
صفحه 4

ادامه از همين صفحه  سردار غيب پرور،  طي نشس��ت خبري كه صبح ديروز در   بسيج
آستانه هفته بسيج برگزار شد، با تسليت حادثه زلزله در غرب كشور در خصوص اقدامات 
بسيج براي كمك رساني به مردم زلزله زده گفت: از همان لحظات اوليه زلزله، ستاد ويژه 
كمك رساني به رياست جانشين فرمانده بسيج در منطقه مستقر شد و آنها منطقه به منطقه 
سركشي كردند. وي افزود: برنامه بسيج در مناطق زلزله زده، يك كار كوتاه مدت مثل امداد 
رساني و كمك رساني است اما كار ديگر با توجه به سرماي هوا، ساختن هرچه سريع تر منازل 
اين افراد است و بنا است كه هر سپاه استاني مسئوليت ساخت منازل چند روستا را به عهده 
بگيرد.  وي افزود: بنياد تعاون بسيج تاكنون صدهزار بطري آب و قرص نان و 50هزار كنسرو 
و 2هزار تخته پتو و همچنين پتوهايي كه در موكب هاي اربعين بوده و نيز 10هزار متر مربع 
موكت به مناطق زلزله زده فرستاده است. وي افزود: البته اخباري داريم كه امكانات در آنجا 

خوب توزيع نمي شود. 
غيب پرور خاطرنشان كرد: امسال سي و هشتمين سالگرد تأسيس شجره طيبه بسيج است 
كه اين نهاد مردمي نقش بي بديلي در صحنه هاي انقاب ايفا كرده است. رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين تصريح كرد: مردم با ابعاد مختلف جانفشاني بسيجيان در دفاع مقدس 

آگاه هستند و مي دانند كه بسيج در عرصه هاي مختلف ورود فعال و موفقي داشته است. 
 سردار غيب پرور با بيان اينكه بسيج تا زماني مي تواند نقش آفريني كند كه مردمي باشد، 
افزود: بسيج مظهر مردم سااري ديني است شعار محوري هفته بسيج امسال هم همين 
خواهد بود. وي ادامه داد: اگر خدمت به مردم را باور داشت باشيم، شك نكنيد كه حيات 

انقاب اسامي تضمين شده است.
 وي گفت: در يك سال اخير و دوره مديريت جديد، به رويكرد مردم مداري توجه ويژه كرديم 
و خدمت به مردم به عنوان يك قاعده در برنامه هاي بسيج قرار دارد و ما اعتاي بسيج در 
عرصه هاي دفاع و فرهنگ و علم و خدمت رساني را دنبال مي كنيم.  سردار غيب پرور گفت: 
امس��ال 100هزار نفر را در قالب 430 گردان در ابعاد نظامي آموزش تكميلي داده ايم كه 
اين موضوع به توانمندي هاي قبلي ما اضافه شده است. رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
افزود: اگر ما از فرهنگ ديني و انقابي خود صيانت كنيم، در تداوم راه انقاب نبايد دچار 
شك شويم بنابراين دشمن هم فرهنگ ما را مورد هجمه قرار داده و خساراتي هم ديده ايم 
و بايد اقدام اساسي كنيم. ما اين موضوع را در قالب هاي مختلف دنبال مي كنيم كه يكي از 
آنها موضوع راهيان نور است و اگر ما بتوانيم با راهيان نور فرهنگ فداكاري و ايثار و شهادت 
را براي مردم بازگو كنيم حتماً مورد اقبال جوانان واقع خواهدشد. وي تصريح كرد: اگر در 

جاهايي دچار خسران شديم، به دليل كم كاري مسئوان است. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه ما هنوز در حوزه دفاع مقدس يك كتاب 
جامع فاخر نداريم، افزود: ما راضي به چاپ هر كتاب دم دستي نيستيم و معتقديم يك كتاب 

فاخر بهتر از صد كتاب بي خاصيت است.
وي با بيان اينكه در بسيج چندين هزار جوان اهل علم و دانش فعاليت مي كنند، اظهار داشت: 
ما در بسيج دور خود ديوار نمي كشيم و تعامل با بخش هاي مختلف دولت از جمله بخش هاي 
علمي همواره مورد توجه ما بوده است.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين ادامه داد: كارهاي 
فوق العاده اي در حوزه علمي بسيج شده اس��ت كه فناوري آن شايد تنها در اختيار دو سه 
كشور باشد. در حوزه خدمات اجتماعي هم ما به عنوان بسيج نمي توانيم گوشه اي نشسته و 
فقط نظاره گر باشيم بلكه وظيفه داريم به رفع مشكات اجتماعي كمك كنيم.  غيب پرور 
تصريح كرد: براي رفع آسيب هاي اجتماعي ازجمله اعتياد، 325 محله را به عنوان پايلوت 
از بين 187 شهر انتخاب كرديم و جلو رفتيم و ديديم مي شود كار كرد و سال آينده اين كار 

را در هزار محله دنبال مي كنيم. 
وي گفت: درخصوص معضل طاق نيز جلسات آگاهي بخشي را برگزار كرده ايم.  رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين، گروه هاي جهادي را از طايي ترين دستاوردهاي بسيج عنوان 
كرد و گفت: امسال تعداد گروه هاي جهادي به 10هزار گروه رسيده است و 810 هزار جوان 

در قالب اين اردوها به مناطق محروم رفتند و كارهاي بزرگي كردند. 
غيب پرور افزود: البته تغيير مسيري در گروه هاي جهادي داديم و هر گروه جهادي به مدت 

سه تا پنج سال در يك منطقه خدمت خواهد كرد.   
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: بنا داريم ايست هاي بازرسي را تقليل دهيم و به 
گشت هاي محله اي تبديل كنيم تا اگر كسي پاركينگ نداشت، دغدغه سرقت ماشين خود را 
در خيابان نداشته باشد. غيب پرور همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ما داراي 
يك بسيج دانشجويي فعال هستيم و اميدواريم با انتصابات جديد وزارت علوم و دانشگاه آزاد، 

اين فعاليت ها بيشتر و بهتر هم بشود. وي تصريح كرد: در هفته بسيج هزار گروه جهادي به 
مناطق مختلف اعزام مي شوند و 4 هزار طرح خدمت رساني نيز افتتاح خواهد شد.  غيب پرور 
در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: در يك سال اخير 8 هزار تيم پزشكي و درماني 
بسيج و 120 بيمارستان در مناطق محروم و مرزي مستقر و 7 ميليون نفر ويزيت رايگان 

شدند. در راهپيمايي اربعين هم پزشكان بسيجي به مردم خدمت رساني مي كردند. 
وي ادامه داد: كار مهم ديگر ما، مسجد محوري است، چراكه نهضت اسامي از مساجد شروع 
شد و در آن استمرار يافت اما بعد از قبول قطعنامه و پايان جنگ غفلت عظيمي درخصوص 
مسجدها رخ داد.  غيب پرور گفت: بسيج را بايد هم محل عبادت و هم تعامات و هم خدمات 
اجتماعي ببينيم كه بسيج اين موضوع را دنبال مي كند. وي اولويت ديگر بسيج را پرداختن 
به فضاي مجازي عنوان كرد و گفت: با وزير محترم ارتباطات به توافقاتي رسيديم و گفتيم 
كه براي استفاده درست و قابل رشد از فضاي مجازي برنامه داريم و نمي شود چشم مان را 
روي آن ببنديم. رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: ما برنامه هاي مفصلي براي ارتقاي 

سواد فضاي مجازي داريم. 
غيب پرور افزود: تجمع بزرگ بس��يجيان را در روز 5 آذر خواهيم داشت و همزمان طرح 
گشت هاي محله محور بسيج نيز آغاز خواهد شد. وي با بيان اينكه براي كاركرد گشت هاي 
بسيج با قوه قضائيه و ناجا هم جلساتي داشته ايم، گفت: اين گشت ها مسلح نخواهند بود و  
وارد حريم خصوصي مردم هم نمي شوند و تنها به تأمين امنيت مردم كمك خواهند كرد. 

وي در ادامه با بيان اينكه بسيج اهل تعامل و  ارتباط با دولت محترم است و اين را بارها اعام 
كرده ايم، تصريح كرد: وظيفه همه ما خدمت به مردم است و ماحظات سياسي نمي تواند 
مانع تعامات خدمت رساني به مردم ش��ود. برخي از اين تعامات درزمينه ريزگردهاي 
خوزس��تان و صنايع كوچك و كش��اورزي و آبخيزداري و ارتباطات و فن��اوري بوده و به 

دوستانمان در دولت توصيه مي كنيم از اقيانوس بيكران بسيج بهره ببرند. 
غيب پرور با بيان اينكه از ظرفيت بس��يج درخصوص اقتصاد مقاومتي به خوبي اس��تفاده 
نشده و اميدواريم از اين ظرفيت نيز بهره برده شود، گفت: تا امروز بسيج عادي، فعال و  ويژه 
داشتيم كه به زودي دو ايه جديد هم به آنها اضافه خواهد شد كه شامل بسيج عمومي و 
بسيج غيرعضو مي شود. وي ادامه داد: بسيج غيرعضو شامل آحاد ملت ايران مي شود كه 
نظام را قبول دارند اما در بسيج ثبت نام نكرده اند و بسيج عمومي هم افرادي هستند كه ثبت 
نام مي كنند ولي زمان شركت در فعاليت هاي بسيج را ندارند. غيب پرور گفت: نبايد زياد از 
اصطاح »قشر خاكستري« استفاده كنيم و خودمان را جزو خوب ها بدانيم. بخش اعظمي 
از مردم انقاب و وايت را دوست دارند و ما هم نبايد خط كشي كنيم. از نظر ما همه مردم 
ايران بسيجي هستند.  وي درخصوص ادعاي سعودي ها مبني آموزش يمني ها از سوي 
ايران گفت: يك اتفاق بزرگ در جهان اسام رخ داده و بيداري اسامي شكل گرفته است. 
عربستاني ها بايد باورشان شود كه اين بيداري در همه جهان اسام بوده و اتهام زدن به ايران 

مشكلي را حل نمي كند. | صفحات 3 و 14 را بخوانيد
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مؤسسات بي اعتبار و بحران اعتماد
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آخر و عاقبت دخالت سعودی در لبنان
سيد رحيم نعمتی
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ويژه هاي جوان  
  نقد اعتماد به چگونگي بازديد روحاني 

     از مناطق زلزله زده
  آقاي آخوندي!

      كارفرماي آن بيمارستان وزارتخانه شما بود
صفحه 2   مراسمي به رنگ چاپلوسي

 سالروز رحلت پیامبر اکرم)ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا )ع( را تسلیت مي گويیم

سردار غيب پرور در نشست خبري  اقدامات سپاه براي زلزله زدگان را تشريح کرد 
خانهروستاييانزلزلهزدهراسپاهميسازد

   سياسي

در حالي ك��ه در روند كمك ب��ه حادثه دي��دگان زلزله كرمانش��اه به خاطر 
كشمكش هاي سياسي و برخی سوءمديريت ها مشكاتي نيز ديده می شود، روز 
گذشته رئيس جمهور خواستار آن شده كه اين واقعه به ميز محاكمه تبديل نشود.  البته 
روحانی روزی كه به كرمانشاه سفر كرد، خود به نوعی ميز محاكمه را هم با خود به آنجا 
برد.   ميز محاكمه را  براي نخستين بار  اسحاق جهانگيري معاون اول خود روحاني  وسط 

گذاشت. جايي كه وي تنها ساعتي بعد از وقوع زلزله كه هنوز ابعاد واقعي آن رخ ننموده 
بود، مدعي شد كه »بيشتر خانه هاي تخريب شده در استان كرمانشاه متعلق به مسكن 
مهر بوده است!« پس از اين گفته ها بود كه رسانه هاي نزديك به دولت نيز با خط گرفتن 
از جمله اسحاق جهانگيري، خط اصلي خبر را به جاي تشويق مسئوان و مردم به امداد 
رس��اني و كاهش آام مصيبت ديدگان به س��مت معرفي مقصر بردن��د | صفحه2

جهانگيري اول بار پس از زلزله ميز محاكمه را وسط گذاشت و روحاني سپس آن را با خود به كرمانشاه برد
چه كسي زلزله را  ميز محاكمه كرد؟!

در حالي كه توسعه بازارهاي الكترونيكي حتي مال ها و مراكز چندمنظوره 
تجاري- فرهنگي   امريكايي را هم از ميان برداشته اند و مرگ مال ها را 
رقم زده اند، اما متأس��فانه در كش��ور شاهد پول پاش��ي مجموعه هايي 
چ��ون بانك ها و بيم��ه  براي س��اخت مال ه��ا هس��تيم | صفحه 12

   س��پاه و بس��يج از نخس��تين نيروهايي بودند كه به كمك زلزله زدگان 
كرمانشاه شتافتند. روستاهاي دوردس��ت معمواً از دست كمك رساني ها 
دورت��ر مي مانن��د، زيرا آنج��ا فض��اي تبليغات��ي ب��راي كس��اني كه در 
كمك رساني هايشان دنبال گزارش كار و نمايش هستند، فراهم نيست. حاا 
رئيس سازمان بسيج خبر مي دهد كه سپاه هاي استاني، خانه هاي روستاييان 
زلزله زده را مي س��ازد. روس��تاييان در چنين مواقعي چاره اي جز ماندن و 
ساختن روستا ندارند و درباره آنان فقط بازسازي خانه هايشان معنا مي دهد، 

البته فضاي اطاع رساني در شبكه هاي مجازي و برخي كمك رساني ها اين 
روزها آشفته اس��ت اما س��پاه فارغ از اين فضاها، نقاط محروم و دوردست 
را براي احيا و بازس��ازي انتخاب كرده اس��ت.  به گزارش »جوان« س��ردار 
غامحسين غيب پرور رئيس سازمان بسيج مستضعفين در نشست خبري 
عملكرد اين س��ازمان در يك س��ال اخير در حوزه هاي جهادي، اجتماعي، 
علمي، فرهنگي، محيط زيس��ت و همچنين زلزله اخير در غرب كش��ور و 

برنامه هاي هفته بسيج امسال را تشريح كرد. | بقيه در همين صفحه

هنوز يك هفت��ه از بركناری امرس��ون مننگاوا، مع��اون رئيس جمهور 
زيمبابوه نگذشته است كه ارتش اين كشور عليه رابرت موگابه دست به 
كودتا زد. مننگاوا در پشت پرده روابط گسترده ای با سفير انگليس در 

هراره داشته است| صفحه 15
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پتك كسب و كار اينترنتي
 بر پيكره مال ها

خانه  روستاييان زلزله زده را  
سپاه مي سازد

سردار غيب پرور در نشست خبري  اقدامات سپاه براي زلزله زدگان را تشريح كرد

گزارش »جوان« از بسيج همه امكانات سپاه و ارتش  در كمك رسانی به  زلزله زدگان
گفت وگوي با مصدوم زلزله بستري شده در بيمارستان تهران/ خانه ام ويران و خانواده ام آواره شده اند

توتال خواب نفت را خراب كرد
بازي توتال با شركت ملي نفت براي اجرايي كردن قرارداد فاز ۱۱ 

شكايت 60 ميليارد داري ايرانيان 
از دولت امريكا

در جريان سؤال از وزير خارجه در مجلس مطرح شد

گزارش تصويري  از  مناطق زلزله زده
کودکي که گفته مي شود پس  داغ ديار شيرين 

از 3 روز از زير آوار زلزله بيرون 
آورده شد، اميد را در دل مردم 

رنج کشيده مناطق زلزله زده 
کرمانشاه زنده کرده است  فاطمه عرفانيان| جوان |  صفحات 8 و 9

 ايران با ابتكار مجلس امكان اقامه دعوی عليه اموال امريكايي ها 
را فراهم كرده اس��ت، به طوري كه در ايران به 60 ميليارد دار 
حكم عليه شهروندان امريكايي منجر ش��ده است| صفحه5

 كودتای انگليسی 
 در زيمبابوه



     گزارش یک      

88498443سرويس  سياسي
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نحوه بازديد رئيس جمهور از مناطق زلزله زده غرب كشور و 
پياده نشدن او از ماشين و همكام و همنشين نشدن با زلزله 
زدگان موجب انتقاداتي در رسانه ها ش��د. از جمله روزنامه 
اصاح طلب اعتماد در يادداشتي با عنوان »تصوير روحاني« 
با گايه نس��بت به اينكه چرا روحاني از نزديك با هموطنان 
آس��يب ديده در حادثه تلخ زمين لرزه در اس��تان كرمانشاه 
صحبت نكرد، مي نويسد: »اينجا نقش مشاوران اسم و رسم دار 
رئيس جمهور است كه به چشم مي آيد و اين وظيفه آنهاست 
كه مش��اوره دهند و بگويند آقاي رئيس جمهور بايد با مردم 
حرف بزنيد و حرف شان را هم بشنويد. فراهم كردن ديداري 
چند دقيقه اي با بازماندگان در يكي از چادرهاي احداث شده 
به قاعده نبايد كاري سخت يا در تضاد با پروتكل هاي امنيتي 
مي بود اما همراهان و مشاوران رئيس جمهور از اين پيشنهاد 
– به هر دليلي – دريغ كردند. « در ديدارهاي روساي جمهور 
قبلي يا رهبري از مناطق زلزله زده بم يا ورزقان، آنها با مردم 
همنشين و همكام مي شدند و مشكلي هم به وجود نمي آمد. 
تصاوير بازديد روحاني يادآور تصاوير حضور او در روز كارگر 
در كارخانه سوار بر خودرويش و بدون پياده شدن از آن بود 

كه همان زمان با اعتراضاتي همراه شد. 

