهان می شوند.
با اینکه طرح افزایش قیمت بنزین از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان در سراسر کشور اجرایی 

شده است، اما هنوز موافقان و مخالفانی دارد.  
سیدمحمد غرضی درباره نحوه اعمال اصالح نرخ بنزین در کشور گفت: »تغییر نرخ 
بنزین وقتی با تبیین مناسب شکل بگیرد، کمتر اعتراضی دربر دارد. یادم هست که زمان 
مرحوم شهید رجایی بنزین ۱۰ ریال یا معادل یک تومان بود. ایشان نرخ آن را سه تومان 
کرد و از من پرسید که این کار به چه نتیجه ای می رسد؟ گفتم که چون قرار است شما 
مابه التفاوت درآمدی خود از بنزین را به مردم باالی ۶۰ سال در روستاها دهید، کاری 
خداپسندانه و همچنین مردم پسند است. در نهایت قیمت بنزین در آن مقطع سه برابر 

شد و نه تنها هیچ اعتراضی رخ نداد، بلکه مورد تایید اکثریت هم قرار گرفت.«
او افزود: »بعدها همین طور که تورم ها افزوده شد، مابه تفاوت نرخ بنزین در ایران با 
کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفتاری های زیادی برای اداره کشور به وجود آورد و با 
اینکه در دهه ۷۰ هر ساله ۲۰ درصد به قیمت بنزین اضافه می شد، ولی باز هم مردم 
تحمل می کردند. با اینکه باور عمومی این بود که فقرا آسیب می بینند و ثروتمندان 
استفاده می کنند. متاسفانه هرگز در ایران دولتی روی کار نیامده که توانایی پایین آوردن 
نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد را داشته باشد تا هم نرخ بنزین و فراورده های نفتی به یک 

تعادل برسد و هم قشرهای آسیب پذیر دچار دردسر نشوند.
این فعال سیاسی ادامه داد: »از نیمه دوم دهه ۸۰ نیز که درآمد نفتی بسیار باال بود 
و قیمت بنزین بازهم چند برابر شد، دولت با واردات کاال آن هم با ارز دولتی مردم را 
کمتر دچار دردسر و گرفتاری کرد. اخیرا هم که قیمت هر لیتر بنزین به سه هزار تومان 
رسیده، نزدیک ۳۰ میلیون نفر در کشور اصطالحاً در زمره خوش نشین ها هستند. از 
این رو، وقتی قیمت بنزین سه برابر می شود به جز این افراد، خیلی ها ضرر می کنند؛ به 
ویژه اینکه این گرانی روی قیمت کاالها نیز اثر می گذارد. بنابراین به همین خاطر است 

که اعتراض شکل می گیرد.«
او بیان کرد: »اگر دولت موفق می شد قبل تغییر نرخ بنزین به مردم بگوید که این 
امری واجب بوده و قرار است درآمدهای حاصل از آن را میان اقشار آسیب پذیر توزیع 
کند، شاید اعتراض کمتری می شد و دولت و ملت و انقالب دچار این همه گرفتاری 
و خسارات نمی شد. ولی دولتمردان می گویند اگر این کار را می کردند مردم به ذخیره 
بنزین روی آورده و گرفتاری های بیشتری درست می شد. باید گفت متاسفانه اعتباری 

که دولت شهید رجایی داشت، دولت فعلی ندارد.«
غرضی گفت: »بسیار کم اتفاق می افتد که دولت ها بتوانند اعتبار ۸۰ الی ۹۰ درصدی 
داشته باشند و معموال آنها کمی بیشتر از ۵۰ درصد اعتبار دارند که آن نیز در طول 
انجام وظیفه شان به کمتر از ۴۰ درصد می رسد و بی تردید گرفتن این تصمیمات در 
چنین حالتی برای دولت ها بسیار دشوار است. اخذ این تصمیم و گرفتاری های امنیتی و 
سیاسی پس از آن برای کشور، منجر به سواستفاده معارضان شد و آنها توانایی این را 

پیدا کردند تا برای اقشار محروم جامعه، مشکالت و دردسرهایی ایجاد کنند.«
او با بیان اینکه اعتراضات در تهران بسیار کمرنگ بود، گفت: »اما در حاشیه شهر شدت 
اعتراضات بیشتر بود. از سوی دیگر، در اصفهان و شیراز اعتراضات از حاشیه شهرها به 
درون شهر کشیده شد. یکی از دالیل زیاد بودن اعتراض در اصفهان مسأله تقسیم آب 
این استان بوده است. بدون تردید اصفهان از این سیاست بسیار آسیب دیده و دهه بسیار 
سختی را پشت سرگذاشته است. اعتراضات در شیراز نیز به آن دلیل بود که شکل این 
شهر هنوز سنتی مانده و صنعت در آن نفوذ نکرده است. بنابراین اکثریت مردم فارس 

همانند دوره های غیرصنعتی مانده اند و متکی به درآمدهای بخش صنعت نیستند.«
غرضی در خصوص اعتراض در سایر شهرها گفت: »در شهرهای صنعتی مانند تبریز، 
زنجان و خراسان به ویژه مشهد اعتراضات کمتری بروز کرد. متاسفانه آمریکایی ها در 
خاورمیانه به دلیل اتفاقات ۲۰ سال اخیر هرقدر که لشکرکشی کرده اند اما به قدرت 
سیاسی دست نیافتند. یعنی در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، ایران، افغانستان و یمن 
قدرت نگرفته اند. به نظرم در ده سال پیش رو، مقامات آمریکا و اسرائیل و متحدانشان 
جز به متزلزل ساختن وضع کشورها فکر نکرده و تالش می کنند مانع از استقرار 

دولت های منطقه شوند. بنابراین ایران هم از گزند آنها مستثنی نخواهد ماند.«
غرضی با اشاره به تحرکات رقبای سیاسی دولت گفت: »رقابت در اقتدار سیاسی 
همیشه بوده و هست و دولت ها رقبای سیاسی خود را می شناسند و در اینکه فضای 
مجازی امروز توانایی های بسیار فراوانی را برای جلوگیری از پنهان کاری به وجود آورده، 
شکی نیست. همچنین تردیدی نیست که دولت آقای روحانی معارضانی دارد و اصال در 
رقابت با همین معارضان روی کار آمده است. منتها در اینکه گروه های معارض دولت 

در جریان رقابت خود به فکر حفظ کشور باشند، تردید وجود دارد.«
او افزود: »آیا معارضه با دولت باید تا جایی پیش رود که منجر به آشوب در کشور شود؟ 
متاسفانه ستادهای مرکزی اصولگرایان و اصالح طلبان در کشور مقصرند. وگرنه بدنه 
مردمی این جریان ها سالم بوده و توانایی تشخیص نفوذ بیگانگان و سایر موارد را دارند. 
در رقابت های سیاسی اقتدار کشور حفظ نمی شود و هر دو جریان سیاسی از این نوع 
مواضع برای تضعیف رقیب استفاده می کنند. این نوع رقابت در کشورهای دیگر نیز 
وجود دارد، ولی ُحسن ایران این است که جمعیت غالب در کشور که بیشترین بار را 

به دوش می کشد سرباز هیچ کدام از جریان ها نیست و حواسش بسیار جمع است.«

محمدجواد جمالی نوبندگانی:
مسئوالن امنیتی از ماجرای سیدامامی

 درس بگیرند
اعتمادآنالین نوشت: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: در پرونده زم نباید به دنبال تسویه حساب ها باشیم. یکی از اقداماتی که روح اهلل 
زم انجام می داد تفرقه انداختن میان مسئوالن بود. اگر ما هم از پی دستگیری زم 

بخواهیم در کشور اختالف بیندازیم، کار او را ادامه خواهیم داد.
و  ملی  امنیت  نایب رئیس کمیسیون  و  فسا  نماینده  نوبندگانی،  محمدجواد جمالی 
سیاست خارجی، با اشاره به انتشار اخباری مربوط به پرونده روح اهلل زم، سرکرده 
کانال تلگرامی آمدنیوز، گفت: »من فکر می کنم باید اجازه دهیم در مورد مسائل 
امنیتی، ابتدا حریم های امنیتی حفظ شود. ثانیاً اگر اطالعات غیررسمی و رسمی هم 
به دست ما می رسد، شاید به ادامه کار امنیتی و تحقیقات ضربه بزند، بنابراین باید 

در اعالم آن دقت شود.«
او با ذکر اینکه هنوز خبری در مورد پرونده زم از سوی مقامات اعالم نشده است، 
ادامه داد: »ممکن است برخی از اخبار مربوط به پرونده زم موثق و تایید شده نباشد. 
چون هنوز یک مقام رسمی درباره پرونده او اظهار نظر نکرده است. حتی در مورد 
نحوه دستگیری زم هم کلی گویی شد و هیچ کس به طور رسمی از مقامات، تلویزیون 

و جراید جمهوری اسالمی اعالم نکرده که زم در کجا دستگیر شده است.«
این نماینده مجلس تاکید کرد: »به نظر می رسد زمانی که قضیه ای تازه و در دست 
تحقیق است، انتشار و اعالم اخبار غیررسمی کار درستی نیست. منافع ملی بر تمامی 
مسائل باید ارجحیت داشته باشد. در پرونده زم نباید به دنبال تسویه حساب ها باشیم. 
یکی از اقداماتی که روح اهلل زم انجام می داد تفرقه انداختن میان مسئوالن بود. اگر ما 
هم از پی دستگیری زم بخواهیم در کشور اختالف بیندازیم، کار او را ادامه خواهیم 
داد. بنابراین بدون اینکه اسم شخص خاصی در نظرم باشد، می گویم چه دلیلی دارد 
حتی وقتی هنوز گزارش این پرونده به کمیسیون امنیت ملی هم نیامده اظهارنظر 
کنیم؟« او ادامه داد: »هنوز به کمیسیون امنیت ملی گزارشی درباره پرونده زم داده 
نشده است. زمانی که مسئوالن به کمیسیون امنیت ملی بیایند در مورد این پرونده 
گزارش رسمی خواهند داد.« نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، با اشاره به برخی شایعه ها مبنی بر رخداد اتفاقی برای زم در زندان، تاکید 
کرد: »من این موضوع را در قالب شایعه شنیدم. اما باید بسیار مراقب زم باشند که 
برای مشخص شدن برخی از موضوعات بااهمیت است. قطعاً مسئوالن امنیتی ما 
باید از قضیه کاووس سیدامامی تجربه اندوزی کنند و نگذارند اتفاقی برای زم بیفتد.«

جمالی در پایان گفت: »در پرونده زم عالوه بر مسائل امنیتی، حفظ جان متهم هم 
حائز اهمیت است و باید مراقب بود. اگر اتفاقی برای زم افتاده بود، تاکنون اعالم 

می شد.«

نگاه
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مراسم ترحیم مرحومه »صدیقه فریدون« همشیره حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در مسجد بالل صدا وسیما برگزار شد.
علی اکبر ناطق نوری و محمدجواد ظریف یکی از چهره های سیاسی بودند در مراسم ختم خواهر حسن روحانی حاضر شده بودند. 

رویداد

محمدرضــا خباز، عضو حزب اعتماد ملی درباره احتمال ارائه چند لیســت از 
ســوی اصالح طلبان می گوید: این اتفاق بعید اســت، چون اوال اصالح طلب ها 
شــرایط امروز را خوب درک می کننــد و ثانیا وجود ارزشــمند خاتمی کمک 

می کند که اصالح طلب ها اختالف سلیقه شان به حداقل برسد.
مشــروح گفتگوی محمدرضا خباز با خبرآنالین  را در ادامه بخوانید: 

آقای خباز! طرح »ســرا« که از ســوی اصالح طلبان برای انتخابات مجلس 
پیشــنهاد شد همچنان با نقدهایی روبروست و حتی به نظر می رسد که حامیان 
خود طرح از اجرای آن عقب نشــینی کرده اند یا پذیرفته اند باید اصالح شود، 
این طرح واقعا چقدر فکر شــده جایگزین روش های گذشــته شــورای عالی 

سیاستگذاری اصالح طلبان شد؟
اوال بایــد به نظر افرادی که این طرح را پیشــنهاد دادند، احترام بگذاریم و 
درست نیست که تا کسی نظر داد و طرحی ارائه کرد به او حمله کنیم. ممکن 
اســت ما آن طرح را قبول نداشته باشــیم یا نظرمان فرق کند. بنابراین حمله 

کردن به این طرح و نظرات افراد کار خوبی نیست.
اما باید ببینیم طرح »ســرا« چه مضار و چــه منافعی دارد، اولین مضار این 
طرح این اســت که دستگاه های نظارتی مانند شــورای نگهبان، آن طور که 
شــنیده می شــود، این طرح را خالف قانون و تبلیــغ زودرس می دانند. چون 
این طرح، تبلیغ زودرس اســت، اگر شــما تعدادی از افراد مانند زید و عمر را 
بیاورید و دستگاه های نظارتی هم بگویند این تبلیغ زودرس است و بعد هم در 

هیئت هــای اجرایی و نظارت آنان را رد کنند، خدمتی نکردید.
من گفتم اگر این طــرح را می خواهند پخته تر کنند، از هیئت های نظارت و 
اجرایی انتخابات، اســتعالم کنند که این طرح آیا تبلیغ زودرس تلقی می شود 
یا خیر. اگر گفتند نه، خب می شــود یک قدم به جلو رفت و بررســی کرد. اما 
اگر قرار بر این باشــد که ما این طرح را اجرا کنیم و مورد اشــکال باشــد، به 
دســت  خودمان، نیروهای اصالح طلب را می سوزانیم، چون قرار است اسامی 

افراد گفته شود.
اما عده ای از زاویه ای دیگری هم به طرح سرا نگاه می کنند و به حسن نیت 
افرادی که این طرح را پیشــنهاد داده اند، اشکال وارد می کنند. من معتقدم که 
به حسن نیت پیشنهاددهندگان نباید اشکال وارد کرد و یک طرحی داده اند که 

بایــد آن را پخته تر کنیم و فورا آن رد نکنیم و به دیوار نزنیم.
البته تاکید می کنم که اگر این طرح، خالف قانون باشــد که زمزمه های آن 
هم شــنیده می شــود، دیگر اجرای آن عالوه بر اینکه نیروها را هدر می دهد، 

ممکن است موجب اختالف شدیدتری هم بشود.
اگر این طرح بخواهد در زمان تبلیغات انتخاباتی اجرا شــود چه طور؟

اگر هم قرار باشــد این طرح در زمان تبلیغات انتخاباتی اجرا شود، دیگر آن 
زمان فرصتی وجود ندارد و شدنی نیست.

برخی معتقدند این طرح به ســهم خواهی در میــان گروه های اصالح طلب 
دامن می زند و ...

اصال هر حزبی که تشکیل شده برای سهم خواهی تشکیل شده است و حزب 
برای رســیدن به قدرت اســت. فقط ما باید با این نگاه جلو برویم که قدرت، 
هدف نیســت، بلکه وسیله ای است برای خدمت. اصال کسی که حزب تشکیل 
می دهد برای این اســت که بتوانــد زودتر در تصمیم گیری و تصمیم ســازی 
کشــور، نقش داشته باشد. باید با این نگاه جلو برویم که ما به عنوان مسلمان 
و کســانی که به آخرت اعتقاد داریم، قدرت برای ما وسیله ای برای خدمت به 
مردم اســت. آقایان حزب تشــکیل داده اند برای رسیدن به قدرت و در قدرت 

هم سهم خواهی وجود دارد و طبیعی است.
یعنی شما لزوما سهم خواهی را بد نمی دانید...

اصال در همین شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان مگر سهم خواهی 
نیســت؟ در آنجا هم هر حزبی دنبال سهم خود اســت و یک حزبی می گوید 
من یک نفر ســهم می خواهم و یکی می گوید من قوی تر هستم و دو تا سهم 
می خواهم. آنجا هم سهم خواهی هست، پس این طرح در سهم خواهی تغییری 

ایجاد نمی کند.
اختالفاتی که بین نیروهای اصالح طلب وجود داشــت بر ســر طرح ســرا 
بیشــتر هم شده است، آیا ممکن اســت که این اختالف ها به جایی برسد که 

اصالح طلبان چند لیست بدهند و به لیست مشترک نرسند؟
خیلــی بعید اســت، به دلیــل اینکــه اوال اصالح طلب ها شــرایط امروز را 
خــوب درک می کنند، ثانیا وجود ارزشــمند آقای خاتمــی کمک می کند که 
اصالح طلب ها اختالف سلیقه شــان به حداقل برسد. بنابراین من این احتمال 

را خیلی ضعیف می دانم.
در مورد سرلیســت ها هم مسائلی مطرح شــده بود که شاید اصالح طلب ها 
بخواهند، ابتکاری جدید به خرج بدهند و چند سرلیســت داشته باشند یا اینکه 
سرلیســت یک زن باشــد، فکر می کنید این کار به اصالح طلبان در انتخابات 

کمک می کند تا پیروز انتخابات بشوند؟
به نظرم زن و مرد بودن سرلیســت خیلی مهم نیســت و مهم محبوبیت آن 
فرد است. سرلیست باید کســی باشد که از محبوبیت، وجاهت و جایگاهی در 
کشــور و در بین مردم برخوردار باشد که بتواند هم خودش را پیروز کند و هم 
بقیه را با خود باال بکشــد. اما اینکه بگوییم مرد باشــد یا زن باشــد، جنسیت 
اهمیتــی ندارد. محبوبیت، کارآمدی و عالقه مردم به او مهم اســت که وجود 
این سرلیســت باعث بالندگی لیست شــود. البته اصالح طلبان هنوز در اصل 

قضیه انتخابات به اجماع نرســیده اند و معلوم نیست چه کسی سرلیست شود.

توضیح دفتر معاون سیاسی وزیر کشور درباره 
انتشار یک مطلب خالف واقع درباره بنزین

دفتر معاون سیاســی وزیر کشور با صدور اطالعیه ای اظهارات منتشر شده 
از ســوی جناب آقــای عرف در رویداد ۲۴ را مخدوش و نادرســت اعالم و 

توضیحات الزم را ارائه کرد.
در این اطالعیه آمده اســت: »معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه نشست 
امروز ســتاد انتخابات کشــور هیچ تصریحی بر مطلع بودن ریاســت محترم 
جمهور از تاریخ و ســاعت اجرای طرح نداشته اند و صرفا گفته اند که رئیس 
جمهور در جریان جلسات شورای امنیت کشور )شاک( مرتبط با این موضوع 
بودند و روز ســه شنبه پس از برگزاری جلسه، صورتجلسه شاک برای ایشان 

ارسال شده است.«
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: »همچنین آقــای دکتر رحمانی فضلی  
وزیر کشور در جلسه چهارشــنبه دولت گزارش جلسات شاک و تدابیر اتخاذ 
شــده را ارایه کرده اند، اما تعیین زمان بندی دقیق اجرای این طرح در دولت 

مطرح نشده است.« 
در این اطالعیه تصریح شــده اســت که ســخنان روحانی در آذربایجان 
شــرقی حاکی از نهایت اعتماد و اطمینان ایشــان نســبت به شورای امنیت 

کشور و وزیر کشور بوده است.

محمدرضا خباز:     
در طرح سرا با دست خودمان نیروهای 

اصالح طلب را می سوزانیم

محمد غرضی:  

تردید دارم معارضان دولت روحانی، 
به فکر حفظ کشور باشند

برخی  بی محابای  ثبت نام  از  اسالمی  انقالب  رهبر 
افراد در انتخابات مجلس انتقاد کردند.

اسالمی  انقالب  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت   
با  فقه،  خارج  درس  جلسه  آغاز  از  پیش  امروز  صبح 
شرح روایتی درباره توصیه پیامبر اعظم)ص( خطاب به 
انتقاد به ثبت نام بی محابای برخی  جناب ابوذر، ضمن 
افراد در انتخابات مجلس، تاکید کردند: هر مسئولّیتی، 
مسئولّیتی  یک  کنارش  در  توانایی ای،  هر  ِسَمتی،  هر 
دارد، یک تعّهدی وجود دارد. باید دید که آیا می توانید 
آن تعّهد را انجام بدهید یا نه؟ این خیلی درِس بزرگی 

است«.
KHAMENEI.IR فیلم و  پایگاه اطالع رسانی 

متن این سخنان را به شرح زیر منتشر می کند.
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا 
محّمد و آله الّطاهرین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین.

َعن اَبی َذرٍّ )َسالُم اهلّل َعلَیِه( اَنَّ النَّبیَّ )َصلَّی اهلّل َعلَیِه 
َو آلِِه( قاَل یا اَبا َذرٍّ اِنّی اُِحّب لََک ما اُِحّب لَِنفسی اِنّی 
ماَل  تََولََّینَّ  ال  َو  اِثَنیِن  َعلیٰ  َرنَّ  ُتَؤمَّ َفال  َضعیفًا  اَراَک 

َیتیم.)۱(
قاَل یا اَبا َذرٍّ اِنّی اُِحّب لََک ما اُِحّب لَِنفسی

خود جناب ابی ذر این توصیه ی پیغمبر به خودش را 
بسیار  ماها هم درس است، درس  برای  ذکر می کند؛ 
برای  چه  هر  من  فرمود  او  به  حضرت  است.  بزرگی 
می دارم؛  دوست  هم  تو  برای  می دارم،  دوست  خودم 
روی  از  بگویم،  تو  به  می خواهم  که  چیزی  آن  یعنی 
کمال  خودش  به  انسان  چون  است؛  محّبت  کمال 
حضرت  که  حرفی  آن  حاال  خب  دارد.  را  محّبت 

می خواهد به ابی ذر بزند چیست؟
اِنّی اَراَک َضعیفا

در مدیرّیت، ضعیف می بینم. خیلی  را  من جنابعالی 
ُرک گو،  فی سبیل اهلّل،  مجاهد  هستی،  خوبی  آدم 
زمین  نیفکنده،  سایه  او  از  راست گوتر  بر  آسمان  و 
راست گوتر از او را بر خودش حمل نکرده؛ اینها همه به 

جای خود محفوظ، اّما شما آدم ضعیفی هستی.
َرنَّ َعلیٰ اِثَنین َفال ُتَؤمَّ

حاال که آدم ضعیفی هستی، مواظب باش بر دو نفر 
هم ریاست نکنی! یعنی پیدا است آن ضعفی هم که 
تو  یعنی  است؛  مدیرّیت  در  ضعف  فرمودند،  حضرت 
دو  بر  چنانچه  اگر  نداری؛  مدیرّیت  که  هستی  آدمی 
آنها  کار  نمی توانی  کردی،  پیدا  ریاست  بیشتر  یا  نفر 
ما  است.  ماها  برای  درس  این،  برسانی.  سامان  به  را 
-حاال همه ی ما نه؛ بعضی مان این جوری هستیم- به 
مجّرد اینکه یک مسندی، یک جایی، یا خالی می شود 
که  می دوزیم  چشم  فوراً  بشود،  خالی  است  ممکن  یا 
می توانی  ببین  کن  نگاه  اّول  شما  خب  آنجا!  برویم 
انتخابات  برای  اسم نویسی  بحث  حاال  نمی توانی.  یا 
بدون  طور  همین  شده،  شروع  گفتند  است،  مجلس 
آنجا،  بروی  می خواهی  که  شما  خب  می روند!  محابا 
و  من  به  خدا  که  توانایی ای  این  دارد؛  سؤال  آنجا 
]مطلبی[  این  هست.  مسئولّیت  کنارش  می دهد،  شما 
همه  از  حقیر  این  خود  مورد  در  می کنم،  عرض  که 
بیشتر است. شما هم همین جور؛ یعنی آن کسانی که 
مسئولّیتی دارند، همین جور. هر مسئولّیتی، هر ِسَمتی، 
یک  دارد،  مسئولّیتی  یک  کنارش  در  توانایی ای،  هر 
تعّهدی وجود دارد. می توانید آن تعّهد را انجام بدهید یا 

نه؟ این خیلی درِس بزرگی است.
َو ال تََولََّینَّ ماَل َیتیم

هیچ مال یتیمی را هم شما به عهده نگیر. نه از باب 
مثاًل  نکرده  خدای  که  دارد  وجود  این  احتمال  اینکه 
ایشان دست درازی میکند به مال یتیم. خب مقام ابی ذر 
خیلی باالتر از این حرفها است، نزدیک مقام عصمت 
است مقام او؛ پس این احتمال در او نیست. علّت اینکه 
می گویند تولّیت مال یتیم را قبول نکن، این است که 
می آیند  دیگران  بدهی؛  او  به  را  یتیم  حّق  نمی توانی 
دست درازی می کنند، جنابعالی هم آدم ضعیفی هستی، 
تدبیر الزم را نداری و نمی توانی. برجستگی های نظام 
اسالمی و نظام ارزشهای اسالمی اینها است؛ یعنی در 
ببینیم  اّول، من و شما خودمان مسئولیم که  درجه ی 
این کار را قبول بکنیم؟ نکنیم؟ می توانیم؟ نمی توانیم؟ 

این بسیار مسئله ی مهّمی است.

اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  یک 
دیدار  به  نمایندگان  از  جمعی  همراه  به  که  گفت 
ناآرامی های  مصدومان  و  کشته شدگان  خانواده های 

پس از افزایش قیمت بنزین خواهد رفت.
قیمت  افزایش  پی  در  کرد:  اظهار  حضرتی  الیاس 
بنزین تجمعاتی از عده ای مردم معترض به این تصمیم 
برگزار شد که گاه با تحریک برخی افراد به خشونت 
لباس  در  چه  مردم  از  عده ای  متاسفانه  و  شد  کشیده 

بودند،  معترض  که صرفًا  عده ای  و چه  بسیج  و  سپاه 
کشته و زخمی شدند.

تعداد  از  معترضان  "حساب  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
آموزش دیده  نیروهای  و  اوباش  جزو  که  اندکی  بسیار 
همین  بر  افزود:  جداست"،  بودند  سازمان یافته  و 
از  تعدادی  با  آینده  روز  چند  در  داریم  تصمیم  اساس 
همکاران مجلس به خانواده کسانی که در ناآرامی های 
اخیر اعضای خانواده خود را از دست دادند یا افرادی 

آنها دچار مصدومیت شدند سرکشی کنیم؛  از خانواده 
ما  فرزندان  و  خانواده  هم  افراد  این  واقع  در  چراکه 

هستند.
و حکومت هم  دولت  تاکید کرد:  پایان  در  حضرتی 
و  کشته شدگان  خانواده های  خاطر  تسلی  برای  باید 
هم  اقتصادی  مشکالت  دچار  عمدتًا  که  مصدومان 
بودند، این دلجویی را از انجام دهند تا این خانواده ها 

خود را بیگانه از نظام تلقی نکنند.