آقايآخوندي!كارفرمايآنبيمارستان
وزارتخانهشمابود

در روزهاي گذش��ته اصاح طلبان به كمك برخي دولتي ها 
كوشيدند با بي اعتنايي به اصل داغ و درد زلزله زدگان غرب 
كشور، خرابي چند ساختمان مسكن مهر را بهانه حمات و 

دعواهاي سياسي قرار دهند. مسكن مهر البته اشكااتي دارد، 
ولي بهانه كردن داغ مردم براي تسويه حساب سياسي اخاقي 
نيس��ت. آن هم در حالي كه اغلب خرابي ها و كشته شدگان 
حادثه متعلق به مسكن مهر نيس��ت و از سويي اان و در اوج 
نياز مردم به خدمات رساني جاي دعواي سياسي نيست. اما 
عبداه رمضانزاده از فعاان سياسي اصاح طلب، پس از آنكه 
وزير مسكن به جاي هر خرابي ديگري دستور بررسي خرابي 
مسكن مهر را داد، در توئيتر خود به او اعتراض كرد. رمضانزاده 
نوشته كه جناب آخوندي! فقط مسكن مهر نيست. بيمارستان 
س��ر پل ذهاب كه كارفرمايش وزارتخانه شماست هم كامًا 
تخريب شده« و تازه رمضانزاده به بيمارستان اسام آباد غرب 
كه شش ماه پيش افتتاح ش��د و به عنوان بيمارستان يكي از 
مراكز اصل��ي مديريت بحران هاي اين چنيني اس��ت و حاا 
خراب شده و ناكارآمد است، اشاره نكرده است. اما همين قدر 
كه حتي يك نفر با انصاف در ميان اصاح طلبان پيدا ش��ده، 

بايد به فال نيك گرفت.
 »عباس آخوندي« ارديبهشت سال ۷۳ زماني كه وزير مسكن 
و شهرسازي دولت هاشمي رفس��نجاني بود، در گفت وگو با 
همش��هري از طرح مس��كن اجتماعي رونمايي كرد و گفت: 
»براي اقشار كم درآمد كه توان خريد مسكن را ندارند، طرح 
مسكن اجتماعي پيش بيني شده كه در اين طرح مي توان با 
تشكيل صندوق پس انداز مس��كن، وام هاي ارزان در اختيار 
بخش خصوصي و تعاوني ها قرار داد؛ مشروط بر اينكه حاضر 
شوند واحدهاي احداث شده را در اختيار افراد واجد شرايط 
مسكن اجتماعي قرار دهند. « او با همين شعارها وزير مسكن 
روحاني هم ش��د، اما مس��كن اجتماعي در طول اين سال ها 

عملي نشد كه نشد!

مراسميبهرنگچاپلوسي 
رونمايي از پاك ماندگار براي منزل پدري حس��ن روحاني 
طي مراسمي در سمنان و با حضور مسئولين استاني بازتاب 
چنداني در رسانه ها نيافت و ش��ايد با تأسف بايد اذعان كرد 
كه در برخ��ي موارد آنچن��ان از آرمان هاي انقاب و س��يره 
امام )ره( فاصله گرفته اي��م كه ديگر ان��گار دليلي هم براي 
اعتراض نمي بينيم. س��ايت ال��ف اما در مطلب��ي به تملق و 
چاپلوسي صورت گرفته اعتراض كرده و در مطلبي نوشته كه 
»رفتار هايي از اين دس��ت را نمي توان به جز با واژه  »تملق« 
براي مس��ئوان بااتر كه عمدتاً با نيت گرفت��ن امتيازات و 
جايگاه هاي بااتر همراه است توصيف كرد كسي كه دست به 
تملق مي زند در ابتدا نشان مي دهد شايستگي ازم را براي 
ماندن در پست هاي اجرايي و مديريتي ندارد و به دنبال آن 
است با چاپلوسي همچنان صندلي خود را حفظ كند. « در 
ادامه اين يادداشت در مورد واكنش رئيس جمهور آمده كه 
»چون اين تملق در رابطه با حس��ن روحان��ي اتفاق افتاده، 
واكنش رئيس جمهور به اين امر هم مهم است. رئيس جمهور 
عاوه بر سمت اجرايي خود در كسوت لباس روحانيت وظيفه 
دارد با اين چاپلوسان و تملق گويان برخورد شديد انجام بدهد 
تا همه  مسئوان متوجه شوند نظام جمهوري اسامي جاي 
چنين كار هايي نيست. « در مطلب سايت الف آمده كه گويا 
مسئولين استان سمنان در تاش براي تأسيس موزه حسن 
روحاني در سرخه هستند: »گرفتن آيين براي نصب پاك 
ماندگار بر س��ر خانه  پدري رئيس جمهور در استان سمنان 
توسط معاون ايشان و همچنين تاش ها براي تأسيس موزه 
حسن روحاني در سرخه سمنان هر شنونده اي را در بهت و 

حيرت گرفتار مي كند.«

مؤسسات بي اعتبار و بحران اعتماد
اگر جزو مخاطبان رسانه هاي كشور باشيد، احتمااً از وقوع سريالي بحران 
در مؤسسات اعتباري مطلع هس��تيد. اين روزها حتي نتايج اين بحران 
و آس��يب ديدگان آن به كف خيابان هاي تهران و شهرس��تان ها و حتي 
مكان هايي همچون نمايشگاه مطبوعات نيز كشيده شده است. شايد بتوان 
گفت با توجه به وسعت دامنه جمعيت تأثيرپذير، بحران مؤسسات بانكي از 
فراگيرترين چالش هاي اجتماعي سال هاي اخير كشور بوده است. در ميان 
سپرده گذاران مالباخته از غني تا فقير را مي توان يافت؛ از كساني كه با فروش 
زمين، كارخانه و ... ميلياردها تومان در اين بنگاه ها سپرده گذاري كرده اند 
گرفته تا كساني كه اندوخته ناچيز خود از قبيل پس انداز چندساله يا پاداش 
بازنشستگي خود را به اين مؤسسات سپرده اند تا با سود سپرده ها بتوانند 
گذران زندگي كنند. اكنون اين جمعيت وسيع كه از تهران تا دورترين نقاط 
كشور سرگردان در پي احقاق حقوق ازدست رفته خودشان هستند در كنار 
يكديگر از هيچ تاشي براي تظلم خواهي فروگذار نمي كنند، چه با تحصن 
چندهفته اي در گوشه يك خيابان مركزي تهران تا تجمعات هرروزه در 

اماكن رسمي كشور حتي طرح شكايت در مراجع قانوني. 
اما نوع مواجهه نهادهاي مس��ئول با مالباختگان اين مؤسس��ات درخور 
تأمل است. گاه در پاسخ به اين افراد گفته مي شود كه نبايد طمع كرده و 
در مؤسسات بي پشتوانه و نامعتبر سپرده گذاري مي كرديد. گاه از برخي 
مسئوان شبكه بانكي كشور شنيده مي ش��ود كه بانك مركزي ضامن 
سپرده هاي مردم نيست يا  پاسخ هاي ديگري كه هيچ كدام براي كساني كه 

همه مايملك زندگي خويش را باخته اند، قانع كننده نيست. 
در واقع بايد گفت اين گونه پاسخ ها اصواً منطقي و داراي وجاهت حقوقي 
نيز نيست. مؤسسات مالي و اعتباري بحران زده كه هزاران ميليارد تومان 
سپرده مردم جامعه را جمع آوري كرده اند از دو حال خارج نيستند، يا برخي 
همچون كاسپين داراي مجوز رسمي و قطعي از بانك مركزي بوده اند يا  
مانند ديگر مؤسسات داراي شخصيت حقوقي »تعاوني اعتبار« بوده اند كه 
به اين معناست كه از يك دستگاه دولتي ديگر يعني وزارت تعاون مجوز اخذ 
كرده اند. عاوه بر اينها همه اين مؤسسات، سال هاي سال در روز روشن و با 
تابلوهاي آشكار به جذب مشتري و اخذ سپرده اقدام كرده اند و كوچك ترين 
ممانعت و حتي اخالي از سوي نهادهاي مسئول در فعاليت هاي آنان نشده 
است. همچنين بانك هاي رسمي و دولتي كشور زير چشم تيزبين بانك 
مركزي به اين مؤسسات خدمات داده اند و امكان جذب و جابه جايي دارايي 
را در اختيار اين بنگاه ها قرار داده اند. اينها همه در شرايطي رخ داده است 
كه همه مي دانيم اگر فروش��گاه خرده فروشي اي در كشور بخواهد بدون 
مجوزهاي رسمي يا  پرداخت عوارض در هر گوشه اي از شهرمان فعاليت 

كند، چه بر سرش خواهد آمد؟
به اين ترتيب مي توان گفت اگر بحران مؤسسات جمعي از هم وطنانمان را 
مالباخته كرده است، بيش از آنكه مردم را طمع ورز و مقصر قلمداد كنيم بايد 
بي مسئوليتي يا  بي مبااتي نهادهاي مسئول را عامل وقوع چنين بحراني 
دانست. اگر مؤسسه اي با مجوز رسمي بانك مركزي و با تغيير تابلوهاي 
خود از هزاران نفر سپرده جذب كرد نمي توان با تعاوني غيرقانوني يا منحله 
خواندن آن، صورت مسئله را عوض و از زير بار مسئوليت شانه خالي كرد! اگر 
فان تعاوني اعتباري با تابلو مؤسسه مالي اعتباري از مردم سپرده مي گيرد 
و كسي با او برخورد نمي كند، نمي توان هزاران نفر را به جرم بي اطاعي 

نقره داغ و در مقابل به تاراج رفتن سرمايه يك عمرشان سكوت كرد. 
از اينها گذشته، مي دانيم كه اوضاع و احوال دروني شبكه بانكي رسمي و 
مجوزدار كشور نيز چندان خوب نيست و اهل فن مي دانند كه زيرپوست اين 
ظاهر چه مي گذرد. چه بسا ماجراي تلخي كه اين ايام براي بازار غيرمتشكل 
پولي و مؤسسات ادغامي اتفاق افتاد، در انتظار بانك هاي شيك و ظاهرفريب 
ديگر باشد. آنچه مهم است نوع مواجهه نهادهاي مسئول در قواي سه گانه 
چنين بحران هايي و مسئوليت پذيري در مقابل غفلت ها و خطاهاي گذشته 
و اقدام به موقع است.  در چنين رويدادهايي شايد مهم تر از بايي كه بر سر 
سرمايه هاي مادي و مالي انس��ان ها مي آيد، خطراتي باشد كه در كمين 
سرمايه اجتماعي است. بحران اعتماد به ساختارهاي رسمي و نهادهاي 
مسئول اعم از نظارتي و متصدي چيزي نيست كه بتوان به سادگي از كنار 
آن گذشت. وقتي مؤسسه اي با مجوز بانك مركزي سپرده جذب مي كند 
و صدها هزار نفر با اعتماد به آنچه در سايت بانك مركزي مي بينند سرمايه 
خود را به آن مي س��پارند و چند ماه بعد با فرار از مسئوليت مديران بانك 
مركزي مواجه مي شوند، بيش از آنكه سرمايه ريالي خود را ازدست داده 
باشند، اعتماد خود به مجوزي را كه بانك مركزي مي دهد از دست مي دهد. 
كافي است كه ماجراي تلخي براي يكي از بانك هاي مجوزدار كشور رخ 
دهد، تا تأثير بي اعتبار شدن مجوز بانك مركزي بيش ازپيش روشن شود. 
آقاي رئيس جمهور پس از جلسه سران قوا در مورد مؤسسات مالي گفت 
بانك مركزي براي پرداخت س��پرده هاي مالباختگان، محذوراتي دارد 
و نمي توان با پول مردم، بحران را حل كرد. ش��ايد حق با ايشان باشد، اما 
بي ترديد بحران اعتماد و سرمايه اجتماعي قوه مجريه را نيز نمي توان حتي 
با چاپ پول حل كرد. بايد درست عمل كرد و اگر جايي كوتاهي يا خطايي 

صورت پذيرفته، مسئوليت قصور و تقصير را پذيرفت. 

عضو كميسيون امنيت ملي: 
تعيين مصاديق رجل سياسي و مذهبي

از اختيارات شوراي نگهبان است
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي 
معتقد است مجلس نمي تواند مصاديق رجل سياسي و مذهبي را تعيين كند. 
هادي شوش��تري در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص تعيين 
مصاديق رجل سياسي مذهبي و نابساماني هايي كه در زمان ثبت نام انتخابات 
رياست جمهوري مشاهده شد، اظهار داشت: در مجلس نهم وقتي اين بحث 
مطرح شد من اخطار قانون اساس��ي را بيان كردم و معتقد بودم كه مجلس 
نمي تواند به تفسير رجل سياسي ورود پيدا كند. عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي در تشريح علت مخالفت خود با 
ورود مجلس به تعيين مصاديق رجل سياسي و مذهبي، اظهار داشت: شرايط 
كانديداهاي انتخابات هاي مجلس و رياس��ت جمهوري در قانون اساس��ي 
بيان شده كه براساس نظر قانون اساسي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب 
شوندگان انتخابات مجلس در قوانين عادي مشخص مي شود. وي افزود: اما 
در خصوص تعيين شرايط كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري، قانونگذار 
اساسي به طور مطلق بيان كرده كه كانديداهاي رياست جمهوري بايد مدير 
و مدبر و رجل سياسي و مذهبي باشند و تعيين مصاديق اين ويژگي ها را به 
قانونگذار عادي احاله نكرده است. شوشتري با بيان اينكه در اصول بعدي قانون 
اساسي نيز گفته شده كه تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است، 
متذكر شد: قاعده اي وجود دارد كه مي گويد، قانونگذار مخصوصاً قانونگذار 
اساسي از روي مقدمات حكمت صحبت مي كند، بنابراين اگر اين دو اصل با 
يكديگر تطبيق داده شوند به اين نتيجه مي رسيم كه قانونگذار عادي نمي تواند 
مصاديق ويژگي هاي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري را تعيين كند و 
وظيفه تعيين مصاديق در حيطه اختيارات شوراي نگهبان است. نماينده مردم 
قوچان و فاروج در مجلس با بيان اينكه ايرادي كه وجود دارد اين است كه تعداد 
ثبت نام كنندگان در انتخابات رياست جمهوري بسيار باا است، ادامه داد: اگر 
به شكلي ضابطه مند بعضي حركات نمايشي كه در هنگام ثبت نام انتخابات 
رياست جمهوري رخ مي دهد، جلوگيري شود، نتايج بهتري حاصل مي شود، 
زيرا اين ُحسن قانون اساسي جمهوري اسامي ايران است كه اگر كسي در خود 
ظرفيت رياست جمهوري را مي بيند، مي تواند ثبت نام كند. عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه نكته مهم 
اين است كه اعضاي شوراي نگهبان تدبيري بيانديشند تا حركاتي كه در زمان 

انتخابات رياست جمهوري موجب وهن است را حل كنند. 

جهانگيري اول بار پس از زلزله ميز محاكمه را وسط گذاشت و روحاني سپس آن را با خود به كرمانشاه برد

چه کسي زلزله را  ميز محاکمه کرد؟!

در حالي كه در روند كمك به حادثه ديدگان زلزله 
كرمانشاه به خاطر كشمكش هاي سياسي و برخی 
سوءمديريت ها مشكاتي نيز ديده می شود، روز 
گذشته رئيس جمهور خواس�تار آن شده كه اين 
واقعه به ميز محاكمه تبديل نشود.  البته روحانی 
روزی كه به كرمانشاه سفر كرد، خود به نوعی ميز 
محاكمه را هم با خود به آنجا برد.    ميز محاكمه  را  
براي نخستين بار  اسحاق جهانگيري معاون اول 
خود روحاني  وسط گذاش�ت. جايي كه وي تنها 
ساعتي بعد از وقوع زلزله كه هنوز ابعاد واقعي آن 
رخ ننموده بود، مدعي شد كه »بيشتر خانه هاي 
تخريب ش�ده در اس�تان كرمانش�اه متعلق به 
مسكن مهر بوده است!« پس از اين گفته ها بود 
كه رسانه هاي نزديك به دولت نيز با خط گرفتن 
از جمله اسحاق جهانگيري، خط اصلي خبر را به 
جاي تشويق مس�ئوان و مردم به امداد رساني 
و كاهش آام مصيبت ديدگان به سمت معرفي 
مقص�ر بردند و اصل اي�ن واقعه تل�خ و آنچه در 
اين ش�ب ها بر مردم آس�يب ديده غرب كشور 

مي گذرد، در حاشيه قرار گرفت. 
 رئيس جمهور   هنگام حضور در مناطق آسيب ديده   
پ��روژه ای را  كه حاا ميز محاكم��ه می نامد دنبال و 
در جمع مردم عنوان ك��رد »در اي��ن حادثه برخي 
ساختمان هايي كه به صورت تعاوني و دولتي ساخته 
شده و از عمر احداث آنها زمان كمي مي گذرد، تخريب 
و دچار حادثه شده اند«. رئيس جمهور در ستاد بحران 
استان نيز گفت»وقتي به سر پل ذهاب رفتيم ديديم 
كه چگونه خانه هاي مردم كه در كنار خانه هاي مسكن 
مهر بود حتي شيش��ه هايش هم نشكس��ته بود اما 
خانه هاي مسكن مهر تخريب شده بودند.«  جالب آنجا 

بود كه اين سياسي كاري چهره هاي دولتي در خصوص 
زلزله كرمانشاه با اعتراض چهره هاي اصاح طلب نيز 
همراه ش��ده اس��ت. جايي كه عبداه رمضانزاده به 
گفته هاي وزير راه و شهرسازي در خصوص مسكن مهر 
مي تازد و در توئيتر خود مي نويسد: »جناب آخوندي! 
فقط مسكن مهر نيست. بيمارستان سرپل ذهاب كه 
كارفرمايش وزارتخانه شماست هم كاماً تخريب شده. 
« حال فارغ از اينكه در اين پروژه حق با چه كسي است، 
بايد اميدوار بود كه گفته هاي روز گذشته رئيس جمهور 
در جلسه هيئت دولت   آبی بر آتش سياسي كاري زلزله 
كرمانشاه شود. اتفاقي كه مي تواند تمركز همگان را به 
موضوع رفع آام و رنج هاي هموطنان آس��يب ديده 
معطوف كند. اگرچه نياز اس��ت در موقعيت مناسب 
و فارغ از هر سياسي كاري و بر اساس يك كار دقيق 
كارشناسي كيفيت ساخت پروژه مسكن مهر و ميزان 
تأثيرش در خسارت هاي اين زلزله مورد ارزيابي قرار 

بگيرد و با خاطيان نيز برخورد صورت پذيرد. 
   فروريختن ساختمان دولتي نشان دهنده 

فساد است
بر اين اساس، حسن روحاني در اولين جلسه هيئت 
دولت پس از حادثه تلخ زلزله كرمانش��اه، به موضوع 
ريزش ساختمان هاي دولتي در اين حادثه اشاره كرد 
و افزود: اينكه خانه ساخته خود مردم در منطقه سرپل 
ذهاب سالم مانده و در مقابل يك ساختمان دولتي فرو 
ريخته، نشان دهنده وقوع فساد در اين زمينه است و 
مشخص است كه در بخش پيمانكاري ساخت و ساز 
فساد وجود داشته است.  رئيس جمهور همچنين از 
تاش ها و فداكاري همه دستگاه هاي دولتي و نظامي 
كه به صحنه امداد و كمك رساني وارد شدند، تشكر 
كرد.  وي به نياز حدود ۳0 هزار خانه شهري و روستايي 

مناطق زلزله زده كرمانش��اه براي بازسازي و ترميم 
اشاره كرد و گفت: همه بايد در اين زمينه كمك كنند. 
اما مسئوليت اصلي در استقرار موقت و دائمي مردم 
زلزله زده، بنياد مس��كن است و خواهش مي كنم كه 
كارهاي موازي در اين زمينه صورت نگيرد و هر كسي 
كه قصد كمك دارد، آن را در اختيار بنياد مسكن قرار 
دهد.  روحاني به خواسته هاي ساكنان مناطق زلزله زده 
از مسئولين اشاره كرد  و يادآور شد: ديروز مردم با صبر، 
متانت و ادب و بسيار منطقي خواسته هاي اوليه خود را 
مطرح كردند و وظيفه داريم كه به مسئوليت خود در 

اين زمينه عمل كنيم. 
روحاني سپس ادامه داد كه بايد در كنار قدرت ملي، 
وحدت ملي را هم مستحكم كنيم. امروز بيش از هر 
زمان ديگري نيازمند وحدت و همدلي هستيم و بايد از 
حوادثي مانند زلزله براي وحدت بيشتر استفاده كرد نه 
براي تفرقه و ايجاد اختاف و دودستگي. وقوع حوادثي 
طبيعي ميز محاكمه نيست كه در آن همديگر را پاي 
آن كشانده و به محاكمه بكشانيم، بلكه چنين اتفاقاتي 
زمان ياري و كمك و همدلي بيشتر مردم و انسجام 
و وحدت است.  رئيس جمهور همچنين با تجليل از 
هوانيروز و امداد هوايي در رسيدگي به آسيب ديدگان 
گفت: در مواقع��ي مانند زلزله كه جاده ها مس��دود 
مي شوند امداد هوايي جايگاه بسيار ارزشمندي دارد 
و از همه كس��اني كه در اين زمينه ت��اش كردند، و 
تمام نيروهاي مسلح اعم از ارتش و سپاه، صميمانه 

تشكر مي كنم. 
حس��ن روحاني همچنين ب��ا قدردان��ي از بيانات و 
تأكيدات رهبر معظم انقاب در زمينه رس��يدگي به 
آس��يب ديدگان، گفت: دولت با تمام وجود تأكيدات 

ايشان را مورد توجه قرار خواهد داد. 

   آتش اف�روزی محصول حض�ور امريكا در 
منطقه

روحاني در بخش ديگري از س��خنان خود به شرايط 
حساس منطقه و لزوم هوشياري در چنين شرايطي 
اشاره و عنوان كرد كه امروز شرايط منطقه از هر زمان 
ديگري حساس تر شده است و ضرورت دارد در مقابل 

آن هوشيار باشيم. 
رئيس جمهوري با بيان اينكه پيش از اين عده اي در 
منطقه چنين تصور مي كردند كه با حضور قدرت هاي 
بزرگ، امنيت در منطقه مس��تقر مي شود و بنابراين 
بعضي به انگلي��س و امريكا و قدرت ه��اي خارجي 
تكيه كرده بودند، اظهاركرد: امروز همه به طور كامل 
مش��اهده كردند كه حضور قدرت هاي خارجي هيچ 
فايده اي براي منطقه نداشته اس��ت.  روحاني ادامه 
داد: قدرت ه��اي خارجي از حض��ور در منطقه صرفاً 
براي بازارگرمي به منظور فروش  س��اح هاي خود و 
زمينه مناس��ب براي دخالت در بازار منطقه و بازي 
با قيمت نفت استفاده و اهداف س��وء خود را در اين 
زمينه ها دنبال كردند و هي��چ گاه حضور آنها به نفع 
مردم منطقه نبوده و به جز دردس��ر و گرفتاري هيچ 

نتيجه اي نداشته است. 
وي با يادآوري اينكه ه��ر زمان كه مقامات امريكايي 
به منطقه آمده اند، بافاصله پس از آن، آتش جنگ و 
تنش در بخشي از منطقه شعله ور شده است، تصريح 
كرد: با دخالت قدرت هاي خارجي جنگ هاي بزرگي 
در عراق، افغانستان و  سوريه به وقوع پيوسته و يمن 
به هم ريخته اس��ت.  وي افزود: آيا كس��ي هست كه 
به فكر مردم يمن باش��د و اداي انسانيت كند؟ مردم 
بي دفاع يمن چندين سال است كه با مشكات ناشي 
از بيماري، فقر و بمباران هاي مستمر دست و پنجه 
نرم مي كند. به چه علت كشوري كه مسلمان است و 
خود را خادم حرمين مي داند، اينگونه مردم بي گناه و 
مسلمان يمن را تحت فشار قرار داده و اظهار تأسف و 
پشيماني هم نكرده و همچنان به جنايت هايش ادامه 
مي ده��د.  رئيس جمهوري ادام��ه داد: در مقابل اين 
جنايات، سازمان ملل سكوت كرده و هيچ موضع قاطع 
و الزام آوري اتخاذ نمي كند و قدرت هاي غربي نيز از 

اينگونه جنايات حمايت مي كنند.  
    درخواست عربستان از اسرائيل برای حمله 

به لبنان شرم آور بود 
روحاني مداخله آشكار در كشور مستقلي مثل لبنان 
را اتفاق بسيار كم نظيري در تاريخ دانست و خطاب به 
مداخله كنندگان گفت: شما چه كاره هستيد و با اتكا 
با چه قدرتي چنين اقدامات��ي انجام مي دهيد تصور 
مي كنيد كه پول تا كجا مي تواند كارس��از باشد.  وي 
تصريح كرد: اينكه كشور مسلماني در منطقه از رژيم 
صهيونيستي بخواهد و به آن التماس كند كه مردم 
لبنان را بمباران كند بسيار شرم آور و خجالت آور است.  
رئيس جمهوري تأكيد كرد: ما ب��ه عنوان جمهوري 
اسامي ايران بخواهيد يا نخواهيد حامي مظلومان بوده 
و خواهيم ماند.  روحاني در ادامه با تأكيد بر ضرورت 
تقويت قدرت ملي كشور، اظهار كرد: بخشي از قدرت 
ملي در حوزه نظامي اس��ت، بخشي مردمي، بخشي 
سياسي و بخشي اقتصادي است و هر آنچه به قدرت 

ملي ما منتهي مي شود، بايد تقويت گردد. 

مسئول روابط  عمومي كل سپاه: 
تهديد »کاتسا« را به فرصت تبديل مي کنيم

قطع�ًا ب�ا اراده اي ك�ه از مس�ئولين كش�ور س�راغ داري�م 
و تدابي�ر هوش�مندانه رهب�ري انق�اب، ب�ه فض�ل اله�ي 
تحري�م كاتس�ا ه�م ب�ه فرصت�ي ب�راي م�ا تبدي�ل مي ش�ود. 
سردار رمضان شريف، سخنگو و مس��ئول روابط عمومي كل سپاه در 
گفت وگو با مهر، با اشاره به راهبرد س��پاه براي مقابله با تحريم كاتسا، 
گفت: اصل قانون كاتسا كه عليه جمهوري اسامي وضع شده، هدفش 
اين است كه فشار مضاعفي را بر ملت ايران وارد مي كند و صرفاً سپاه مد 
نظر آنها نيست و موضوع موشكي و هسته اي صرفاً بهانه اي است براي 
آن. وي با بيان اينكه از ابتداي انقاب تا به امروز سپاه پاسداران تحت 
تحريم امريكا قرار داشته است و اين مسئله تحريم ها موضوع جديدي 
نيست، گفت: همه پيشرفت هاي ما در حوزه دفاعي و امنيتي كشور در 
سايه همين تحريم ها به دست مي آيد. مسئول روابط عمومي كل سپاه 
اظهار داش��ت: اين اقداماتي كه امريكايي ها انج��ام مي دهند، به نوعي 
واكنشي است به شكست هاي س��ال هاي اخير آنها در منطقه، چرا كه 
امريكايي ها تكليفشان با ما مشخص بوده و هست، اما آنها در سال هاي 
اخير تاش هاي زيادي براي تجزيه كشورها و تغيير جغرافياي منطقه 
با به وج��ود آوردن برخ��ي گروهك هاي تروريس��تي همچون داعش 
انجام دادند و امروز احساس مي كنند كه دستاورد ملموسي براي آنها 
به همراه نداشته باش��د. رمضان ش��ريف ادامه داد: امريكايي ها تاش 
مي كنند سر و صدا و جنجال رسانه اي، افكار عمومي را به سمت و سوي 
دلخواه خودشان بكشاند و شكست هاي خودشان را بپوشاند و براي آن، 
مقصري پيدا كنند. اما قطعاً با اراده اي كه از مسئولين كشور سراغ داريم 
و همچنين با توجه به تدابير هوشمندانه رهبر انقاب در اداره كشور و 
عبور دادن كشور از بحران هاي مختلف، فكر مي كنم به فضل الهي اين 
تهديد هم به فرصتي براي ما بدل خواهد ش��د و از اين موضوع نگراني 

خاصي نداريم. 

کواکبيان:  دولت قبل برنامه را دور مي زد
 اين دولت اصًا  برنامه را قبول ندارد!

كواكبي�ان ب�ا انتق�اد از انفع�ال مجل�س در م�ورد ع�دم اجراي 
قواني�ن توس�ط دول�ت گف�ت: دول�ت قب�ل قان�ون را دور 
م�ي زد، اي�ن دول�ت ه�م مي گوي�د برنام�ه را قب�ول ن�دارد. 
به گزارش مه��ر، مصطفي كواكبيان نماينده م��ردم تهران در مجلس 
شوراي اسامي در جلس��ه علني ديروز با ارائه اخطار قانون اساسي به 
استناد اصول ۹۴ و ۱۲۳ قانون اساسي، به گزارش كميسيون اصل ۹0 
درباره عملكرد دولت در زمينه تنظيم آيي��ن نامه هاي اجرايي قوانين 
اشاره كرد و گفت: كميسيون اصل ۹0 بايد نقش مدعي العموم داشته 
باشد و اگر مجلس در رأس امور اس��ت نبايد صرفاً اعام كند كه دولت 
قواني��ن را اجرا نمي كند. وي ادامه داد: كميس��يون اص��ل ۹0 به طور 
مشخص بايد خاطي را در زمينه عدم اجراي قوانين معرفي كند و بعدا 
هم گزارش بدهد كه قوه قضائيه در اين زمينه چه كرده است. نماينده 
مردم تهران در مجلس تصريح كرد: دولت قبل قانون را دور مي زد و اين 
دولت هم مي گويد اساساً برنامه را قبول ندارد؛ حرمت امامزاده را متولي 
آن بايد نگه دارد، بنابراين كميس��يون اص��ل ۹0 بايد دقيق تر گزارش 
دهد. كواكبيان تصريح كرد: متأسفانه قوه قضائيه هم برخورد مشخص 
و دقيقي با تخلفات و نتيجه تحقيق و تفحص ها ندارد. پس از تذكر اين 
نماينده علي مطهري نايب رئيس دوم مجلس كه اداره جلسه علني را بر 
عهده داشت در پاسخ به وي تأكيد كرد: كميسيون نمي تواند حكم صادر 
و مجرم را معرفي كند و در واقع جاي قوه قضائيه را بگيرد؛ كميسيون 

حداكثر نظرش را اعام مي كند و به قوه قضائيه مي فرستد. 