ایمانی،  ناصر  نوشت:  اعتمادآنالین 
اشاره  با  اصولگرا،  سیاسی  تحلیلگر 
جریان  بر  الریجانی  انصراف  تاثیر  به 
انصراف  این  کرد:  تاکید  اصولگرایی 
اصولگرایی  جریان  بر  جدی  تاثیر 
که  سال هاست  چون  داشت  نخواهد 
اصولگرایی  جریان  با  الریجانی  آقای 
نداشتند،  کاری  سیستماتیک  ارتباط 
ارتباط  مقابل  جریان  با  بعضًا  بلکه 

داشتند.
سیاسی  تحلیلگر  ایمانی،  ناصر 
علی  انصراف  درباره  اصولگرا، 
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی ، 
اسالمی، از حضور در انتخابات مجلس 
اولیه  اظهارنظر  »این  گفت:  یازدهم 
تغییر  بعداً  نظرشان  شاید  است،  ایشان 
ابتدا  در  که  بودند  افراد  از  خیلی  کرد. 
گفتند شرکت نمی کنند، اما بعداً شرکت 

کردند، شاید نظر ایشان هم تغییر کرد.«
در  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
نظر  نکردن  تغییر  احتمال  خصوص 
او  تصمیم  که  تاثیری  و  الریجانی 
داشت،  خواهد  اصولگرایی  جریان  بر 
تغییر  ایشان  نظر  اگر  »اما  کرد:  عنوان 
شرکت  انتخابات  در  نخواستند  و  نکرد 
راه  اصولگرایی  جریان  خب،  کنند، 
چون  می دهد.  ادامه  قاعدتًا  را  خودش 

تا االن هم مدت ها بود که ارتباط آقای 
الریجانی به لحاظ تشکیالتی با جریان 

اصولگرایی قطع بود.«
با  احتمااًل  اینکه  بر  تاکید  با  ایمانی 
جریان  به  زیادی   آسیب  اتفاق  این 
»اما  گفت:  نشود،  وارد  اصولگرایی 
باالخره مجلس از یک مهره کارآمد به 
خواهد  محروم  الریجانی  آقای  عنوان 

بود.«

سابق  عضو  نوشت:  اعتمادآنالین 
ادامه  در  اصالحات  عالی   شورای  
با  دارد  اصالح طبان  از  که  نقدهایی 
دلیل  به  خاتمی  آقای  اینکه  گفتن 
مثل  دقیقًا  اصالح طلبان  اشتباه های 
که  میزان  همان  به  هاشمی  مرحوم 
محبوبیت باالیی دارند، از جانب گروهی 
خود  متوجه  را  جدی   نقدهایی  مردم  از 
باید  اصالحات  که  کرد  اذعان  می بیند 
جدی  تغییرهای  خود  فعلی  رویه  در 

ایجاد کند.
راستا  همین  در  ناصری  عبداهلل  
می گویند  حتی  »مردم  داد:  توضیح 
را  سرشان   ۹۶ سال  در  اصالح طلبان 
راحت  خودشان  و  گذاشته اند  کاله 

دکتر  مطب  درگیر  ما  مثل  و  هستند 
بخش  شرایطی  چنین  در  نیستند.  و... 
گسترده ای از جامعه خاتمی را چهره ای 
باشد  قدرت  در  می خواهد  که  می دانند 
سالم تر  احمدی نژاد  امثال  از  فقط  و 

است.«
اصالحات  عالی  شورای   سابق  عضو 
این  مؤید  شرایط  این  »شرح  افزود: 
مردم  با  خاتمی  آقای  که  است  قضیه 
کند  حجت  اتمام  انتخابات  درباره 
غیاب  در  نمی توانیم  ما  بگوید،  و 
با  ردصالحیت شده مان  چهره های 
اعتماد  غیرقابل  و  ناشناس  اسامی  
از این طریق امثال تاج زاده و  بیاییم تا 
محمود صادقی و... هزینه های کارهای 

همین  به  دقیقًا  ندهند.  را  آنها  آنچنانی 
و  قید  بی  »شرکت  که  است  دلیل 
منطقی  کنشی  را  انتخابات«  در  شرط 

نمی دانم.«
من  با  آقایان  هم  »اگر  داد:  ادامه  او 
به دلیل موضع گیری هایم مشکل دارند، 
و  نمی کنم  شرکت  جلسات  در  دیگر 
نخواهم  هم  خاتمی  آقای  مشاور  حتی 
کنشگر  یک  عنوان  به  بتوانم  تا  بود 
اعتراض  بزنم.  را  حرف هایم  سیاسی 
چرا  خاتمی  آقای  که  است  این  من 
باید تاوان ندانم کاری و نامردی بعضی 
رفتار  با  ذره ای  که  بدهد  را  آقایانی  از 
االن  ندارند؟  آشنایی  سیاسی  کنش  و 
فرزندان، داماد و فامیل من از من سوال 

می کنند چه خبر است؟ در واقع من آدم 
تحت   بخواهم  که  نیستم  معامله گری 

هر شرایطی فعالیت کنم.«
»به  گفت :  پایان  در  ناصری  عبداهلل  
اعالم  باید  اصالحات  جریان  من  نظر 
 ۹۲ در سال ۱۴۰۰ مثل سال های  کند 
شرایط  اگر  و  نمی گیرد  تصمیم   ۹۶ و 
اصالح طلب  چهره ای  با  داد،  اجازه 
»انتخاب  سیاست  به  دیگر  و  می آید 
بین بد و بدتر« تن نمی دهد. مردم از ما 
می پرسند در سال ۹۲ اگر آقای  جلیلی 
آمده بود شرایط کشور چه فرقی با االن 
می کرد و برجام که مایه مباهات دولت 
در  و  کرد  حل  را  مشکلی  چه  است، 

زندگی ما چه تغییری به وجود آمد.«

محمد  نوشت:  اعتمادآنالین 
حزب  مرکزی  شورای  عضو  عطریانفر، 
کارگزاران سازندگی، گفت: »اگر جریان 
معلوم  دالیل  به  نتواند  اصالح طلب 
فضای  به  را  خود  شاخص  چهره های 
می توان  کند،  وارد   ۱۴۰۰ انتخاباتی 
در  که  را  حمایتی  دارد  احتمال  گفت 
داشتند  روحانی  از   ۹۶ و   ۹۲ سال های 
سیزدهم  ریاست جمهوری  انتخابات  در 

از علی الریجانی به عمل بیاورند.«
شورای  عضو  عطریانفر،  محمد 
در  سازندگی،  کارگزاران  حزب  مرکزی 
علی  کاندیداتوری  احتمال  به  واکنش 
الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری 

الریجانی  »آقای  داشت:  اظهار   ۱۴۰۰
گذشته  دوره  چند  انتخابات  در 
از  یکی  عنوان  به  ریاست جمهوری 
مطرح  کاندیداتوری  اصلی  گزینه های 
خرج  به  عقالنیت  ایشان  اما  می شد، 
نمی کرد.  ورود  انتخابات  به  و  می داد 
نهم  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
برای  اتفاق  آن  که  کرد  شرکت  هم 

الریجانی تجربه ای خوب بود.«
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
»درباره  گفت:  صحبت هایش  ادامه  در 
نظر  در  را  این  باید  الریجانی  آقای 
داشت که شرایط  او نسبت به سال ۸۴ 
حال  هر  به  است.  کرده  فرق  کل  در 

کافی  مجلس  ریاست  دوره  سه  تجربه 
است تا او به عنوان یکی از نامزدهای 
اصلی و شاخص انتخابات ۱۴۰۰ مطرح 

شود.«
داد:  ادامه  اصالح طلب  چهره  این 
سال  چند  این  در  الریجانی  »علی 
از  سری  یک  با  ملموسی  طور  به 
است  گرفته  فاصله  تندرو  اصولگرایان 
اما  دارد.  اصرار  هم  فاصله  این  به  و 
دارد  اصولگرا  ماهیتی  شخصیتًا  ایشان 
شناخته  اصولگرایی  جریان  از  جزئی  و 
با  می شود. الریجانی در این چند سال 
تنگاتنگی  همکاری   و  رابطه  اعتدالیون 
داشته است، اما معلوم نیست اعتدالیون 

رتبه ای  و  جایگاه  چه   ۱۴۰۰ سال  در 
داشته  سیاسی-انتخاباتی  عرصه  در  را 

باشند.«
پایان  در  عطریان فر  محمد 
همنشینی  »درباره  گفت:  حرف هایش 
اصالح طلبان  با  الریجانی  احتمالی 
اصالح طلب  جریان  اگر  گفت  می توان 
چهره های  معلوم  دالیل  به  نتواند 
انتخاباتی  فضای  به  را  خود  شاخص 
حمایتی  دارد  احتمال  کند،  وارد   ۱۴۰۰
را که در سال های ۹۲ و ۹۶ از روحانی 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  داشتند 
عمل  به  الریجانی  علی  از  سیزدهم 

بیاورند.«

ناصر ایمانی:

ارتباط آقای الریجانی به لحاظ تشکیالتی با جریان اصولگرایی قطع بود

عبداهلل ناصری:     
چرا خاتمی تاوان نامردی بعضی آقایان را بدهد؟

محمد عطریانفر:
الریجانی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ۱۴۰۰ مطرح است

رهبر معظم انقالب:

 هر مسئولّیتی، هر ِسَمتی، هر توانایی ای، در کنارش 
یک مسئولّیتی دارد، یک تعّهدی وجود دارد

الیاس حضرتی:

نمایندگان به دیدار خانواده های کشته شدگان
 و مصدومان ناآرامی های اخیر می روند



کشــور  انتخابات  ســتاد  رئیــس 
گفت: به جز وزارت کشــور و شورای 
نگهبــان، هیچ نهادی حق دخالت در 

انتخابات را ندارند.
جمــال عرف در یــک گفت وگوی 
تلویزیونی با اشــاره بــه آغاز فعالیت 
ســتاد انتخابــات کشــور از دهــم 
اردیبهشت اظهار کرد: دو زمان برای 
برگزاری انتخابات مجلس به شورای 
نگهبــان ارســال کردیم کــه برای 
انتخابات در دوم اســفند  برگــزاری 
توافــق حاصل شــد. در این مدت ۹ 
دوره آمــوزش حقوقــی و اجرایی و 
ســایر آموزش ها برای دو هزار نفر از 

عوامل اجرایی برگزار شد.
"اجــرای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
انتخابــات، وظیفــه ســتاد انتخابات 
کشور است و شورای نگهبان وظیفه 
نظــارت را دارد"، تأکیــد کرد: هیچ 
نهاد دیگــری نمی تواند در برگزاری 

انتخابات دخالت کند.
عــرف همچنین گفــت: انتخابات 
پنج  در  نیــز  میــان دوره ای خبرگان 
حوزه یعنی تهران برای انتخاب ســه 
نفر و خراسان رضوی، شمالی، فارس 
و قم برای انتخاب یــک نفر برگزار 

می شــود. از )یکشــنبه( به مدت ۱۰ 
انتخابات مجلس شورای  روز ثبت نام 
اســامی در فرمانداری هــا و وزارت 
کشــور انجــام می شــود. همزمان، 
هیات های اجرایی و نظارت تشــکیل 
می شود و استعام از مراجع چهارگانه 
دادســتانی،  انتظامی،  نیــروی  یعنی 
ثبت احــوال و وزارت اطاعات برای 
انجام  شــده اند،  داوطلب  که  افرادی 
می شــود. ما جز ایــن مراجع، مرجع 

نداریم. دیگری 
اهم اظهــارات وی را بــه نقل از 

بخوانید؛ ایسنا 
*}درباره موضع وزارت کشــور در 
تقســیمات  احتمالی  وعده های  قبال 
داوطلبــان{:در  برخــی  کشــوری 
طرح هــای  برخــی  زمینــه  ایــن 
کارشناسی نشــده اعــام می شــود. 
کارشناسی  کشوری  تقسیمات  فرآیند 
و فنی اســت که عوامل جغرافیایی، 
تاریخــی و فرهنگــی در آن دخیل 
هســتند. این فرآیند در استانداری ها 
ســپس در وزارت کشور بررسی شده 
و ســپس به دولت ارسال می شود و 

فرآیند پیچیده ای دارد.
*نباید کسی برای اخذ رأی، چنین 

وعده هایی بدهد چــون انتظار ایجاد 
می کند و حتی این انتظارات می تواند 
مسائل امنیتی با خود به همراه داشته 
باشد. تقسیمات کشوری فعا متوقف 
تا چنیــن وعده هایی داده  می شــود 
نشود. از االن برخی چنین وعده هایی 
می دهند و ما هــم رفتار آنها را رصد 
می کنیــم. همچنین نباید از مطالبات 
شود.  سوءاستفاده  انتخابات  در  قومی 
اگر کســی بر تحریک مسائل قومی 
دســت بگــذارد، صاحیتــش تأیید 

نخواهد شد.
انتخابات،  امنیــت  *وظیفه ســتاد 

انتخابات است. امنیت  تامین 
ناجــا،  ســپاه،  کشــور،  وزارت   
از  اطاعــات  وزارت  و  دادســتانی 
اعضای این ســتاد هستند. این ستاد 
را رصد کــرده و  شــرایط موجــود 
پیش بینی و پیشــگیری های الزم را 

می دهند. انجام 
*بر مقابله با هزینه های غیرشفاف، 
اتفــاق نظر وجــود دارد. منابع مالی 
داوطلبان رصد خواهد شد و اگر اخبار 
مســتند و قابل اتکایی در این زمینه 
نظارت  و هیات هــای  ما  به دســت 
برسد، حتما به آنها رسیدگی می شود.

*طبق قانــون، هیات های اجرایی 
مالــی  تراکنش هــای  نمی تواننــد 
داوطلبان را بررســی کنند اما مراجع 
هزینه های  بررسی  ظرفیت  چهارگانه 
داوطلبان را دارند. پول های مشکوک 
می تواند سامت انتخابات را به خطر 
بیاندازد؛ بنابراین مــا بر فرآیند ورود 

پول به انتخابات حساسیت داریم.
*احــراز هویت در تمام شــعب به 
می شــود،  انجام  الکترونیکی  صورت 
افــراد از طریــق کدملی شناســایی 
خواهند شــد و دیگر کسی نمی تواند 
با شناســنامه جعلی یا شناسنامه افراد 
فوت شــده رأی دهــد. همچنیــن با 
شورای نگهبان در حال رایزنی برای 
اســتفاده از صندوق های الکترونیکی 
جمع بندی  بــه  هنــوز  که  هســتیم 
نرســیده ایم و باید ســؤاالت آنها را 
پاســخ دهیم. امیدوارم در این زمینه 

به یک جمع بندی برسیم.
*مــا در وزارت کشــور و ســتاد 
انتخابات کشــور تمام ســعی خود را 
امن،  انتخاباتی ســالم،  تــا  می کنیم 
با نشــاط و پرشــور برگــزار کنیم تا 
و  مجلسی تشکیل شــود که کارآمد 

در طراز انقاب اسامی باشد.

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: 
قانونًا شــورای نگهبان مسئول تأیید یا 
یعنی نظارت  این  و  ردصاحیت هاست 
اســتصوابی و نظارت استطاعی هیچ 

مفهومی در این موضوع ندارد.
مدیــران و ســردبیران بیش از ۲۰ 
رســانه مطرح کشــور و از جناح های 
مهمانعباســعلی  سیاســی،  مختلــف 
کدخدایی قائم مقام دبیر و ســخنگوی 

شورای نگهبان بودند.
در این نشســت که با موضوع بیان 
نظرات، پیشــنهادات و انتقادات درباره 
عملکردها و اقدامات شــورای نگهبان 
برگزار شــد، مدیران و سردبیران این 
را صریحًا  نقطه نظرات خود  رســانه ها 
خطاب بــه قائم مقــام دبیر شــورای 

نگهبان بیان کردند.
ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ 
به شــبهه یکی از مدیران رســانه ای 
کشــور درخصوص ردصاحیت برخی 
از کاندیداهــا به دلیــل گرفتن عکس 
یــادگاری بــا برخــی افــراد، اظهار 

داشــت: این که گفته می شود شورای 
نگهبان یک کاندیــدا را فقط به دلیل 
گرفتن عکــس یادگاری با برخی افراد 
مســئله دار، ردصاحیت کــرده، غلط 
اســت چرا که همین االن افرادی در 
مردم  نماینده  اسامی  شورای  مجلس 
هستند که، بعضًا با همین افراد عکس 
گرفتــه و حتی ارتبــاط نزدیکی هم با 
آن ها دارند، اما ردصاحیت نشــده اند، 
بنابراین مبنــای ما گرفتن یک عکس 

نیست.
نکتــه دیگری کــه کدخدایی به آن 
اشــاره کرد، این بود کــه، »در بحث 
حریــم خصوصــی داوطلبــان، قانون 
کامًا رعایت می شــود، مخصوصًا در 
مــورد التزام عملی به اســام؛ در این 
مورد، اگر گزارشــی درباره عدم التزام 
فرد به اســام به شورای نگهبان ارائه 
نشــود، شــورای نگهبان هیچ ورودی 
در این بــاره ندارد، اما اگــر گزارش یا 
مســتنداتی درباره عدم التــزام وجود 
بررسی می کنیم.  را  باشــد، آن  داشته 

معمــواًل گزارشــاتی در ایــن مورد از 
انتخابــات به دســت مان  داوطلبــان 

می رسد که بررسی می کنیم.
قائم مقام دبیر و ســخنگوی شورای 
پاســخ به ســؤالی درباره  نگهبان در 
داشت:  اظهار  انتخابات،  قانون  اصاح 
قانون انتخاباتی که در کشــور ما اجرا 
می شود، قانون مصوب دهه ۶۰ است و 
اصًا جوابگوی دهه ۹۰ نیست؛ به طور 
مثال، آیا در دهه ۶۰ تبلیغات و شــیوه 
اجرای انتخابات به شــکل فعلی بود؟ 
در دو دهه اخیر با رقابت های ســنگین 
سیاســی مواجه هســتیم که هر کسی 
خود را مکلف به شــرکت در انتخابات 
می بیند حال اینکــه در دهه ۶۰ اصًا 
اینطور نبــود و بنا بــر صاحیت ها و 
توانمندی های افــراد، نخبگان و افراد 
موجه بــه فرد پیشــنهاد می دادند که 
در انتخابات شــرکت کند، اما در حال 
حاضر شــرایط این طور نیســت بلکه 
متأســفانه ما شاهد جشــنواره ثبت نام 

افراد هستیم!

کدخدایی با بیــان اینکه ما از قانون 
فعلی ۳ محور اصلی را استخراج کرده 
و مبنــا و معیار عمل خود قرار داده ایم، 
گفت: فساد اقتصادی، فساد اخاقی و 
ضدیت با نظام و انقاب، ســه محور 
اصلــی شــورای نگهبان در بررســی 
صاحیت ها اســت و محکم روی این 

سه محور ایستاده ایم.
وی در خصــوص انتقــاد یکــی از 
مدیران درباره علت عدم اعام دالیل 
ردصاحیــت کاندیداهــا، تأکید کرد: 
قانون انتخابــات تصریح دارد که باید 
دالیل ردصاحیــت افراد فقط به خود 
فرد، آن هم به طــور محرمانه، اعام 
شــود و ما نمی توانیم خــاف قانون 
قانونی  عمل کنیم. در واقع، مستندات 
ردصاحیــت و یا عدم احراز صاحیت 
افراد به طور رسمی و طی یک نامه به 
فرد اعام می شــود، البته فرد می تواند 
به نتیجه ای که شورای نگهبان به آن 
دست یافته، اعتراض کند و اعتراضات 

هم به طور دقیق بررسی می شود.

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل گفت: 
مطالبات معیشــتی مردم، مطالبات بر 
حقی است که کسی آن را انکار نکرده 

است.
محمدرضا  پاســدار  دوم  »ســرتیپ 
یزدی« فرمانده ســپاه محمد رســول 
اهلل، در حاشــیه  حضور خود در جلسه 
امروز شورای شهر تهران، در ارتباط با 
اعتراضات اخیر در کشور و در واکنش 
به اظهارات حســام الدین آشنا، مشاور 
رئیس جمهــور مبنی بــر اینکه تمام 
نبوده اند،  اغتشاشــگر  کشته شــدگان 
گفت: برخی از افراد ما در جامعه توسط 
خورده اند.  تیر  پشــت  از  اغتشاشگران 
بنده ایــن را تایید می کنم و برخی هم 
آشــوبگر بوده اند. افرادی که کشــته 
شــده اند، بررسی و به خانواده های آنها 
سرکشــی می کنیم. همانطور که صف 
آشوبگران از صف مردم جدا شد، صف 
کشته شدگانی که قصد تخریب داشتند 

از کشته شدگان دیگر جدا می شود.
فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل در 

پاسخ به این پرسش که هیچ احتمالی 
در ایــن زمینه وجود نــدارد که برخی 
افراد به اشــتباه توسط ماموران امنیتی 
کشته شــده باشند، گفت: این مورد در 
حال بررســی است. در وضعیت کنونی 
امــکان تایید یا تکذیــب این موضوع 
نیســت، ولی به دقت در حال بررسی 
اســت که افــراد به چه دلیل کشــته 

شده اند.
ســرتیپ دوم پاســدار محمــد رضا 
یزدی در پاســخ به این ســوال که آیا 
برای افرادی که به دلیل فقر به خیابان 
آمــده بودند، آن هم با توجه به فضای 
کشــور که از اخبار اختاس آقازاده ها 
مکدر بود، حقی قائل هســتید؟ گفت: 
مردم  معیشــتی  مطالبات  بحث  قائدتا 
مطالبات بر حقی اســت که کسی آن 
را انکار نکرده اســت. کسانی که وارد 
عرصه اعتراض شدند، باید صف آنها از 
دیگران جدا شود. ما کسانی را داشتیم 
که بحث اعتراض نداشــتند. برخی از 
افراد دستگیر شــده از مرفه ترین افراد 

بودند. کســانی بودند که به هیچ وجه 
دغدغه مالی نداشــتند. اینها تنها برای 
آشوب آمده بودند. همچنین از بیرون، 

حمایت یا کنترل می شدند.
فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل در 
پاســخ به این پرسش که چرا تخریب 
امــوال در جنــوب شــهرها و مناطق 
فقیرنشــین بوده اســت، آیا این نشان 
نمی دهــد که مــردم فقیر دســت به 
اعتــراض زده اند، گفت:  بلــه، این را 
نقطه گذاری  ولی  گویید.  می  درســت 
دشــمنان ما در مکان هایی بوده است 
کــه زمینــه اجتماعی وجود داشــت. 
دشــمن وارد فضایی می شود که آن 
فراهم شده  توســط مردم عادی  فضا 
است. بر آن فضا سوار می شود و موج 

خود را راه می اندازد.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
می شــود اینگونه توجیه کرد که برخی 
مردم به دلیل خشم، سرمشق دشمنان 
اینگونه  یا خیــر؟ گفت:  پذیرفته اند  را 
نیســت. مردم در روز اول مســالمت 

آمیز وارد شدند، ولی عده ای سوار موج 
شــدند و شــروع به آتش زدن کردند. 
حتی فیلم ها موجود است، در جاهایی 
مردم به آنها اعتراض می کنند و مانع 
آسیب زدن می شوند. مردم می گویند 
ما آمده ایــم و اعتــراض داریم، چرا 
بانک را آتش می زنید. کدام فرد عاقل 
بخاطر مشــکل معیشت پمپ بنزین را 

آتش می زند.
ســرتیپ دوم پاسدار یزدی در پاسخ 
به این پرســش که آیا تخریب اموال 
الگوی اعتراضات در تمام جهان نبوده 
اســت؟ گفت: خیر، مقایســه کشور ما 
مقایسه مع الفارغ  با کشــورهای دیگر 

است. 
مــا نبایــد مقایســه کنیــم. مردم 
مــا مردمی فهیم هســتند. مــردم ما 
تشــخیص می دهند چه کسی به نفع 
آنها کار می کنــد و چگونه دنیا برای 
به هم زدن کشــور ما دست به دست 
هم داده اســت. واقعا مقایسه مردم ما 

با فرانسه درست نیست.

الریجانی:      علی 

برنامه ای برای انتخابات ۱۴۰۰ ندارم
علی الریجانی، رئیس مجلس شــورای اسامی همزمان با دهم آذرماه، 
»روز مجلس« در ســاختمان مشــروطه میزبان اهالی رسانه شد تا ضمن 
پاســخ ســواالت آنها، گزارشــی نیز از عملکرد مجلس دهم به رسانه ها 

ارائه دهد.
رییس مجلس همچنین در پاســخ به اینکه اگر بزرگان شــهر قم از او 
بــرای نامزدی در انتخابات مجلس دعوت کننــد، از انصراف خود باز می 
گردد؟ گفت: حقیقت این اســت که من در مجلس دهم هم نظرم این بود 
ورود نکنــم و االن که نگاه می کنم می بینم ۱۲ ســال توفیق نمایندگی 
مردم شــریف قم را داشــتم، آن زمان هم بزرگان و آقایانی تماس و نظر 
داشــتند و به نحوی شد که من را برای حضور در مجلس قانع کردند. این 
بــار هم برخی از بزرگان نامه نوشــتند و با مــن صحبت کردند و من هم 
تاش کردم آن ها را قانع کنم ۱۲ ســال برای حضور در این عرصه کافی 
اســت و به نظرم این تصمیم لحظه ای نیست و مدتی است روی آن فکر 

کردم و امیدوارم همین مسیر طی شود.
وی با بیــان اینکه برای انتخابات ریاســت جمهــوری آینده برنامه ای 
ندارد، گفت: البته هر وظیفه ای به دوشــمان باشــد انجام می دهیم همان 

طور که در ۴۰ ســال گذشته بر اساس عقیده مان کار کرده ایم.
رئیس مجلس در پاســخ به ســوالی درباره اینکه آیا در انتخابات گذشته 
رایزنی و گفتگو با شــورای نگهبان درباره بررسی صاحیت ها داشته اید 
یــا نه و آیــا در دوره آینده نیز صورت خواهد گرفــت، گفت: رایزنی ها با 
شــورای نگهبان همیشه بوده اســت، من به عنوان رئیس مجلس در این 
دو ســه دوره با برخی خانم ها و آقایانی روبرو می شدم که می گفتند در 

بررســی صاحیت آنها توجه کافی نشده یا رد شدند.
وی گفــت: ما هم پیگیری می کردیــم، گاهی به رهبر انقاب نامه می 
نوشــتم و ایشــان به شــورای نگهبان ارجاع می دادند یا خود من تماس 

هایی می گرفتیم تا حقی ضایع نشود.
الریجانی گفت: برخی از این رایزنی ها موثر واقع می شــد یا واقع نمی 
شد. این دوره هم دنبال خواهیم کرد،  اگر احساس کنیم حقی ضایع شده 

کنیم. پیگیری  داریم  وظیفه 
رئیس مجلس درباره زمزمه هایی که شــنیده می شود قرار است ریاست 
مجمع تشــخیص به او واگذار شــود، با خنده گفت: مجمع تشــخیص که 

رئیس دارد، این از عجایب است.
وی ادامه داد: در دولت در شــورای هماهنگی ســران قوا پیشــنهادی 
در مورد اصاح بنزین مطرح شــد، پیشــنهادات دیگری هم مطرح شــد 
منتهــا دولت می گوید که بنا به مصوبه مجلــس اختیار انجام کار را دارد. 
این موضوع پیش از این هم در مجلس مطرح شــده بود ما در ســال ۹۵ 
جلســه ای داشــتیم و به صورت مفصل درباره یارانه ها صحبت کردیم در 
مهر ۹۸ هم آقای مصری از طرف هیات رئیســه مامور شــد تا جلسه ای با 
مرکز پژوهش ها و ســازمان برنامه برگزار کند نتیجه آن جزوه و کتابی شد 
بــدان معنا آن که حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشــور به صورت 
غیر عادالنه توزیع می شــود باید ساالنه ســهم هر خانوار از یارانه انرژی 
حدود ۵۷ میلیون تومان باشــد که این اتفاق رخ نمی دهد ســهم برخی از 
خانوارها بســیار کم و برخی دیگر بسیار زیاد اســت. بنابراین پیشنهاداتی 
مطرح شــد که قیمت بنزین چطور باشد سناریوها هم به دنبال آن آمد که 
مرکز پژوهش ها و ســازمان برنامه به صورت جداگانه آن را بیان کردند. 
یک پیشــنهاد همین بود که  اجرا شد یعنی بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان 
و غیر ســهمیه ای ۳۰۰۰ تومان. پیشنهاد دیگر روی ۲۰۰۰ تومان بود سه 
ســاعت در مجلس بحث شــد و مرکز پژوهش ها و ســازمان برنامه هم 

داشتند. حضور 
او ادامــه داد: قانــون بــه دولت اختیار داده اســت کــه در این مدت، 
یارانه هایی که مربوط به انرژی اســت از شــفاف کنــد، به چه قیمتی هم 
برســد مشخص شده است. محل مصرف آن هم در قانون مشخص است. 
مشکل این اســت که حجم زیادی یارانه در کشور توزیع می شود و ایران 
در مصرف انرژی رتبه اول را در سال ۲۰۱۵ داشته است و یارانه انرژی را 
از جیب مردم اما غیرعادالنه توزیع می شــود و در زمینه بنزین این مسئله 

ناعادالنه بودن هم مشخص است.
او درباره جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی هم گفت: آنچه در 
شــورا مطرح شد دو وجه داشت، یک وجه مشــورتی و یک وجه تصمیم 
گیری، وجه مشــورتی در مورد نرخ ها بــود که به عهده دولت بود و چون 
رهبری گفتند مشــورت کنید، پس از مشــورت اعام شــد. آنچه تصمیم 
گیری شد این بود که چون منابع موجود اندک است، تصویب شد به جای 

۵۰ درصــد، کل منبع موجود را با اجازه رهبری به مردم بدهند.
الریجانی ســپس در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه با توجه به سخن 
رییــس جمهور مبنی بــر بی اطاعی از زمان اجرای طرح ســهمیه بندی 
بنزین، نظر ســران ســه قوه درباره اجرای طرح چه بوده اســت؟ گفت: 
بــه نظرم آنچه رهبــری معظم در درس خارج فقه خــود فرمودند، کاما 
حق بود، اما حواشــی کــه مطرح می کنند موضوع دیگری اســت. من از 
زمــان اجرای طرح مطلع بودم و پنجشــنبه هم با آقــای رحمانی فضلی 
راجع به برخی از مشــکات این امر صحبت کردم، البته من ســه شــنبه 
در جلســه غیرعلنی مجلس به نمایندگان دربــاره اجرای این طرح گفتم. 
بــه این نکته توجه بفرمایید که دولت می توانســت طبق قانون هدفمندی 
یارانه ها این کار را انجام دهد، اما به خاطر شــرایط و حساســیت ها درباره 
اجرای طرح مشــورت کرد، اما پیشنهاد از ســوی دولت بود، آن قسمتی 
که ســران تصمیم گرفتند این بود که به جــای ۵۰ درصد، تمام منابع به 

بگیرد. تعلق  مردم 
او ادامــه داد: به نظرم اقنــاع عمومی الزم بود و هنوز هم به آن احتیاج 

است و شــما اهالی رسانه باید در این زمینه کمک کنید.
رئیــس مجلس در بخش پایانی نشســت خبری خود در پاســخ به این 
ســوال که پاســخ حاکمیت و مجموعه نظام وقتــی اعتراضات را به حق 
می شناســیم، اصاح طرح و تغییر اســت یا خیر؟ گفت: ما در مورد حق 
اعتــراض مدلــی را در مجلس داریم و صنوف مختلــف اعتراضاتی دارند 
و بیــان می کنند و یک نفر از اعضای هیات رئیســه یا کمیســیون ها از 
خواســته معترضان مطلع می شــوند و این فرمــول را در پارلمان که باید 

صدای مردم باشد داریم.
الریجانــی نظر خود درباره قطعی اینترنت را اینطور بیان کرد: شــورای 
امنیت تصمیم قطعی اینترنت را گرفت و بخشــی از آن هم منطقه ای بود، 
البته مســئله ضرردهی برخی از کســب و کارها هــم در نظر گرفتند و به 

همین دلیل به ســرعت اینترنت متصل شد.
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خبر

وزارت اطاعات طی اطاعیه ای اعام کرد وزارت اطاعات جمهوری اسامی ایران قاطعانه اقدامات این شبکه و کارکنان آن را مصداق همکاری با دشمنان جمهوری 
اسامی ایران در اقدامات تروریستی دانسته و بر همین اساس؛ حکم ممنوع المعاملگی و توقیف کلیه اموال کارکنان و مرتبطین آن در داخل کشور توسط قوه محترم 
قضائیه صادر گردید و مورد تعقیب بین الملل نیز قرار خواهند گرفت تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در خدمت به بیگانگان و خیانت به کشور، آتش زدن به اموال 
مردم را افتخاری برای خود می دانند. البته آن دسته از کارکنان شبکه ها که ضمن ابراز ندامت، همکاری خود را با شبکه های ماهواره ای متوقف نمایند، مشمول عفو 

و رافت اسامی قرار خواهند گرفت.