 مجلس کشتار و محاصره مردم يمن را
 محكوم کرد

جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسامي در بيانيه اي كشتار و 
محاصره مردم يمن توسط رژيم عربستان سعودي را محكوم كردند. 
به گزارش خانه ملت، محمدحس��ين فرهنگي در نشست علني ديروز 
مجلس شوراي اسامي، ضمن عرض تسليت به مناسبت حادثه زلزله 
غرب كشور به ويژه مردم ش��ريف استان كرمانش��اه، شهرستان هاي 
سرپل ذهاب، قصرشيرين و ثاث باباجاني بيانيه جمعي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسامي در محكوميت كشتار و محاصره مردم يمن را 
قرائت كرد. در اين بيانيه آمده است: در عصري كه دفاع از حقوق بشر 
توسط برخي كشورهاي مدعي غربي خصوصاً اياات متحده امريكا هر 
روز تكرار مي شود متأسفانه در سكوت خبري معنادار رسانه هاي غربي 
هر روز شاهد جنايات سهمگيني عليه مردم مظلوم و بي پناه يمن توسط 
رژيم عربستان سعودي هس��تيم گويي كشتار س��المندان و جوانان، 
مردان و زنان يمن امري فراموش شده است و آنان از داشتن حق حيات 

و زندگي آرام بي بهره اند. 
اين س��وال مطرح اس��ت كه چگونه كشور عربستان س��عودي با انواع 
ساح هاي مرگبار شبانه روز مردم مظلوم يمن را به هاكت مي رسانند 
و مدعيان حقوق بشر نه تنها سكوت كرده اند بلكه اين اقدام ننگين عليه 
بشريت را تأييد مي كنند و با مسئوان عربستان سعودي رقص شمشير 
انجام مي دهند همان شمشيري كه در قلب مردم مظلوم فرو رفته است؛ 
امروز ملت يمن نه تنها روزانه آماج حمات سعودي ها هستند بلكه از 
حداقل امكانات بهداشتي، درماني، غذايي و دارويي برخوردار نيستند و 

در محاصره اقتصادي قرار دارند.
 نماينده ملت سرافراز و استوار ايران اسامي ضمن محكوم كردن اين 
حمات غيرانساني، ضد بشري و وحش��يانه به دنيا اعام مي كنند در 
يمن فاجعه انساني ناش��ي از حمات سعودي و همزمان محاصره يك 
ملت بر سر عدم كمك رس��اني درماني، غذايي و دارويي رخ داده است 
و صداي مظلوميت يك ملت در عصر ب��ه اصطاح متمدن و حاكميت 
حقوق بشر به جايي نمي رسد و مس��ئوليت اين فاجعه انساني متوجه 
مسئوان عربستان س��عودي و پشتيبانان اين كش��ور از جمله اياات 

متحده امريكا است. 

سالك: ماکرون براي »برجام ۲« به ايران مي آيد
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسامي با اشاره به اظهارات 
اخير امانوئل ماكرون رئيس جمهور فرانس�ه عليه توان موش�كي 
كش�ورمان گفت: او براي واس�طه گري و برجام ۲ به ايران مي آيد. 
به گزارش مهر، حجت ااسام احمد سالك در جلسه علني ديروز مجلس 
در تذكري شفاهي، اظهار داشت: اخيرا مطلع شديم كه رئيس جمهور 
فرانسه قرار اس��ت به ايران بيايد؛ جنايات فرانسه در جنگ تحميلي بر 

كسي پوشيده نيست. 
چرا به رغم اظهارات رئيس جمهور فرانس��ه درباره توان موشكي ما به 
او اجازه سفر داده شده است؟ عضو كميسيون فرهنگي مجلس تأكيد 
كرد: رئيس جمهور اين كش��ور براي واس��طه گري و برجام ۲ به ايران 
مي آيد تا اين مس��ائل را براي امريكا حل كند؛ اينها به هيچ وجه قابل 

اعتماد نيستند. 
س��الك همچنين با بيان اينك��ه فتنه نرم از فتنه س��خت ب��ه مراتب 
خطرناك تر است، تصريح كرد: فتنه نرم با كليد واژه نفت شكل مي گيرد 
و امروز برخي از جريانات داخلي و خارجي تاش مي كنند تا با فس��اد، 
كارآمدي نظ��ام را از بين ببرند و بايد در مقابل آنها هوش��يار بود. علي 
مطهري كه اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذكر اين نماينده 
گفت: درخصوص برخورد با رئيس جمهور فرانسه، اين تصميمي است 

كه نظام بايد بگيرد. 

محمدجواد اخوان

      خبر 
وزيركشور:درمناطقزلزلهزدهمشكلامنيتينداشتهايم

وزير كش�ور با رد هرگون�ه راهزن�ي در مناطق زلزل�ه زده تأكيد 
كرد: در اين مناطق تاكنون مش�كل امنيت�ي و انتظامي خاصي 
نداش�ته ايم و مقرر ش�ده توزي�ع امكان�ات به ص�ورت هوايي و 
مناس�ب در مناطقي كه بيش�تر آس�يب ديده اند، انجام ش�ود. 
عبدالرضا رحماني فضلي در دومين جلس��ه ش��وراي عالي مديريت 
بحران با بيان اينكه مهم ترين مسئله در ش��رايط كنوني تأمين آب، 
برق و گاز مردم اين مناطق است، افزود: طبق گزارش ها خدمات برق 
و آب صد درصد در اين مناطق وصل و جاري شده منتها به دليل پس 
لرزه ها در برخي مناطق با مشكل كدري آب مواجه هستيم، در زمينه 

گازرساني در حدود ۵0 درصد مناطق گاز وصل شده و در ساير مناطق 
و موارد هم كارشناسان درحال نشت گيري هستند تا اين موضوع هم به 

طوري كامل وصل شود. 
وزير كشور گفت: قرارگاه خاتم سپاه پاسداران انقاب اسامي اعام 
آمادگي كرده كه ساخت مساكن روستايي را برعهده بگيرد كه قرار شد 
اين كار با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي كه متولي اين كار است انجام 
شود. وي همچنين با مهم خواندن مقوله برقراري امنيت در مناطق 
زلزله زده و شرايط بحراني گفت: در زمينه برقراري امنيت در مناطق 
زلزله زده قرارگاه نيروي انتظامي مسئول تأمين امنيت شد كه نيرو هاي 

سپاه و ارتش به آنها در انجام اين كار كمك خواهند كرد. رحماني فضلي 
تصريح كرد: در حوزه اطاع رس��اني نيز مقرر شد انتشار و بيان اخبار 
سطح بندي شود و اخبار در سطح استاني و ملي در جهت همدلي بيشتر 
مردم و ترغيب آنان براي كمك هايي كه قصد دارند انجام دهند صورت 
بگيرد، اما در اين ميان در فضاي مجازي سوءاستفاده هايي از احساسات 
مردم و خواست و مطالبات آسيب ديدگان صورت گرفت كه اين اقدام 
اخاقي نيست بنابراين نبايد با عقده گشايي هايي در حوزه هاي مختلف 
با ذهنيت و با احساسات مردم بازي كرد كه بنا شد كميسيون مربوط به 

اين شايعات پاسخ قاطع دهد. 



تصاوي�ر خودش�ان روايتگر حقيقت هس�تند؛ 
 از ن�وزادي كه ب�ا همت پزش�ك درج�ه دار در 
ويرانه هاي بيمارس�تان تخريب ش�ده شهداي 
س�رپل ذهاب در داخل آمبوانس متولد شد تا 
نشانه فاصله اي ناچيز ميان مرگ و زندگي باشد، 
تصاوير آواربرداري و كاميون هايي كه با آرم سپاه 
پاسداران انقاب اسامي در منطقه حضور يافتند 
تا مدال حضور هميشگي در تمامي بزنگاه هاي 
حساس و سخت را بر سينه س�پاهيان بياويزد. 
نيروهای خدوم ارتش نيز دوشادوش سپاهيان 
مشغول خدمت رسانی در غرب كشور هستند. 
خبر زمين لرزه 7/3 ريشتري در ديار پهلوانان خواب 
ش��يرين را بر همه ايرانيان حرام كرد. لرزه بر اندام 
بيستون و آوار و مرگ و مصدوميت ديار كرمانشاه 
دل مردم كشورمان را هم لرزاند، اما از همان لحظات 
نخستين اين نيروهاي سپاه و ارتش بودند كه براي 
ياري مردم زلزله زده راهي ديار پهلوانان ش��دند و 
تمامي امكاناتش��ان را براي خدمت رساني به مردم 
بس��يج كردند.  يگان هاي مختلف ني��روي زميني 
ارتش و سپاه در كنار قرارگاه سازندگي خاتم اانبيای 
سپاه پاسداران از ابتداي وقوع حادثه تاكنون در حال 

امداد رس��اني به حادثه ديدگان هس��تند. قرارگاه 
س��ازندگي خاتم اانبيا كه پروژه آب هاي مرزي را 
بر عهده دارد، با بيش از 3هزار دس��تگاه مهندسي 
س��نگين، راه هاي مواصاتي را  كه به دليل ريزش 
كوه و آوار مسدود شده بود، بازگشايي كردند. انتقال 
مجروحان زلزله توسط هواپيماهاي اورژانس هوايي، 
انتقال تيم هاي امدادي و تجهيزات جهت تسريع در 
آواربرداري و بازسازي محورهاي روستايي و انتقال 
اكيپ هاي فني از ديگر اقدامات يگان هاي پروازي 
نيروي هوافضاي سپاه طي روزهاي گذشته است. 

انجام بيش از ۴3 ساعت پرواز توسط هواپيماهاي 
آنتون��ف7۴، ايلوش��ين 7۶ و بالگ��رد Mi ۱7 در 
روزه��اي گذش��ته و انتق��ال بي��ش از ۴۸۰ نفر از 
مجروحان به مراكز درمان��ي از ديگر اقدامات اجرا 
شده توسط نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقاب 
اسامي است.  در عين حال سردار سرلشكر پاسدار 
محمدعلي جعفري، فرمانده كل س��پاه پاسداران 
انقاب اس��امي با لغو جلس��ات و برنامه هاي خود 

راهي مناطق زلزله زده شد. 
   همت براي بازسازي سريع 

 سرلش��كر پاس��دار محمدعلي جعفري، فرمانده 

كل س��پاه پاس��داران درباره نيازهاي م��ردم اين 
مناطق گفت: بيشترين كمبود، نياز به چادر است 
و همچنين آب و غذا كه اين امكانات از استان هاي 
اطراف و كرمانشاه در راه است. هال احمر و امكانات 
سپاه را هم بس��يج كرديم تا نيازهاي مردم تأمين 
ش��ود و احتمااً تا شب چادرها می رس��د و توزيع 
خواهد ش��د.   با بيان اينكه ش��هر و روس��تاها بين 
ارتش و سپاه براي كمك رساني تقسيم شده است، 
گفت: به سرپل ذهاب توسط ارتش به دليل حضور 
يگان هايش كمك مي ش��ود و روس��تاهاي اطراف 
كه زياد هم هس��تند، توسط س��پاه امدادرساني و 
آواربرداري مي شوند.   سرلشكر جعفري تصريح كرد: 
ساختمان هاي روستايي اين مناطق به دليل اينكه 
يك بار در دوران جنگ تحميلي آسيب ديده بودند 
تازه ساز است. روس��تاهاي مرزي در ساير مناطق 
عمدتاً گلي و خشتي هستند، اما اين منطقه بعد از 
جنگ ساخته شده و تخريب هاي آنچناني صورت 

نگرفته است. 
سرلش��كر جعفري گفت: عمليات آوار ب��رداري را 
از س��اعات اوليه پ��س از زلزله ش��روع كرده ايم و 
مي خواهيم احداث منازل مناطق روس��تايي را كه 

به بسيج و سپاه واگذار شده اس��ت به سرعت آغاز 
كنيم. همچنين با دستور سردار عبداللهي، فرمانده 
قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا امكانات و ماشين آات 
كارگاه هاي مستقر در اين استان ها در همان ساعات 
اوليه براي امدادرس��اني و آوارب��رداري و بازكردن 
راه هاي مواصاتي عازم مناطق حادثه ديده شدند. 

   استقرار 475 كادر درماني
س��ردار س��رتيپ پاس��دار محمد پاكپور، فرمانده 
نيروي زميني س��پاه از اولين س��اعات وقوع زلزله 
در مناطق زلزله زده غرب كش��ور حض��ور يافت و 
به س��ازماندهي و مديريت يگان هاي عمل كننده 
اين نيرو در امدادرس��اني به مردم زلزله زده استان 

كرمانشاه پرداخت. 
بر اين اساس تعداد ش��ش بيمارستان مجهز سيار 
براي درمان و ارائه خدمات پزش��كي به مجروحان 
و مصدومان، امكانات مهندسي جهت آواربرداري و 
چندين يگان واكنش سريع به منظور امدادرساني 
و كمك ب��ه زلزل��ه زدگان مناطق غرب كش��ور از 
نخس��تين س��اعات وقوع زلزله در منطقه حضور 
داشته و همچنان به خدمت رساني به مردم منطقه 

مي پردازند. 
سردارس��رتيپ دوم پاس��دار احمد اخوان، معاون 
بهداري نيروي زميني س��پاه درباره اقدامات انجام 
ش��ده توس��ط نيروي زميني س��پاه براي درمان 
زلزله زدگان با بيان اينكه نيروي زميني سپاه تعداد 
شش بيمارستان صحرايي را براي خدمت رساني در 
منطقه مستقر كرده اس��ت، گفت: بيمارستان امام 
حسين )ع( به عنوان محور در منطقه در حال انجام 
وظيفه است و توانسته با موفقيت مصدومان را مداوا 
كند.  وي درباره تعداد پزشكان اعزام شده به منطقه 
گفت: معاونت بهداري نيروي زميني سپاه ۴75 كادر 

درماني را با پنج سورت  پرواز اعزام كرده است. 
 سردار اخوان درباره تعداد آمبوانس هاي مستقر 
شده توسط نيروي زميني در منطقه گفت: معاونت 
بهداري ني��روي زميني س��پاه ۴7 آمبوانس را در 

منطقه مستقر كرده است. 
سردار اخوان با بيان اينكه شش ست بيمارستاني 
با اباغ سردار پاكپور در منطقه مستقر شده است، 
گفت: بيمارستان شهيد صدوقي اصفهان بزرگترين 
بيمارستان صحرايي كشور است كه توسط نيروي 
زميني سپاه جهت درمان مجروحان با تمام امكانات 
در منطقه مستقر شده است. اين بيمارستان مي تواند 
در روز هزار نفر را درمان كند و 5۰ عمل جراحي را 
در روز انجام دهد. اين بيمارستان صحرايي از نظر 
امكانات و كاربري با يك بيمارستان در سطح شهر 
برابر اس��ت و مي تواند در درمان مصدومان بسيار 

مؤثر باشد. 
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ميهمانان شهرمان را دريابيم
 چند روزي از زلزل�ه مهيب غرب كش�ور مي گ�ذرد. زلزله اي كه 
چندصد نفر كش�ته و ح�دود 10 هزار نف�ر مج�روح و خرابي 30 
هزار خانه در مناط�ق زلزله زده به همراه داش�ت. ب�رودت هوا از 
يكسو و ساير مس�ائل و مشكات سبب شده  اس�ت تا هموطنان 
ما در ش�هر خودش�ان در بدترين ش�رايط زندگي را س�ر كنند.
لحظه اي پيش خودمان فكر كنيم اگر همين اان آن زلزله مهيب در 
شهر ما بيايد و خسارت هاي جاني و مالي به بار آيد، ما چه مي كرديم؟ 

چطور  با اين همه درد و آوارگي سر مي كرديم؟
سخت است از دست دادن عزيزان و آوارگي، آن هم در سرما و بي كس 

ماندن.
حاا با كمك مردم و مسئوان كم كم برخي مسائل و مشكات اوليه در 
مناطق زلزله زده در حال ساماندهي است، هر چند بسياري از مشكات 

و نيازهاي زلزله زدگان به قوت خود باقي مانده است.
حجم تخريب در مناطق زلزله زده به ح��دي بود كه مجروحان زيادي 
از زير آوار بيرون كشيده شد؛ از زن و كودك گرفته تا سالمند. حضور 

نيروهاي مردمي از قش��رهاي مختلف همچون پرس��تار، پزش��ك و 
تجهيزات پزشكي و همچنين احداث بيمارستان هاي مجهز صحرايي 
در مناطق زلزله زده هم جوابگوي نياز درمان مجروحان نش��ده اند. بر 
اين اساس چند صد نفر از مجروحان به ش��هرهاي بزرگ براي درمان 

ارجاع داده شده اند.
حاا هموطنان ما در برخي بيمارستان هاي شهرمان ميهمان هستند 
و به همراه اين عزيزان نيز برخي همراهان و خانواده  آنان نيز در مراكز 

درماني حضور دارند.
در حقيقت اين عزيزان چند روز يا هفته اي در شهرهاي ما حضور دارند 
و اين فرصت مناسبي است تا شهروندان به اين مراكز سر بزنند و ضمن 
جويا شدن از احواات آنان و تأمين برخي نيازهايشان با آنان همكام 
شوند. در اين ميان اس��كان موقت همراه خانواده آنان فرصتي است تا 

خوبي هايمان را تقسيم كنيم.
با دعوت از آنان به منزل كمك حال آنان باش��يم. روز گذشته يكي از 
همكارانم مي گفت براي كودكم كه به مهد مي رود، چند قوطي ش��ير 

خش��ك تهيه و او را تا مهد همراهي كردم تا آنها را به مس��ئوان مهد 
تحويل دهد تا آنان نيز اين كمك ها را به دستگاه  هاي مربوطه برسانند. 
وقتي علت را جويا شدم، گفت: دوست دارم فرزندم از كودكي با روحيه 
كمك به همنوع آشنا شود »بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش ز 
يك گوهرند/ چو عضوي به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار«

آري هر چند در يك نقطه از كش��ور زلزله آمده است، ولي همياري و 
كمك به هموطنان حاا در تمام بخش ها و ايه هاي جامعه رخنه كرده 
است و همه درصدد هستند تا كمك كنند؛ از نيت خير گرفته تا حضور 
براي بازسازي اين مناطق. چه حس خوبي است كه بتوانيم به همنوع 
خود كمك كنيم تا زوتر از درد و رنج خاص شوند. حاا برخي ارگان ها 
همچون بس��يج و س��پاه نيز در كنار نيروهاي ارتش در ميدان حاضر 
شده  اند. شنيده ها حاكي است بازس��ازي مناطق روستايي و نقاط دور 
افتاده مناطق زلزله زده به بسيج و سپاه واگذار شده است. اميد آنكه با 
همت همه دستگاه هاي مسئول و مردم هرچه سريع تر مناطق زلزله زده 

ترميم شود و محروميت هم از اين مناطق از بين برود.

 بسیج همه امکانات سپاه و ارتش
 در کمک رسانی به  زلزله زدگان

گزارش »جوان« از مناطق زلزله زده غرب كشور

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

* مهندس امير منصور ش��ادي، مهندس عمران و عضو س��ازمان نظام 
مهندسي در تلگرام خود نوشت: اين روزها بحث تخريب ساختمان هاي 
مسكن مهر زياد مطرح ش��ده و تصاويري منتشر ميشه كه نشون ميده 
ديوارهاي جانبي س��اختمان ها فرو ريخته؛ جهت اطاع، طبق تعريف 
آيين نامه ٢۸۰۰ زلزله ايران س��ازه اي كه در زلزله هاي بااي ۶ ريش��تر 
تخريب نش��ود و صرفاً ديواره��ا و اتصاات جانبي آن تخريب ش��وند از 
نظر طراحي زلزله س��ازه اي ايمن اس��ت. البت��ه در آيين نامه مباحث و 
دس��تورالعمل هاي زيادي هم راجع به نحوه اجراي قسمت هاي الحاقي 
و ديوارهاي جانب��ي وجود دارد كه بايد اجرا ش��وند، ول��ي نكته مهم و 
اميدوار كننده اين اس��ت كه به رغم تبليغات سياس��ي و جوي كه عليه 
مس��كن مهر به راه افتاده از نظر مهندس��ي برجا ماندن سازه و تخريب 
صرفاً ديوارهاي جانبي خبر خوبي است و نشان از رشد مهندسي زلزله 
در ايران دارد. يادمان نرود كه در زلزله بم اكثريت ساختمان هاي دولتي 
و سازه هاي بتني هم تخريب ش��دند. اگر امروز تعداد كشته هاي زلزله 
كرمانشاه به نسبت زلزله هاي قبلي پايين تر است، شايد نشان از كيفيت 
بااي ساخت و سازهاي سال هاي اخير باشد و البته با اعمال ضوابط فني 
اتصاات قطعات الحاقي در آينده شاهد چنين تخريب هايي نيز نباشيم. 

* طلبه كرماني هم با انتشار اين عكس اينگونه توييت كرد: 
خيلي از اونايي كه ممكن هس��ت در آينده اسمش��ون رو بين شهداي 

مدافع حرم بشنويد اان دارن به زلزله زده ها كمك مي كنند. 
شهيد مدافع حرم / محمد بلباسي / زلزله ورزقان

* يكي از كاربران با انتشار اين تصوير توييت كرده: 
اينها پيام هاي مردمي هس��ت كه در منطقه آس��يب ديده هس��تند، 
برخي از اين روستاها هنوز شناس��ايي نشدند و كسي نرسيده بهشون 

امداد رساني كنه.

* امين اسدي توييت كرد: 
اينجا همان بيمارستان در اسام آباد غرب است كه در نزديكي انتخابات 

افتتاح شد.
پ ن؛ اين بيمارستان در زلزله اخير ويران شد... 

 

* نمونه اي از واكنش هاي مردم به نوع حضور رئيس جمهور در مناطق 
زلزله زده: 

 خونه دار و بچه دار زنبيل بردار و بيار
مرد مگه اومدي سبزي بفروش��ي؟! پياده مي شدي يه چرخ بين مردم 

مي زدي

 ۵۰ درصد سرطان هاي ايران 
از دستگاه گوارش است

معاون تحقيقات وزارت بهداش�ت با اش�اره به اينك�ه اختال در 
سيستم آب شرب و آلوده ش�دن آب مي تواند بيماري هاي عفوني 
گوارشي را به همراه داشته باشد، گفت: متخصصان گوارش و كبد 
در صورت نياز و فراخوان به مناطق زلزله زده اعزام خواهند ش�د. 
دكتر رضا ملك زاده در نشست خبري انجمن گوارش و كبد ايران كه در 
بيمارستان شريعتي برگزار شد، با اشاره به وقوع زمين لرزه در كرمانشاه 
اظهار داشت: متخصصان گوارش و كبد عاوه  بر جمع آوري كمك هاي 
نقدي در صورت نياز به منطقه زلزله زده اعزام خواهند شد و آمادگي هاي 

ازم در اين راستا وجود دارد.
  وي به خطرات گوارشي اي كه زلزله زدگان را تهديد مي كند، اشاره كرد 
و گفت: بسيار حائز اهميت است كه در اين زمينه اختال ايجاد نشود. 
بيماري هاي عفوني گوارشي و اسهال افراد را تهديد خواهد كرد.  معاون 
تحقيقات وزارت بهداشت تأكيد كرد: همچنين وقوع اين حادثه تأثير 
منفي بر روان بازماندگان دارد و اين مسئله روي سيستم گوارشي نيز 
تأثير منفي مي گذارد. بنابراين توجه به حادثه ديدگان بسيار ضرورت 
دارد.  ملك زاده همچنين به موضوع س��رطان هاي گوارشي اشاره كرد 
و گفت: 5۰ درصد س��رطان هاي اي��ران مربوط به دس��تگاه گوارش و 
همچنين 5۰ درصد سرطان ها قابل عاج است، در صورتي كه به موقع 
تشخيص داده ش��وند.  وي بيان داش��ت: ۴۰ درصد س��رطان ها قابل 
پيشگيري اس��ت و چاقي و كم تحركي مهم ترين علل بروز سرطان به 

شمار مي رود.

دادستان تهران:
 برخورد با قلیانی ها 

اول از غیرمجاز ها شروع می شود
سومين جلسه دادستاني تهران با موضوع آسيب هاي اجتماعي با 
حضور تعدادي از معاونان دادستان و سرپرستان نواحي دادسراي 
تهران، فرمانده پليس  اخاقي ناجا، برخي فرماندهان پليس تهران 
بزرگ و نمايندگان دس�تگاه ها و سازمان هاي اجرايي برگزار شد. 
قطبي، معاون دادستان تهران در خصوص اقدامات كميته هماهنگي 
دادس��را پيرامون وضعيت برندها اظهار داشت: حاصل بررسي هاي به 
عمل آمده آن اس��ت كه در حال حاضر ۴۰۰ برند در كشور شناسايي 
ش��ده، اما طبق اعام وزارت صنعت، معدن و تج��ارت صرفاً ۱5 برند 
داراي مجوز هستند و برخي برندها داراي چندين نمايندگي در سطح 

كشور است. 
وي از شناسايي 7۴ واحد صنفي غيرمجاز و ارسال اخطار پلمب به آنان و 
شناسايي ۴۰ واحد صنفي ديگر خبر داد و افزود: از ۱۰۰ اخطار ارسالي، 
بيش از 5۰ واحد صنفي داراي تابلوي برند، تابلوي خود را برداش��ته و 
اصاح كرده اند و صرفاً ۴3 واحد پلمب ش��د؛ چراكه اين واحدها مجوز 

فعاليت در امر پوشاك را دارند، اما فاقد مجوز برند هستند. 
دادس��تان تهران هم در اين رابطه اظهار داش��ت: امروزه اگر بانك يا 
مؤسسه مالي و اعتباري قصد افزايش تعداد شعب خود را داشته باشد 
بايد براي هر ش��عبه از بانك مركزي مجوز دريافت كند و حال چگونه 
مي توان به يك برند اجازه داد ب��ه تعداد نامحدود و بدون اخذ مجوز از 

مرجع ذيصاح، شعبه نمايندگي در سراسر كشور داير كند؟!
    معطل ماندن وظيفه وزارت ارشاد در بحث بررسي محتواي 

تابلوها
در ادامه سردار لطفي، فرمانده پليس اطاعات و امنيت تهران بزرگ 
در خصوص اقدامات پليس نس��بت به برندهاي غيرمجاز توضيحاتي 
ارائه داد و دو مؤلفه شامل برندهاي فعال و برندهاي تقلبي را قابل توجه 
خواند و اظهار داشت: فروش��گاه هاي داراي تابلوهاي برندهاي تقلبي 
غالباً در جنوب شهر استقرار دارند. مسئوليت بررسي محتواي تابلوهاي 
منصوب با وزارت ارشاد است كه بر اساس آيين نامه اي عمل مي كند كه 
پليس هم عضو كميسيون متشكله اين آيين نامه است. وظيفه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامي صرفاً بررسي محتواي تابلوها از نظر تطابق با 
فرهنگ ايراني - اسامي است كه متأسفانه اين وظيفه در عمل معطل 

مانده است. 
وي در مورد مقابله با عرضه قليان در رس��توران ها اظهار داش��ت: در 
اين راس��تا ۶٢۰ واحد صنفي م��ورد بازديد قرار گرف��ت. ٢٢۱ واحد 
اخطار پلمب دريافت داش��تند و ۱۴7 واحد صنف��ي در تهران بزرگ 

پلمب شدند. 
    با فعاليت هاي برندهاي متقلبانه مخالفت داريم

دادس��تان تهران در خصوص اهميت روشن ش��دن چگونگي اعطاي 
مجوز برندها و تكاليف هر يك از دس��تگاه هاي اجرايي و انتظامي در 
اين راستا اعام كرد: با اينكه كس��ي مجوز برند داشته باشد و فعاليت 
تجاري كندمخالف نيستيم، بلكه مي خواهيم زمينه فريب مردم حذف 
شود و اينگونه نباشد كه مردم جنس معمولي را به اعتبار برند با بهاي 

باا خريداري كنند. 
    افزايش 25 درصدی قاچاق كاا 

افزايش ٢5 درصدي قاچاق كاا نسبت به سال گذشته موضوع ديگر 
اين جلسه پوشاك بود كه در ابتدا سرهنگ رحيمي، جانشين فرمانده 
پليس اخاقي ناجا با اشاره به مشكات موجود شامل نامناسب بودن 
لباس ها به ويژه مانتوها، تبليغ اين كااها در فضاي مجازي و اقدام به 
فروش البسه نامناسب در برخي مراكز اظهار داشت: قاچاق كاا مجراي 
مهم ورود چنين پوشاكي اس��ت به گونه اي كه طي هفت ماه نخست 
سال جاري در سطح كشور پوشاك قاچاق به ارزش 9۱ ميليارد تومان 
كشف شده اس��ت كه از افزايش ٢5 درصدي نس��بت به سال گذشته 

برخوردار است. 
دادستان تهران ضمن تقدير از عملكرد برخي ضابطان در بستن برخي 
واحدهاي صنفي كه كااهاي خود را از طريق ش��بكه هاي ماهواره اي 
خارجي تبليغ می كنند، افزود: توسعه اقدامات از تذكر ابتدايي تا بستن 
و پلمب واحد صنفي ضروري است و ش��روع كار بايد از فروشگاه هاي 

بزرگ باشد نه مغازه هاي خرد و كوچك. 
    در موضوع عرضه قليان، برخورد با واحدهاي صنفي فاقد 

مجوز اولويت دارد
دادس��تان تهران در موضوع قليان به ديدگاه هاي متفاوت در س��طح 
جامعه و مسئوان اش��اره كرد و افزود: اولويت در برخورد با واحدهاي 
صنفي فاقد مجوز است و لذا پليس در مورد رستوران ها و كافي شاپ هاي 
عرضه كنن��ده قليان مكلف ب��ه برخورد اس��ت، مگر اينك��ه از برخي 
نهادها مانند س��ازمان ميراث فرهنگي مجوز داشته باشند. همچنين 
قهوه خانه داراني كه داراي مجوز عرضه قليان هستند با اقدامات قضايي 

و پليسي مواجه نخواهند شد. 
اجتناب از اتخاذ ش��يوه هاي مختلف در اجراي قانون منع اس��تعمال 
مواد دخاني در اماكن عمومي، راهكار دادستان تهران در مقابله با اين 

آسيب بود. 
وي به مشكل منطقه فرحزاد و رستوران هاي اين منطقه اشاره كرد و 
در خصوص عدم انطباق حوزه قضايي و انتظامي در اين منطقه اظهار 
داشت: از مشكات موجود آن است كه بخش��ي از اين منطقه از نظر 
قضايي تحت مديريت ناحيه ٢ دادسرا )سعادت آباد( قرار دارد، اما از نظر 
انتظامي مربوط به پليس شميران است. لذا ازم است فرماندهي پليس 

تهران مشكل را به نحوي هماهنگ و مديريت كند. 