اطالعیه وزارت اطالعات 
درباره شبکه ماهواره ای

 ایران اینترنشنال

غالمحسین کرباسچی:    

احزاب نه در کشور نقش مهمی دارند، 
نه کسی تحویل شان می گیرد

غامحسین کرباسچی به روزنامه شرق گفت:واقعیت این است که احزاب در نظام 
اجرائی ایران نقش مهمی ندارند و وزارت کشور صرفا برای تبلیغات آمار کمی احزاب 
را ارائه می کند و لیســت کردن اسامی احزاب چنین القا می کند که تحزب در کشور 

جریان دارد.
در شــرایط کنونی به احزاب بها داده نمی شود و عما کاره ای نیستند و اگر فردی 
که در حزبی فعالیت می کند هم مســئولیتی بگیرد، در اجرای مسئولیتش بر اساس 

تشخیص حزب متبوعش عمل نمی کند.
دولت حزبی هم نداریم و حتی در مجلس هم افراد بر اساس توانایی های شخصی یا 
آشنایی های محلی یا خانوادگی رأی اخذ می کنند. در شهرهای بزرگ هم جریان های 

سیاسی و نه لزوما احزاب تعیین کننده اند.
در شرایط فعلی احزاب باید برنامه های مشخص خود را ارائه کنند و اگر بر اساس 
برنامه هایشان رأی آوردند، مســئولیت برعهده بگیرند و بگویند که با یک سازوکار 
مشــخص برنامه ها را اجرائی می کنیم، مردم هم باید پیگیر برنامه های حزب مورد 
حمایت خود باشــند.  هرچند درحال حاضر همان طور که اشــاره کردم، احزاب خیلی 

جدی  گرفته نمی شوند.
نکته مهم دیگر این است که مسئوالن هم عاقه ای ندارند که پایگاه حزبی خود را 
مشخص کنند و برای مثال هر رئیس جمهوری که روی کار می آید، به  صورت مدام 
می گوید که من وابســته به هیچ حزبی نیستم یا حتی نمایندگان مجلس هم همین 
سیاســت را پی می گیرند و احتماال برای تأییدصاحیت شدن در دوره بعدی مجلس 
از حزب خود برائت می جویند؛ در چنین شــرایطی آبرویی برای تحزب در ایران باقی 
نمی ماند. در خود احزاب هم مشــکات کم نیست و کارکرد حزبی به مصاحبه ها و 

بیانیه های گاه به گاه تقلیل یافته است.

کیهان:   

 موسوی ماجرای اخیر را به کشتار شاه 
در میدان ژاله تشبیه کرد

به گزارش خبرآناین روزنامه کیهان نوشت:مواضع منتشره به نام سه تن از سران 
فتنه۸۸ و به بهانه اغتشاشات بنزینی، بار دیگر از رفتار توأم با غرض ورزی و بی اختیاری 

آنها خبر می دهد.
خاتمی، موسوی و کروبی اخیراً در اظهارنظرهایی، ضمن تبرئه و توجیه جنایت ها 
و شرارت های انجام گرفته از سوی شبکه سازمان یافته ضد انقاب و اشرار مسلح، و 
بی آنکه انتقادی را متوجه دولت به عنوان طراح و مجری گران کردن و سهمیه بندی 
بنزین بکنند، تاش کردند نظام را در موضع اتهام بنشانند و با همان ادبیات رسانه ها 

و محافل ضدانقاب شبهه پراکنی کنند.
موســوی در این زمینه با کتمان جنایت های اشــرار و تروریست ها در آدم کشی، 
آتش زدن پمپ بنزین ها و بانک ها و اموال عمومی و خصوصی، حمله به مســاجد و 
حسینیه ها و آتش زدن قرآن، و حمله به عابران و رهگذران بی گناه، ماجرای اخیر را 
به کشــتار شاه در میدان ژاله تشبیه کرد)!!( و تیتر یک رسانه های وابسته به MI۶ و 
سیا شد که همواره ابزار کودتا و سرکوب بوده اند. به عنوان مثال، سایت شبکه دولتی 
انگلیس در حالی موضع موسوی را تیتر نخست خود کرد که بی سیم کودتای ۲۸ مرداد 
۳۲ بود و به مدت ۲۵ سال دیگر، اختناق محمدرضا پهلوی را به ملت ایران تحمیل 
کرد. خاتمی نیز در اظهارنظر مشــابهی، جانب جنایتکاران آشوب طلب و وابسته به 
گروهک ها را در حوادث اخیر گرفته و نظام را تلویحاً متهم به خشونت و سرکوب کرد.

همچنین مشابه موسوی، بیانیه ای هم به نام کروبی از سوی رسانه های ضدانقاب 
منتشر شده که ادبیات آن، به ادبیات موسوی و خاتمی نزدیک و شبیه است.

علی مطهری:    
جایگاه مجلس را پایین می آوردند

علی مطهری در روزنامه ایران نوشــت:مجلس شورای اسامی در دوره های اخیر 
از شأنیت و جایگاه خود فاصله گرفته و به نظر می رسد اقداماتی منجر به آن شده تا 
این نهاد مهم کشور محدود شود. این اقدامات البته از دو سو یعنی از بیرون و داخل 

مجلس انجام گرفته است.
تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از عوامل محدودکننده پارلمان 
اســت. فلسفه وجودی این شورا تســهیل دور زدن تحریم ها بود تا در جایی که باید 
تصمیم فوری و فوتی گرفته شود اقدام شود. ولی این شورا وارد سایر مسائل هم شده 
است و درباره مسائل کان کشور و کاری که در واقع مجلس و دولت باید انجام دهند 

نیز تصمیم می گیرد.
طبعاً مجلس تا حدودی به حاشیه رانده شده است. این شورا باید موقت باشد و کم 
کم برچیده شود  چرا که هر قدر امور کشور در مسیر طبیعی و قانونی خود قرار داشته 

باشد برای کشور بهتر و به دموکراسی نزدیک تر است.
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری هم باعث محدود کردن 
مجلس شــده است. با بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام در 
مجمع، مصوبه مجلس عاوه بر شــورای نگهبان در مجمع تشخیص هم بررسی 
می شود و در واقع شورای نگهبان دومی برخاف قانون اساسی پدید آمده است. آنها 
به راحتی می توانند هر مصوبه ای را مخالف یکی از سیاست های کلی اعام و آن را 
متوقــف کنند. در حال حاضر برخی طرح ها و لوایح در مجمع به خاطر همین روش 
بدعت آلود معطل مانده است. این هم دست مجلس را بسته است. در حالی که اساسًا 
سیاست های  کلی نظام عین قانون اساسی یا متمم آن نیست که بگوییم مغایرت با 
آن مغایرت با قانون اساسی است. مصوبه مجلس تنها توسط شورای نگهبان آن هم 
صرفاً از جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل بررسی است. اینها مواردی است 

که اخیراً مجلس را از بیرون تضعیف کرده است.
البته نهادهایی نیز قبًا به وجود آمده که در قانون اساســی نیست و قانونگذاری 
می کنند مثل شــورای عالی انقاب فرهنگی. در صحبت های مقام رهبری تصریح 
شده است که کار این شورا سیاستگذاری است. ما هم قبول داریم که این شورا در حد 
سیاستگذاری اقداماتی داشته باشد اما مواردی داریم که قانونگذاری است و مجلس 
اساســاً از آن خبر نداشته مثل ستاره دار کردن دانشجویان یا محدود کردن برخی در 
تحصیات عالی و اشتغال که در شورای عالی انقاب فرهنگی تصمیم گیری شده و 

در  واقع قانونی نیست.
شورای عالی فضای مجازی هم به همین منوال است. شورای عالی امنیت ملی البته 
در قانون اساسی وجود دارد ولی برخی کارهای غیرمربوط به آنها ارجاع داده می شود 
که دخالت در کار سایر نهادها است. مثًا موضوع تعیین تکلیف محصوران خانگی به 
عهده قوه قضائیه اســت. در ابتدا هم  قوه قضائیه باید تصمیم  می گرفت ولی به این 
شورا ارجاع شد و در واقع این شورا برای آنها بدون محاکمه مجازات تعیین کرد. اگر 
معتقدند این افراد جرمی مرتکب شده اند قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند و طبق 
قانون در دادگاه علنی حرفشان را بزنند و براساس عدالت حکم شود همانطور که طرف 
مقابل هم باید بابت خطاهایی که مرتکب شــده به دادگاه بیاید. مجلس نمی تواند از 

شورای عالی امنیت ملی سؤال کند.
در حالی که اگر به قوه قضائیه ارجاع شده بود الاقل از طریق وزیر دادگستری قابل 

پیگیری و سؤال بود. اینها محدودیت هایی است که برای مجلس ایجاد شده است.
در داخل مجلس هم ممکن است برخی موارد که به تضعیف مجلس منجر شده به 
عملکرد ما نمایندگان مربوط شود. مثًا در مورد گرانی بنزین، هم مجلس و هم دولت 
می دانستند که این موضوع باید به نحوی صورت پذیرد چون به زودی نیازمند واردات 
بنزین می شــدیم. ولی هر دو توپ را به زمین یکدیگر می انداختند و احیاناً ماحظه 
انتخابات را داشتند. این امر باعث شد موضوع باتکلیف بماند و شورای سران وارد حل 
موضوع شود و به شکل نامناسب اجرا شود. اگرچه  این کار در درجه اول وظیفه دولت 
بود زیرا مجلس اختیار افزایش قیمت حامل های انرژی را به دولت داده بود، ولی وقتی 
مجلس احساس  کرد که دولت این کار ضروری را انجام نمی دهد باید خودش به نحو 
بهتر و با شیب مایم  انجام می داد تا آسیب کمتری داشته باشد، اما مجلس تعلل کرد.

رخداد

در روزهایی که کشــور درگیر اعتراض 
و تجمعــاِت مردم تهی دســت شــده و 
تمام اعتراض به ناکارآمدی و فســاد، در 
بخش هــای مختلف، بــا افزایش قیمت 
بنزیــن جرقه خورد و پیــکان اعتراضات 
متوجه دولت و وزارت نفت شــده است؛ 
اخبار متناقضی از احواالت بابک زنجانی 
بزرگترین متهم نفتی تاریخ کشورمان به 

گوش می رسد.
برخی بر این عقیده اند که بابک زنجانی 
با تاش وافر یک جریان سیاسی خاص 
از زندان رهایی یافته اســت.  هرچند که 
مقامات قضایی کشــور این خبر را تایید 

نکرده اند.
در طول چند ماه گذشته بابک زنجانی 
علیه وزیــر و مشــاوران وزارت نفت به 

دادســرای کارکنان دولت شکایت کرده 
است.

یکی از مشــاوران حقوقــی زنگنه هم 
با شــکایت بابک زنجانی در شعبه سوم 
بازپرســی کارکنان دولت مورد بازجویی 
قرار گرفته اســت. جای پرسش دارد که 
بدهکارترین تاجر نفتی به دولت با پشتوانه 
کــدام جریان توانســته اســت از زیر بار 
پرداخت نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان 

پول بی زبان مردم شانه خالی کند؟
بابک زنجانی در اوائل تابستان گذشته 
در ماقات حضوری با یکی از مشــاوران 
وزیر نفت گفته بود که بزودی جای من و 

شما و وزیرتان عوض می شود!
اکنون اخبــار متناقضی از حضور بابک 
زنجانــی در بیــرون از زنــدان به گوش 

می رسد.
امید مردمی به آیت اهلل رئیسی در مبارزه 
بی وقفه و بدون تبعیض با فساد تنها چراغ 
روشن در این روزهاست. به همین خاطر از 
مقامات عالیرتبه و سخنگوی محترم قوه 
قضاییه انتظار داریم با تکذیب این خبر به 

شایعات اخیر پایان دهند. 
همچنین از مشاور محترم حقوقی وزارت 
نفت که شاکی بابک زنجانی است، انتظار 
می رود با هماهنگی قاضی محترم پرونده 
به اویــن بــرود و در ماقاتی حضوری 
از زنجانــی بخواهد کــه در ازای دریافت 
تخفیف مجازات، با توجه به شرایط سخت 
فعلی کشور نشانی از اموال پنهان شده اش 
را بدهد تا دولت در این وانفسای مشکات 
اقتصادی بتواند آنرا در راستای فقرزدایی 

هزینه نماید.
اگــر بابک زنجانی از زندان بیرون آمده 
باشــد باید مشخص شــود با چه مقدار 
وثیقه ای بوده و وثیقه مزبور از کجا تامین 

شده است.
ما انتظار داریــم که این خبر تکذیب و 
محل اقامت ایــن روزهای بابک زنجانی 
به اطاع مــردم و مقامات حقوقی وزارت 

نفت برسد.
ارقامی که در این پرونده بخشی از اموال 
مکتسبه بابک زنجانیست که از دور زدن 
تحریم ها حاصل شده، همان کسری های 
بودجه دولت است که بخشی توسط بابک 
و بخشــی توســط بقیه محکومان فساد 
بلعیده شد و علی الظاهر هنوز هیچ رقمی 

به خزانه کشور بازنگشته است.

رئیس ستاد انتخابات کشور:    
تحریکقومیتیکنید،تاییدصالحیتنمیشوید

کدخدایی:    
کاندیداهارابخاطرعکسیادگاریردصالحیتنکردیم

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل:  

اینکهمردمازسویمامورانامنیتیتیرخوردهباشنددرحالبررسیاست

حال و روز  این روزهای بزرگترین متهم تاریخ نفتی ایران؛

بابک زنجانی کجاست؟



4
فرهنگی - هنری

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

دوشنبه   11 آذر 98   شماره 740

موزه مرکزی شهدا میزبان آیین رونمایی از بیست عنوان کتاب تازه نشر شاهد با حضور جمعی از مدیران فرهنگی و سیاسی  و اصحاب رسانه بود.
به گزارش ایسنا، ۲۰ عنوان کتاب فاخر حوزه ایثار و شهادت نشر شاهد با حضور حجت االسالم کاویانی راد معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، دکتر بروجردی ریس 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دکتر رحیم نریمانی مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد،  سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه، فریده اوالدقباد نماینده مجلس شورای اسالمی، دکتر 
محسن پرویز و دکتر  مختارپور و جمعی از نویسندگان و اصحاب رسانه برگزار شد. در این مراسم،سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:برای نخستین بار است که نحوه 

حضورم را در جبهه می خواهم بازگو کنم. من در ۱۴ سالگی با دست بردن به شناسنامه ام سن خودم را به ۱۷ سالگی تغییر دادم و به جبهه رفتم و در سه عملیات بزرگ نیز حضور داشتم.

رونمایی از ۲۰ کتاب 
نشر شاهد

رویداد

مجموعه  انتشار  از  رضوی(  قدس  آستان  )انتشارات  به نشر  مدیرعامل 
داستان های منتخب جشنواره داستان نویسی شهید مدرس )ماه مجلس( 
با سالروز شهادت این  با عنوان »مرثیه ای بر آن تربت پاک« همزمان 

عالم بزرگوار خبر داد.
حسین سعیدی روز یکشنبه اظهار کرد: فراخوان دومین جشنواره ملی 
مدرس  اهلل  آیت  شهید  معرفی  هدف  با  مجلس«  »ماه  داستان نویسی 
و  ادبی  استعدادهای  پرورش  و  کشف  دیانت،  و  سیاست  پرچمدار  )ره( 
اماکن  و  متبرکه  بقاع  مؤسسه  توسط  قلم  اهل  و  نویسندگان  با  ارتباط 
۱۳۹۷ منتشر و در مجموع  آذرماه سال  به نشر در  با همکاری  مذهبی و 
بیش از ۱۵۰ اثر در قالب داستان کوتاه از سراسر کشور به دبیرخانه این 

ارسال شد. جشنواره 
در  جشنواره  این  منتخب  داستان  هفت  مجموعه  کرد:  تصریح  وی 
کتابی با عنوان »مرثیه ای بر آن تربت پاک« همزمان با سالروز شهادت 
آیت اهلل سید حسن مدرس )ره( و روز مجلس توسط انتشارات به نشر به 

بازار کتاب عرضه شد.
های  داستان  مجموعه  نخست  بخش  حاضر  کتاب  سعیدی  گفته  به 
با عناوینی همچون  داستان هایی  این جشنواره است که شامل  منتخب 
حبسیه،  شبیه خوان،  بود،  سیر  که چشمش  گرسنه ای  تربت  بر  ای  مرثّیه 
خسته باسین کشیده، شب آمدند، تفنگچی و عقال در ۱۱۹ صفحه آمده 

است.
مدیرعامل به نشر یادآور شد: مدرس بزرگ مردی بود که امام خمینی 
)ره( و مقام معظم رهبری بارها از او به نیکی یاد کردند و بر شناختن و 
لذا  اند  نموده  تاکید  یادش  و  نام  نگه داشتن  زنده  و  اندیشه ها  شناساندن 
اقدامات  تاکنون  واال  این شخصیت  معرفی  منظور  به  و  راستا  همین  در 
جمله  از  که  است  شده  انجام  رضوی  قدس  آستان  به همت  ارزشمندی 
مدرس  شهید  موضوع  با  فراوانی  کتاب های  انتشار  و  چاپ  اقدامات  این 

باشد. می 
»مرثیه ای بر آن تربت پاک« در قطع رقعی، با تیراژ یکهزار نسخه و 

با قیمت ۲۰۰ هزار ریال منتشر شده است.

هیات انتخاب بخش رادیو تئاتر در 
جشنواره فجر معرفی شدند 

  هیات انتخاب آثار بخش رادیو تئاتر سی و هشتمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر از سوی دبیرخانه این رویداد معرفی شدند.

به گزارش دبیرخانه سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، جهانشاه 
آل محمود، فریبا متخصص و میرطاهر مظلومی داوری آثار بخش رادیو تئاتر 

این دوره از رویداد هنرهای نمایشی فجر را برعهده خواهند داشت.
جهانشاه آل محمود متولد ۱۳۳۹ و فارغ التحصیل رشته فیلمنامه از دانشگاه 
هنر است. وی تجربه ۳۷ سال نویسندگی و سردبیری نمایش های رادیویی، 
سیما،  پنج  شبکه  فیلمنامه  کارشناسی  نمایشنامه،   ۲۰۰ از  بیش  نگارش 
فیلمنامه  شورای  در  عضویت  و  سیما  سه  شبکه  برنامه  و  طرح  کارشناسی 

موسسه صبا را در کارنامه حرفه ای خود دارد. 
نمایش های  تئاتر، سینما،  بازیگر  بروجرد  در  متولد ۱۳۴۰  فریبا متخصص 
رادیویی و تلویزیون است. وی کار هنری خود را از سال ۱۳۶۰ با تئاتر آغاز 
کرد و در سال ۷۰ به تلویزیون آمد. بازی در سریال های به کجا چنین شتابان، 
تولدی دیگر، چشم به راه، به دنیا بگویید بایستد، در چشم باد از جمله آثار 

این هنرمند است. 
میرطاهر مظلومی متولد ۱۳۵۳ در تهران بازیگر تئاتر، نمایش های رادیویی، 
تلویزیون، سینما و صداپیشه است. وی بازی در فیلم های سینمایی متعدد از 
جمله رستاخیز، به نام پدر، وقتی همه خوابیم، زمهریر سریال های تلویزیونی 
روزگار قریب، مدار صفر درجه، تا ثریا، پدرخوانده و نمایشنامه های رادیویی 

متعدد و صداپیشگی آثار سینمایی را در کارنامه کاری خود دارد. 
پیش از این امین رهبر نیز به عنوان مدیر این بخش معرفی شده بود. 

سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند 
۱۰ تا ۲۰ بهمن ماه امسال برگزار می شود.

نشست های ۱۰ روز با عکاسان اعالم شد 
 

نشست های گفت وگو با عکاسان و نقد هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان 
اعالم شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، نشست های 
هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران در بخش های گفت وگو با عکاسان 
و نقد و بررسی نمایشگاه از ۱۰ تا ۱۷ آذر ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری 

تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
در بخش گفت وگو با عکاسان ۱۲ نشست با حضور ۳۰ عکاس از بین ۴۰ 
عکاسی که پروژه های آنان در نمایشگاه هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان 
ایران به نمایش درآمده است، برگزار می شود و هفت نشست نقد و بررسی 
با حضور هنرمندان، استادان و منتقدان و پژوهشگران هنر در بخش نقد و 

بررسی نمایشگاه برگزار می شود.

پرتره موتسارت چهار برابر رقم تخمینی فروخته شد

بازخوانی رمان »جاناتان مرغ دریایی« در رادیو

»شبی که ماه کامل شد« نخستین جایزه بین المللی خود را دریافت کرد

از چهره  نقاشی بی نظیر  تابلوی  یک 
ولفگانگ آمادئوس موتسارت آهنگساز 
یورو  میلیون  چهار  مبلغ  به  اتریشی 
)۴.۴ میلیون دالر( در حراجی کریستیز 

پاریس فروخته شد.
حراجی کریستیز قبل از فروخته شدن 
تابلو، رقم ۸۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون یورو 

را برای این اثر تخمین زده بود.
چهار  از  یکی  که  اثر  این  قدمت 
که  است  موتسارت  از  نقاشی  تابلوی 
در زمان حیاتش از وی کشیده شد، به 
سال ۱۷۷۰ بازمی گردد و به جیامبتینو 
 Giambettino( سیگنارولی 
نسبت  ایتالیایی  نقاش   )Cignaroli

داده می شود
 ۱۳ سن  در  را  موتسارت  تابلو،  این 
قرمز  کتی  و  گیس  کاله  با  سالگی 
رنگ نشان می دهد که در حال نواختن 

هارپسیکورد است.
اثر، در  این  موتسارت در زمان خلق 
ادامه  ضمن  و  برد  می  سر  به  ایتالیا 
این  در  هنر،  رشته  در  تحصیالت خود 

کشور کنسرت برگزار می کرد.
لوجیاتی  پیترو  سفارش  به  تابلو 
شهروندان  از   )Pietro Lugiati(
اجرای  از  پس  روز  چند  ونیزی، 

موتسارت در ژانویه ۱۷۷۰، خلق شد.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 

موتسارت در سال ۱۷۵۶ در سالزبورگ 
اتریش به دنیا آمد و در سال ۱۷۹۱  از 
دنیا رفت. وی در همان دوره کودکی، 
توانایی اش در زمینه موسیقی را نشان 
می داد، به طوری که از سن ۵ سالگی 
موسیقی می ساخت و در مقابل خانواده 
های سلطنتی اروپا می نواخت. او در ۷ 
سالگی اولین سمفونی و در ۱۲ سالگی 

اولین اپرای کامل خود را نوشت.
خود  کوتاه  زندگی  در  هنرمند  این 
شامل  موسیقی  قطعه   ۶۰۰ از  بیش 
کنسرتو،  سمفونی،  اپرا،  برای  موسیقی 
و  سرناد  سونات،  مجلسی،  موسیقی 

موسیقی برای گروه ُکر ساخت.

چنان  کودکی،  دوران  همان  از  وی 
پدرش  که  داد  نشان  خود  از  نبوغی 
آموزش  به  مستمر  و  جدی  طور  به 
جزو  موتسارت  پرداخت.  فرزندش 
کالسیک  آهنگسازان  ترین  محبوب 
هنری  موسیقی  در  نفوذش  و  بود 
غرب کامال محسوس است.  لودویگ 
آهنگساز  و  دان  موسیقی  بتهوون  فان 
خود  آثار  نخستین  آلمانی  برجسته 
و  کرد  خلق  موتسارت  تاثیر  تحت  را 
یوزف هایدن موسیقی دان و آهنگساز 
اتریشی در توصیف موتسارت گفت که 
آیندگان تا ۱۰۰ سال چنین استعدادی 

را نخواهند دید.

ریچارد  دریایی«  مرغ  »جاناتان  رمان 
باخ که در یکی از ترجمه های فارسی با 
منتشر  آذرباد«  نام  به  »پرنده ای  عنوان 
در  رضوی  بهروز  صدای  با  است،  شده 
برنامه »کتاب شب« رادیو تهران روایت 
می شود. به گزارش ایسنا، رمان ریچارد 
باخ در شش قسمت ۲۰ دقیقه ای، از ۱۶ تا 
۲۱ آذر، با صدای بهروز رضوی در برنامه 
»کتاب شب« رادیو تهران خوانده خواهد 
شد. به گفته محمدباقر رضایی ـ سردبیر 
تا  رمان  این  فارسی  برگردان  ـ  برنامه 

بار صورت گرفته است که  به حال ۱۷ 
نشان دهنده زیبایی و اهمیت آن در بین 

کتابخوان هاست.
اغلب این ترجمه ها با عنوان »جاناتان 
از  برخی  ولی  بوده،  دریایی«  مرغ 
آن  برای  دیگری  نام های  مترجمان، 
انتخاب کرده اند که یکی از زیباترین آنها 
»پرنده ای به نام آذرباد« است که به سلیقه 
سودابه پرتوی انجام گرفته و در انتشارات 
شکوفه امیرکبیر منتشر شده است. حتی 
یکی از مترجمان، جمال میرصادقی آن را 

با عنوان »جاناتان مرغ نوروزی« به دست 
دیگر  از  گفت:  است.وی  سپرده  چاپ 
نام ها  این  به  اثر می توان  این  مترجمان 
اشاره کرد. فرشته مولوی و هرمز ریاحی، 
مرتضی  رمضانی،  غزال  زارعی،  عباس 
سعیدی تبار، فاطمه محمدی، نسیم امیر 
اعظمی، زهره زاهدی، حسن نامدار، الدن 
جهانسوز، مهسا یزدانی، ساناز بهگام، مبینا 

شاهری، کاوه میرعباسی و...
رضایی یادآور شد: خوانش این اثر در 
ترجمه  روی  از  شب«،  »کتاب  برنامه 

سودابه پرتوی، با نگاهی به چند ترجمه 
دیگر و همچنین ویرایش رادیویی خواهد 
سلیقه های  از  تلفیقی  واقع،  در  که  بود 
باخ  گوناگون در ترجمه شاهکار ریچارد 
است.برنامه »کتاب شب«، کاری از گروه 
اخالق و زندگی شهروندی رادیو تهران 
نویسندگی  و  سردبیری  به  که  است 
رضا  تهیه کنندگی  رضایی،  محمدباقر 
فراهانی،  محسن  صدابرداری  و  قربانی 
هرشب، بجز جمعه ها، ساعت ۲۳ و ۳۰ 

پخش می شود.

کامل  ماه  که  »شبی  سینمایی  فیلم 
آبیار جایزه  شد« به کارگردانی نرگس 
تماشاگران  نگاه  از  فیلم  بهترین 
تالین«  سیاه  »شب های  جشنواره 

استونی را به دست آورد.
فیلم  عمومی  روابط  گزارش  به 
شد،  کامل  ماه  که  شبی  سینمایی 
نویسندگی  به  سینمایی  ساخته  آخرین 
حضور  با  آبیار  نرگس  کارگردانی  و 
تالین،  سیاه  های  شب  جشنواره  در 
نگاه  از  فیلم  بهترین  جایزه  توانست 
تماشاگران را در این جشنواره که رده 
آن الف جهانی است را از آن خود کند.

سومین  و  بیست  اختتامیه  مراسم 
تالین  سیاه  های  شب  فیلم  جشنواره 
شب گذشته ۹ آذرماه برگزار شد و آبیار 
جشنواره  فیلم  بهترین  جایزه  توانست 
از نگاه تماشاگران را به همراه دو هزار 

یورو جایزه نقدی به دست آورد.
نگاه  از  فیلم   بهترین  جایزه 

بزرگ  های  جشنواره  در  تماشاگران 
تولید  های  فیلم  به  معمول  طور  به 
انگلیسی  های  فیلم  یا  و  کشور  آن 
جایزه  اعطای  که  شود  می  اهدا  زبان 
فیلم  یک  به  تماشاگران  فیلم  بهترین 
ساخته ایران از اقبال مردم، منتقدان و 
این  به  در جشنواره  حاضر  سینماگران 

فیلم حکایت دارد.
در  بود  توانسته  آبیار  این  از  پیش 
سینمایی  رویداد  این  دوره  بیستمین 
فیلم  برای  کارگردانی  بهترین  جایزه 

سینمایی نفس را دریافت کند.
آبیار  نوشته  شد  کامل  ماه  که  شبی 
تهیه کنندگی  و  اصفهانی  مرتضی  و 
نخستین  برای  قاسمی  محمدحسین 
جشنواره  دوره  هفتمین  و  سی  در  بار 
فجر به نمایش درآمد و با نامزدی در 
بلورین  سیمرغ   ۶ توانست  رشته   ۱۳
کارگردانی،  بهترین  فیلم،  بهترین 
بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین 

بازیگر  بهترین  زن،  اول  نقش  بازیگر 
چهره  بهترین  و  زن  مکمل  نقش 

پردازی را به خود اختصاص دهد.
دختر  روایت  سینمایی  فیلم  این 
شهر  جنوب  مناطق  از  جوانی 
جوانی  عشق  درگیر  که  است  تهران 
شهرستانی می شود و این در حالیست 
که دختر به دالیلی مجبور به مهاجرت 

برادرش  این مسیر،  ایران است. در  از 
راه،  میانه  در  اما  می شود  همراه  او  با 

اتفاقاتی برای آن ها رقم می خورد.
در فیلم سینمایی شبی که ماه کامل 
شاکردوست،  الناز  شکیبا،  هوتن  شد 
و  مقدمی  شبنم  صدرعرفایی،  فرشته 
می  نقش  ایفای  به  رحیمیان  آرمین 

پردازند.

همزمان با روز مجلس؛

»مرثیه ای بر آن تربت پاک« کتاب شد
جشنواره  اختتامیه  شب  با  همزمان 
موسیقی دانشجویی صبا، برگزیدگان 
این دوره از جشنواره معرفی و ارکستر 
از پرویز مشکاتیان  آثاری  ایران  ملی 

را اجرا کرد.
جشنواره موسیقیایی صبا شب گذشته 
تاالر رودکی  آذر طی مراسمی در   ۹
بصورت رسمی به کار خود پایان داد.

در شب اختتامیه جشنواره دانشجویی 
صبا ارکستر ملی ایران در این رویداد 
به رهبری میهمان مهدی قاسمی و 
روی صحنه  به  تاج  وحید  خوانندگی 
رفت و آثار برگزیده پرویز مشکاتیان 
با  آزاد«  »سرو  و  »بیداد«  چون: 
»محبوب  عبدی«،  »بهزاد  تنظیم 
کیهانی  کارن  تنظیم  با  وطن«  من، 
و همچنین »چهار مضراب دوِدعود« 

را اجرا کرد.
دومین  اختتامیه  آیین  آغازین  بخش 
تیزر  پخش  صبا  موسیقی  جشنواره 
جشنواره بود و سپس گروه موسیقی 
به  خدامی  عابد  سرپرستی  به  چکاد 

اجرا پرداخت.
از  تصاویری  پخش  با  ادامه  در 
زندگی نامه استاد مشکاتیان با صدای 
بابک  مشکاتیان،  پرویز  مرحوم 
خضرائی، پژوهشگر موسیقی، و بیژن 
سخنرانان  اولین  به عنوان  کامکار 
به  مشکاتیان  پرویز  باره  در  برنامه 

ایراد سخنرانی پرداختند.
ادبیات  بر  مشکاتیان  ستودنی  تسلط 

فارسی
بیژن کامکار درباره مشکاتیان، گفت: 
می ساخت.  هم  شیکی  قطعات  او 
را  آثار  این  او گفتم چگونه  به  روزی 
خلق می کنی ؟  گفت: این آهنگ ها از 
نمی دانستم  بود؛  من  درون  بچگی 
چگونه این آثار را خلق کنم اما حاال 

این علم را پیدا کرده ام.
پرویز  قوت  نقاط  از  یکی  افزود:  وی 
هنوز  بود.  ایران  ادبیات  به  تسلطش 
فکر  نکردم.  باور  را  پرویز  مرگ 
است.  رفته  مسافرت  به  او  می کنم 
که  می آمد  و  بود  مسافرت  در  کاش 

او را ببینیم.
دانشکده  رئیس  عسکری  حمید 
مراسم،  دراین  دانشگاه هنر  موسیقی 
در  صبا  موسیقی  جشنواره  گفت: 

در  آگاهانه  تمرکزی  رقابتی  بخش 
به  جشنواره  این  دارد،  گروه نوازی 
کشور  هنر  ارکان  ثمربخش  تجربه 
رویداد  این  برگزاری  در  و  شده  بدل 

نقش مهمی دارد.
تالش در جهت رفع نواقص

در  هم  جشنواره  این  هنری  دبیر 
دوره  در  انتقادهایی  گفت:  سخنانی 
شدکه  وارد  جشنواره  این  بر  نخست 
آن  رفع  برای  تالش  دوره  این  در 
سالن  مثال  بعنوان  گرفت،  صورت 
بود  گرفته  قرار  نقد  مورد  برگزاری 
کمک  و  رایزنی ها  طی  امسال  که 
بنیاد رودکی و مدیرعامل  مدیرعامل 
تاالر  از  توانستیم  موسیقی  انجمن 

رودکی استفاده کنیم.
دیگر  یکی  افزود:  رمضانیان  پوریا 
به  صبا  نخست  دروه   در  نقدها  از 
از  صرفا  که  بود  استانی  پراکندگی 
اما  داشتیم  کننده  شرکت  تهران 
شرکت کنندگان  حضور  شاهد  امسال 
مانند  ایران  دیگر  شهرهای  از 
کرمان،  بهشهر،  دزفول،  خرم آباد، 
شیراز  و  اصفهان  مشهد،  کرمانشاه، 

نیز بودیم.
نسبت  نیز  داوری ها  نوع  افزود:  وی 
به سال گذشته تغییر و بهبود زیادی 
اکثر  در  امسال  داوری  است؛  داشته 
جدول  بود؛  هفت نفره  بخش ها 

هم  شرکت کنندگان  به  امتیازدهی 
به صورت رسمی منتشر می شود

اختتامیه  به عالوه  جشنواره  این 
در  تومان  میلیون  با ۲۵  تنها  امشب، 
دارد  جا  هرچند  است!  برگزاری  حال 
تا از زحمات انجمن موسیقی ایران و 
بنیاد رودکی تشکر ویژه داشته باشم.

این  برگزاری  افزود:  رمضانیان 
میلیونی   ۳۰۰ بودجه  به  جشنواره 
با  بتوانند  دانشجویان  تا  دارد  نیاز 
خیال آسوده به اجرا و تماشا بپردازند، 
و  جشنواره  این  توسعه  ما  هدف 
است  دانشجویان  بی دغدغه  اجرای 
نمی شود  بودجه   این  با  طبیعتا  که 

جشنواره بزرگی را به راه انداخت.
داوران جشنواره  بیانیه هیات  درادامه 
تفضلی،  محمدرضا  توسط  صبا 
داوران  هیئت  عضو  و  آهنگ ساز 
این  برگزیدگان  سپس  و  قرائت 
جشنواره جوایز خود را دریافت کردند.
میهنش  درد  دار  آیینه  هنرمشکاتیان 

بود
مشکاتیان  آوا  برنامه  این  ادامه  در 
نیز  مشکاتیان  پرویز  مرحوم  فرزند 
ضمن تشکر از عوامل این جشنواره، 
افتخاری  را  مراسم  این  در  حضور 
و گفت:  برای خود عنوان کد  بزرگ 
تالش های  شاهد  پیش  ماه ها  از 
بی دریغ دانشجویان و هنرمندان برای 

برگزاری این جشنواره و این اختتامیه 
بودم.

او ادامه داد: موسیقی پرویز مشکاتیان 
را  میهنش  درد  زیبایی ها  از  جدای 
در  می کنم  می کند.گمان  آیینه داری 
این شب خاطره انگیز و بزرگداشت او 
همه ما از نبود او غمگین هستیم. در 
انتها تندیسی از صبا به یادگار تقدیم 

آوا مشکاتیان شد.
این جشنواره در حالی شب گذشته در 
داد  پایان  خود  کار  به  رقابتی  بخش 
بخش  آذرماه   ۱۱ دوشنبه  روز  از  که 
و  کنسرت  شامل  رقابتی  غیر  های 
ادامه  کارگاه ها به قوت به کار خود 

خواهند داد.
دبیری  با  رویداد  این  دوره  دومین 
دانشگاه  حمایت  با  رمضانیان  پوریا 
بنیاد رودکی،  هنر تهران و همکاری 
در  موسیقی  دفتر  و  موسیقی  انجمن 
رودکی،  بنیاد  مجموعه   سالن های 
عمارت  موزه  موسیقی،  هنری،  حوزه  
دانشگاه  پژوهشکده   سالن  روبه رو، 
موسیقی  دانشکده   آمفی تئاتر  و  هنر 
دانشگاه هنر میزبان جشنواره  موسیقی 
صبا خواهند بود که قرار است در دو 
بخش رقابتی و غیر رقابتی از روز ۲ 
شب  و  آغاز  فارابی  تاالر  در  ماه  آذر 
خود  کار  به  رودکی  تاالر  در  گذشته 

پایان داد. 

خبرارکستر ملی در بزرگداشت پرویز مشکاتیان نواخت

کارگردان فیلم مستند »درخت زندگی« می گوید: عباس کیارستمی بازیگران 
خود را رها نمی کرد و نسبت به بازیگران خود کودک، نوجوان، میانسال و .... 

احساس مسئولیت می کرد.
بابا نوروزی، کارگردان فیلم »درخت زندگی« که این  به گزارش ایسنا هومن 
روزها در گروه »هنر و تجربه« روی پرده است، درباره این فیلم گفت: ما کار 
این مستند را از سال ۱۳۹۶ و یک سال بعد از فقدان عباس کیارستمی شروع 

کردیم. در ابتدا، کار را فقط با یک ایده و فکر اولیه شروع کردیم.
او در ادامه بیان کرد: من در فضای مجازی با برادران احمد پور آشنا شدم و در 
ارتباط بودیم به همین دلیل این ارتباط سبب جرقه ایده این فیلم در ذهنم شد 

که سرانجام بچه هایی که بازیگر می شوند یا کودکان نا بازیگر چه می شود.
این کارگردان افزود: بسیاری از این کودکان نمی توانند این راه را ادامه دهند و 
بیش تر بچه هایی که در کودکی نقش اصلی یک فیلم را داشته اند نمی توانند 
در بازیگری ماندگار شوند که دالیل زیادی دارد. این بچه ها به مرور زمان دچار 
مشکالت روحی و روانی می شوند و چون تجربه شیرینی از بازیگری دارند و 

بیش از حد دیده شده اند، نمی توانند به زندگی عادی بازگردند.
کارگردان »درخت زندگی« در ادامه تاکید کرد: پروسه تولید این فیلم ۱۰ روز 
زمان برد و یک سری صحنه ها را هم در طول شش ماه ضبط کردیم، همچنین 
این مستند  از پالنها را ضبط کردیم. تدوین  در پروسه تدوین هم یک سری 
طوالنی شد زیرا سناریو از قبل نوشته نشده بود و باید در زمان تدوین به یک 

کار منسجم می رسیدیم.
بابا نوروزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برادران احمد پور از اول با ما  هومن 
همکاری کردند و مشتاق برای همکاری بودند.البته در طول همکاری وقفه هایی 
به وجود آمد ولی در نهایت انجام شد. هدف من از ساخت این مستند مطرح 
به  سال  چند  این  در  بود.  شده  ایجاد  من  ذهن  در  که  بود  سؤال هایی  کردن 
سوال هایی که درباره سرنوشت کودکان نابازیگر مطرح شده پاسخی داده نشده 
است. البته من هم به جوابی نرسیدم و مهم ترین سوال ها این است که آیا نباید 

از نابازیگران استفاده کنیم یا باید از حضور آن ها در فیلم استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: عباس کیارستمی بازیگران خود را رها نمی کرد و نسبت به 
بازیگران خود کودک، نوجوان، میانسال و .... احساس مسئولیت می کرد. ما در 
این فیلم قضاوت نکردیم و اگر ساخت این فیلم سبب شود به سوال های مد نظر 

برسیم من به هدف خودم رسیده ام.
فیلم  پسربچه ی  نقش  بازیگر  احمدپور  بابک  درباره  زندگی«  »درخت  مستند 
»خانه دوست کجاست« )ساخته ی عباس کیارستمی( است که تالش می کرد 
دفتر مشق دوستش را به او برساند، سی سال بعد کجاست و چه می کند؟ آیا 
توانسته حضورش در سینما را تداوم ببخشد؟ مستند »درخت زندگی«، کار هومن 

بابانوروزی، به دنبال پاسخ این سواالت به سراغ احمدپور چهل ساله می رود.
فیلم مستند »درخت زندگی« از ۲۹ مهر ماه در سینماهای گروه هنروتجربه در 

حال اکران است.

ثبت نام »فارابی« و »عطار نیشابوری«
 در فهرست گرامی داشت یونسکو

 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، از قرار گرفتن نام ابونصر فارابی و عطار 

نیشابوری در فهرست گرامی داشت کمیسیون ملی یونسکو خبر داد.
شهاب الدین  شیخ  بزرگداشت  به  اشاره  با  ایوبی  حجت اهلل  ایسنا،  گزارش  به 
سهروردی و گرامی داشت هزار و  هفتصد و پنجاهمین سالروز تاسیس دانشگاه 
که گذشت؛ گفت: هر  در سالی  یونسکو  ملی  از سوی کمیسیون  جندی شاپور 
و  تولد  که  را  خود  برجسته  شخصیت  دو  می توانند  کشورها  یک بار  دوسال 
این  بزرگداشت  و  یونسکو معرفی کنند  به  از ۵۰ است  آنان در مضربی  وفات 

شخصیت ها برگزار شود.
وی با بیان این که بعد از بررسی گروه های کارشناسی در نهایت دو شخصیت 
»ابونصر فارابی )معلم ثانی(« و »عطار نیشابوری« برای معرفی به یونسکو به 
منظور ثبت در »فهرست گرامی داشت یونسکو« انتخاب شدند، ادامه داد: ابونصر 
فارابی از مفاخر ایران در علوم زبان و ریاضیات و کیمیا و هیات و موسیقی و 
طبیعیات و الهیات و علوم مدنی و فقه و منطق بوده است، بنابراین بزرگداشت 
این نابغه اندیشمند که در همه ی عمر در راستای پیوند و تلفیق دین و فلسفه در 

تاریخ اندیشه اسالمی تالش کرد اتفاقی بزرگ است.
او در ادامه با اشاره به جایگاه »عطار نیشابوری« و قرار گرفتن ناِم این عارف 
و شاعر نامی کشور در فهرست »گرامی داشت یونسکو«، اظهار کرد: نام عطار 
که عمر خود را در سده شش و هفت قمری در راه سیر سلوک گذاشت نیز در 
نام آور  این عارف و شاعر  بزرگداشت  برپایی  قرار گرفته و شاهد  این فهرست 

ایران هستیم.
ایوبی با بیان اینکه هریک از مشاهیر می توانند برای هر منطقه و کشور هویت 
عطار  و  فارابی  ابونصر  بزرگداشت  در  متنوعی  برنامه های  کرد:  اضافه  بسازند، 

نیشابوری برنامه ریزی می شود که به زودی اعالم می شوند.

راه یابی ۸ مقاله به مرحله پایانی جشنواره 
قصه گویی

بین المللی  جشنواره  بیست ودومین  علمی  بخش  برتر  مقاله  عنوان  هشت 
مرحله  در  حضور  برای  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  قصه گویی 

پایانی معرفی شد.
کانون،  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
دبیر علمی جشنواره قصه گویی کانون گفت: ۱۷۵ اثر در این دوره از جشنواره 
به دبیرخانه ارسال شده بود، از بین این آثار ۱۱۴ عنوان مقاله کیفیت الزم را 
برای داوری داشت که پس از بررسی  از سوی هیات داوران، ۵۵ مقاله به مرحله 
دوم راه یافت. در مرحله پایانی نیز از این تعداد هشت عنوان مقاله انتخاب شد.

مریم جاللی افزود: این هشت مقاله  برتر در نشریه علمی تخصصی »پژوهش در 
ادبیات کودک و نوجوان« دانشگاه شهید بهشتی به چاپ خواهد رسید.

او افزود: فاطمه فرزانه با مقاله »نقش مبلمان شهری در ترویج قصه گویی«، آرزو 
نجفیان و سارا رزقی با مقاله »استفاده از اصول صرف طبیعی در کتاب های قصه 
کودک بر جذب مخاطب«، سیدمحسن حسینی با مقاله »ابزاری دوسویه برای 
کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه«، معصومه کریمی و زهرا زارعی با مقاله 
»قصه گویی دیجیتال؛ رویکردی نوین برای آموزش شهروندان جهانی و تبادالت 
بین المللی«، زیبا علیخانی با مقاله »کاربرد قصه گویی در رشد مهارت های زبانی 
کودکان«، اکبر حیدری و رضا قاسمی با مقاله »موزه های مجازی: قصه گوهای 
تنوع  و  اشتراکات  »واکاوی  مقاله  با  رنجبر  فاطمه  هزاره سوم«،  در  دیجیتالی 
مضامین، مولفه ها و شیوه های اجرایی در فرهنگ قصه گویی ایرانی و خارجی« 
و آمنه اولیا با مقاله »هنر قصه پردازی برای مخاطبان متخصص معماری سنتی 
ایران« هشت برگزیده این بخش هستند و درنظر داریم این مقاله ها را در نشریه 
علمی تخصصی »پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان« دانشگاه شهید بهشتی 

به چاپ برسانیم.
قدردانی می شود و صاحبان این آثار به ارائه مقاله های خود می پردازند.

گفت:  و  کرد  اشاره  داوری  شاخص های  به  خود  توضیح های  ادامه  در  جاللی 
اهمیت و تازگی موضوع، رعایت روش تحقیق، انسجام درونی متن علمی، نتایج 
جمله  از  علمی  نگارش  اصول  رعایت  و  معتبر  منابع  از  بهره مندی  تحقیقاتی، 

مواردی است که در داوری ها مدنظر قرار گرفته است.

عباس کیارستمی بازیگران خود را 
رها نمی کرد



در  تحول  مسیر  در  مس  شرکت  خوشبختانه 
نظام های  از  گرفتن  فاصله  و  کاری  فرایندهای 
سنتی قرار گرفته و با هدف افزایش بهره وری، 
اکثر  مکانیزاسیون  رقابت پذیری،  و  شفافیت 
جامع  سیستم  چارچوب  در  را  خود  فرآیندهای 

در دستور کار قرار داده است.
حضور  با  فردا  گفت:  حسنی  آرمان  مهندس 
عامل  هیأت  رئیس  پور  غریب  خداداد  دکتر 
ایمیدرو و دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت 
خود  که  مالی  حوزه  نرم افزاری  سامانه  از  مس 
اولین محصول از سلسله محصوالت مربوط به 
»طرح جامع سیستم نرم افزار یکپارچه« شرکت 

مس است رونمایی می شود.
بر  تأکید  با  حسنی  پرس،  مس  گزارش  به 
مس«  شرکت  زیرساخت  »نرم افزار  این که 
فاوا  گروه  کارشناسان  پرتوان  دست های  با 
است،  قرارگرفته  دسترس  در  و  تولید  طراحی، 
و  سیاست گذاری  راستای  در  سامانه  این  گفت: 
درخصوص  مس  شرکت  مدیرعامل  تأکیدات 
شفاف  جریان  و  سیستم ها  هوشمندسازی  لزوم 
و روان اطالعات در شرکت مس در دستور کار 

این معاونت قرار گرفت و هم اکنون فاز نخست 
این سامانه با عنوان »سیستم حسابداری مالی« 
آماده راه اندازی و ارائه به حوزه های مرتبط شده 

است.
از  بهره برداری  با  این که  بر  تأکید  با  حسنی 
و  شفاف سازی  جهت  در  مهمی  گام  طرح  این 
بیشتر  هرچه  کنترل پذیری  برای  بسترسازی 
اظهار  است  شده  برداشته  مالی  تراکنش های 
سیستم های  سایر  با  یکپارچگی  رعایت  داشت: 
انطباق  عملیاتی،  فرآیندهای  سطح  در  مرتبط 
حداکثری با نیاز کاربران و ذینفعان حوزه مالی، 
و  بودن  و تحت دسترس  کاری  موازی  کاهش 
درعین حال امن بودن و همچنین دخالت حداقلی 
مهم ترین  از  اطالعات  ورود  در  انسانی  نیروی 

مزیت های این سیستم جامع مالی است.
شرکت  پشتیبانی  و  انسانی  منابع  معاون 
سامانه  این  باالی  امنیت  بر  تأکید  با  مس 
امکان  جامع  سیستم  این،  بر  عالوه  گفت: 
را که  در شرکت مس  اطالعات  یکپارچه سازی 
را فراهم  بوده است  آرزوهای دیرینه شرکت  از 
به  بخشیدن  سرعت  امکان  ازاین رو  می آورد. 

و  کوتاه مدت  استراتژیک  تصمیم گیری های 
فراهم  ممکن  زمان  حداقل  در  را  بلندمدت 

می کند.
افزود: خوشبختانه شرکت مس در مسیر  وی 
از  گرفتن  فاصله  و  کاری  فرایندهای  در  تحول 
افزایش  با هدف  و  گرفته  قرار  نظام های سنتی 
بهره وری، شفافیت و رقابت پذیری، مکانیزاسیون 
سیستم  چارچوب  در  را  خود  فرآیندهای  اکثر 
جامع در دستور کار قرار داده است که امیدواریم 
همکاران  همه  همدلی  و  همت  و  همکاری  با 

محقق شود.
وی در پایان گفت: این موفقیت به هیچ عنوان 
حاصل نمی شد مگر با همت تک تک همکاران 
واحدهای  کلیه  همیاری  و  همدلی  و  فاوا  گروه 
مجتمع های  پشتیبانی  معاونت های  در  مرتبط 
سرچشمه، شهربابک و سونگون و حوزه معاونت 
بی دریغ  حمایت  همچنین  و  اقتصادی  مالی 
محترم  مدیرعامل  سعدمحمدی  دکتر  آقای 
ایران که الزم میدانم  شرکت ملی صنایع مس 
سپاسگزاری خود را از همه بزرگواران و خانواده 

بزرگ مس ابراز نمایم.
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بر اساس اعالم بانک مرکزی افرادی که گوشی تلفن همراه هوشمند ندارند می توانند رمز پویا یا همان رمز یکبار مصرف را بوسیله پیامک دریافت کنند.
به گزارش بانک مرکزی، آن دسته از هموطنانی که قادر به استفاده از راهکارهای مبتنی بر گوشی تلفن همراه هوشمند نیستند، می توانند رمز دوم پویا را بوسیله پیامک دریافت کنند. 

در این روش دارندگان کارت های بانکی در حین انجام خریدهای اینترنتی یا پرداخت های نیازمند به رمز دوم کارت، با انتخاب گزینه دریافت رمز پویا از طریق پیامک، درخواست خود را ارسال کرده 
و بانک صادرکننده کارت نیز، رمز دوم پویا را به شماره تلفن همراه دارنده کارت ارسال می کند. 

برای دریافت رمز دوم پویا بوسیله پیامک الزم است دارندگان کارت های بانکی با مراجعه به شعب بانک صادرکننده کارت یا از سایر روش هایی که در سایت بانک اطالع رسانی شده است، شماره 
حاشیه بازارتلفن همراه خود را معرفی و صحت آن  را تائید کنند.

امکان انطباق حداکثری با نیاز کاربران با

طرح جامع سیستم های یکپارچه 
شرکت ملی صنایع مس ایران

گزارشی از تورم در آبان ماه 98 

تورم به 41.1 درصد رسید

 دریافت رمز پویا از طریق 
پیامک امکان پذیر است

اعالم  ایران  آمار  مرکز  هفته گذشه  اواخر  آنالین-  اقتصادی مستقل  گروه 
کرد، نرخ تورم کل کشور در آبان ماه  ٩٨ به 41.1 درصد رسید. اما اعالم 
جزئیات تورم در دهک های مختلف، مواد غذایی، تورم در استان ها، مناطق 
شهری و روستایی نشان می دهد که افزایش قیمت بر بخش های مختلف 
کاالیی متفاوت است و شاید بیش از 41 درصد افزایش قیمت بر سبد خانوار 
تاثیر داشته باشد. تورم در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 40.7 درصد 

برای دهک اول تا 42.7 درصد برای دهک دهم نوسان داشته است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای کشور 27.0 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان ایالم ٣٣.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان 
برای  آبان ماه ٩٨  به  نرخ تورم 12 ماهه منتهی  غربی 21.2 درصد است. 
خانوارهای کشور به عدد 41.1 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان ایالم 4٩.٨ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ٣٥.٦ 
درصد است. از ٣1 استان کشور در مناطق شهری حدود 12 استان در آبان ماه 

٩٨ تورمی بیش از میانگین کل کشور )27 درصد( دارند. 
میانگین کل کشور ٣.27  از  استان بیش  تورم 1٨  نیز  در مناطق روستایی 
درصد است. بیشترین تورم در مناطق روستایی مربوط به استان ایالم 1.٣٨ 
درصد و کمترین تورم مربوط به استان سیستان و بلوچستان 1٨ درصد بوده 

است.  
میزان  تفکیک  در  است.  درصد   41.1 حدود   ٩٨ آبان  به  منتهی  تورم  نرخ 
و  خوراکی ها  بخش  در  است.  متفاوت  بسیار  مختلف  بخش های  در  تورم 

آشامیدنی ها و دخانیات تورم 12 ماهه حدود ٥٨.٦ درصد است.  
نرخ تورم در یکساله منتهی به آبان ٨٩، تورم کل کشور 41.1 درصد بوده، 
باالترین میزان تورم مربوط به استان ایالم با 4٩.٨ درصد، پس از خراسان 

جنوبی با 4٨.1 درصد و لرستان با 47.٩ درصد بوده است.   
و دخانیات در کل کشور حدود ٥٨.٦  آشامیدنی  تورم بخش خوراکی،  نرخ 
درصد، بیشترین میزان تورم در این بخش مربوط به بوشهر با 70.٦ درصد، 
تورم  نرخ  است. همچنین  بوده  و گلستان ٦1.٥ درصد  با ٦2.7 درصد  یزد 
در بخش کاالهای غیر خوراکی در کل کشور حدود ٣٣.٨ درصد بوده که 
بیشترین میزان تورم بخش کاالهای غیر خوراکی به ترتیب مربوط به استان 
ایالم با 4٣.1 درصد، لرستان و خراسان جنوبی با 41.1 درصد و کردستان با 

40.4 درصد بوده است.  
در آبان ماه 1٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 1٨7.٨ رسید 
که نسبت به ماه قبل 1.٦ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد 
با 2.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با 

0.7 درصد افزایش است. 
در آبان ماه 1٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به 1٨7.0 رسید 
که نسبت به ماه قبل 1.٥ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان های گلستان و کهگیلویه 
به  مربوط  ماهانه  تورم  نرخ  کمترین  و  افزایش  درصد   2.2 با  بویراحمد   و 
شاخص  تغییر  درصد  است.  افزایش  درصد   0.٦ با  جنوبی  خراسان  استان 
برای خانوارهای  نقطه(  به  نقطه  )تورم  قبل  ماه مشابه سال  به  نسبت  کل 
شهری کشور 27.0 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
شهری مربوط به استان ایالم )٣2.2 درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
آذربایجان غربی )21.٩ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان 
ماه 1٣٩٨ برای خانوارهای شهری به عدد  40.٣ درصد رسید . بیشترین نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم  )4٩.0 درصد( و  کمترین آن  مربوط 

به  استان  فارس )٣4.4 درصد( است.

 گزارش اقالم خوراکی
در گزارشی دیگر از مرکز آمار ایران، میزان تورم و افزایش قیمت کاالهای 
خوراکی درج شده است. از لیست 24 قلم کاالی اساسی و مایحتاج اصلی 
عمومی فقط سه قلم، تخم مرغ ماشینی )7.٨- درصد( سیب زرد 11- درصد 
بقیه  داشته اند.  کاهش   ٩7 آبان  به  نسبت  درصد   -11.٦ گوجه فرنگی  و 
کاالهای خوراکی بین ٨٦.4 درصد تا 1.٨ درصد افزایش قیمت داشته اند.   

بین این کاالها بیشترین افزایش قیمت مربوط به چای بسته ای خارجی حدود 
٨٦.4 درصد، برنج ایرانی 4٩.4 درصد، شیر پاستوریزه 4٦.٣ درصد بوده است. 
نمودار تک تک این کاالها نشان می دهد طی یکسال منتهی به آبان ٩٨ به 

طور فزاینده رو به افزایش بوده است.  
آبان ماه اقالم پرتقال محصول داخل )24.7 درصد(، سیب درختی زرد  در 
)٦.1 درصد( و رب گوجه فرنگي )٥.٦ درصد(  نسبت به ماه گذشته، کاهش 
اقالم   ،1٣٩٨ ماه  آبان  در  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر  داشته اند.  قیمت 
 ٨.٩( ماشینی  تخم مرغ  و  درصد(   17.٨( پیاز  درصد(،   ٥٥.٥( گوجه فرنگی 
درصد( نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته اند. در این ماه اقالم پرتقال 
محصول داخل )24.7 درصد(، سیب درختی زرد )٦.1 درصد( و رب گوجه 

فرنگي )٥.٦ درصد(  نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند.