نيره ساري

  خبر کوتاه

بیژن یانچشمه
  یادداشت

متین زاهدي 
  گزارش  یک
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    ش��هردار منطقه ۱۱ تهران گفت: پاس��اژ آزاد 
معروف به دراكوا واقع در تقاطع خيابان جمهوري - 
وليعصر )عج( به عنوان نا ايمن ترين ساختمان تجاري 
اين منطقه به منظور پيشگيري از هرگونه خطرات 

جاني و مالي تا ۱۰ روز آينده پلمب خواهد شد. 
    وزير آموزش و پرورش از دوشيفته شدن مدارس 
س��الم در مناطق زلزله زده خب��ر داد تا در تحصيل 

دانش آموزان وقفه ايجاد نشود. 
    مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( گفت: اين س��تاد، مدارس 
تخريب ش��ده در مناطق زلزله زده غرب كش��ور را 

مي سازد. 
    وزير كش��ور با رد هرگونه راهزن��ي در مناطق 
زلزله زده تأكيد كرد: در اين مناطق تا كنون مشكل 
امنيتي و انتظامي خاص نداش��تيم همچنين قرار 
ش��ده توزيع امكانات به صورت هوايي و مناس��ب 
در مناطق مختلف و آن مناطقي كه بيشتر آسيب 

ديده اند، انجام شود. 
    معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي 
وزير كش��ور گفت: متأس��فانه در حال حاضر جاي 
نخبگان دانشگاهي و دانشجويان ممتاز دانشگاه هاي 

معتبر كشور در شهرداري ها خالي است. 
    مشاور رئيس بهزيستي در امور زنان و خانواده 
گفت: به منظور حمايت از كودكان آسيب ديده در 
مناطق زلزله زده اس��تان كرمانشاه، دو مهدكودك 

سيار احداث مي شود. 
    مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از برقراري 
بيمه بيكاري براي حدود ۱۰ هزار نفر از زلزله زدگان 
كرمانش��اه كه بيمه تأمين اجتماعي داشته و بيكار 

شده اند، خبر داد. 
    مسئول سازندگي س��ازمان بسيج دانشجويي 
گفت: بين 5۰ تا ۱۰۰ واحد مس��كوني بر اس��اس 
توان هر استان توس��ط گروه هاي سازندگي سپاه و 

گروه هاي جهادي ساخته مي شود. 
    يك نماينده مجلس از تخلف آش��كار دولت در 

انحراف هزينه كرد بودجه سامت خبر داد. 
   مديركل روابط عمومي و اموربين الملل سازمان 
مديريت بحران كش��ور گفت: از زم��ان وقوع زلزله 
تا كنون بي��ش از ۶۰ ت��ن از خبرن��گاران و عوامل 
رسانه هاي خارجي از ۱۴ كش��ور جهان در مناطق 

زلزله زده كرمانشاه حضور يافته اند. 
    هوش��نگ فاحتي��ان، مع��اون وزي��ر نيرو در 
خصوص انرژي مصرفي برج هاي تازه ساخت تهران 
گفت:پيشنهاد مي شود شهرداري تهران صاحبان 
برج هاي جديد را ملزم كند تا حداقل ۱۰ درصد از 
انرژي مصرفي خود را از طريق انرژي خورش��يدي 
تأمي��ن كنند.  معم��واً با احداث برج��ي كه ۱۰۰ 
ميليارد تومان هزينه در برداشته است، اگر بخواهيم 
نيروگاهي را روي آن قرار دهيم، 5۰۰ ميليون تومان 

هزينه خواهد داشت كه مبلغ خاصي نيست. 
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پس از اظه�ارات جديد مديرعامل ش�ركت 
توتال فرانس�ه مبني ب�ر تبعي�ت از قوانين و 
تحريم ه�اي امري�كا، وزي�ر نفت ب�ه مجلس 
فراخوانده شده است تا درباره فرجام قرارداد 
5ميلي�ارد داري ش�ركت ملي نف�ت با اين 
ش�ركت فرانس�وي توضيحاتي را ارائه دهد. 
به گزارش »جوان«، اندكي پي��ش از انتخابات 
رياس��ت جمهوري ب��ود كه ق��رارداد ف��از 11 
پارس جنوبي ميان ش��ركت ملي نف��ت ايران و 
شركت توتال فرانسه منعقد و تبديل به يك بمب 
خبري ش��د. دولت يازدهم با بهره برداري از اين 
قرارداد، عنوان كرد راه براي امضاي قراردادهاي 
بيشتر نفتي هموار شده است، هرچند هيچ گاه 
درباره قرارداد گران قيمتي كه امضا ش��ده بود، 

صحبتي نكرد. 
در همان زمان وزارت نفت مدام از بي نقص بودن 
قرارداد با توتال گفت و عنوان كرد، توتال چاره اي 
جز اجراي ق��رارداد ن��دارد و اگر انص��راف دهد 
بايد جريمه س��نگيني را پرداخت كند. با صدور 

تأييديه هاي ديگر براي اين قرارداد اين فضا ادامه 
داشت تا آنكه »پاتريك  پويانه« مديرعامل توتال 
در اظهار نظراتي متفاوت ترديدها را براي اجرايي 

شدن قرارداد افزايش داد. 
وي كه يك ماه پيش گفته بود از امريكا تبعيت 
دارد و اندكي بع��د از عزم توتال ب��راي اجرايي 
كردن توس��عه فاز11 خبر داد، ح��اا به صورت 
جدي تر به ابهامات افزوده است؛ »در صورتي كه 
چارچوب قانوني وجود داشته باشد، ما مي توانيم 
اين قرارداد )توس��عه ق��رارداد پارس جنوبي( را 
به صورت قانوني پيش ببري��م اما اگر نتوانيم به 
دايل رژيم تحريمي، اين قرارداد را اجرا كنيم، 

مجبوريم در اين قرارداد بازنگري كنيم.«
ترامپ موضع سختي را ماه گذشته درباره ايران 
اتخاذ كرد، او تهران را ب��ه نقض اجراي تعهدات 
برجام متهم و اعام كرد، ديگر تأييد نمي كند لغو 
تحريم ها به نفع امريكا بوده است. اين توافق در 
حال حاضر كامًا در برزخ قرار گرفته تا زماني كه 
كنگره تصميم بگيرد چه موضعي بايد داشته باشد 

اما خطرات استراژي ترامپ زنجيره اي از اتفاقات 
را ايجاد كرده كه ادامه دار شده است. 

با اين حال پويانه گفت: اگر رژيم تحريمي براي 
ايران وجود داش��ته باش��د، مجبوري��م آن را به 
شدت بررس��ي كنيم. ما با امريكا كار مي كنيم، 
س��رمايه هايي در امريكا داريم كه باعث افزايش 

بيشتر سرمايه هاي ما در امريكا مي شود. 
پويان��ه رئيس توت��ال همچنين گف��ت: ما روي 
پ��روژه كار مي كنيم، ما مناقصه هاي��ي را برگزار 
كرديم و بايد قراردادهاي مربوط به اين مناقصه 
را تا ژانويه اجرا كنيم، من امي��دوارم تا آن زمان 
كنگره پاسخي براي رئيس جمهور داشته باشد و 
رئيس جمهور بتواند تصميم بگيرد كه آيا موضع 

جديدي اتخاذ مي كند يا نه. 
وي ماه پي��ش هم گفته ب��ود اگ��ر تحريم هاي 
امريكا قوانيني داش��ته باش��د كه ما را مجبور به 
عقب نش��يني كند ما مجبوريم تبعيت كنيم در 
مجموع اگر بتوانيم، انجام مي دهيم و اگر نتوانيم 
متوقف مي كنيم. در حال حاضر ش��ركت توتال 

گزينه ها را سبك و سنگين مي كند و همه چيز 
بستگي به كنگره امريكا دارد كه درباره تحريم ها 
چه تصميمي مي گي��رد و چه ن��وع تحريمي را 

اعمال مي كند. 
موضع توتال را وقتي كنار موضع رئيس جمهور 
فرانسه درباره تحريم ها عليه توان موشكي قرار 
بدهيم اين نگراني بيشتر مي ش��ود ولي وزارت 
نفت بارها با دفاع از اين قرارداد اذعان كرده است 
با اين قرارداد مي توان مان��ع اعمال تحريم هاي  
جديد شد و در واقع با جذابيت هاي اقتصادي و 
همراه كردن غول هاي نفتي، مي توان سدي در 
مقابل تحريم ها ايجاد كرد كه حاا اين استدال 

در حال رنگ باختن است. 
   ورود مجلس

در همين باره رئيس كميس��يون انرژي مجلس 
عنوان كرد كه وزير نفت ب��راي ارائه توضيحاتي 
درخصوص قرارداد توتال و احتمال انصراف اين 
شركت از توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در 
كميس��يون حاضر مي ش��ود. فريدون حسنوند 
با اش��اره به اينكه مديرعامل ش��ركت توتال از 
احتمال بازنگ��ري در قرارداد توت��ال با ايران به 
دايل حقوق��ي و تغيي��ر رژي��م تحريم ها خبر 
داده است، اظهار داش��ت: در مصاحبه هاي قبل 
و بع��د از انعقاد ق��رارداد توتال ب��ه وزارت نفت 
هشدارهاي ازم داده ش��د و تأكيد داشتيم در 
قرارداد تحريم ها موضوع ف��وري در نظر گرفته 

نشود، البته چنين اتفاقي رخ داده است. 
 رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسامي 
ادامه داد: با اين حال شركت توتال اعام مي كند 
خود را با سياس��ت هاي امريكا تنظيم مي كند و 
اگر بخواهد از قرارداد خارج شود، زودتر اين كار 
را انجام مي دهد تا خس��ارت كمتري را پرداخت 
كند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد در واقع به قوانين 
حقوقي و قراردادهاي بين المللي بي اعتنايي شده 
است و مي تواند شروعي براي بي توجهي به تمام 
قراردادهاي بين المللي باشد، در ضمن به اعتبار 

شركت توتال نيز خدشه وارد مي شود. 
حسنوند با اشاره به رفتارهاي شركت توتال اظهار 
داش��ت: رفتارهاي اين شركت نش��ان مي دهد 
انگيزه و رغبتي ب��راي اجراي ق��رارداد ندارد و 
بايد وزير نفت در اين باره پاس��خگو باشد. با اين 
حساب هفته آينده وزير نفت با حضور در نشست 
كميس��يون انرژي در خصوص ميزان پيشرفت 
ق��رارداد توتال و احتم��ال انص��راف و اقدامات 

حقوقي توضيحاتي ارائه مي كند.

هادی  غامحسینی

 کاه بنگاه داری 
بر سر مديران کارگزاري بورسی   

برخ�ي اعتبارگيرن�دگان از كارگزاري ه�اي بورس�ي وقت�ي 
اس�تراتژي سرمايه گذاري ش�ان ب�ا شكس�ت مواجه مي ش�ود و 
نمي توانند اعتبارات اخذ ش�ده از كارگزاري را به آنها بازگردانند 
و عمًا كارگ�زاري را بنگاه دار مي كنن�د زيرا تنه�ا راه باقي مانده 
براي زنده ش�دن اعتبار كارگزاري تملك س�هام مش�تري است 
اما وقتي تمل�ك س�هام جبران كننده اعتب�ار نباش�د، بايد ديد 
مدي�ر كارگ�زاري تواناي�ي جب�ران خس�ارت را دارد ي�ا خي�ر؟

در حالي كه حوزه فعاليت كارگزاران بورس��ي مشخص است برقراري 
برخي ارتباطات خارج از قاعده موج��ب ارائه اعتبارهاي ويژه به برخي 
مش��تريان كارگزاري مي ش��ود كه در ي��ك نمونه به دليل شكس��ت 
سرمايه گذار اعتبارگيرنده، كارگزاري مجبور شد به ازاي اعتبارش سهام 
خريداري شده توسط مشتري را تملك كند، به طوري كه كارگزاري به 

يك باره جزو سهامداران عمده يك بنگاه توليدي شد. 
ورود بانك ها به عرص��ه بنگاه داري كم نبود، حاا ش��اهد ورود برخي 
كارگزاران بورسي به عرصه بنگاه داري هستيم اما شايد اين بنگاه داري 
بنگاه داري باشد كه در جريان يك رابطه با مشتري خاص به كارگزاري 
تحميل ش��ده باش��د. چندي پيش يكي از كارگزاري هاي بانك هاي 
تخصصي دولتي اعتباري به يكي از مشتريانش ارائه داد، اين مشتري 
هم اعتبار را تبديل به س��هام يك��ي از بنگاه هاي داخلي كش��ور كرد 
و متأس��فانه به دليل شكس��ت سياس��تگذاري انتظ��ارات حاصل از 
سرمايه گذاري محقق نش��د و اعتبارگيرنده نتوانست در مدت معين 
شده اعتبار كارگزاري را به آن برگرداند، در اين ميان اين كارگزاري هم 
در اثر فشارهايي كه از بانك دولتي به وي وارد آمد، مجبور شد سهام 
اعتبارگيرنده را به ازاي اعتبار ارائه داده شده تملك كند )پس كارگزار 
ناغافل بنگاه دار شد( اما نكته اينجاست كه گويا سهام تملك شده بدهي 

اعتبارگيرنده را ساپورت نمي كند. 
در همي��ن رابطه س��يدروح اه ميرصانعي با بيان اينكه ش��ركت هاي 
كارگزاري بورس نبايد وارد بنگاه داري ش��وند، گفت: مديران صندوق  
در شركت هاي كارگزاري بورس، مسئول جبران خسارت صندوق هاي 
زيان ده سرمايه گذاري هستند ولي بانك مركزي در اين زمينه نظارت 
ندارد.  دبير كل كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار در گفت وگو با فارس 
ضمن مخالفت خود با ورود شركت هاي كارگزاري به عرصه بنگاه داري 
گفت: موضوع فعاليت كارگزاري بورس، فعاليت در بنگاه داري نيست 
و اگر استثنايي هم پيش آمده، به خاطر تخصيص اعتبار به اشخاصي 
بوده كه اين وجوه را به كارگزاري پس نداده اند كه در نهايت كارگزاري را 
مجبور به تملك سهام و دارايي هاي مالي توثيق شده اشخاص بدهكار و 

به تبع آن ورود ناخواسته به مديريت بنگاه ها كرده است. 
س��يدروح اه ميرصانعي ادامه داد: صندوق هاي سرمايه گذاري منابع را 
از عموم مردم جذب و سرمايه گذاري مي كنند. اين سرمايه گذاري ها در 
حوزه هاي مختلفي از جمله بانك اوراق درآمد ثابت و در سهام مي تواند 
متمركز باش��د. اگر مدير صندوقي منابعي را در ج��اي ديگري برخاف 
اساسنامه و اميد نامه سرمايه گذاري كرده به طور كامل نسبت به تضييع 
حقوق صاحبان دارايي ها مس��ئول است و در نهايت س��ازمان بورس در 
راستاي حمايت از منافع صاحبان سهام و دارايي ها وي را توبيخ مي كند و 
جوياي دايل به خطر افتادن منافع سهامداران و زيان وارد شده مي شود 
كه بايد آن را جبران كند، بانك مركزي نيز در اين بين ورودي ندارد و طبق 

قانون تحت نظارت شوراي عالي بورس و سازمان بورس هستند.