رسوب قیمت مسکن در تهران
بازه  که  است  آن  از  تهران حاکی  بازار مسکن شهر  از  دریافتی  نشانه های 
نزدیک  حال  در  پیشنهادی  قیمت های  و  رسیده  پایان  به  قیمتی  توهمات 
پرتقاضا  مناطق  در  قطعی  نرخ های  دیگر  سوی  از  است.  واقعیت  به  شدن 

مقدار اندکی افزایش یافت.
در  پیشنهادی  قیمت های  افزایش  تب  کردن  فروکش  با  ایسنا،  گزارش  به 
نشان  آمار  است.  شده  گرم  مقداری  معامالت  تهران،  شهر  مسکن  بازار 
می دهد قیمت مسکن در تهران نسبت به نقطه ی اوج بازار  در تیرماه ٦.٦ 
درصد کاهش داشته است. افت قیمت های پیشنهادی و قطعی باعث شد تا 
معامالت در دو ماه اخیر مقداری  باال برود و خرید و فروش 4٦ درصد نسبت 
به ماه پایانی تابستان افزایش یافته است. این در حالی است که پاییز معموال 
فصل کم رونقی در بازار مسکن محسوب می شود. آرامش نسبی بازار ارز در 
ماه های اخیر، ثبات بازارهای رقیب بخش  مسکن، نزدیک شدن به ماه های 
پایانی سال و نگرانی از مواجهه با تورم سیستماتیک در پایان سال، برخی 

خریداران را ترغیب به حضور در بازار مسکن کرده است.
با وجود افزایش اندک معامالت، هنوز تعداد قراردادهای خرید و فروش کمتر 
بازار ملک هنوز درگیر  از کف ٥000 فقره در فروردین ماه امسال است و 
رکود ناشی از جهش حدود 200 درصدی قیمت ها طی حدود دو سال اخیر 

قرار دارد.
گزارش های  میدانی حاکی از آن است به دنبال ثبات شرایط عمومی اقتصاد، 
قیمت های پیشنهادی در بخش مسکن کاهش چشمگیری در تمامی مناطق 
ارزیابی  نمی تواند مالک  پیشنهادی  قیمت های  است؛ هرچند  داشته  تهران 
بازار قرار گیرد و آن چه اهمیت دارد نرخ های قطعی بر اساس معامالت است.
 70 تا   ٣0 بین  پیشنهادی  قیمت های  می دهد  نشان  بررسی ها  حال  این  با 
بازار در اوج خود قرار داشت  اردیبهشت ماه که  یافته است.  درصد کاهش 
نرخ های پیشنهادی هیچ حد و مرزی نداشت و قیمت های نجومی از سوی 

مالکان، بخصوص در مناطق شمالی تهران تعیین می شد.
کاهش شدید نرخ های پیشنهادی در شمیرانات

محمدرضا قاسمی، رییس اتحادیه مشاوران  امالک شمیرانات بیان می کند: 
بعضی نرخ های پیشنهادی افت شدیدی داشته اما کاهش قیمت های قطعی 
آن چنان زیاد نبوده و نسبت به ماه های قبل 10 تا 12 درصد پایین آمده است. 
در ابتدای سال که بازار هنوز به تعادل نرسیده بود توهمات قیمتی مشاهده 

می شد اما در حال حاضر دیگر خبری از قیمت های دلبخواهی نیست.

حداقل  کارگران  اینکه  بیان  با  کارگری  مسئول  مقام  یک 
خود  بانکی  حساب های  به  سرکشی  و  بررسی  نگران  بگیر 
نیستند، از وزارت کار خواست تا لیست بیمه شدگان کارگری 
را دریافت کرده اند  بازنشسته ای که کمک معیشتی دولت  و 

را اعالم کند.
امیری در گفت وگو با ایسنا، درباره مشمول نشدن بخشی از 
کارگران در طرح معیشتی دولت،   گفت: در حال حاضر آمار 
دقیق بیمه شدگان تامین اجتماعی اعم از کارگری و بازنشسته 
چند  که  است  مشخص  و  است  موجود  اجتماعی  تامین  در 
درصد حداقل بگیرند و چند درصد باالی حداقل بیمه پردازی 
بیمه شدگان  لیست  کار می خواهیم  وزارت  از  بنابراین  دارند 
تامین اجتماعی که مشمول دریافت کمک معیشتی شده اند را 
اعالم کند تا بدانیم چند درصد بیمه شدگان مشمول دریافت 

این مبلغ شده اند.
وی افزود: بر اساس آمارهای اعالم شده بیشترین پرداختها در 
استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی بوده ولی ما 

در خراسان شمالی مراجعه فراوان داشتیم که اظهار می کنند 
مشمول نشده اند و کمک معیشتی به آنها تعلق نگرفته است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار خراسان 
روستاییانی  شمالی  خراسان  در  متاسفانه  داد:  ادامه  شمالی 
بوده اند که کمک معیشتی دریافت نکرده اند در صورتی  هم 
که خانه ٩00 میلیون تومانی و ماشین 2٥0 میلیون تومانی 
انتظار داریم به  از وزارت کار و متولیان مربوطه  لذا  نداشتند 
قیمت  اصالح  از  حاصل  مبلغ  این  کنند  اعالم  شفاف  طور 

بنزین به حساب چه کسانی واریز شده است؟
جامعه  اقشار  ضعیف ترین  از  کارگران  اینکه  بیان  با  امیری 
اولویت  این طرح در  بود که در  به شمار می روند و شایسته 
پرداخت قرار می گرفتند،  افزود: اگر سبد معیشتی به کارگران 
تعلق نگرفته به چه کسانی داده شده است؟ مگر اینکه این 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  به  تنها  مبلغ 
در  را  بازنشستگان  و  کارگران  از  بسیاری  و  شده  پرداخت 

جامعه هدف طرح قرار نداده باشند.

وی درعین حال به اختالل کد دستوری #٦٣٦٩* اشاره کرد 
سامانه  این  مشکالت  می شود  اعالم  آنکه  علیرغم  گفت:  و 
برطرف شده ولی هنوز بسیاری از کارگران در وارد کردن کد 

ملی مشکل دارند.
اطالعات  بررسی  اجازه  به  مربوط  پیامک  درباره  امیری 
حسابهای اشخاص نیز گفت: معتقدم این کار فشار روانی بر 
مردم است تا افراد ثبت نام نکنند در حالی که کارگر حداقل 
بانکی بخصوصی ندارد که نگران سرکشی  بگیر که حساب 

به آن باشد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار خراسان 
شمالی دربخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه نباید 
بنزین فرافکنی شود، گفت: می گوییم 2٥  در بحش مصرف 
مصرف  لیتر  میلیون   100 روزی  که  داریم  خودرو  میلیون 
می کنند، طبعا قاچاق هم روی این میزان مصرف است اگر 
این میزان را هم روی دوش مردم بگذاریم و بگوییم مصرف 
شود.   می  روز  در  لیتر   4 خودرو  هر  میانگین  است  مردمی 

بر گردن شرکتهای خودروساز  را  لیتر  باید دو  لیتر  این 4  از 
دست  مصرف  کم  و  و  کیفیت  با  خودروی  چرا  که  بگذاریم 
کیفیت  با  خودروهای  نمی گذاریم  چرا  نمی دهند؟  مردم 
ایمن  خودروی  و  شود  کشود  وارد  گمرکی  بدون  هیبریدی 
دست مردم نمی دهیم تا اضافه مصرف سوخت بر گردن مردم 

نیفتد؟
امیری گفت: اگر خودروهایی تولید کنیم که بیش از دو برابر 
نرم جهان مصرف نداشته باشد مردم دیگر جور قاچاق سوخت 

و بی مباالتی برخی خودروسازان را نخواهند کشید؟
طی  معیشتی  کمک  واریز  آنکه  وجود  با  ایسنا،  گزارش  به 
اعالم  طبق  و  گرفته  صورت  مرحله  سه  در  اخیر  روزهای 
معیشتی  حمایت  طرح  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
٦0 میلیون نفر از کمک معیشتی بهره مند شده اند اما فعاالن 
و مقامات کارگری می گویند این یارانه به طور محدود و به 
تعداد کمی از کارگران حداقل بگیر و بازنشسته پرداخت شده 

و بخش اعظمی از کارگران شامل حال این طرح نشده اند.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی 
سند  فاقد  کشور  کشاورزی  اراضی  درصد   70 اکنون  گفت: 
حدنگاری  برای  اعتباراتی  زمینه  این  در  که  است  مالکیت 
)کاداستر( در نظر گرفته شده تا بتوان این اراضی را به سمت 

سنددار شدن پیش برد.
جهانی  روز  همایش  حاشیه  در  یکشنبه  روز  صیدی نژاد  فرید 
خاک در جمع خبرنگاران افزود: سنددار نبودن اراضی کشاورزی 
یکی از ضعف های بخش کشاورزی کشور است و باید رفع این 

مشکل در دستور کار قرار بگیرد.
کرد:  بیان  کشاورزی  اراضی  یکپارچه سازی  با  ارتباط  در  وی 
و  کشاورزی  اراضی  یکپارچه سازی  که  استانی  هر  در  دولت 
جمله  از  هزینه ها  درصد   100 تا  شود  انجام  مالکیت  تجمیع 
نوین  سیستم های  و  خاک  و  آب  عملیات  نوسازی،  و  تجهیز 
یکپارچگی  و  کاربری  حفظ  معاون  می شود.  متقبل  را  آبیاری 
اراضی سازمان امور اراضی اظهار داشت: کشور باید برای حفظ 
اندازه اراضی کشاورزی و نصاب آن مقررات جدیدی وضع کند 

چراکه آینده کشور و تامین نیاز غذایی وابسته به خاک است. 
به  و  نشود  اساسی  فکر  این موضوع  برای  اگر  داد:  ادامه  وی 
صورت ُمشاع اراضی کشاورزی خرید و فروش  شود در شهرها 
و روستاها قطعاتی در مقیاس مترمربع ایجاد می شود لذا وقتی 
تعدد بهره بردار زمین زیاد شود در اداره و مالکیت اراضی نیز به 
مشکل برخواهیم خورد. صیدی نژاد عنوان کرد: تمام سعی و 
تالش ما این است اندازه های اراضی کشاورزی کشور را در حد 
اقتصادی و فنی نگه داریم. وی یادآور شد: تفکیک اراضی بر 

اساس حد و نصاب هایی که وزارت جهاد سال ٩٥ به دولت اعالم 
کرد بر مبنای ضریب مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و 
خاک، میزان تولیدات، وضعیت اقلیمی و الگوی کشت تصویب 
و به شهرستان ها ابالغ شد. معاون حفظ کاربری و یکپارچگی 
اراضی سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در این زمینه برای 
هر شهرستان تفکیک قانونی لحاظ شده است که اگر ادارات 
ثبت اسناد و دفترخانه ها این کار را به درستی انجام دهند شاید 

شاهد تفکیک های غیرمجاز کمتری باشیم.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور )نصر( در نامه ای 
ضمن  تجارت،  و  معدن  صنعت،   وزیر  رحمانی،   رضا  به 
حوزه ی  دوم  دست  کاالهای  واردات  بر  نظارت  درخواست 
فناوری اطالعات،  برای کمک در تدوین آیین نامه یا دستور 

العملی به این منظور اعالم آمادگی کرد.
به  و مستعمل  دوم  کاالهای دست  ورود  ایسنا،  گزارش  به 
بازار کامپیوتر، آنقدر جدی شده که نگرانی دست اندر کاران 
واردات قانونی کاالهای کامپیوتری را به دنبال داشته است.
به همین دلیل کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران، 
به بررسی آثار واردات بی رویه این کاالها پرداخته و نتیجه 

را به سازمان منتقل کرده است.
محمد باقر اثنی عشری، - رییس نصر کشور - نیز بر اساس 
تشریح  ضمن  صمت،  وزیر  به  نامه ای  در  بررسی،   همین 
مشکالت ناشی از واردات و استفاده از کاالهای دست دوم، 
این  مورد  در  دستورالعمل مشخصی  اگر  که  کرده  پیشنهاد 

گونه کاالها وجود دارد، به سازمان نصر تهران اعالم شود.
وی اعالم آمادگی کرده که در صورت وجود نداشتن رویه 
با  ، سازمان نصر  این کاالها  قانونی مشخص در خصوص 
همکاری تشکل های دیگر فناوری اطالعات در تدوین رویه 
قانونی ویژه این کاالها مشارکت کند. متن نامه اثنی عشری 

به رضا رحمانی، وزیر صمت به این شرح است:
»به استحضار می رساند که خرید و فروش کاالهای دست 
سطح  در  که  سال هاست  رایانه ای  تجهیزات  صنف  دوم 

کنترل شده و با منشاء تامین داخلی در کشور وجود داشته 
است، ولی اخیراً مشاهدات میدانی و بررسی های کمیسیون 
این  تخصصی  کمیسیون  های  مجموعه  )از  سخت افزار 
سازمان( نشان از واردات بی رویه این کاالها در حجم زیاد و 
با تسری به گروه های مختلف کاالیی از جمله محصوالت 
دیتا  دسکتاپ،  مانیتور،  لپ تاپ،  همچون  اداری  و  خانگی 
پروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصوالت امنیتی مانند سرور، 

سوئیچ، ذخیره سازها و تجهیزات متعلقه دارد.
اصواًل خرید و ورود کاالهای مستعمل اگر چه ممکن است 
در نگاهی ساده  انگارانه، نوعی صرفه  جویی ارزی تلقی شده و 
عدم مقابله با آن، راه حلی کوتاه مدت برای رفع معضل تامین 
این نوع کاالها در شرایط بحرانی فعلی به حساب آید، اّما در 
مسیر پیش رو و به دالیل زیر، موجی از مشکالت اساسی در 
در  نابسامانی  و  اطالعاتی-امنیتی کشور  زیرساخت  سیستم 

بازار متبوع خود را در پی خواهد داشت:
و  )شرکت ها  نهایی  مصرف کننده  نیاز،  نوع  به  توجه  با   -
این کاالها  ازای خرید  سازمان های دولتی و خصوصی( در 
می آیند،  شمار  به  سرمایه ای  کاالهای  جزو  عمومًا  که 
این  باالی  خرابی  درصد  معضل  شد.  خواهند  متضرر  قطعًا 
تجهیزات، نیاز فراوان به قطعات یدکی وارداتی گران قیمت، 
عدم وجود شرایط مشخص برای گارانتی و خدمات پس از 
فروش و همچنین شناسنامه دار نبودن اکثر عرضه کنندگان 
حقوق  تضییع  بارز  مصادیق  از  کاالها  این  واردکنندگان  و 

مصرف کننده است.
- با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش و واردات کاالی 
مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط 
امکان پذیر است، می  توان  تایید کمیسیون ماده 1  با  خاص 
گفت که واردات این قبیل کاالها شفاف نبوده و به احتمال 
و  غیرواقع  اظهارات  با  قاچاق  و  غیررسمی  مبادی  از  زیاد 
گاهی به عنوان کاالی نو به کشور وارد شده که این خود 
کامل حقوق  پرداخت  با فرض  و  بوده  بیش اظهاری  مبنای 
ارزش  با  را  کشور  از  ارز  خروج  مسیر  گمرکی  عوارض  و 

غیرواقعی هموار می سازد.
استانداردهای  مشمول  اطالعات  فناوری  حوزه  کاالهای   -
سخت گیرانه و اجباری در خارج و داخل ایران است که ورود 
کاالهای دست دوم به داخل کشور، احتمال تخلف در مسیر 
ورود این کاالها را در گلوگاه های مختلف محتمل می سازد.

قانونی  مسیر  از  که  کشور  شناسنامه دار  واردکنندگان   -
واردات انجام می  دهند، با مشکالت عدیده ای همچون ثبت 
سفارش، تخصیص ارز و مشکالت گمرک و مالیات دست و 
پنچه نرم می کنند و افزایش قاچاق علی الخصوص در ارتباط 
با تامین کاالهای دست دوم، اختالل در فعالیت های رسمی 

فروش در صنف را دو چندان کرده و خواهد کرد.
- بُردهای الکترونیکی استفاده شده در محصوالت فناوری 
اطالعات به دالیل متفاوتی در طول زمان دچار کهنگی و 
خرابی و در نتیجه افت کیفیت می شوند که به صورت بصری 

نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان  قابل تشخیص 
که  شده  نهایی  مصرف کننده  برای  اختالالتی  ایجاد  باعث 
برای مصرف  امنیتی-محاسباتی  منظر  از  آسیب های شدید 
کننده به همراه خواهند داشت. اصواًل یکی از راه های نفوذ 
تجهیزات  کردن  وارد  کشورها  زیرساختی  شبکه های  در 
دارای عیوب امنیتی به کشور است )چه به صورت تعمدی 

و چه به علت قدیمی بودن فناوری ساخت این تحهیزات(.
با توجه به موارد مطرح شده و نگرانی های کمیسیون فوق 
در  چه  تخلفات،  این  از  ناشی  جدی  پیامدهای  درخصوص 
حوزه ارزبری و خروج سرمایه از کشور، چه از منظر تعطیل 
شدن تعداد بیشتری از بنگاه های فعال و افزایش نرخ بیکاری 
در کشور و چه به لحاظ موارد امنیتی مورد بحث در باال، این 

سازمان درخواست خود را به شرح ذیل اعالم می دارد:
- در صورت وجود بخش نامه/آیین  نامه/دستورالعمل نظارتی 
مستعمل،  کاالهای  واردات  بر  نظارت  خصوص  در  مدونی 
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به این سازمان هم 

اطالع  رسانی شود.
بخش نامه/آیین  نامه/دستورالعمل  وجود  عدم  صورت  در   -
نظارتی، سازمان نظام صنفی رایانه  ای کشور با همکاری دو 
تشکل صنفی دیگر )انجمن واردکنندگان کاال و تجهیزات 
رایانه ای و اتحادیه ماشین های اداری و رایانه کشور( آمادگی 
خود را برای مشارکت در تدوین چارچوب قانونی الزم اعالم 

می  دارد.«

یک مقام مسئول کارگری عنوان کرد

کارگر حداقل بگیر نگران سرکشی به حساب بانکی نیست

۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور فاقد سند است

نظارت بر واردات کاالهای دست دوم رایانه ای



شهر خالق موسیقی پشتوانه توسعه گردشگری سنندج

تاالبانزلیحمایتمیخواهد
رخداد

6E-mail: mostagheldaily@gmail.com

دوشنبه   11 آذر 98   شماره 740

۵۰هزارتنگوجهفرنگیاز
شهرستانمهرروانهبازارشد

 مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
یافته  اختصاص  استان طی سالجاری  و عشایر  روستاییان  اشتغال  برای  جدید 

است.
علی آشتاب روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به دنبال سفر وزیر تعاون، 
به  تومان  میلیارد  گذشته ۱۰۰  سال  اواخر  در  لرستان  به  اجتماعی  رفاه  و  کار 
سرجمع اعتبارات استان برای اشتغال روستایی اضافه شد که این رقم به تازگی 

ابالغ شده است.
امسال،   ماه  فروردین  سیل  وقوع  به  توجه  با  همچنین  داد:  ادامه  وی 
و  انجام  لرستان  و مسئووالن  اجرایی  ارشد  مدیریت  توسط  پیگیری های الزم 
در نهایت ۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای کاهش آسیب های سیل و تثبیت 

مشاغل، به استان اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار جدیدابالغ شده، اظهار داشت: در 
پذیرش طرح ها  اولویت با رسته گیاهان دارویی، سنگ و گردشگری بوده که از 

ظرفیت های خوب استان به شمار می روند.
آشتاب گفت: از اواخر سال ۹۷ تاکنون از مجموع ۲۲۲ میلیارد تومان اعتبار 
اشتغال روستایی و عشایر استان، ۲۱۶ میلیارد تومان برای ایجاد بیش از پنج 

هزار فرصت شغلی پرداخت شده است.
به گفته وی امسال ۱۱۴ طرح با اعتبار ۳۵میلیاردتومان و اشتغالزایی ۹۱۹ نفر 

از تسهیالت مربوطه بهره مند شده اند.

اورژانسهواییشاهرودبانوی۸۲سالهرا
بهبیمارستانرساند

  معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شاهرود از اعزام بالگرد 
و انتقال زن ۸۲ ساله اهل بیارجمند به بیمارستان خبر داد.

  ناصر سلمانپور یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : ساعت ۹و ۳۵ دقیقه 
بیارجمند  درمانگاه  از  بیمار  یک  هوشیاری  سطح  کاهش  تشخیص  گزارش 

دریافت شد که بی درنگ اورژانس هوایی برای یاری رسانی اعزام گردید.
وی گفت : پس از آن که کارشناسان اورژانس اقدامات نخستین را انجام دادند 
درخواست  بنابه  و  بیمار  بودن حال عمومی  وخیم  و  دلیل سطح هوشیاری  به 

پزشک درمانگاه به بیمارستان امام حسین )ع( شاهرود منتقل شد.
وی افزود: وضعیت عمومی این بیمار پس از رسیدگی های تخصصی مطلوب 

است.  
در  کارشناس   ۴۰ با  شاهرود  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز 
۱۵پایگاه جاده ای ، چهار پایگاه شهری، یک پایگاه اورژانس هوایی با یک فروند 

بالگرد و ۳۰ دستگاه آمبوالنس به هموطنان خدمات رسانی می کند. 
همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس هم با ۱۳ تخت و تجهیزات مناسب 
برای پوشش حوادث احتمالی پر تلفات و خدمات دهی به بیماران سر پایی در 

این مرکز آماده است. 
شهر بیارجمند در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شاهرود قرار گرفته و تا مرکز 

استان ۳۱۰ کیلومتر فاصله دارد.

امسال۱.۲میلیوناصلهنهالدرگلستان
کاشتهمیشود

  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال 
از ۱۴ آذر تا پایان سالجاری در مکان های عمومی سطح استان در قالب زراعت چوب، 

جنگل کاری و درختکاری حاشیه جاده و مسیرهای ارتباطی کاشته می شود.
با  گنبدکاووس  سبز  فضای  توسعه  ستاد  نشست  در  یکشنبه  روز  قزل سفلو  ابوطالب 
هفته  مناسبت  به  درخت  کاشت  زمان  نبودن  مناسب  و  در کشور  اقلیم  تغییر  به  اشاره 
درختکاری در اسفند، اظهارداشت: با توجه به این موضوع اجرای نهضت نهال کاری به 
عنوان ابتکاری نو و در جهت گام برداشتن در مسیر توسعه جنگل از ۱۴ آذر در دستورکار 

قرار گرفت.
وی افزود: همزمان با سراسر کشور مقرر شد که در این استان نیز کاشت درخت از 
ادامه  یابد و در هفته درختکاری نیز به صورت  ۱۴ آذر آغاز شود و تا پایان بهمن ماه 
نمادین ترجیحا نهال گلدانی کاشته شده و بیشتر موضوعات فرهنگی مرتبط مورد توجه 

قرار گیرد.
حساسیت های  افزایش  از  درختکاری،  به  اسالم  دین  زیاد  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
مردمی در چند سال اخیر نسبت به حفظ منابع طبیعی و کاشت درخت قدردانی کرد و 
گفت: شهروندان می توانند در صورت مشاهده آتش سوزی در عرصه های طبیعی، تصرف 
غیرمجاز، قطع درختان و قاچاق چوب به صورت ۲۴ ساعته با شماره ۱۵۰۴ تماس بگیرند.
و  خوب  همکاری  به  توجه  با  افزود:  گلستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اطالع رسانی بموقع مردم، این مجموعه هیچ گونه مشکلی در کشف حریق در محدوده 

منابع طبیعی استان ندارد.
قزل سفلو با اشاره به برگزاری همایش بین المللی تغییر اقلیم در تهران گفت: بر اساس 
نظر کارشناسان شرکت کننده در این همایش، ایران متاثر از بحث های تغییر اقلیم است 
جاری شدن  و  کرده  تجربه  آبان  اواسط  در  را  غیرعادی  امسال سرمای  که  به طوری 
با شرایط و کاهش  برای سازگاری  را  اقدامات مختلفی  را داشته و الزم است  سیالب 

روند تغییر اقلیم انجام دهد.
مصرف  از  ناشی  زمین  کره  جو  کربنیک  گاز  گذشته  سال   ۱۰۰ در  داد:  ادامه  وی 
سوخت های فسیلی به اشکال مختلف حدود ۲۰ برابر زیاد شده بر این اساس تک تک 
مردم وظیفه دارند با حفظ محیط زیست و کاشت درخت برای جذب گاز کربنیک، روند 

تغییر اقلیم حاکم بر کشور را تغییر دهند.
وی گفت:  با توجه به بحث تغییر اقلیم، تجربه نشان داده هفته درختکاری در اسفندماه 
زمان مناسبی برای کاشت درخت نیست و بیشتر نهال ها به ثمر نمی رسد و بهتر است در 
این زمان بیشتر به مسائل فرهنگی و برگزاری همایش های مرتبط پرداخته شود و بر این 

اساس از ۱۴ آذر بحث کاشت نهال در استان آغاز خواهد شد.
برای  گنبدکاووس  شهرداری  اقدام  از  گلستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
درختکاری ۱۴ هکتار در بخش شمالی شهر در مسیر جاده داشلی برون با هدف توسعه 
فضای سبز و ایجاد بوستان جنگلی برای شهروندان قدردانی کرد و اظهارداشت:  منابع 
طبیعی آمادگی دارد تا نهال مورد نیاز برای اجرای طرح کاشت درخت و زراعت چوب را 

در اختیار ادارات قرار دهد.
با تولید بسیاری از محصوالت  با اشاره به قابل رقابت بودن زراعت چوب  قزل سفلو 
باغی ادامه داد: شرکت آب و فاضالب شهری گلستان اعالم آمادگی کرده در سطح ۶۵ 
هکتار زراعت چوب انجام دهد و از سایر ادارات نیز درخواست داریم تا قبل از ۱۴ آذر 

آمادگی خود را اعالم کنند تا نهال الزم در اختیارشان قرار گیرد.
ارتباطی  مسیرهای  حاشیه  از  کیلومتر   ۱۰۶ تا  شده  مصوب  همچنین  افزود:  وی 
شهرستان های استان گلستان درختکاری شود و ۱۰۰ روستای استان نیز اعالم آمادگی 
برای ایجاد بوستان روستایی کردند و آموزش و پرورش نیز قول همکاری برای کاشت 

درخت در سطح اردوگاه های دانش آموزی را داده است.
وی با اشاره به تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار بوته نهال مرتعی در سطح استان گفت: 

۹۰۰ هزار بوته آن در منطقه چپرقویمه گنبدکاووس در حال تولید است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس نیز در این نشست اظهارداشت: 
در کنار ظرفیت های بسیار خوب در بحث کشاورزی، دامداری و صنعت، شاهد کمبود 

فضای سبز در شهرها و روستاهای این شهرستان هستیم.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر اعالم کرد: ۵۰ هزار تن گوجه فرنگی از سطح ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی برداشت و روانه بازار شد.
این مدیریت یکشنبه به نقل از غالمحسین مظاهری مدیر جهادکشاورزی شهرستان مهر افزود: با توجه به اینکه کشت گوجه فرنگی در فصل گرم و خشک سال یعنی تابستان و اوایل مرداد ماه انجام 

می شود، تمام کشت گوجه فرنگی این شهرستان به روش کشت نشایی است که تاثیر زیادی در کاهش مصرف آب دارد.
این مسوول بیان کرد:برداشت این محصول از اواسط آبان ماه شروع شده و معموال تا پایان دی ماه ادامه دارد که محصول تولیدی نقش مهمی در تنظیم بازار و قیمت گوجه فرنگی در فصل سرد سال دارد.
مظاهری اضافه کرد: گوجه فرنگی تولیدی شهرستان مهر به استان های تهران، قم، اصفهان، تبریز، گلستان و همچنین شیراز مرکز استان فارس ارسال در صورت امکان به کشورهای عراق و پاکستان 

صادر می شود.

اختصاص۱۵۰میلیاردتومان
منابعجدیداشتغالزاییبهلرستان

خبر

فرسایشخاکدرچهارمحالوبختیاری
۴برابرمیانگینجهانیاست

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری با تاکید بر حفاظت از منابع 
خاکی گفت: هم اکنون فرسایش خاک در استان ۴ برابر میانگین فرسایش خاک در 

جهان است.
علی محمدی مقدم روز یکشنبه در سومین همایش استانی روز جهانی خاک افزود: 
میانگین جهانی فرســایش خاک ۵ تن در هکتار ســال و در  کشور ما  ۱۵ تن در 

هکتار است.
به گفته وی، فرســایش خاک در استان ۲۰ تن در هکتار و در بخشی از حوضه های 

آبخیز  ۲۵ تن در هکتار در سال است.
وی گفت: عمق حاصل خیزی خاک ۵ تا ۱۰ ســانتیمتر است که این خاک به دلیل 
توپوگرافی منطقه در زمان بارندگی ، از دســترس خارج می شــود که این امر باعث 

کاهش تولید و راندمان تولیدات کشاورزی می شود. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری استان، با اشاره به اینکه آب و خاک ۲ مولفه مهم 
بخش کشــاورزی و توسعه است، اظهار داشت: در حوضه آب اقدامات خوبی انجام 
شده به گونه ای که در ۲ سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی نیز اعتباراتی در 

حوزه آبخیزداری انجام شده است. 
محمدی مقدم، به اهمیت خاک و حفظ خاک در کشور تاکید کرد و گفت: حفظ خاک 
از آب مهمتر است، به دلیل اینکه آب را به شیوه های مختلف می توان به دست آورد، 

اما برای تشکیل یک سانتیمتر خاک صدها سال فرصت نیاز است.
وی با اشــاره به اینکه َکنده شــدن ذرات خاک و انتقال آن توســط آب و خاک به 
مکان دیگر را فرسایش خاک گفته می شود، افزود: در استان چهارمحال وبختیاری  
فرسایش خاکی وجود ندارد، اما به دلیل توپوگرافی منطقه و پستی و بلندی فرسایش 

خاک باالست. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری از بین رفتن پوشش گیاهی، 
تخریب مراتع، خشکسالی، از بین رفتن گونه های گیاهی و عوامل انسانی را از جمله 
شخم شیار در اراضی شیبدار را از مهمترین عوامل افزایش فرسایش خاک عنوان کرد.
وی، به اختصاص اعتبارات از محل صندوق توســعه ملــی برای اجرای طرح های 
آبخیزداری و آبخوانداری در ۳ بخش بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیک اشــاره کرد 
و گفت: امســال ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به استان 

اختصاص داده شده است.
محمدی مقدم اظهار داشــت: عملیات جنگلکاری، احیاء مرتع و اجرای طرح های 
مکانیک مهمترین برنامه های در دست برای افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از 

فرسایش خاک و جذب نزوالت آسمانی است.
وی به سیل و بارندگی فروردین ماه سال جاری در استان و تعدادی از استانهای کشور 
اشــاره کرد و گفت: در مناطقی که طرحهای آبخیزداری اجرا شده بود، خسارت در 

بخش های کشاورزی، زیرساختها ،روستاها و اماکن کشاورزی کمتر بود.

غنی  موسیقی  پیشینه  سنندج  شهر   
نیز  و  موسیقی  ابزار  ساخت  در  و  دارد 
در سبک های مختلف این هنر در کشور 
ظرفیت ها  این  ؛  است  شده  شناخته 
موجب شد چندی پیش به عنوان شهر 
خالق موسیقی از سوی یونسکو معرفی 
بهره گیری  و  عنوان  این  حفظ  اما  شود 
بخش های  رشد  برای  موقعیت  این  از 
نیازمند  گردشگری  همچون  دیگری 

تالش  زیادی است.
سنندج اساتید بزرگ و فعالین معروف 
که  است  دیده  خود  به  زیادی  موسیقی 
موسیقی  دنیای  در  آنها  و حضور  ظهور 
وزنه   یک  هر  و  بوده  تاثیرگذار  کشور 
سنگینی در این حوزه محسوب می شوند؛  
یوسف  و حسین  نیرومند، حسن  عباس 
خالقی،  مظهر  رومی،  غالمعلی  زمانی، 
میکائیل زاده،  گریشا  نوبری،  حکمت 
باباشهابی  بهاالدین نوروزی و عالالدین 
برخی از فعالین موسیقی سنندج هستند 
در  عندلیبی ها  و  کامکارها  کنار  در  که 

غنای موسیقی کشور موثر بوده اند.
سنندج در سبک های موسیقی مختلف 
فعال  هم  فولکلور  و  عرفانی  جمله  از 
است و امروزه در سبک های دیگری نیز 
فعالین موسیقی این شهر دستی بر آتش 
البته در ساخت سازهای  دارند  این هنر 
مختلف هم از جمله تار، ستار، کمانچه، 
هم  ُسرنا  و  تنبک  دف،  نی،  نرمه  عود، 

هنرمندان فعالی دارد.
متقاضی  ایران  در  از ۳۰۰ شهر  بیش 
پیوستن به شبکه شهر خالق در یونسکو 
شده بودند که در نهایت شهرهای سنندج 
و بندرعباس پس از رشت و اصفهان به 
پیوستند،   جهان  خالق  شهرهای  شبکه 
فرهنگ  خالق  شهرهای  داوران  هیات 
شاخص های  اساس  بر  ایران،  هنر  و 
رسیده،  پرونده های  میان  از  مشخص، 
حوزه  هر  خالق  شهرهای  شبکه 
مراسمی  طی  و  شناسایی  را  موضوعی 

معرفی میکند.
در  خالق  شهر  عنوان  به  که  شهری 
یک حوزه موضوعی معرفی شود، عالوه 
محور  می کند،  دریافت  که  عنوانی  بر 
عمده  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های 
برای تصدی  و  قرار خواهد گرفت  ملی 
تازه  برنامه های  باید  عنوان  این  دوباره 
ای را برای شرکت در رقابت های جدید 

ارائه دهد.  
انتخاب سنندج در کنار سه شهر دیگر 
کشور به عنوان شهر خالق هم نشان از 
ظرفیت های باالی موسیقی در این شهر 
داشت و هم اینکه فرصت هایی را برای 
آن فراهم کرد که اگر مورد استفاده قرار 
نگیرد از دست می روند که یکی از اینها 

امکان رونق گردشگری است.
اداره  گردشگری  توسعه  گروه  رییس 
و  گردشگری  فرهنگی،   میراث  کل 
ضرورت  بر  کردستان  دستی  صنایع 
در  هنری  و  موسیقی  تورهای  توسعه 
تاکید  سنندج  اولویت  با  بویژه  استان 
تورهای گردشگری  و می گوید:  می کند 
می تواند بر اساس بسته هایی که اجرای 
رویدادهایی همچون  با  آن  در  موسیقی 
موسیقی نواحی و ُکردی لیالخ همزمان 

باشد، راه اندازی شوند.
آوات ُمکاری اظهار داشت:  باید مکانی 

تورهای  ویژه  موسیقی  اجرای  برای  را 
گردشگری در نظر بگیریم و گروه های 
خاموش و کمتر دیده شده هم با اجرا در 
بیشتری  درآمد  و  دیده شوند  این محل 
هم  آنها  شکل  این  به  تا  کنند  کسب 

تقویت  شوند.
می توانند  تورها  این  شد:   یادآور  وی 
همزمان به بازدید افراد شاخص و مهم 
بروند  سنندج  شهر  موسیقی  حوزه  در 
زندگی  شهر  قدیمی  بافت  در  اکثرا  که 
معماری  با  ترتیب  این  به  و  می کنند 

قدیمی شهر هم آشنا خواهند شد.
تولید  مرکز  سنندج  افزود:   مکاری 
می توان  و  است  موسیقی  سازهای 
کارگاه هایی را برای بازدید انتخاب کرد 
که گردشگران با حضور در این اماکن با 

نحوه ساخت این سازها هم آشنا شوند.
برای  آغازی  را  بازدیدها  این  وی 
اضافه  و  دانست  سازها  این  برندسازی 
کرد:  به عنوان مثال سازهای دیوان، دف 
تولید می شود  نای در کردستان  نرمه  و 
ابزار  این  معرفی  بر  عالوه  کار  این  که 
فراهم  را  آنها  فروش  زمینه  موسیقی 

می کند.
اداره  گردشگری  توسعه  گروه  رییس 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل 
دولت  گفت:  کردستان  دستی  صنایع 

شده  عمل  وارد  می تواند  همزمان  هم 
از  زیرساخت هایی  به  بیشتر  توجه  با  و 
مجهز  موسیقی  کنسرت   سالن  جمله 
کند  کمک  سنندج  موسیقی  رونق  به 
مجهز  سالن  یک  ایجاد  با  اینکه  ضمن 
بزرگان موسیقی کردستان هم برای اجرا 
از استان های دیگر و حتی خارج از کشور 

دعوت شوند.
سالن های  دنیا  در  افزود:  ُمکاری 
وجود  موسیقی  اجرای  برای  مشهوری 
دارد که اهالی موسیقی عالقه زیادی به 
اجرا در این سالن ها دارند بنابراین وجود 
یک سالن مجهز و به روز می تواند انگیزه 
برای حضور فعالین و هنرمندان  باالیی 
کند  ایجاد  شهر  این  در  موسیقی  حوزه 
البته می توان در سالن موسیقی معماری 
بومی هم اجرا کرد که عالوه بر معرفی 
برای  جاذبه ای  به  منطقه  معماری 

گردشگران نیز تبدیل شود.
در  می توان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منطقه زیبای اورامانات هم موسیقی اجرا 
کرد یا موسیقی عرفانی را در خانقاه ها به 
موسیقی  باید  کرد:  تاکید  درآورد،   اجرا 
در اماکن تاریخی و طبیعی اجرا شود و 
در واقع بسته های فرهنگی و طبیعی در 

کنار هم وجود داشته باشد.
ُمکاری با اشاره به ضرورت تربیت تور 
اشراف  موسیقی  حوزه  به  که  لیدرهایی 
داشته باشند، یادآور شد: تولید آلبوم های 
لوح های فشرده میان  توزیع  موسیقی و 
برای  اهمیت خاصی  از  گردشگران هم 
برخوردار  گردشگری  و  موسیقی  رونق 

است.
اداره  گردشگری  توسعه  گروه  رییس 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل 
داشت:  اظهار  کردستان  دستی  صنایع 
موسیقی  خالق  شهر  عنوان  به  سنندج 
نشده  نهایی  تایید  اما  شده   پذیرفته 
فعالیت هایی  انجام  به  نیاز  آن  تایید  و 

دارد.

بین  آوازه  به فردی که  الهی منحصر  انزلی موهبت  تاالب 
المللی دارد یکی از زیست بوم های ارزشمند جهان و زیستگاه 
گونه های زیادی از آبزیان، پرندگان و گیاهان است که زخم 
های بسیار بر پیکر دارد و منتظر عزم جدی مسئوالن برای 

احیای دوباره خود است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، این تاالب بین المللی مهار کننده 
سیل های ویرانگر و تعدیل کننده آب و هوای منطقه بوده که 
عالوه بر تاثیرات اقلیمی از مراکز مهم جذب گردشگر گیالن 
ساکنان  از  توجهی  قابل  جمعیت  معیشت  و  شده  محسوب 
اولیه  مواد  تامین  و  صیادی  کشاورزی،  نظر  از  تاالب  حاشیه 

صنایع دستی به حیات آن وابسته است.
عنوان  به  که  المللی  بین  تاالب  این  است  مسلم  آنچه  اما 
شده  سپرده  انسان  دست  به  که  است  ،امانتی  الهی  موهبت 
امروزه با تخریب های انسانی نفسش به شماره افتاده و حال 

و روز خوبی ندارد.
ثبت  به  رامسر  کنوانسیون  در  سال ۱۹۷۵  در  انزلی  تاالب 
رسید اما  فاضالب های صنعتی، خانگی، بیمارستانی، ضایعات 
گیاهان  نخاله ها،  و  پسماندها  کشاورزی،  سموم  کشتارگاهی، 
مهاجمی چون آزوال و سنبل آبی، تصرف اراضی و ساخت و 
ساز در حریم تاالب، آتش زدن نیزارها با هدف تصرف، ورود 
رسوبات از رودخانه ها و انتقال آلودگی از دریا و کاهش میزان 
آب موجود، حیات تاالب انزلی را به شدت به خطر انداخته تا 
جاییکه این معضالت تاالب انزلی را سال ۱۹۹۳ در فهرست 
تاالب های در معرض خطر )مونترو( قرار داد و تالش ها برای 

خروج تاالب از این فهرست ادامه دارد.
تاالب انزلی به عنوان ظرفیتی ملی و جهانی باید 

احیاء و حفاظت شود
استاندار گیالن در جلسه کمیته مدیریت تاالب انزلی با بیان 
نفر گردشگر  میلیون  بر یک  بالغ  انزلی  تاالب  اینکه هرساله 
دارد، اظهار کرد: به سبب دارا بودن ۱۸۹ گونه پرنده، ۵۲ گونه 
در  نظیر  کم  اکوسیستم  و  گیاهی  گونه  صدها  ماهی،  انواع 
محدوده ای ۲۰ هزار هکتاری عالوه بر چشم انداز طبیعی برای 

گردشگران مأمنی برای اشتغال و معیشت است.
موجود  شرایط  همه  با  انزلی  تاالب   : افزود  زارع  ارسالن 
برای تعدادی از مردم محلی از جمله آبندان داران، کشاورزان، 
صیادان، شکارچیان و قایق های توریستی منشأ معیشت بوده و 
از این جهت تاالب انزلی برای این استان اهمیت دارد و باید آن 
را احیاء و صیانت کرده و به عنوان یک ظرفیت ملی و جهانی 

از آن حفاظت کنیم.
وی تخلیه فاضالب های صنعتی، خانگی، زباله ها و نخاله ها 
و  دانست  دار  ادامه  مهمترین مشکالت  از  یکی  را  تاالب  در 
با  امیدواریم  شده   کارشناسی  گزارشات  براساس  داد:  ادامه 
اجرای طرح جمع آوری فاضالب و اجرای تصفیه خانه فاضالب 
از جمله در جنوب شهر رشت، صومعه سرا، فومن و بخش های 

صنعتی بتوانیم احیاء تاالب را تسریع بخشیم.
از سال گذشته   : تاکید کرد  نماینده عالی دولت در گیالن 
تاکنون برای حفاظت و صیانت از تاالب انزلی در سطح ملی و 
استانی اقدامات جدی آغاز شده اما باید مشکالتی که حاصل 
و علمی  کارشناسانه  نظرات  برمبنای  بوده  متمادی  سال های 
بررسی و راهکار ارائه شود و عالوه بر احساس مسئولیت برای 
حفاظت از آن، باید از تاالب انزلی بهره مندی خردمندانه داشت.
تامین آب پاک، تنها راه چاره برای نجات تاالب از 

وضعیت فعلی است
از  بسیاری  زیستگاه  انزلی  المللی  بین  تاالب  که  آنجا  از 
به  پرندگان مهاجر  برای  پناهگاه مهمی  و  نظیر  جانوران کم 
ورود  از  جلوگیری  و  تاالب  آب  آلودگی  رفع  رود  می  شمار 
فاضالب و نیز مقابله مستمر با گیاهان مهاجمی که متاسفانه 
توسط عوامل انسانی به عنوان مهمان ناخوانده  به این تاالب 

وارد شده می تواند در تامین آب پاک برای این تاالب ارزشمند 
تاثیر بسزایی داشته باشد.

این  در  هم  بندرانزلی  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
رابطه می گوید : با توجه به عدم کنترل و مهار عوامل تهدید 
کننده تاالب از جمله ورود فاضالب ها و رسوبات، گونه های 
گیاهان مهاجم ، پسروی آب خزر و عوامل انسانی دیگر از یک 
سو و تغییرات اقلیمی از طرف دیگر، نمی توان انتظار داشت 
که وضعیت تاالب انزلی بهتر شود و در خوشبینانه ترین حالت 
می توان گفت باید منتظر بدتر شدن وضعیت بود چون عوامل 
تخریب کننده تاالب انزلی به صورت مستمر در حال ورود به 

این پهنه آبی است.
احسان هادی پور با بیان اینکه دو گونه رسوب معدنی و عالی 
وارد تاالب بین المللی انزلی می شود ،افزود : ورود فاضالب و 
افزایش سطح لجن تاالب به عنوان رسوب معدنی که توسط 
انسان وارد آن می شود همچنان ادامه دارد اما از سوی دیگر 
به دلیل اینکه عملیات آبخیزداری در باالدست مغفول مانده، 
متاسفانه در بارندگیهای شدید و بروز سیالبها، رسوبهای معدنی 
نیز از باالدست همراه با سیالب به پایین دست سرازیر شده 
و چون مهار سیالبها یکی از عملکردهای تاالب انزلی است 
کمک  تاالب  لجن  سطح  افزایش  به  عالی  رسوبات  کنار  در 

می کند.
وی با بیان اینکه تاالب بین المللی انزلی نیاز به تامین آب 
از  جلوگیری  و  خانه  تصفیه  احداث   : کرد  عنوان  دارد،  پاک 
ورود فاضالب به تاالب با استفاده از تله های رسوبگیر، انجام 
فعالیت های  از جمله  آبخیزداری و مدیریت پسماند  عملیات 
وضعیت  از  را  تاالب  سرعت  به  تواند  می  که  است  ضروری 

فعلی نجات دهد.
هادی پور با اشاره به ورود گیاهان مهاجم به تاالب انزلی 
توسط عوامل انسانی گفت : در تاالب انزلی جدا از مشکالت 
ورود فاضالب و پس آبها ، گیاهان مهاجم چون آزوال و سنبل 
آبی نیز رشد زیادی داشته به گونه ای که این مشکل امروزبه 
آبی ۸۰۰  سنبل  تنها  اینکه  به  توجه  با  و  رسیده  بحران  مرز 
هکتار از این تاالب را فرا گرفته ، ممکن است زودتر از عوامل 
دیگر این تاالب را از بین ببرد و در این راستا باید با آگاه سازی 
بومیان حاشیه تاالب  از مخاطرات هر چه سریعتر در راستای 

مقابله با این گیاه برآمد.
وی با اشاره به معضل احداث سد بر روی اصلی ترین شریان 
ورودی آب به تاالب بین المللی انزلی تصریح کرد: حدود ۱۰ 
درصد از پاک ترین آب های ورودی به تاالب از سوی رودخانه 
ابراهیم است که پروژه احداث سد السک بر روی  امام زاده 
آن ، عالوه بر کاهش دبی آب ورودی به تاالب ، آ ب پاک 
ارزشمند می  تاالب  این  راهی  و  فاضالب کرده  به  تبدیل  را 
کند زیرا آب سدها در خوش بینانه ترین حالت به صورت آب 
به  قرار می گیرد و سپس  استفاده  کشاورزی و خانگی مورد 

سمت پایین دست هدایت می شود.
وارد  به جوامع  مهلکی  با طبیعت ضربه  بیگانگی 

می کند
کانون  در  انزلی  تاالب  کمرشکن  معضالت  که  روزها  این 
توجه افکار عمومی قرار دارد، نیاز به تشدید برخورد با تخریب 
و تصرف منافع عمومی و شکارچیان غیرقانونی و نیاز به تحقق 
بخشیدن عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، 
تعقیب و مجازات بیش از پیش احساس می شود و در چنین 
وضعیتی نگاه ها به سمت قوه قضاییه است زیرا حق انسان به 
زندگی در محیط زیستی سالم و حیات اجتماعی با کیفیت رو به 
رشد او را مستحق این مطالبه گری می کند و هر فرد باید بداند 
در قلب قوانین جمهوری اسالمی ایران نظارت و بازدارندگی 
تخریب، تصرف و آلودن محیط زیست چه اندازه اهمیت دارد.

اینها را بانویی می گوید که سال هاست دغدغه اش محیط 

زیست است و حق حیات برای همه .
با پونه نیکوی به عنوان یکی از دغدغه مندان انجمن های 
می  گو  و  گفت  به  زیست  محیط  بخش  در  فعال  نهاد  مردم 
نشینیم، او می گوید : متاسفانه تا دلتان بخواهد موارد سهل 
بخشی  حذف  که  شود  می  دیده  تاالب  مدیریت  در  انگارانه 
از امکانات اداره حفاظت محیط زیست بندرانزلی مثل خودرو، 
قایق، عدم وجود پهباد و بحث کاهش بودجه ساالنه محیط 
زیست از جمله مواردی است که آسیب های جدی و جبران 

ناپذیری به این تاالب بین المللی می زند.
توسعه  فرهنگ،  آفرینی  نقش  بدون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ارتباطی  بافت  و  خطوط  ایجاد  داد:  ادامه  افتد،  نمی  اتفاق 
و  انسان  طبیعت،  مثلث  راس  سه  بین  قدرتمند  و  منسجم 
فرهنگ می تواند کشور  را به سوی توسعه پایدار سوق دهد و 
با اتحاد مراکز و الگوهای فرهنگی می توان به تقویت محیط 

فرهنگی و در نهایت توسعه فرهنگی رسید.
نیکوی با بیان اینکه ارتفاع اخالق محیط زیستی جوامع با 
ارتفاع غنای فرهنگی جوامع ارتباط مستقیم دارد، گفت : اتفاق 
بر  افتاده و زخم های عمیقی  انزلی  برای تاالب  های تلخی 
این راستا  الهی وارد گشته و در  این موهبت  پیکره بی جان 
مردم انزلی می خواهند نتیجه برخورد و مجازات با متصرفان 
و مخربان و آلوده کنندگان این تاالب بین المللی و متجاوزان 
به منافع عمومی توسط قوه قضاییه رسانه ای شود. وی گفت : 
هر از گاهی با این خبر مواجه می شویم که فالن عامل آتش 
سوزی و یا تصرف و یا تخریب دستگیر شده است اما سوال 
اینجاست که پس از دستگیری چه اتفاقی می افتد؟ آیا جریمه 
را  طبیعت  به  وارد شده  تواند خسارت  می  یا حبس  و  نقدی 

جبران کند و یا خلع ید متصرفان اتفاق می افتد؟
وی تاکید کرد : با توجه به باب شدن جرائم تاالب خواری، 
تخریب و تصرف و آلوده کردن تاالب و شکار غیرمجاز توسط 
افراد حقیقی و یا ارگان ها، مردم شرافتمند و طبیعت دوست 
انزلی می خواهند در جریان پرونده های شکایت به خسارات 
وارد شده به تاالب انزلی و کشتار پرندگان قرار بگیرند این حق 
حیات اجتماعی مردم این شهرستان است که بدانند چه افراد و 
ارگان هایی می خواهند جان طبیعت انزلی را به خطر بیندازند، 
زیرا اگر بنا باشد آگاهی عمومی حاکم در یک جامعه در محیط 
زیست نمود پیدا کند باید گفت که خالهای آموزشی عمیق و 

عدم آگاهی عمومی نسبت به محیط زیست بوده است.
نکویی همچنین افزود : نگرش سودجویانه نسبت به طبیعت 
توسط افرادی که فرهنگ زیست محیطی را نمی شناسند به 
با  بیگانگی  و  بکشاند  زوال  به  را  اقلیم  تواند یک  راحتی می 

طبیعت ضربه مهلکی به جوامع وارد می کند.
بومیان تاالب چه می گویند؟

تاالب بین المللی انزلی از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می 
کند که محل ارتزاق و تامین معیشت بسیاری از خانواده هایی 
است که به عنوان بومیان اطراف این تاالب زیبا از آن رزق و 
روزی زندگیشان را به دست می آورند اما این روزها که تاالب 
مریض است حال دل آن ها نیز خوش نیست و در کنار نگرانی 

برای آینده این تاالب ، مضطرب وضع زندگی خود هستند.
پیرمردی که در گوشه ای از تاالب با غرو لنددام صیادی خود 
را به همراه دوستش ترمیم می کند به خبرنگار ایرنا می گوید: 
چه بگویم که ندانند؟مشکل مشخص و درمان نیز مشخص 
است اما مدیریت خوبی برای درمان این دردی که کهنه شده 

است وجود ندارد .
مختلف  های  گونه  زایشگاه  زمانی  تاالب  :این  گفت  وی 
تاالب  این  از  نقطه  در چندین  و من شاهدم که  بود  ماهیان 
از جمله سیاه درویشان، نوخاله، هندخاله ، کف رود و مانند آن 
چشمه وجود داشت و آب از زمین می جوشید اما به دلیل عدم 
مدیریت صحیح و ورود فاضالب های شهرستان های رشت و 

صومعه سرا به این ذخیرهگاه ارزشمند، افزایش سطح لجن و 
زباله های رها شده در تاالب، امروز دیگر نه تنها اثری از آن 
چشمه ها نیست بلکه آلودگی روی ماهیان نیز تاثیرگذاشته و 

عمق آب از ۱۰ متر به ۳۰ سانتیمتر رسیده است.
این پیرمرد صیاد که قایقی هم برای حمل مسافر و گردشگر 
به تاالب در اختیار دارد و از آن راه نیز کسب روزی می کند، 
گفت : عمق آب تاالب به قدری کم شده که قایق موتوری به 
سختی می تواند مسافران و گردشگران را برای دیدن زیبایی 
های منحصر به فرد تاالب به مقصد برده و گرانی بنزین هم 

که این روزها غوز باال غوز شده است.
از او درباره آتش زدن نیزارهای تاالب و شکار بی رویه می 
پرسم که می گوید : متاسفانه سودجویان همواره در تالشند 
راهی برای منفعت طلبی خود پیدا کنند و مدتی است که با 
آتش زدن نیزارها مکان امن پرندگان مهاجر را به باغ و شالیزار 
تبدیل می کنند اما باید بگویم شکارچیانی که رزق و روزیشان 
را در تاالب می بیند منصفانه و برای ارتزاق خانواده شان اقدام 
به شکار می کنند اما باید در نظر داشت که متاسفانه محیط 
پروانه  رویه  بی  به صدور  اقدام  خود  درآمدزایی  برای  زیست 
های شکار می کند که باعث شده بسیاری از افراد برای شکار 
تفریحی در آخر هفته هر چقدر هم باشد هزینه می کنند تا از 

شکار لذت ببرند.
 آنچه که مسلم است تاالب انزلی به دالیل متعدد از جمله 
پسروی آب خزر و تغییر آب و هوا و اقلیم دچار مشکالتی شده 
اما این مشکالت در برابر مسائل و مواردی که عامل انسانی 
در آن دخیل بوده بسیار ناچیز است و رها ساختن زباله در این 
تاالب ارزشمند، ورود فاضالب های صنعتی و بیمارستانی سه 
شهر و همچنین عدم مدیریت در آبخیزداری باالدست و لزوم 
استفاده از تله های رسوب گیر برای کاهش ورود رسوب به 
تاالب و در نهایت شکار و صید بی رویه و در بی رحمانه ترین 
به  المللی آن هم  بین  این تاالب  نیزارهای  حالت آتش زدن 
دست خود انسان، ما را به این نکته می رساند که از ماست که 
بر ماست و تا رسیدن به دم آخر این موهبت الهی، تنها چند 

صباحی باقی است اگر دست نجنبانیم .
 با توجه به مشکالت به وجود آمده در تاالب انزلی، اقداماتی 
و  گرفته  ارزشمند صورت  تاالب  این  احیای  و  برای حفاظت 
آژانس  ایران،  اسالمی  جمهوری  دولت  درخواست  به  بنا 
در  را  خود  پشتیبانی  )جایکا(،  ژاپن  بین المللی  همکاری های 
از  حفاظت  برای  یکپارچه  مدیریت  مطالعه  پروژه های  اجرای 
تاالب  اکولوژیک  مدیریت  پروژه  و  انزلی  تاالب  اکوسیستم 

انزلی در دو فاز عملیاتی کرده است.
پسماند،  و  پساب  رسوبات،  مدیریت  تاالب،  حقابه  رعایت 
اراضی  تصرف  از  جلوگیری  تاالب،  حوضه  در  آبخیزداری 
تاالبی و برداشت بی رویه آب از تاالب از الزامات است و اواخر 
بندرانزلی دستور  انقالب  امسال دادستان عمومی و  خردادماه 
منظور  به  انزلی  تاالب  پاالیی  زیست  و  تصفیه  طرح  توقف 

کاهش عمق لجن به روش بایوجمی را صادر کرد.
گیالن دارای بیش از ۳۰ هزار هکتار پهنه تاالبی است که 
تاالب  قالب سه  در  درصد  آن ۸۰  هکتار  هزار  بر ۲۴  افزون 
)انزلی ، امیرکالیه و بوجاق ( تحت عنوان کنوانسیون رامسر به 
ثبت رسیده است. این پهنه ها زیستگاه بیش از ۳۰۰ گونه پرنده 
هزاران  تعداد  به  ساله  هر  که  مهاجرند  پرندگان  به خصوص 
استان سپری  این  در  را  زندگی خود  از چرخه  بخشی  قطعه، 
می کنند. تاالب های استان، زیستگاه مناسب بیش از ۶۰ گونه 
ماهی را فراهم ساخته اند، ضمناً این تاالب ها به عنوان بخشی 
معیشتی  زندگی  در  ناپذیر  تفکیک  قسمتی  زیست،  از محیط 
حاشیه نشینان و مردم محلی هستند که در صورت تخریب 
یا زهکشی تاالب ها، با مشکالت عدیده معیشتی و اجتماعی 

روبرو خواهند شد.

شهرستان
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محققان می گویند: داروی جدید شرکت داروسازی »روشه« )Roche(برای درمان آنفلوانزا که »زوفلوازا« ) Xofluza( نام دارد می تواند موجب بروز مقاومت دارویی در ویروس 
های این بیماری شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، محققان گزارش دادند: داروی جدید زوفلوازا  یک قرص یک دوزه که می تواند طی چند روز عالئم این بیماری را از بین ببرد، 

ممکن است موجب بروز جهش ویروسی شود که به مقاومت دارویی در این ویروس ها منجر می شود.
 مطالعه این محققان نشان داد که گونه های شایع آنفلوانزا می توانند به سرعت نسبت به این دارو مقاوم شوند. این محققان هشدار دادند، بیمارانی که این دارو را دریافت می کنند به 

ویژه والدین کودکان مبتال باید نسبت به مقاومت دارویی هوشیار باشند.