بازي توتال با شركت ملي نفت براي اجرايي كردن قرارداد فاز ۱۱ 

توتال خواب نفت را  خراب کرد
 جابه جايي۱23هزار ميليارد تومان پول در  نظام بانكي رئيس كميسيون انرژي مجلس: وزير نفت به مجلس مي آيد تا توضيحاتش را ارائه كند

فقط با يك بخشنامه
کدام بانك ها ره 100ساله را 11روزه رفتند

مهل�ت ۱۱روزه  بانك مركزي ب�راي كاهش نرخ س�ود س�پرده به 
۱5درص�د، موج�ب انتقال ۱23ه�زار ميلي�ارد تومان س�پرده از 
حس�اب هاي كوتاه م�دت ب�ه بلند م�دت ش�د، قطع�ًا در اي�ن 
م�دت دهه�ا ه�زار ميلي�ارد توم�ان از مناب�ع ش�بكه بانك�ي 
ب�ه بانك ه�اي خصوص�ي فرصت طل�ب س�رازير ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، براساس ارقامي كه بانك مركزي از متغيرهاي پولي 
در شهريورماه منتشر كرد، حجم س��پرده هاي بلندمدت به 654هزار و 
830ميليارد تومان رسيده كه نسب به مردادماه 140هزار و 830ميليارد 
تومان رشد كرده اس��ت. همچنين حجم س��پرده هاي كوتاه مدت در 
شهريورماه 123هزار و 260ميليارد تومان كاهش يافته است. بنابراين 
به همان ميزاني كه از سطح سپرده هاي كوتاه مدت كاسته شده، به حجم 
سپرده هاي بلندمدت افزوده شده و عاوه بر آن به سپرده هاي بلندمدت 
17هزار و 570ميليارد تومان اضافه شده است. تنها چيزي كه شهريورماه 
را نسبت به ماه هاي قبل و بعد از خود متمايز مي  كند، بخشنامه هشت 
بندي بانك مركزي و مهلت 11روزه اجراي آن اس��ت. بانك مركزي در 
اين بخش��نامه مقرر كرد در راستاي اجراي بخش��نامه بانك مركزي از 
11شهريورماه به بعد نرخ سود سپرده يك ساله 15درصد و سود سپرده 

روزشمار 10درصد است و بانك ها ملزم به رعايت آن هستند. 
اين خبر در 31شهريورماه اعام شد و از آن روز به بعد برخي بانك ها با يك 
طراحي سوء استفاده گرانه، شروع به جذب سپرده هاي شبكه بانكي با نرخ هاي 
باا كردند به طوري كه نرخ سود در برخي بانك هاي خصوصي به 23درصد 
هم رسيد. با توجه به مشاهدات ميداني خبرنگار از رفتار برخي سپرده گذاران 
و بانك هاي خصوصي، به نظر مي رسد بخش عمده اين جابه جايي سپرده از 
كوتاه مدت به بلند مدت، نصيب چند بانك محدود خصوصي شده است. يكي 
از بانك هاي خصوصي ساعت كاري شعب را از 7:30 صبح تا 18 تعيين كرد 
و حتي در روز پنج شنبه كه ساعت كاري بانك ها 12:30 به اتمام مي رسد، 
شعب اين بانك تا ساعت 18 به فعاليت ادامه داد و در يك اقدام كم سابقه در 
روز جمعه هم شعب اين بانك فعال بود. در آن 11روز عجيب، فقط شعب 
دو، س��ه بانك خصوصي »آ« يا »س« ش��لوغ بود. ازدحام در ش��عب بانك 
خصوصي آينده به حدي بود كه افراد در صف انتظار به بيش از 400 نفر هم 
رسيد. گفته مي شد ازدحام در شعب شمال شهر اين بانك بسيار بيشتر بوده 
است. در واقع بانك مركزي با هدف كنترل نقدينگي، خواسته يا ناخواسته، 
بستر سوءاستفاده برخي بانك هاي خصوصي را فراهم كرد. بانك هايي كه با 
40-30هزار ميليارد تومان سپرده، دههاهزار ميليارد تومان جذب كردند و 

ره چندين ساله را 11روزه رفتند. 
........................................................................................................................

 دار به زودي 
سلطه بر بازارهاي مالي را از دست مي دهد

مدير اسبق دارايي هاي گلدمن ساكس پيش بيني كرد، هم اكنون 
جاي�گاه دار ب�ه عن�وان قوي تري�ن ارز بين الملل�ي در جه�ان 
زيرس�ؤال رفته و به زودي بي�ش از اين هم متزلزل خواهد ش�د. 
به گزارش فارس به نقل از راش��اتودي، جيم اونيل، كارش��ناس ارشد 
اقتصادي معتقد اس��ت، جاي��گاه دار به عنوان قوي تري��ن ارز جهان 
زيرسؤال رفته است و به زودي بيش از گذشته تضعيف خواهد شد. وي 
معتقد است به  رغم آنكه بخش قابل توجهي از قراردادهاي بين المللي 
با دار بسته مي شود، اما سرمايه گذاران بايد قبول كنند دار نمي تواند 
براي هميشه س��لطه خود بر بازارهاي مالي را حفظ كند. اونيل معتقد 
است يكي از دايل تضعيف دار، تشديد تاش هاي چين براي به چالش 
كشيدن سلطه دار است. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سؤال 
كه تا چه حد وي حس مي كند سلطه دار شكسته خواهد شد، گفت دو 
نظر متناقض در اين باره دارد. اولين نظر آنكه سقوط دار هرگز اتفاق 
نخواهد افتاد چرا كه اين ارز »دار« است. دومين نظر آنكه چين اقتصاد 
دوم دنيا امور تجاری خود را با يوآن و به پشتوانه طا انجام می دهد كه 

می تواند به تضعيف هر چه بيشتر دار بينجامد.

رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران:
 کدام سرمايه گذاران خارجي 

در ايران دنبال آب کردن کااهايشان هستند  
رئي�س اتحادي�ه صادركنندگان زعف�ران گف�ت: اروپايي ها فقط 
رفت و آمدشان در حد حرف است و بيشتر از آنكه بخواهند كاايي 
از ما بخرن�د، به دنبال فروش محصوات ش�ان در ايران هس�تند. 
به گزارش فارس، هفته گذشته هيئتي 70 نفره از اتحاديه اروپا به همراه 
فيل هوگان كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا وارد كشور شدند كه در 
رأس مذاكرات آنها با وزير جهادكش��اورزي، ثبت و ايجاد برند زعفران 

ايراني با مشاركت طرف اروپايي بود. 
غامرضا مي��ري رئي��س اتحاديه صادركنن��دگان زعف��ران ايران در 
گفت وگو با فارس مي گويد: اروپايي ها عموماً در ايران، به دنبال فروش 
محصوات شان هستند و خبري از خريد كاا از ايران و سرمايه گذاري 

در داخل نيست.

مديركل س�ازمان اس�تاندارد اس�تان تهران با اع�ام اينكه 
متأس�فانه نظ�ام جام�ع ساخت و س�از در كش�ور وج�ود 
ن�دارد، گفت: همي�ن موض�وع باعث ش�ده قابلي�ت رديابي 
س�اختمان هاي فاق�د اس�تاندارد نيز وجود نداش�ته باش�د. 
به گزارش تسنيم، مسلم بيات در نشست خبري مشترك سازمان 
استاندارد تهران و نظام مهندسي ساختمان تهران با اعام اينكه 
در بازرسي هايي كه آذرماه 92 از آسانسورهاي مسكن مهر صورت 

گرفت، متوجه شديم حدود 97درصد اين آسانسورها غيراستاندارد 
هستند، اظهار داشت: سازمان استاندارد استان تهران به صورت 
خودجوش بازرسي هايي را از آسانسورهاي اين ساختمان ها انجام 

داده كه نتيجه مطلوبي نداشته است.
وي با اعام اينكه متأس��فانه نظام جامع ساخت و س��از در كشور 
وجود ندارد، گفت: همين موضوع باعث ش��ده ت��ا قابليت رديابي 

ساختمان هاي فاقد استاندارد نيز وجود نداشته باشد. 

مديركل سازمان اس��تاندارد اس��تان تهران از توقف پروژه هاي 
س��اختماني براي اولين بار در كش��ور خبر داد، اع��ام كرد: در 
مواردي كه ش��رايط س��اختماني غيراس��تاندارد وجود داشته 
خواس��تار توقف عمراني پروژه هاي ساختماني شده ايم و شاهد 
هستيم براي اولين بار با همكاري سازمان نظام مهندسي استان 
تهران و اداره كل استاندارد استان تهران توقف پروژه ساختماني 

در اين استان مدنظر قرار گرفته است.

مديركل سازمان استاندارد استان تهران:
ساختمان هاي غيراستاندارد قابل شناسايي نيست

وحیدحاجیپور
گزارش

استاندارد

به استناد پرونده كاسه 960073 ش 6 احكام حقوقي محكوم عليها غامرضا، انيس، منصوره، بتول 
همگي حدادزاده گان فرزندان ميرزاعلي محكومند به فروش ملك به پاك ثبتي شماره 310,3 در 
حق خواهان گلنار حدادزاده گان فرزند احمد ابتدا تقاضاي توقيف و مزايده پاك ثبتي فوق را نمود 
ه و پس از تشريفات قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل مورد ارزيابي قرار 
گرفته: ملك واقع در زاهدان، خ بهشتي، روبروي حسينيه كرماني هاي مقيم زاهدان نرسيده به چهارراه 
امام خميني شمااً به طول 21 متر ش��رقاً به طول 14,65 متر جنوباً به طول 20,50 متر و غرباً به 
طول 15 متر داراي چند اتاق خشت و گلي كه با توجه به موارد فوق و نوع كاربري و موقعيت مكاني 
مساحت عرصه ملك فوق 307,41 مترمربع مي باشد و از قرار هر مترمربع 40,000,000 ريال جمعاً با 
12,296,400,000 ريال )دوازده ميليارد و دويست و نود و شش ميليون و چهارصد هزار( ريال تعيين 
و اعام مي گردد. سپس تقاضاي فروش آن را از طريق مزايده عمومي نموده است كه اين اجرا پس از 
طي مراحل قانوني و عدم پرداخت محكوم به توسط محكوم عليه، قصد دارد در مورخه 1396,9,12 از 
ساعت 9 الي 11 صبح با حضور نماينده محترم دادستان و همچنين محكوم له، در محل اجراي احكام 
مدني دادگستري زاهدان از طريق مزايده عمومي اموال توقيفي محكوم عليه به قيمت پايه كارشناسي 
به فروش برساند طالبين و خريداران مي توانند همه روزه تا يك هفته قبل از زمان مزايده از اموال مورد 
مزايده با هماهنگي اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضوراً شركت نمايند. بديهي است اموال مورد 
مزايده به كسي فروخته خواهد شد كه بااترين مبل½ را پيشنهاد نمايند و خريدار بايستي مبل½ 10 
درصدي پيشنهادي مزايده را في المجلس به حساب سپرده دادگستري زاهدان واريز نمايد و مابقي 
را ظرف مدت يك ماه به حساب سپرده دادگستري واريز و تحويل اجراي احكام مدني نمايد و پس از 
تاييد مزايده توسط دادگاه محترم صادر كننده حكم، تقاضاي انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت 
عدم تائيد مزايده توسط دادگاه، مبل½ ده درصدي واريزي به خريدار مسترد خواهد شد و در صورتي 
كه خريدار مابقي وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعام انصراف نمايد 
مبل½ ده درصدي پيشنهادي خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضي 
را نخواهد داشت تش��ريفات مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراي احكام مدني در صورت 

نبود خريدار طلبكار نيز مي تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزايده قبول نمايد., م الف: 2709
اجراي احكام شعبه ششم دادگاه عمومي &حقوقي% دادگستري زاهدان 

Œورت›لسه مزايده
آگåي مزايده اموال منÉول نوبت دوم 
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واعظي با رد توافق ميان دولت و مجلس:
 تصميم تغيير ساختار دولت 
با نمايندگان مجلس است 

رئيس دفتر رئيس جمهور، خبري مبني 
بر توافق ميان دولت و مجلس براي تغيير 

ساختار دولت را رد كرد. 
به گزارش ايس��نا، محمود واعظي در حاشيه 
جلس��ه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا توافقي ميان دولت 
و مجلس براي تغيير ساختار دولت انجام شده، 
گفت: اين موضوع كه ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس بحثي صورت گرفته 
باشد امري طبيعي است و توافقي صورت نگرفته است، چراكه اين موضوع 
به تمامي نمايندگان مجلس بازمي گردد كه بايد درباره آن اظهارنظر كنند. 
پس در اينجا توافق ميان رؤساي مجلس و دولت معنا ندارد بلكه با هم تفاهم 
مي كنند كه كارها چگونه پيش رود، چراكه تصميم در اين زمينه با مجلس 
است. وي در پاسخ به پرسشي درباره ارائه گزارش هايي در خصوص نابساماني 
در توزيع موارد ضروري به زلزله زدگان غرب كش��ور و صحت آن، گفت: ستاد 
بحران براي كاستن از نابساماني ها هر روز جلسه مي گذارد، آقاي روحاني هم 
موافقت كردند كه وزير كشور به جاي آمدن به جلسات هيئت دولت، جلسات 
ستاد بحران را تشكيل دهند. واعظي تأكيد كرد: مشكات و كمبودهايي كه در 
سفر ديروز هيئت دولت به كرمانشاه با آن مواجه شديم مسئله مديريت بحران 
و تأمين امنيت و اطاع رساني به همه نقاط زلزله زده و ايجاد هماهنگي ميان 
دستگاه هاي مختلف بود كه در اين رابطه در هيئت دولت بحث و تصميمات 
ازم را اتخاذ كرديم. رئيس دفتر رئيس جمهوري ادامه داد: آنچه ما در كرمانشاه 
ديديم همبستگي كامل ميان مردم و دس��تگاه هاي مختلف بود حتي ميان 
دستگاه هايي كه هيچ ارتباطي با ستاد بحران و مسائل مربوط به زلزله نداشتند، 

همه تمام امكانات خود را براي كمك به هموطنانشان بسيج كرده اند. 
-------------------------------------------------------

 شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي 
در گرو مشخص شدن تبادات مالي افراد است

س�خنگوي كميس�يون ش�وراها و ام�ور داخل�ي كش�ور در مجلس 
اعتق�اد دارد اگ�ر حس�اب هاي مال�ي داوطلب�ان انتخاب�ات، اف�راد 
حام�ي، تب�ادات مال�ي و واري�ز وج�وه ب�ه آنه�ا مش�خص باش�د، 
مي توان در ح�وزه منابع مال�ي اطاعات خوب�ي را به دس�ت آورد كه 
گام�ي ب�زرگ در شفاف س�ازي هزينه ه�اي انتخابات�ي اس�ت. 
اصغر سليمي در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به اينكه توجه به شفاف سازي منابع 
و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان يكي از مسائل مهمي است كه مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( در سياست هاي كلي انتخابات به آن پرداخته اند، گفت: اگر ايحه 
جامع انتخابات از سوي دولت به مجلس شوراي اسامي ارائه شود، مفاد مهمي از 
جمله هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان مورد تأكيد قرار خواهد گرفت. وي با اشاره 
به راهكارهاي عملي دستيابي به شفاف سازي منابع انتخاباتي داوطلبان، ادامه 
داد: اگر حساب هاي مالي داوطلبان رياست جمهوري، مجلس شوراي اسامي، 
شوراي شهر و روس��تا، افراد حامي، تبادات مالي و واريز وجوه به آنها مشخص 
باشد، مي توانيم در حوزه منابع مالي اطاعات خوبي را به دست بياوريم كه همين 
امر به نوعي گام بزرگي در شفاف سازي است. اين نماينده مردم در مجلس دهم 
تصريح كرد: متأسفانه بايد اذعان كرد در گذشته اهميت قابل توجهي نسبت به 
موضوع مشخص بودن منابع پولي و شفافيت در امور مالي داوطلبان قائل نبودند 

اما خوشبختانه طي ساليان اخير اين دغدغه بيشتر شده است.
 