داروی جدید آنفلوانزا مقاومت 

دارویی در ویروس ها ایجاد می کند
اجتماعی  

شاهد  اخیر  های  سال  طی  متاسفانه  آنالین:  صمدزاده/مستقل  الهام 
افزایش آلودگی هوا به هنگام آغاز فصل سرد سال هستیم که این خود نشان از 
جای خالی انجام اقدامات کارشناسی شده برای حل معضل آلودگی هوا را دارد چرا 
که بنا به گفته کارشناسان تا به امروز راهکارهای متعددی برای حل این بحران 
شوم پیشنهاد شده است اما متاسفانه هیچ یک از این موارد به صورت کامل اجرایی 

نشده است که این خود جای بسی تأمل دارد.
گفتنی است که یکی از مهم ترین راهکار مسئوالن برای حل معضل آلودگی هوا 
تعطیلی مدارس میباشد که این خود به یقین می تواند هزینه های به نسبت سنگینی 
را به دولت و یا حتی خانواده ها تحمیل می کند چرا که انتظار می رود تعطیلی 
مدارس به عنوان آخرین راهکار مد نظر قرار گرفته شود اما این در حالی است که 
در کشور ما درست عکس این مسئله اتفاق می افتد به گونه ای که بسیاری از 
مدارس در فصل های پاییز و یا حتی زمستان با ایام تعطیلی قابل توجهی مواجه 
می شوند که این خود می تواند در کاهش میزان یادگیری و یا عقب ماندن دانش 
آموزان از درس و مطالعه بسیار تاثیر گذار باشد هر چند در این مجال باید یادآور 
شد که تعطیلی مدارس به خودی خود نمی تواند در حل بحران آلودگی هوا موثر 
واقع شود چرا که متاسفانه برخی از والدین به هنگام تعطیلی مدارس ساز خرید و یا 
سفرهای درون شهری را با کودکان خود ساز می کنند که این مبین بی تاثیر بودن 

این راهکار پیش پا افتاده است.
آنچه مسلم است امروزه افزایش میزان تولید آلودگی هوا عاملی برای انباشت 
آلودگی شده است که این خود می تواند مشکالت عدیده ای را رقم بزند از این رو 
بنا به گفته صاحبنظران کاهش میزان آلودگی در کالن شهرها و به خصوص تهران 
می تواند راهکار اساسی برای حل این بحران در نظر گرفته شود اتفاقی که تا به 
امروز چندان باب میل مسئوالن قرار نگرفته است چرا که طبق تحقیقات به عمل 
آمده راهکارهای متعددی مانند توسعه حمل و نقل عمومی استفاده از موتورهای 
برقی انجام فرهنگ سازی برای استفاده از دوچرخه و یا موارد دیگر نقش تاثیر 
گذاری در کاهش آلودگی هوا دارد اما این در حالی است که تا به امروز متاسفانه 
هیچ یک از این راهکار ها به صورت جامع اجرائی نشده است به عنوان مثال وجود 
خودروهای فرسوده عدم نوسازی آن به دلیل تحریم ها و افزایش مشکالت مالی 

خود یکی از دالیل افزایش آلودگی هوا به حساب می آید.
نقش کیفیت پایین خودروها در افزایش آلودگی هوا

بدیهی است کیفیت پایین بسیاری از خودروها از دیگر دالیل افزایش آلودگی هوا 
در کالن شهرها می باشد چرا که امروزه بسیاری از خودروهایی که در سطح شهرها 
تردد دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند همچنین در این مجال باید یادآور 
شد که انتظار می رفت در سایه اجرایی شدن طرح جدید ترافیک که شاهد کاهش 
آلودگی هوا و یا ترافیک باشیم اتفاقی که تا به امروز محقق نشده است که این خود 
می تواند طرح جدید ترافیک را به زیر سوال ببرد هرچند برای رد و یا تایید این ادعا 

نیاز به اظهارات کارشناسی شده مسئوالن شهرداری است.
وزش باد راهکاری موقتی برای کاهش آلودگی هوا

ارائه شده توسط برخی از مسئوالن  از راهکارهای  همانگونه که میدانیم یکی 
برای کاهش آلودگی هوا وزش باد است هرچند این مهم به خودی خود می تواند 
نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد اما باید به این نکته نیز اشاره کرد 
تا زمانی که راهکار های مناسب و کارشناسی شده برای کاهش آلودگی هوا اجرایی 
نمی شود بنابراین شاید کم هزینه ترین و بی دردسری دردسر ترین راهکار نیز 
وزش باد و یا بارش باران و برف باشد. حال این سوال مطرح می شود که اگر زمانی 
با تغییرات جوی مواجه نشویم برای کاهش آلودگی هوا چه راهکار دیگری از سوی 
مسئوالن ارائه خواهد شد چرا که تعطیلی مدارس ادارت و یا حتی اعمال طرح زوج  
و فرد از درب مدارس منازل به خودی خود نمی تواند مشکل گشای آلودگی هوا 

یعنی این منزل دیرینه کالنشهرها باشد.
راهکارهای  از  بسیاری  کردن  اجرایی  شاید  که  کرد  خاطرنشان  باید  پایان  در 
کاهش آلودگی هوا هزینه های به نسبت باالیی را به دنبال داشته باشد اما این در 
حالی است که این معضل می تواند سالمت مردم را به خطر بیاندازد چرا که امروزه 
افزایش سقط جنین ابتال به آلرژی و یا مشکالت دیگر در سایه آلودگی هوا بسیار 
به چشم می خورد بنابراین مسئوالن موظف هستند اقدامات مناسب تری را برای 
کاهش آلودگی هوا انجام دهند چرا که در غیر این صورت در آینده ای نه چندان 
دور تعداد آمار بیماران به طرز معناداری افزایش پیدا خواهد کرد که این مسئله نیز 
به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم می تواند هزینه های به نسبت سنگینی را بر 

دوش دولت قرار دهد.

هوای چهار شهر ناسالم است 

 رییس گروه پایش آلودگی هوا و صدا محیط سازمان حفاظت محیط زیست 
و   ۱۲۳ مشهد   ،۱۱۲ بندرعباس   ،۱۰۳ شاخص  با  یزد  شهرهای  هوای  گفت: 

اصفهان ۱۴۴ در شرایط ناسالم برای گروه ھای حساس قرار دارد.
شهرام سپهرنیا روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: هوای 
شهرهای دورود با شاخص ۱۶، شیراز ۲۲، زابل ۲۷، بیرجند ۲۹، اردبیل ۳۹، یاسوج 

۴۲، سنندج ۴۷ و کرمانشاه ۵۰ در شرایط پاک قرار دارد.
وی اظهار داشت: همچنین هوای شهرهای قم با شاخص ۵۷، اراک ۵۹، زنجان 
۶۲، اھواز ۶۴، کرج ۶۶، تبریز ۶۸، قزوین ۷۲، ھمدان ۷۲، ایالم ۸۴، کرمان ۸۴، 

دشتستان ۸۵، بوکان ۹۶ و تهران ۹۷ قابل قبول هستند.
روز گذشته هوای شهرهای اصفهان با شاخص ۱۰۵، اهواز ۱۲۲، مشهد ۱۳۵ و 

تهران ۱۴۶ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.
کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی امروز به خبرنگار ایرنا گفته بود که 
امروز در بیشتر مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت و در شهرهای صنعتی، 
هوا  کیفیت  کاهش  و  آالینده ها  غلظت  افزایش  ادامه  کالنشهرها  و  پرجمعیت 
رخ خواهد داد اما از دوشنبه ) ۱۱ آذرماه ( سامانه بارشی از غرب، جنوب غرب 
وارد کشور شده و بارش ها آغاز می  شود که موجب کاهش غلظت آالیندگی در 

شهرهای بزرگ و صنعتی خواهد شد.

اندیشه سبز

آلودگی هوا مهمان ثابت فصل های 
سرد کالنشهرها

وضعیت سوء تغذیه در سالمندان ایرانی

سردار یزدی: ۷۰ هزار سبد کاال میان نیازمندان تهران توزیع شد

هموطنان با گروه های خونی منفی، A و AB مثبت خون اهدا کنند

در گفتگو با یگ پژوهشگر حقوق مهندسی مطرح شد

افزایش عمر مفید ساختمان در سایه 
بگارگیری مجری ذی صالح

نگاه

رفتارهای پرخطر زنان معتاد 
چگونه مهار می شود؟

 اعتیاد بالی خانمان سوزی است که بنا بر آمار رسمی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
را در کشــور آلوده کرده و سهم زنان از این سودای خاموش ۱۰ درصد است اما 
به باور کارشناســان، رفتارهای پرخطر زنان معتاد بیشتر از مردان معتاد است که 

همین امر ضرورت آموزش خودمراقبتی به آنان را دوچندان می کند.
اختالالت روانی همچون افســردگی، اضطراب، اقدام به خودکشی، حمله های 
از روی وحشــت، افت اعتماد به نفس و موارد دیگر روحی-روانی و جســمی از 

عوارض شایع و وجه مشترک میان زنان و مردان اسیر در چنگال اعتیاد است.
در این میان، زنان گرفتار در این ســودای خاموش، نســبت بــه مردان معتاد 
مشــکالت جسمی و روانی شدیدتری را تجربه می کنند؛ تا آن جا که بر اساس 
آمار جهانی، این گروه نســبت به سایر همجنســان خود نیز در معرض خطرات 
بیشــتری در حوزه بارداری ناخواسته، سقط جنین، ابتال به عفونت »اچ آی وی« 

و حتی یائسگی زودرس هستند.
از  ســویی دیگر مصرف مواد در زنان به ویژه مصرف تزریقی مواد با آسیب های 
اجتماعی کمتر قابل جبران روبه رو اســت؛ بــه  عنوان  مثال بنابر پژوهش های 
صورت گرفته مصرف سرنگ مشترک در زنان بیش از مردان است و زنان برای 
به دســت آوردن هزینه مواد مصرفی خود، دســت به تن فروشی یا جرایم مالی 

نظیر سرقت از منزل و مغازه ها یا حمل و توزیع مواد مخدر می زنند.
موضوعی که ضرورت آمــوزش خودمراقبتی برای کاهش رفتارهای پرمخاطره 
در زنان با ســابقه اعتیاد به موادمخدر را دوچندان می کند تا شاید اندکی از بار 
آســیب ها و معضالت اجتماعی این پدیده شوم کاسته شود. درباره این ضرورت 
و چگونگــی آموزش آن به زنان گرفتار در چنگال اعتیاد، »لیلی ارشــد« جامعه 
شــناس و مددکار اجتماعی به خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا گفت: در قرن 
بیســت و یکم، آموزش خودمراقبتی و ۱۰ مهارتی که سازمان بهداشت جهانی 
برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق به کشورها توصیه می کند و عبارت 
اســت از مهارت خودآگاهی، همدلی، روابط بین فــردی، ارتباط موثر، مقابله با 
استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر خالق و تفکر نقادانه، 

مورد نیاز همه مردم دنیا است.
وی ادامه داد: ایران هم از این قاعده مستثنا نیست؛ در حقیقت ابزاری که جوانان 
بتوانند در مواقعی که با خطر مواجه می شــوند از آن استفاده کنند یا درباره آن 

چاره اندیشی کنند، نیاز جامعه است.
نیاز مبرم مناطق حاشیه ای به آموزش خودمراقبتی

این مددکار اجتماعی با اشاره به این که متاسفانه در کشور به این موضوع فراگیر 
و تخصصی نگاه نمی شــود، خاطرنشان کرد: وقتی از خودمراقبتی و استفاده از 
مهارت های اجتماعی و زندگی صحبت می کنیم، طبیعتا برای کسی که درگیر 

مشکالت اعتیاد و رفتارهای پرخطر جنسی است، این نیاز بیشتر است.
وی توضیــح داد: در مورد افــراد گرفتار در چنگال اعتیــاد، این آموزش از نوع 
پیشگیری درجه سه محسوب می شود یعنی شخص درگیر مساله ای شده است 
و ما به او کمک می کنیم تا از این بدتر نشــود یعنی اگر درگیر سوءمصرف مواد 

شده است، اچ ای وی نگیرد.
ارشد تاکید کرد: آموزش خودمراقبتی می تواند عالوه بر این که فرد مورد نظر را 
مصون بدارد، بار هزینه های زیاد بهداشت و درمان را هم از دوش دولت بردارد.
وی بــه تجربیات کاری خود در ارایه آموزش های خودمراقبتی به زنان معتادی 
که در محله های هرندی و دروازه غار روزگار سپری می کنند اشاره کرد و گفت: 
مــا به عنوان مددکار اجتماعی فعال وظیفــه داریم برای زنان معتاد کاری کنیم 
که شرایطشان از آن بدتر نشود. بر همین اساس خانه خورشید به مدت ۱۶ سال 
است که گشت امدادرسان محلی دارد و هر روز دو خانم که از چنگال اعتیاد رها 
شــده و بهبودی کامل پیدا کرده اند، با به دوش انداختن کوله پشتی از مایحتاج 
خودمراقبتی این زنان، به سراغشــان می روند و به آن ها آموزش و مشاوره می 

دهند تا یادبگیرند چطور از خود مراقبت کنند.
این جامعه شناس و مددکار اجتماعی یادآور شد: آموزش های خودمراقبتی برای 
پیشــگیری از بیماری های رفتاری غیرواگیر است. در این راه ما سعی می کنیم 
آموزش ها و مشــاوره ها را به همه اعضای خانــواده بدهیم چرا که بدون نگاه 

سیستمی به خانواده، این آموزش ها موفقیت آمیز نخواهد بود.
وی، پیش زمینه ارایه آموزش خودمراقبتی را اعتمادســازی، احترام و تســلط بر 
ایــن باور در فرد معتاد که بــرای حفظ خود باید آموزش ببینــد، عنوان کرد و 
اظهار داشــت: به کودکانی که در محله های پرخطری همچون شوش، مولوی 
و هرنــدی روزگار می گذارنند هم خودمراقبتی را آمــوزش می دهیم. چرا که 
هنگامی که اعالم می کنند خشونت های خیابانی ۲۵ درصد افزایش یافته است، 
اگر فرزندان ابزارهای خودمراقبتی داشته باشند و بتوانند پیشگیری و حل مساله 

کنند، قطع به یقین اتفاق های ناگوار کاهش می یابد.
ارشــد با یادآوری این موضوع که در منطقه فعالیت ما، این امر پیچیده تر است 
چرا که اتفاقات بســیار تلخ و ناگواری برای جوانان می افتد و در خانواده هایی 
رشــد کرده اند که این آموزش ها را ندیده اند و خود دارای رفتار ثابت و ســالم 
نیســتند، تصریح کرد: خودمراقبتی محدود به فرد و بدن او نیست بلکه زوایای 
گسترده تری را دربردارد؛ چرا که می تواند در مناسبات اجتماعی به افراد کمک 
کند تا از خود مراقبت کنند و سالمت بمانند. حال در منطقه هرندی که همچنان 
به طور خیلی گســترده زنان و مردان معتاد در پارک هستند، این آموزش ها در 

اولویت قرار دارد.

 
 

تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین الملل 
ناجا با وزارت ورزش

  رئیس پلیس بین الملل ناجا گفت: تشــکیل کارگروه مشترک پلیس بین الملل 
ناجا  و وزارت ورزش با هدف همفکری و تشــریک مســاعی، بستری مناسب و 
اثرگذار برای پیشــبرد ورزش همگانی کشور بویژه ارتقا سطح آمادگی جسمانی 

کارکنان ناجا است.
به گزارش روز یکشــنبه پایگاه خبری پلیس، سردار هادی شیرزاد رئیس پلیس 
بین الملل ناجا با عبدالحمید احمدی معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 

و جوانان دیدار و گفت وگو کرد.
سردار شیرزاد در حاشیه این دیدار اظهار داشت: یکی از وظایف پلیس بین الملل 
ناجا مبارزه با فســاد، شرط بندی و پولشویی در سطح ورزش بین المللی است از 

این روی، نیروی انتظامی می تواند با وزارت ورزش همکاری کند.
وی افزود: تشــکیل کارگروه مشــترک پلیس بین الملل ناجا  و وزارت ورزش و 
جوانان با هدف همفکری و تشــریک مساعی، بستری مناسب و اثر گذار برای 
پیشــبرد ورزش همگانی کشور به ویژه ارتقا ســطح آمادگی جسمانی کارکنان 

ناجا است.
همچنیــن عبدالحمید احمدی معاون توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش و 
جوانان ضمن اســتقبال از موضوع پیگیری جرایم ورزشــی در سطح بین الملل 
اظهار داشــت: وزارت ورزش و جوانان نیــز حاضر به هرگونه همکاری با پلیس 

بین الملل است.

بررسی های جهانی نشان می دهد که 
پدیده پیری به یک مسئله جهان شمول 
تبدیل شده و جمعیـت سالخورده جهان 
و  بهداشت  وضعیت  بهبود  دلیل  به 
خدمات پزشـکی و افزایش امید زندگی، 
است.  افزایش  حال  در  مداوم  به طور 
و  تغذیه  سوء  شیوع  کشور  محققان 
عوامل مرتبط با آن در این قشر را مورد 

بررسی قرار داده اند.

زده  تخمـین  ایسنا،  گزارش  به 
می شود بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، 
جمعیت سـالمندان جهان به میزان ۵۶ 
درصد رشد کرده و از ۹۰۱ میلیون نفر 
کند.  پیدا  افزایش  نفر  میلیارد   ۱.۴ بـه 
این   ،۲۰۵۰ سال  تا  اساس  این  بر 
آن  مقدار  برابر  دو  از  بـیش  بـه  عـدد 
حتی  و  رسید  خواهد   ۲۰۱۵ سال  در 

نفر،  میلیارد   ۲.۱ تا  اسـت  ممکـن 
جمعیـت  کـل  درصد   ۲۲ حدود  معادل 
اساس  بر  نیز  ایران  در  برسـد.  هـم 
مسـکن  و  نفـوس  سرشماری  آخرین 
سالمند  جمعیت   ،۱۳۹۵ سـال  در 
درصـد   ۹.۳ سـال،   ۶۰ باالی  کشور 
جمعیـت کـل کشور، معادل حدود ۷.۵ 
اساس  می شود.  شامل  را  نفر  میلیون 
نیازهای  از  یکی  صاحب نظران،  گفته 

تغذیـه  سالمندان،  در  مهم  و  اساسی 
مناسـب اسـت. برخورداری سالمندان از 
وضعیت تغذیه ای مناسب، تأثیر ویژه ای 
بر سالمت و کیفیت زندگی آن ها دارد. 
تغذیه  سوء  ارائه شده،  تعاریف  طبق 
یک  مصرف  که  می دهد  رخ  هنگامی 
از  بیشتر  یا  کمتر  مغـذی  ماده  چند  یا 
حد باشد یا اشـکالی در استفاده از مـواد 

مغـذی توسط بدن وجود داشته باشد.

 فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران 
راستای  در  امسال  کرد:  اعالم  بزرگ 
سبد  هزار   ۷۰ نیازمند  اقشار  از  حمایت 

کاال میان نیازمندان تهران توزیع شد.
روز  فرمانده  یزدی  محمدرضا  سردار 
نهمین  و  هفتاد  و  یکصد  در  یکشنبه 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران 
افزود: هدف گذاری شده بود که امسال 
بیش از ۲ هزار و ۵۰۰  جهیزیه در اختیار 
بخش  تاکنون  که  گیرد  قرار  نیازمندان 

زیادی از انجام شده است.
وی با بیان اینکه یکهزار و ۶۰۰ گروه 
است،  شده  تشکیل  تهران  در  جهادی 
 ۷۵۰ و  محور  محله  گروه   ۸۵۰ گفت: 
گروه جهادی جغرافیا محور هستند و به 

شهروندان خدمت رسانی می کنند.

همچنین  یزدی،  سردار  گفته  به 
چاپ  به  کتاب  عنوان   ۲۷۰ کنون   تا 
عنوان   ۱۵ تعداد  این  از  که  رسانده ایم 
و  انگلیسی  عربی،  زبان  سه  به  کتاب 

فرانسه ترجمه شده است.  
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه در چهلمین سالگرد تاسیس 
بسیجیان  و  بسیج  از  که  زمانی  بسیج 
شهادت،  شجاعت،  می شود،  صحبت 
در  گفت:  می آید،  ذهن ها  به  اخالص 
که  دیدند  مردم  سال   ۴۰ این  طول 
بسیجیان چه دستاوردهایی برای انقالب 

اسالمی داشته اند.
و  سیل  در  داد:  ادامه  یزدی  سردار 
در  توان  تمام  با  بسیجیان  امسال  زلزله 
مازنداران، گلستان و خوزستان حضوری 

فعال داشتند.
زمانی  اخیر  سیل  در  داد:  ادامه  وی 
که سیل بندها در سوسنگرد از بین رفت 
ترمیم  سیل بندها  فداکاری  با  بسیجیان 
جای  به  کاش  ای  گفتم  آنجا  و  شد 
بسیجیان  این  فداکاری  فداکار،  پتروس 

در کتاب ها انتشار شود.
سردار یزدی همچنین گفت که امروز 
حوزه  در  رسانی  خدمات  کنار  در  بسیج 
فعالی  حضور  بنیان  دانش  شرکت های 
راستای  در  بسیج  دارد:  ادامه  وی  دارد. 
فاز  وارد  اجتماعی  آسیب ها  با  مبارزه 
ورود  اعتیاد  حوزه  در  و  شده  جدیدی 
آموزش های  در حوزه  کردیم؛ همچنین 
دانشگاه ها،  به  اعتیاد  از  پیشگیری 

مدارس و سازمان ها ورود کرده ایم.

تهران  سپاه  اشاره  با  یزدی  سردار 
مخدر  مواد  با  مبارزه  راستای  در  بزرگ 
اقدام یه تاسیس مرکز ترک اعتیاد کرده 
است، گفت: امروز می توانیم این ادعا را 
بکنیم که ۷۰ درصد از کسانی که در این 
مرکز ترک اعتیاد سپاه محمد رسول اهلل 
صیانت می شود حرفه ای فرا می گیرند و 
زایی  اشتغال  آن ها  برای  آن  اساس  بر 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: در هر صحنه ای 
مردم حضور پیدا کردند موفق بودیم و در 
فتنه اخیر اگر نبودند مردم مشکالت ما 

دوچندان می شد.
رفع  در  باید  کرد:  تاکید  یزدی  سردار 
مردم  از  اجتماعی  و  شهری  مشکالت 

کمک بخواهیم.

با  استان تهران  انتقال خون  مدیرکل 
اهدای خون در هفته  به فرخوان  اشاره 
گذشته که به دنبال کاهش ذخایر خون 
پایان  تا  گفت:  شد،  انجام  ها  رسانه  در 
از  نیاز به اهدای بیشتر خون  این هفته 
به خصوص هموطنان  سوی هموطنان 
 AB و   A منفی،  خونی  های  گروه  با 

مثبت داریم.
یکشنبه  روز  طباطبایی  مرتضی  سید 
افزود: در  ایرنا  با خبرنگار  در گفت وگو 
حال حاضر با توجه به فراخوانی که برای 
اهدای خون انجام شد، ذخیره خون در 
استان تهران مطلوب است، اما به دلیل 
و  ها  بیمارستان  در  خون  ذخایر  اینکه 
این  باید  است  شده  کم  درمانی  مراکز 
است  نیاز  بنابراین  شود؛  ترمیم  ذخایر 
که مردم نوعدوست تهران مانند همیشه 
انتقال خون را یاری کنند و تا پایان این 
برای  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  هفته 
به  نیازمندان  و  بیماران  به  اهدای خون 
و  استقبال  خونی  های  فرآورده  و  خون 

موضوع  این  استمرار  با  تا  کنند  اقدام 
شرایط در هفته آینده بهتر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
در تهران پنج برابر مصرف روزانه خون 
و فرآورده های خونی ذخیره داریم، اما 
در نظر داریم که این ذخیره را به سطح 
هفت تا هشت روز برسانیم تا پاسخگوی 

نیاز بیمارستان ها باشیم.
تهران  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
خون  بر  عالوه  حاضر  حال  در  گفت: 
از  شود،  می  اهدا  تهران  در  که  هایی 
رسانی کشور حدود  طریق شبکه خون 
های  استان  از  واحدخون   ۲۵۰ تا   ۲۰۰
در  که  می شود  ارسال  تهران  به  دیگر 
آلودگی  و  سرما  دلیل  به  حاضر  حال 
سوی  از  خون  اهدای  میزان  که  هوا 
هموطنان کمتر شده است، ارسال خون 
هم از استان های دیگر کمتر شده است، 
تهران  در  مردم  که  است  نیاز  بنابراین 
بیش از هر زمان دیگر اقدام به اهدای 

خون کنند.

هزار  تهران  در  روزانه  داد:  ادامه  وی 
و ۵۰۰ نفر برای اهدای خون به مراکز 
اهدای خون مراجعه می کنند که هزار و 
اهدای خون  به  موفق  آنها  از  نفر   ۲۰۰
همین  هم  حاضر  حال  در  و  شوند  می 
تعداد از شهروندان تهرانی برای اهدای 
دلیل  به  اما  کنند،  می  مراجعه  خون 
از دیگر استان ها  ارسالی  کاهش خون 
و  ایم  شده  مواجه  کمبود  با  تهران  به 
بتوانیم  تا  دادیم  خون  اهدای  فراخوان 

نیاز بیمارستان ها را پاسخ دهیم.
طباطبایی تاکید کرد: چنانچه فرهنگ 
اهدای خون در بین مردم بیشتر نهادینه 
شود و هر فرد در تقویم ساالنه خود سه 
تا چهار نوبت اهدای خون را برای خود 
بیشتر  شود  چنین  اگر  و  بگیرد  نظر  در 
اهداکنندگان خون اهداکنندگان مستمر 
خواهند شد و همیشه ذخیره خون هم در 

حد انتظار تامین می شود.
خون  اهدای  مرکز  کرد:  تاکید  وی 
 ۸ ساعت  از  روزه  همه  شیرازی  وصال 

خون  اهدای  مراکز  شب،   ۸ تا   صبح 
ستاری، تهران پارس و شهرری شنبه تا 
پنج شنبه از ساعت ۸ تا ۱۹ و جمعه ها 
خون  اهدای  مرکز   ،۱۶ تا   ۹ ساعت  از 
پیروزی شنبه تا پنجشنبه از ۸ تا ۱۹ و 
تا   ۸ از  شنبه  پنج  تا  شنبه  مراکز  سایر 
۱۵ فعال و آماده استقبال از اهداکنندگان 
خون به منظور کمک به بیماران نیازمند 
هستند  خون  های  فرآورده  و  خون  به 
نیز در سطح  تیم سیار  پنج  و همچنین 
تهران در ادارات و دستگاه های اقدام به 

خونگیری می کنند.
انتقال خون استان تهران از  مدیرکل 
هنگام  که  خواست  خون  اهداکنندگان 
اهدای خون حتما کارت ملی را به همراه 
داشته باشند و با توجه به شیوع آنفلوآنزا 
در این روزها از سالمت کامل برخوردار 
آنفلوآنزا شده  به  باشند و چنانچه مبتال 
گذشت  از  بعد  باشند  داشته  توجه  اند، 
یک ماه از بیماری و بهبودی کامل برای 

اهدای خون اقدام کنند.

الهام صمدزاده/مستقل آنالین: 
درباره  مهندسی  حقوق  پژوهشگر  یک 
ساخت  در  صالح  ذی  مجری  نقش 
کیفیت  مسئولیت  گوید:  می  ساز  و 
کنترل  شامل  که  سازها  و  ساخت  در 
کارگاه،  در  ایمنی  تأمین  طراحی، 
فنی  کاردانهای  از  استفاده  و  انتخاب 
از  استفاده  به  الزام  ماهر،  کارگران  و 
مصالح استاندارد می باشد طبق قانون 
صالحیتی  دارای  اشخاص  برعهده 
قرار  ذیصالح   مجریان  عنوان  تحت 

گرفته است .
گفتگو  در  محمدیان  محمدرضا   
اشاره  با  و  آنالین  مستقل  خبرنگار  با 
چالش  داشت:  اذعان  فوق  مطلب  به 
فاقد  افراد  توسط  ساز  و  ساخت 
یک  به  که  سال هاست  صالحیت، 
معضل بزرگ در کشور ما تبدیل شده 
متعددی  معضالت  بروز  ساز  زمینه  و 
تا  گرفته  ساختمان ها  پایین  عمر  از 
وقوع  و  ایمنی  نبود  بناها،  بی کیفیتی 
ساز  و  ساخت  حوزه  در  بسیار  حوادث 

بوده است.
الزام  قانونگذار  افزود:  ادامه  در  وی 
در  صالحیت  صاحب  سازنده  حضور 
اصلی  وظایف  از  ساختمانی  پروژه های 
ساختمان  صنعت  در  ذیربط  نهادهای 
مهم  اصول  از  را  آن  رعایت  و  دانسته 
ایمن،  ساختمان های  ساخت  جهت 
تامین  برای  باکیفیت  و  استاندارد 
آرامش و امنیت تمام شهروندان قلمداد 

کرده است.
محمدیان در پاسخ به سوال خبرنگار 
نرسیده  آن  آیا وقت  اینکه  بر  مبنی  ما 
افراد  جلوی  قضایی  های  دستگاه  تا 
مفسده درحوزه ساخت و ساز را بگیرند 
قوانین  وجود  رغم  علی  گوید:   می 
از مجری  کارگیری  به  بر  مبنی  متعدد 
ذیصالح هرگونه بی مباالتی در اجرای 
آنها موجب قتل شبه عمد زلزله زدگان  
می شود. اما واقعیت این است که نبود 

و  مشهود  معضلی  ذیصالح  مجری 
و  خطرناک  معضلی  آن  بودن  صوری 

غیرمشهوداست . 
در  قانونگذار  دهد:  می  ادامه  وی 
نظام مهندسی و کنترل  قانون  ماده ۴ 
با   ۷۴/۱۲/۲۲ مصوب  ساختمان 
صراحت تکلیف کرده است که »اشتغال 
اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته 
ساختمان  بخش های  در  فنی  امور  از 
و  راه  وزارت  توسط  که  شهرسازی  و 
مستلزم  می شود«  تعیین  شهرسازی 

داشتن صالحیت حرفه ای است.
این  اعالم  با  دانشگاه  استاد  این 
ذی  مجری  از  استفاده  که  موضوع 
صالح در تمام کشور اجباری است می 
گوید: در حال حاضر علی رغم اجباری 
به کارگرفتن مجری ذی صالح  بودن 
از استان های  اما هنوز آمار مشخصی 
که این مصویه را به طور کامل اجرایی 

کرده اند در دسترس نیست.
محمدیان در ارتباط با نقش استفاده 
در  صالح  ذی  مجری  مهندسان  از 
ارتقای کیفیت ساخت و ساز می گوید: 
کارگیری  به  که  داشت  نظر  در  باید 
کننده  تعیین  نقش  ذی صالح  مجری 
ارتقای کیفیت ساخت و ساز و  در  ای 
همچنین افزایش عمر ساختمان خواهد 

داشت.
چرا  کند:  می  تصریح  ادامه  در  وی 
حضور  صورت  در  رود  می  انتظار  که 
تمامی  صالح  ذی  مجری  مهندس 
طور  به  ساز  و  ساخت  با  مرتبط  موارد 
حالی  در  این  اما  شود.  رعایت  کامل 
افزایش  صورت  این  غیر  در  که  است 
به  امری مسلم  و ساز  تخلفات ساخت 
بی  های  ریشه  از  رسد.یکی  می  نظر 
کیفیت ساخت و ساز فقدان مجری ذی 
صالح است چرا که مسوولیت کیفیت 
ساخت و ساز تنها بر عهده مجری ذی 

صالح خواهد بود.
در  مهندسی  حقوق  پژوهشگر  این 

های  کارگاه  ایمنی  افزایش  با  رابطه 
از  دیگر  یکی  گوید:  می  ساختمانی 
را  صالح  ذی  مجری  اصلی  وظایف 
و  کارگران  ایمنی  افزایش  توان  می 
کارگارهی  نهایت کاهش صدمات   در 
متاسفانه  امروزه  که  چرا  کرد،  عنوان 
های  کارگاه  تلفات  باالی  آمار  شاهد 

ساخت و ساز هستیم.
از مصالح  استفاده  اظهار داشت:  وی 
ساختمانی استاندارد را می توان از دیگر 
مزایای به کارگیری مجری ذی صالح 
حاضر  حال  در  که  چرا  کرد  عنوان 
مصالح  از  استفاده  دلیل  به  متاسفانه 
استاندارد شاهد کاهش  ساختمانی غیر 
عمر مفید ساختمان ها هستیم که این 
با  مستقیم  صورت  به  تواند  می  خود 

جان و مال بهره برداران بازی کند.
این مدرس حقوق مهندسی دستیابی 
به اشتغال پایدار را یکی دیگر از مزایای 
مجری ذی صالح دانست و می گوید: 
با توجه به اینکه امروزه شاهد افزایش 
آمار مهندسان هستیم از این رو انتظار 
مجریان  کارگیری  به  الزام  با  رود  می 
ذی صالح به توان به اشتغال پایدار در 

این حوزه دست یافت.
به  دستیابی  دهد:  می  ادامه  وی 
ساخت و ساز اصولی و یا همان صنعتی 
کارگیری  به  محاسن  دیگر  از  سازی 

مجری ذی صالح است.
محمدیان در پایان خاطر نشان کرد: 
از مدیران و مسووالن  متاسفانه برخی 
نسبت به اجرایی شدن مصوبه مجری 
کنند  می  عمل  پهلو  دو  صالح  ذی 
همایش  ها،  نشست  در  که  معنا  بدین 
به  مطبوعاتی  های  کنفرانس  یا  و  ها 
نقش مجریان ذی صالح در ساخت و 
ساز اشاره و تاکید می کنند اما در عمل 
تمایل چندانی به اجرای آن ندارند که 
در  توان  به  را  آن  اصلی  علت  شاید 
از مصالح  موارد مختلفی مانند استفاده 
عدم  یا  و  غیراستاندارد  ساختمانی 
درصدی  پرداخت  به  سازندگان  تمایل 
برای مجری ذی صالح اشاره کرد اما 
با توجه به شرایط مذکور انتظار می رود 
استفاده از مجری ذی صالح به مطالبه 
اصلی بهره برداران و سازندگان تبدیل 
افزایش  شاهد  صورت  این  در  تا  شود 

عمر مفید ساختمان ها نیز باشیم.
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اعتراضات و راهپیمایی های مسالمت آمیز شبانه در خیابان های بیروت و مناطق 
مختلف لبنان از زمان آغازش در هفدهم اکتبر گذشته همچنان ادامه دارند. 
همچنین تظاهرکنندگان از مردم برای حضور در راهپیمایی امروز در بیروت 

دعوت کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، روی پل الرینغ در 
بیروت که بارها درگیری هایی شکل گرفته، صدها زن راهپیمایی گسترده ای 
را از منطقه التباریس در نزدیکی االشرفیه به سمت محله الخندق الغمیق آغاز 

کرده و شعارهایی در حمایت از صلح داخلی سر دادند.
در منطقه فردان، هزاران تن از ساکنان بیروت راهپیمایی گسترده ای را آغاز 

کرده و خود را به میدان الشهداء رساندند.
آنها با تاکید بر لزوم تشکیل »دولت نجات ملی« در اسرع وقت، از وقت کشی  
از  لبنان  جمهور  رئیس  عون،  میشل  استقبال  عدم  و  سیاسی  مسئوالن 
ظلم،  فساد،  محکومیت  در  شعارهایی  و  کرده  انتقاد  پارلمانی  رایزنی های 

طایفه گرایی و فرقه گرایی سر دادند.
علیه  الحمراء  خیابان  در  لبنان  مرکزی  بانک  نزدیکی  در  نیز  تن  صدها 
این درحالی است که روز شنبه  اعتراض کردند.  پولی  و  بانکی  سیاست های 
اما  شد  برگزار  بعبدا  در  جمهوری  ریاست  کاخ  در  خصوص  این  در  نشستی 

تظاهرکنندگان بر این باورند که نتیجه ای در نشست حاصل نشده است.
سقوط  نظاره گر  تنها  که  کردند  متهم  را  سیاسی  مسئوالن  همچنین  آنها 

اقتصادی و مالی لبنان به قیمت منافع و سهمیه های خود هستند.
ده ها لبنانی نیز با حضور در مقابل سفارت عراق در بیروت و روشن کردن شمع 
همبستگی خود را با اعتراضات در عراق اعالم کرده و از مسئوالن این کشور 

خواستند به صدای مردم و جوانان عراقی گوش دهند.
در منطق بقعاتا در استان »جبل لبنان« صدها تن راهپیمایی را با عنوان »نان، 

بنزین، آزادی« به راه انداخته و بر لزوم رعایت حقوق اولیه شان تاکید کردند.
در منطقه وادی بسری در حد فاصل دو استان جبل لبنان و الجنوب، صدها 
فعال از مناطق مختلف این کشور مخالفت قاطع خود را با پروژه ساخت سد 

آبی در این منطقه اعالم کردند.
و  کرده  برپا  تظاهراتی  طرابلس  شهر  النور  میدان  در  دیگر  لبنانی  هزاران 
برکناری دولت و لزوم آغاز رایزنی های پارلمانی را خواستار شده و شعارهای 

ملی سر دادند.
تحصن های بزرگ شهر بعلبک در نزدیکی قلعه تاریخی این شهر نیز ادامه 

دارند.
فشارهای  تمامی  وجود  با  تظاهرکنندگان  نیز  جنوبی  صور  العلم  میدان  در 

سیاسی به شعارهای خود ادامه  دادند.
برای  تظاهرکنندگان  از  انقالبی  و  ملی  موسیقی های  پخش  با  نیز  صیدا  در 
شرکت در تظاهرات امروز )یکشنبه( با عنوان »یکشنبه شفافیت« دعوت شد.

بر  پارلمانی  رایزنی های  اولویت  و  امروز  گسترده  تظاهرات  برای  لبنانی ها 
تشکیل کابینه جدید تاکید کردند.

اصلی  اهداف  بر  تظاهرکنندگان  از  گروهی  طرف  از  شده  منتشر  بیانیه  در 
اعتراضات از جمله اهمیت تشکیل فوری کابینه ای کوچک از افراد متخصص 
تاکید شد. کابینه ای که اعضای آن کامال از طبقه سیاسی طایفه گرای حاکم 
از این بحران اقتصادی باشد، بتواند به وخامت  دور بوده و راه خروج واقعی 
شرایط مالی پایان داده، استقالل دستگاه قضایی را تقویت کرده و در راستای 
قدم  عدالت  ضامن  قانونی  اساس  بر  زودهنگام  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 

بردارد.
ادامه از همه مردم در تمامی نقاط پایتخت دعوت کردند  تظاهرکنندگان در 
ریاض  و  الشهدا  میدان  دو  به سمت  گسترده  راهپیمایی  در  امروز  بعدازظهر 

الصلح شرکت کنند.

کشته شدن یک اسرائیلی و زخمی شدن ۲ تن 
دیگر در مراکش

یک  مراکش،  در  کازاباالنکا  شهر  در  اتوبوس  یک  توسط  زیرگیری  اثر  در   
اسرائیلی کشته و دو تن دیگر نیز به شدت زخمی شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری ۱۲ اسرائیل، فرد اسرائیلی کشته شده 
همراه گروهی از علمای یهودی و بازرگانان اسرائیلی در مراسم جشنی حضور 

داشت که نوه یکی از خاخام ها برگزار کرده بود.
این شبکه در ادامه اعالم کرد، هنگام ترک مراسم، دو اتوبوس در انتظار آنها 
بودند و هنگامی که راه افتادند، یکی از اتوبوس ها به سمتشان رفته و آنها را 

زیر گرفت.
طبق اعالم این شبکه، پلیس مراکش راننده هر دو اتوبوس را بازداشت کرده 
و احتمال می رود که این حادثه، عملیات عمدی علیه یهودیان اشد. اما یکی از 
راننده ها در اظهاراتی به پلیس گفت، حادثه ای که رخ داده، صرفا یک تصادف 

معمولی بوده است.
احتمال  مراکش  پلیس  داد،  گزارش  اسرائیل  هفت  شبکه  راستا،  همین  در 
اینکه این حادثه، عملیات عمدی علیه اسرائیلی ها به دالیل نژادی باشد را رد 
نمی کند.مراکشی ها همواره بر موضع گیری ثابت خود نسبت به صهیونیست ها 
برای  واقعی  تهدیدی  نژادپرست و خصمانه که  استعماری،  به عنوان رژیمی 

صلح و امنیت جهانی است، تاکید می کنند.

تظاهرات گسترده در تل آویو برای 
برکناری نتانیاهو

 

هزاران تن با تجمع در مرکز تل آویو خواهان استعفای بنیامین نتانیاهو، نخست 
ویر رژیم صهیونیستی شدند.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عبری زبان 
»یدیعوت آحارنوت«، دست کم ۱۰ هزار تن با برگزاری تظاهرات از نتانیاهو 
خواستند تا استعفا دهد.در هفته گذشته نیز ۱۵۰۰ اسرائیلی در تل آویو با برپایی 

تظاهراتی خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو شدند.
این تظاهرات پس از آن برگزار شد که دادستان کل رژیم صهیونیستی علیه 

نتانیاهو به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت رسما اعالم جرم کرد.
اشغالی  اراضی  مرکز  در  واقع  تکفا«  »بیتاح  شهر  در  نیز  مشابهی  تظاهرات 

برگزار شد.

نگاه

فراخوان لبنانی ها برای برگزاری 
تظاهرات »یکشنبه شفافیت« 

منابع عراقی از صدور حکم بازداشت و ممنوعیت سفر رئیس برکنار شده 
در  شده  بازداشت  عراقی  شهروند   ۲۴ آزادی  و  ذی قار  استان  بحران  گروه 

جریان تظاهرات این کشور خبر دادند.
رسانه ای  مرکز  نیوز،  سومریه  شبکه  سایت  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
شورای عالی قضایی عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد که هیئت تحقیقات 
متشکل از معاونان رئیس دادگاه استیناف ذی قار حکم بازداشت و ممنوعیت 
ذی  استان  بحران  گروه  شده  برکنار  رئیس  الشمری،  جمیل  سرلشکر  سفر 
قار را صادر کرد. طبق اعالم این مرکز، این حکم در پی صدور دستوراتی از 
سوی الشمری صادر شد که او مقصر کشته شدن معترضان در ذی قار معرفی 
شده است.عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق اخیرا جمیل الشمری را از 

سمت رئیس گروه بحران استان ذی قار برکنار کرد.
نخست وزیر عراق این دستور را پس از آن صادر کرد که عادل الدخیلی،  
الشمری  استاندار ذی قار تهدید کرده بود، در صورت برکنار نکردن جمیل 
در  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیسیون  دیگر،  سوی  می کند.از  استعفا 
تظاهرات  جریان  در  شده  بازداشت  عراقی  شهروند   ۲۴ آزادی  از  بیانیه ای 
تداوم  راستای  در  است:  آمده  بیانیه  این  داد.در  خبر  بغداد  در  مردمی 
قانونی  وضعیت  پیگیری  برای  بشر  حقوق  عالی  کمیسیون  تالش های 
با  کمیسیون  این  تظاهرات،  جریان  در  عراقی  شده  بازداشت  شهروندان 
پیگیری وضعیت  برای  تیم متخصص  عراق یک  اتحادیه وکالی  همکاری 

قانونی بازداشت شدگان تشکیل داده است تا به دفاع از این افراد بپردازند.

موافقت اولیه رژیم صهیونیستی با ایجاد جزیره 
مصنوعی مقابل سواحل غزه

تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد، در حالی که صحبت ها درباره سازش 
با حماس رو به افزایش هستند، نفتالی بنت، وزیر جنگ این رژیم، از ارتش 
اسرائیل خواست بررسی های امنیتی جدی را در مورد امکان ایجاد یک جزیره 

دریایی مقابل سواحل نوار غزه انجام دهد.
تحلیلگر سیاسی  وایس،  دانه  روزنامه عربی ۲۱،  نوشته  به  ایسنا،  گزارش  به 
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی نوشت، پروژه ساخت جزیره 
مصنوعی سال ها قبل پیش از آنکه یسرائیل کاتس، وزیر خارجه فعلی و وزیر 
ارتباطات سابق مطرح کند، ارائه شده بود، پس از  برقراری آرامش امنیتی در 
نوار غزه بار دیگر صحبت ها درباره این پروژه مطرح شدند و بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر این رژیم موافقت اولیه خود را با تشکیل کادری از وزارت خانه های 

مربوطه برای بررسی جزئیات پروژه اعالم کرد.
آرامش  طرح،  این  دوباره  ارائه  برای  دالیل  مهم ترین  از  یکی  افزود:  وایس 
امنیتی است که به تازگی بر نوار غزه حاکم شده و اینکه دو طرف یعنی حماس 
و اسرائیل به شبه توافق هایی رسیدند و در چند هفته اخیر فرصت مهمی برای 

برقراری سازشی گسترده در نوار غزه ایجاد شد.
این تحلیلگر سیاسی به نقل از کاتس نوشت، پروژه جزیره مصنوعی سال ها 
قبل به عنوان تنها راه حل تامین تمامی نیازهای ساکنان غزه از جهان خارج، 
ایجاد راهی برای جدایی قطعی اسرائیل از این منطقه و حفظ مرزهای امن با 
اسرائیل ارائه شد، کاتس با بنت دیدار کرد، بنت بر خالف چهره های قبل خود 
از این پروژه حمایت کرده و خالصه ای از این گفت وگوها را به نخست وزیر 

ارائه و ابراز امیدواری کرد به زودی نور امیدی بر زمین بتابد.
وایس در ادامه فاش کرد، بنت در روزهای اخیر با آویو کوخاوی، فرمانده ارتش 
اسرائیل دیدار کرده و درباره پیشبرد این پروژه توافق کردند، همچنین آن دو 
ایجاد فرودگاهی در غزه با بودجه بین المللی را بررسی کردند. همچنین کاتس 
درباره ایجاد کادر مشترکی از وزارت خارجه و جنگ با همکاری شورای امنیت 

قومی اسرائیل با نتانیاهو گفت وگو کرد.
وی مدعی شد: این پروژه با نظارت امنیتی جدی بر رفت وآمدهای دریایی در 
بوده  نوار غزه  انسانی بحران زده  سواحل غزه، ضامن کاهش وخامت شرایط 
انسانی و معیشتی  امور  و می تواند به صورت تدریجی مسؤولیت اسرائیل در 

فلسطینی ها در نوار غزه را حذف کند.
وایس در ادامه تاکید کرد: آویگدور لیبرمن و موشه یعالون، وزرای سابق جنگ 
پیشتر با این پروژه مخالفت کرده بودند اما بنت در کابینه امنیتی از آن حمایت 
غزه  در  فلسطینی ها  مشکالت  کاهش  برای  ابتکاری  راه حلی  را  آن  و  کرد 
دانست به این شرط که ساختار امنیتی اسرائیل به آن چراغ سبز نشان دهد 

زیرا این پروژه خطری برای اسرائیل ندارد.
این تحلیلگر سیاسی اسرائیلی در پایان نوشت، بنت از افسران ارشد ارتش و 
اطالعات خواست ظرف هشت هفته ابعاد مختلف آن را ارائه کنند. او تاکید 
انتقال به مرحله دوم سازش جاری  کرد، تسریع در اجرای این پروژه ضامن 
در غزه و استفاده از آن به عنوان اهرم فشاری بر حماس در پرونده اسرای 
پروژه که  این  آمریکایی حامی  با مسؤوالن  اسرائیلی است، همچنین کاتس 
مذاکراتی  می دانند،  غزه  تراژیک  بهبود وضعیت  برای  جایگزین جدی  را  آن 

انجام داد.

صدور حکم جلب رئیس برکنار شده گروه 
بحران استان ذی قار

تیم  هواداران  استانی  تظاهرات 
انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری 
از  )یکشنبه(  امروز  عبداهلل  عبداهلل 
شد.  شروع  افغانستان  بغالن  استات 
استان  در  معترضان  تظاهرات  این  در 
بزرگراه  به مسدود کردن  اقدام  بغالن 
تظاهرات  کردند.  شمال  کابل- 
هفته  جمعه  روز  عبداهلل  هواداران 
گذشته نیز در کابل پایتخت این کشور 

برگزار شده بود.
ثبات  تیم  هواداران  از  تن  صدها 
شهر  در  یکشنبه  امروز  همگرایی  و 
راه  با  بغالن  استان  مرکز  »پلخمری« 
اندازی تظاهراتی خواستار باطل کردن 
۳۰۰ هزار رای مخدوش و بدون ثبت 
انتخابات  کمیسیون  توسط  بیومتریک 

شدند.
اگر  که  دادند  هشدار  معترضان 

کابل  در  انتخابات  مرکزی  کمیسیون 
دست  ندهد  تن  آنها  های  خواسته  به 
به تظاهرات گسترده تر زده و بزرگراه 
زیادی  مدت  برای  را  شمال  کابل- 

مسدود خواهند کرد.
جمعه  روز  عبداهلل  عبداهلل  هواداران 

گذشته در کابل پایتخت نیز تظاهراتی 
از  و  کردند  اندازی  راه  را  ای  گسترده 
ابطال  خواستار  انتخابات  کمیسیون 

آرای غیر بیومتریک شدند.
هشدار  کابل  کنندگان  تظاهرات 
خواسته  به  کمیسیون  اگر  که  دادند 

ندهد،  مثبت  پاسخ  آنها  مشروع  های 
را  خود  دیگر  بعدی  های  برنامه 
آنها  از  یکی  که  کرد  خواهند  اجرایی 
های  استان  در  تظاهرات  اندازی  راه 

افغانستان است.
اما  افغانستان  انتخابات  کمیسیون 
در واکنش به این خواسته تیم ثبات و 
همگرایی گفت که به هیچ گونه فشار 
تن نخواهد داد و هیچ آرایی را پیش از 

بررسی کامل باطل نخواهد کرد.
ریاست  انتخابات  دوره  چهارمین 
مهرماه  ششم  در  افغانستان  جمهوری 
تدابیر  تحت  کشور  این  استان   ۳۴ در 
بود  قرار  و  شد  برگزار  امنیتی  شدید 
نتیجه اولیه در ۲۷ مهرماه اعالم شود 
کمیسیون  در  مشکالت  دلیل  به  اما 
نشده  اعالم  نتیجه  تاکنون  انتخابات 

است.

ضمن  گزارشی  در  پست  واشنگتن 
بررسی سیاست دولت ترامپ نسبت به 
شمالی)ناتو(  آتالنتیک  پیمان  سازمان 
این  از  خروج  به  آمریکا  تهدید  و 
تسلیم  ناتو  سرانجام  که  نوشت  نهاد، 
سفید  کاخ  کنونی  مستاجر  فشارهای 
در  اعضا  بودجه  سهم  افزایش  برای 
این  سران  اجالس  برگزاری  آستانه 

سازمان می شود.
چهارشنبه  و  شنبه  سه  روزهای 
آستانه  در  ۱۳ اذر(و  جاری)۱۲و  هفته 
لندن  ناتو،  تاسیس  سالگرد  هفتادمین 
این  سران  ساالنه  اجالس  میزبان 

ائتالف نظامی است.
آمده  پست  واشنگتن  گزارش  در 

است:
در  ناتو  سران  اجالس  امسال 
این  که  شود  می  برگزار  شرایطی 
ائتالف گرفتار دسته بندی هایی است. 
جمهوری  رئیس  مکرون"  "امانوئل 
فرانسه ناتو را مبتال به " مرگ مغزی" 

خوانده است.
دیدار  در  گذشته  پنجشنبه  مکرون 
در  ناتو  دبیرکل  اشتولنبرگ"  "ینس  با 
بروکسل گفت: "به عقیده من اولویت 
نه  و  »تروریسم«  ائتالف،   اول  درجه 

»روسیه« است".
اروپای  اعضاء  مکرون  اظهارات  این 
شرقی ناتو را سخت عصبانی کرد. این 
کشورها همواره خودشان را در معرض 

تهدید مستقیم "کرملین" احساس می 
کنند.

در همین محور اشتولنبرگ در پاسخ 
به اظهار نظر مکرون، تاکید کرد: "این 
که  نیست  آوری  تعجب  موضوع  اصال 
بعضی زمان ها ما در موضوعاتی با هم 
ناتو  قوت  نقطه  داریم.  نظر  اختالف 
همیشه به ما این نیرو را داده است تا 

بر اختالفات غلبه کنیم".
نظامی  ائتالف  ترین  بزرگ  ناتو، 
به  هزینه  باالترین  با  است  جهان 
نحوی که ساالنه دست کم ۲ درصد از 
داخلی کشورهای عضو  ناخالص  تولید 
را به بودجه دفاعی آن کشور اختصاص 
دیگر  کشور  یک  تازگی  به  دهد.  می 
ائتالف  این  به  نیز  بلغارستان  شامل 

اضافه شده است.
تاکنون  میالدی   ۲۰۱۵ سال  از 
اروپا و کانادا  کشورهای عضو اتحادیه 
بطور دسته جمعی هزینه های دفاعی 
این  اصلی  انگیزه  دادهاند.  افزایش  را 
افزایش هزینه، در وهله اول نزاع میان 
دوم؛  وهله  در  و  اوکراین  و  روسیه 
کردن  خارج  برای  ترامپ  تهدیدهای 
آمریکا از ناتو در صورتی است که سایر 
دفاعی  بودجه  از  بیشتری  اعضاء سهم 

سازمان را تقّبل نکنند.
"ینس اشتولنبرگ" دبیرکل ناتو هم 
این  مقر  در  اظهاراتی  در  جمعه  روز 
سازمان در بروکسل به این موضوعات 

اشاره کرد.
در  متحدان  گفت:"همه  اشتولنبرگ 
گذاری  سرمایه  اند  گرفته  تصمیم  ناتو 
ها در ائتالف را بیشتر کنند و ما اکنون 

این تصمیم را اجرایی می کنیم".
موافقت  ناتو در سال ۲۰۱۴  رهبران 
تولید  از  درصد   ۲ کم  دست  تا  کردند 
های  هزینه  به  را  داخلی  ناخالص 
است  بدیهی  دهند.  اختصاص  دفاعی 
که رسیدن به آن هدف برای بسیاری 

از اعضاء دشوار است.
بلغارستان  وضعیتی  چنین  نمونه 
موقتا"  است  ممکن  بلغارستان  است. 
بگیرد چون  قبولی  نمره  آزمون  این  از 
این کشور امسال به دنبال خرید هشت 
 )۱۶-F( "۱۶فروند جت جنگنده "اف
بزرگ  خرید  این  کند.  می  خریداری 
از  درصد   ۳.۲۵ بلغارستان  شد  موجب 
خود   )GDP(داخلی ناخالص  تولید 
دهد.  اختصاص  دفاعی  بودجه  به  را 
بلغارستان در این مقیاس، بعد از آمریکا 
باالترین درصد تولید ناخالص داخلی را 
دفاعی  هزینه  به  ناتو  اعضاء  میان  در 

اختصاص می دهد. 
بلغارستان  اقتصاد  میان  مقایسه  در 
قابل  رقم  رقم،  این  آمریکا،  اقتصاد  با 

توجهی است.
که  ناتو  اعضاء   سایر  آمریکا،  جز  به 
بودجه دفاعی را افزایش داده اند شامل 
رومانی،  استونی،  انگلیس،  یونان، 

لیتوانی، لتونی و لهستان هستند.
آمریکا ۳.۴۲ درصد از خروجی اقتصاد 
خود را به بودجه دفاعی اختصاص داده 
سایر  از  باالتر  منظر  این  از  و  است 

اعضاء ناتو می ایستد.
متحدان ناتو برای آنکه بطور نمادین 
این  در  دیگری  پیروزی  شده  که  هم 
موافقت  دهند؛   "ترامپ"  به  سازمان 
کرده اند سهم آمریکا در تأمین بودجه 
از جمله  دهند.  کاهش  را  ناتو  مرکزی 
تقبل  را  آن  آمریکا  که  ها  هزینه  این 
کرده بود، هزینه مصرف اندرژی)برق( 
دفاتر ائتالف در بروکسل و در چندین 

جای دیگر اروپا است.
کرد  هزینه  سهم   ۲۰۲۱ سال  از 
آمریکا برای ناتو با سهم آلمان برابری 
خواهد کرد. بعد از آمریکا، آلمان دومین 
از  آلمان  ناتوست.  عضو  بزرگ  اقتصاد 
سال ۲۰۲۱  به میزان ۱۶ درصد سهم 
 ۲.۵ به  را  آن  و  داده  افزایش  را  خود 

میلیارد دالر در سال می رساند.
بودجه  از  تر ۲۲ درصد  آمریکا پیش 

دفاعی ناتو را پرداخت می کرد.
با این اصالحات صورت گرفته اینک 
میلیون   ۱۵۰ حدود  ساالنه  واشنگتن 
به  کند.  می  ارزی  جویی  صرفه  دالر 
موافق  ناتو  اعضاء  فرانسه همه  از  غیر 
اعمال این اصالحات بوده اند. فرانسه 
مخالف این اقدام و این کار را بیهوده 

می دانست.

سیاست  مسؤول  موگرینی،  فدریکا 
خارجه و امور امنیتی اتحادیه اروپا پس 
اتحادیه  این  با  فعالیتش  دوره  پایان  از 

خداحافظی کرد.
در  موگرینی  خانم  ایسنا،  گزارش  به 
توییتی نوشت: »دوره خدمت من پس 
از پنج سال فشرده به پایان می رسد. از 
اروپا  اتحادیه  تبدیل  در  کسانیکه  همه 
چند  ستون  اعتماد،  قابل  شریکی  به 
حقوق  سرسخت  مدافع  و  جانبه گرایی 

بشر تالش کردند، متشکرم.«
اشاره  با  وی  یورونیوز،  از  نقل  به 
جوزپ  به  سمت  این  کردن  واگذار  به 
بورل به عنوان جانشین آینده اش، برای 

او بهترین ها را آرزو کرد.

نوامبر  یک  تاریخ  در  موگرینی 
خارجه  سیاست  رأس  در   ۲۰۱۴
قرار  اروپا  اتحادیه  امنیتی  امور  و 

گرفت.
این  گرفتن  برعهده  از  پیش  وی   

ایتالیا بود. سمت، وزیر امور خارجه 
خارجه  امور  وزیر  بورل،  جوزپ 
سوی  از  گذشته  ژوئیه  دوم  اسپانیا، 
مسؤول  عنوان  به  اروپایی  رهبران 
اتحادیه  دیپلماسی  دستگاه  آینده 
اروپا و نایب رئیس اورسوال در الین، 

معرفی شد. اروپا  رئیس کمیسیون 
عنوان  به  بورل  آقای  انتصاب   
به  پیشتر  موگرینی  فدریکا  جانشین 

اروپا رسیده است. پارلمان  تصویب 

وزارت امور خارجه روسیه از آزادی 
نیروهای  انصاراهلل توسط  اسیر   ۲۰۰
عربستان  رهبری  تحت  ائتالف 
سعودی که در پاسخ به اقدام مشابه 

صورت گرفت، استقبال کرد.
ایرنا،  یکشنبه  روز  گزارش  به 
خود  بیانیه  در  روسیه  خارجه  وزارت 
اقدام  این  خواندن  امیدبخش  با 
کاهش  نیز  و  سعودی  عربستان 
سازمان  پروازهای  برای  محدودیت 
برای  صنعا  در  بهداشت  جهانی 
گفته  بیماران  و  مجروحان  تخلیه 
اواخر  در  نیز  مشابهی  گام  است: 

سوی  از  پیش(   سپتامبر)دوماه  ماه 
جنبش انصاراهلل برداشته شد و ۳۵۰ 
نفر از افراد مسلح وفادار به »عبدربه 
جمهوری  )رئیس  هادی«  منصور 
ازجمله سه  فراری یمن(  مستعفی و 

نظامی عربستانی آزاد شدند.
اقدامات  اینگونه  از  »مسکو 
استقبال  یمن  در  درگیر  طرف های 
که  است  باور  این  بر  و  می کند 
و  دردها  کاهش  به  اقدامات  این 
کشور  این  در  انسانی  مشکالت 
برای  الزم  فضای  و  می کند  کمک 
سوی  به  حرکت  و  اعتمادسازی 

دیپلماتیک  و  سیاسی  حل وفصل 
بحران یمن را بوجود می آورد.«

گوید:  می  روسیه  خارجه  وزارت 
حدیده  در  حوادث  برخی  رغم  به 
یمن، با توافق به دست آمده درباره 
برای  گمرکی  درامدهای  از  استفاده 
و  تخلیه  بندر،  هزینه های  تامین 
بارگیری محموله ها ازسرگرفته شده 

است.
در پایان بیانیه از طرف های درگیر 
است  شده  دعوت  یمن  مناقشه  در 
و  یافته  ادامه  مثبت  موارد  این  که 
منجر به توقف کامل اقدامات جنگی 

در  روند صلح  آغاز  و  کشور  این  در 
ملل  سازمان  نظارت  تحت  یمن 

شود.
با   ۲۰۱۵ سال  از  یمن  بحران 
عربستان  رهبری  به  ائتالف  تجاوز 
سعودی به این کشور پس از انقالب 

مردمی در آن آغاز شد.
سال،  چهار  به  نزدیک  گذشت  با 
اما  دارد  ادامه  همچنان  بحران  این 
با  در سال گذشته طرف های درگیر 
حضور در استکهلم پایتخت سوئد به 
توافقی دست یافتند که هنوز به طور 

کامل اجرا نشده است.

هواداران تیم انتخاباتی عبداهلل در شمال افغانستان تظاهرات کردند

دالیلی که ناتو را به اصالح ساختار بودجه وادار کرد

فدریکا موگرینی با اتحادیه اروپا 
خداحافظی کرد

استقبال روسیه از تبادل زندانیان میان یمن و عربستان