 رفتار خاندان  پهلوي  
با مردم زلزله زده طبس چگونه  بود؟ 

سلطنت طلب ها گرچه كم و قليل اما در فضاي مجازي فعال هستند و هر اتفاقي 
مي افتد، مي كوشند با مقايسه جمهوري اسامي و حكومت پهلوي مدعي شوند 
چقدر اوضاع در زمان طاغوت بهتر بوده است. زلزله غرب كشور نيز از اين اتفاق 
مستثني نشد و سلطنت طلب ها با قلب واقعه و روايت هاي دروغ از زلزله طبس، 
كوشيدند بگويند چقدر در زمان شاه اوضاع خوب بوده است! از جمله تصويري 
دست به دست مي شود كه حاكي از حضور محمدرضا پهلوي به همراه فرح ديبا 
در ميان مردم زلزله زده طبس در سال ۱۳۵۷ است و به واسطه همين عكس، 
اينچنين به مردم ايران القا مي كنند كه شاه در زلزله طبس ميان مردم رفت 
ولي مقامات مسئول جمهوري اس��امي، ميان مردم نمي روند،  در حالی كه 
مقامات ارشد جمهوری اس��امی در تمامی زلزله های بزرگ در محل حادثه 

حضور می يابند،اما اصل ماجرای طبس چه بوده است؟
سايت مشرق در اين زمينه مي نويسد: بعد از حادثه خونين ۱۷ شهريور۵۷ 
و كشتار گس��ترده مردم تهران در ميدان شهدا )ژاله س��ابق(، زلزله طبس 
در 2۵ ش��هريور اتفاق مي افتد و بهترين فرصت براي رژيم پهلوي در جهت 
سرگرم كردن انقابيون و مردم خش��مگين به وجود مي آيد اما اينكه شاه و 
دربار پهلوي چه استفاده اي از زلزله طبس كردند و چه تفكري درباره كشته 
شدن مردم ايران در زلزله طبس داشتند، موضوعي است كه بايد به آن اشاره 
شود. »آلبرتو بليجي« يكي از روزنامه نگاراني كه شرحي درباره زندگي اشرف 
نوشته، به وي لقب »ام الفساد« داده است. وي در قسمتي از شرح حال اشرف، 
به گفت وگوي وي با محمدرضا درباره زلزله طبس اشاره مي كند. او در ادامه 
از ش��ادي »اش��رف« از وقوع زلزله در »طبس« خبر مي دهد و نوار مكالمه 
»اشرف« و »محمدرضا« كه از طريق رابط خود س��اواك به دست آورده را 
بازگو مي كند؛ جايي كه اشرف در كمال ش��قاوت و بي رحمي حادثه زلزله 

طبس را به برادر تاجدارش تبريك مي گويد:
»اشرف: داداش من براي شما يك خبر خوب دارم، يك مژده...

شاه: چيه اين خبر؟ چي شده؟!
اشرف: )با هيجان( زلزله اومده، طبس با خاك يكسان شده... 

شاه )با تعجب(: اينكه مژده نداره!
اشرف: چرا مژده نداره داداش؟! كش��تار آنقدر زياده كه هم مذهبي ها و هم 

كمونيست ها چه بخواهند چه نخواهند بايد به آنها برسند... 
شاه )كمي خوشحال(: مگر چقدر كشته شدند؟

اشرف: خيلي، خيلي زياد )با هيجان( داداش تو خوشحال نيستي؟
شاه )مأيوس(: نه گمان نمي كنم با خبر اين زلزله شورش متوقف بشه.. ولي تو راست 

ميگي، زلزله همه رو مشغول مي كنه، ما مي تونيم فوري دست به كار بشيم. 
اشرف )با خوشحالي(: ديدي گفتم داداش... 

شاه: خبر كي به تو رسيد؟
اشرف )با هيجان(: همين اان، مژده هم دادم، شما هم بايد به من مژدگاني 

بدهيد.«
بعد از اين خبر اس��ت كه محمدرضاش��اه بعد از اعام عزاي عمومي همراه 
با دوربين هاي تلويزيوني به طبس مي رود تا عاوه بر گمراه س��اختن افكار 
عمومي، با نمايش صحنه هاي تلويزيوني دلجويي از زلزله زدگان، ضلع سوم 
مثلث ش��وم خود يعني تزوير را نيز تكميل نمايد و م��ردم را براي مدتي از 
تظاهرات انقابي منصرف كند و فرصتي براي تجدي��د قوا و تجديد آرايش 
سياسي – نظامي فراهم نمايد. اما حضرت امام خميني )ره( پس از اين اقدام 
رژيم، از نجف پيامي صادر كرده و ضمن احساس همدردي با زلزله زدگان و 

فراخوان جهت كمك به آنها، به افشاي ماهيت رژيم شاه پرداختند. 
در پي آن شهيد آيت اه صدوقي، شهيد علم الهدي، شهيد باقري و آيت اه 
خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و فيروز آبادي و دهها تن از فعاان انقاب در 
منطقه حضور مي يابند و به ساماندهي آسيب ديدگان مي پردازند و كمك هايي 
كه مساجد و ساير انقابيون در سراسر ايران جمع مي كنند را به مردم طبس 
مي رس��انند. وقتي ش��اه در روز پنجم زلزله )۳۰ ش��هريور ۱۳۵۷( به طرف 
زلزله زدگان طبس رفت، مردم در فرودگاه تجمع و عليه شاه شعار دادند. شاه 
پس از آن با ش��عارهاي مردم مجبور به ترك فرودگاه و شهر طبس شد. اين 

برنامه در سفر فرح به طبس نيز رخ داد.

»قطعنام�ه حقوق بش�ري ضداي�ران در كميته 
س�وم مجمع عمومي س�ازمان ملل ب�ا 83 رأي 
مواف�ق، 30 رأي مخال�ف و 68 رأي ممتن�ع 
تصويب شد« اين جديدترين فعاليت ضدايراني 
س�ازمان مللي اس�ت كه تحت نفوذ و س�يطره 
امريكايي هاس�ت؛ س�ازماني كه در س�ال هاي 
اخير تاش ك�رده به عن�وان يك�ي از بازوهاي 
فش�ار اياات متحده عليه اي�ران فعاليت كند. 
چنانچه بخواهيم »وزان��ت« و »قدرت اثرگذاري« 
بس��ياري از محدوديت ها و تحريم هاي بين المللي 
عليه ايران را بررس��ي كني��م بدون ترديد س��هم 
مجموعه قطعنامه هايي كه اركان س��ازمان ملل از 
شوراي امنيت ملل گرفته تا كميته حقوق بشر عليه 

ايران وضع كرده اند، بسيار چشمگير است. 
از جمل��ه قطعنامه هاي مه��م س��ازمان ملل جهت 
زمينه سازي براي قطعنامه ش��وراي امنيت سازمان 
ملل مي توان به قطعنامه اي كه اول دي ماه سال 9۵ 
مجمع عمومي سازمان ملل با 8۵ رأي موافق، ۳۵ رأي 
مخالف و 6۳ رأي ممتنع عليه وضعيت حقوق بشر در 
كشورمان صادر كرد يا قطعنامه حقوق بشري كميته 

سوم مجمع عمومي در روز گذشته اشاره كرد. 
اركان سازمان ملل همگام با سياست هاي ضدايراني 
نظام سلطه توانسته نقش مناسبي را ايفا كند و امروز 
كه اياات متحده امريكا و كش��ورهاي اتحاديه اروپا 
تاش مي كنند تحريم هاي تعليق ش��ده هسته اي 
عليه كشورمان را به ساير حوزه هاي حقوق بشري و 
موشكي ارجاع دهند، اركان هاي اين سازمان مانند 
مجمع عمومي، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي 
و اجتماع��ي و اركان فرعي آن نظير كميته س��وم 
حقوق بشر مجموعه اقدامات حقوقي را مورد توجه 
قرار داده اند كه مي تواند رون��د وضع قطعنامه هاي 
ضدايراني را تشديد و فشارهاي بين المللي را توسعه 
دهد. اما آنچه در اين ميان مهم مي نمايد آن است 
كه قطعنامه هاي كميته سوم حقوق بشر و مجمع 
عمومي سازمان ملل بايد توسط دستگاه ديپلماسي 
كشور جدي گرفته شود چراكه اين اقدامات از نظر 
حقوق بين الملل بس��يار مهم و اساس��ي به شمار 
مي آيد، كما اينكه اقدامات فوق شكل دهنده يكي از 

منابع حقوق بين الملل است. 
   چرايی اهميت قطعنامه های 

ضدحقوق بشر ايرانی
قطعنامه هاي كميته س��وم و مجم��ع عمومي- به 
صورت ويژه قطعنامه مجمع - مي تواند از منابع مهم 
حقوق بين الملل مورد توجه قرار گيرد و در شرايطي 
كه برخاف حقوق داخلي )كه قانون اساسي محل 
اعتنا و اعتبار اس��ت( در حق��وق بين الملل منابع 

ويژه اي روابط مي��ان تابعان عرص��ه بين الملل، از 
جمله دولت ها و س��ازمان هاي بين المللي را شكل 
مي دهند، اينگونه فعاليت هاي سازمان بين الملل را 

داراي اهميت دانست. 
اهميت فعاليت هاي ضدايراني اركان اصلي و فرعي 
س��ازمان ملل تا جايي اس��ت كه چنانچه دستگاه 
سياست خارجه كش��ورمان در جهت مقابله فعال 
و منسجم با آن وارد عمل نش��ود مي تواند در كنار 
فعاليت هاي دو ضلع ديگر )مح��ور امريكا- اروپا و 
فعاليت هاي جريان تجديدنظرطلب داخلي( نهايتاً 
به وضع تحريم ه��اي ضدحقوق بش��ري در قالب 
قطعنامه هايي كه براي تمام كشورهاي دنيا الزام آور 

است، منتهي شود. 
به عبارت بهتر س��ازمان ملل )اعم از شوراي امنيت 
و كميته حقوق بش��ر( همگام با امريكا و اروپايي ها 
و همچنين جري��ان خوش بين به غ��رب در داخل 
كشور تاش كرده با مجموعه اقداماتي مانند »ديدار 
هيئت هاي اروپايي ها با فعاان حقوق بشر در داخل 
كشور«، »تصويب قطعنامه در كميته سوم حقوق 
بشر س��ازمان ملل«، »ايجاد سياه نمايي از وضعيت 

حقوق بش��ر در كش��ور« نهايتاً كار را به »تصويب 
قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل« بكشاند.

   تاش ضلع دوم؛ امريكا- اروپا
همانگونه كه بارها اشاره ش��ده است اياات متحده 
امريكا و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو اين اتحاديه 
نيز در دوران پسابرجام تاش گسترده اي را صورت 
داده اند تا ب��ا اعمال تحريم هاي جدي��د عليه ايران 
اين بار به بهانه هاي حقوق بش��ري و موشكي، ايران 
را همچنان در ش��رايط قبل از برجام نگ��ه دارند و 
اجازه ندهند تا اي��ران از منافع برجام )ب��ه ويژه در 
بعد ارتباطات تجاري– اقتصادي( منتفع ش��ود، به 
عنوان نمونه كشورهاي اروپايي از سال 92 با افزايش 
سفرهايي كه به بهانه هاي عمدتاً تجاري و اقتصادي 
به ايران داش��ته اند تاش كرده اند سندسازي هاي 
حقوق��ي مناس��بي را جه��ت مقدمه س��ازي وضع 
تحريم ه��اي ضدايران��ي فراهم كنند ك��ه از ديدار 
هيئت اروپايي با نسرين ستوده و جعفر پناهي آغاز 
و تاكنون نيز به صورت زيرپوس��تي احتمااً برقرار 
باشد. سفر كاترين اش��تون در اسفند ماه سال9۳ از 
جمله سفرهاي مقامات كش��ورهاي غربي است كه 

با هدف پرونده س��ازي عليه كش��ورمان در مجامع 
بين المللي صورت گرفت كه براس��اس آن مسئول 
وقت سياست خارجه اتحاديه اروپا به ديدار نرگس 
محمدي يكي ديگر از فعاان فتنه رفت و پس از ديدار 
با اظهاراتي كه دخالت مستقيم در امور داخلي ايران 
 BBC بود، پس از بازگشت از ايران و در مصاحبه با
عنوان كرد: »ما از ابتدا در طرح موضع مان درخصوص 

حقوق بشر در ايران خيلي صريح بوده ايم.«
بي بي سي بعد از انجام مصاحبه با اشتون مي نويسد: 
»خانم اشتون كه پنج فعال زن ديگر را نيز در ابتداي 
سفر خود به تهران ماقات كرده است، گفت: براي 
من به طور خاص خيلي مهم بود كه همزمان با روز 
جهاني زن از اين زنان بش��نوم از نظ��ر آنها چطور 

مي توان شرايط را تغيير داد.«
جالب اينجاست كه اشتون بعد از پايان ديدار و در 
قالب بيانيه رسمي با اشاره به ديدار خود با فعاان زن 
در ايران عنوان مي كند: »كسي نبايد تعجب كند كه 
در سفر من تمركز زيادي بر موضوع حقوق بشر بود، 
با فعاان زن درباره شرايط زنان در ايران گفت وگو 
كردم؛ فعاليت هايي كه از روزنامه نگاري تا كمك به 

پناهندگان افغان، بخش هاي مختلف جامعه مدني 
را در  بر مي گيرد.« 

امريكايي ها نيز در قالب وضع و اجرايي كردن قوانيني 
به بهانه فعاليت هاي ضدحقوق بش��ري جمهوري 
اسامي ايران توانس��ته اند تحريم هاي جديدي را 
عليه كشورمان اعمال كنند كه آن را بايد در نتيجه 
همكاري هاي مشترك با اروپا مورد توجه قرار داد. 

   تاش داخلی ها به عنوان ضلع سوم
اما از همه مهم تر فعاليت هاي ضدايراني طيفي در 
داخل كشور اس��ت كه تاش مي كند سندهايی را 
در اختيار مجامع به اصطاح بين المللي قرار دهد و 
شرايط را با ژست اپوزيسيوني براي افزايش فشارها 
به جامعه ايراني فراهم كند و از س��وي ديگر نداي 

همراهي و هواخواهي با مردم را سر   دهد. 
ب��ه عن��وان نمون��ه ش��هيندخت م��واوردي در 
سخناني كه با انتش��ار وسيع از س��وي رسانه هاي 
فارسي زبان وابس��ته به مراكز جاسوسي غربي نيز 
مواجه مي شود، عنوان مي كند: »ما روستايي را در 
سيستان و بلوچس��تان داريم كه تمامي مردان آن 
روستا اعدام شده اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچي 
بالقوه هستند، هم از اين نظر بخواهند انتقام پدران 
خود را بگيرند هم براي تأمين منابع مالي خانواده ها، 

اما هيچ حمايتي از اين افراد نمي شود.«
وي در گذشته نيز با طرح اين مسئله كه معاونت 
امور زنان رياست جمهوري به دنبال اصاح قانون 
»اجازه همسر براي خروج« است، تاش مي كند 
وضعيت زنان را در جامعه ايراني سياه نشان دهد 
تا زمينه فش��ارهاي بين المللي به اين ناحيه نيز 
افزايش پيدا كند. مواوردي همچنين در گذشته 
از اراده دولت براي ايحه اي سخن به ميان  آورد 
كه طبق آن زنان براي خروج از كش��ور به اذن و 
اجازه شوهر  نيازي نداشته باشند! البته اقدامات 
جريان غرب گرا و غرب باور داخلي براي سياه نمايي 
از وضعيت حقوق بشر در داخل كشور به اين چند 
نمون��ه خاصه نمي ش��ود و در ط��ول يك هفته 
شخصيت ها و رسانه هاي وابس��ته به اين جريان 
با انبوهي از تيترها، گزارش ها و يادداش��ت هاي 
خود ت��اش مي كنند وضعيت حقوق بش��ري را 
در ايران غيرقابل ترميم نش��ان دهند و مقدمات 
اعم��ال محدوديت هاي بيش��تر بين المللي عليه 
جامعه ايراني را فراهم كنند. شبيه رفتاري كه در 
سال 88 رهبران و فعاان اين طيف صورت دادند 
و نهايتاً منجر به افزاي��ش تحريم هاي بين المللي 
عليه ايران شد و مصداق عيني آن وضع قطعنامه 
۱929 است كه به صورت مستقيم معيشت مردم 

ايران را مورد هدف قرار داد.

تاش گسترده و هماهنگ براي افزايش تحريم هاي ضدايراني در دوران پسابرجام همچنان ادامه دارد

هماهنگی عناصر داخلی با غرب در پرونده سازی حقوق بشری عليه ايران

ج�واد كريمي قدوس�ي نماين�ده م�ردم مش�هد در نط�ق 
مي�ان دس�تور خ�ود ب�ه نط�ق روز سه ش�نبه مس�عود 
پزش�كيان، ناي�ب رئي�س مجل�س واكن�ش نش�ان داد. 
پزش��كيان كه در غياب اريجانی اداره مجلس را بر عهده داشت، 
قصد داشت پاسخ كريمي قدوسي را بدهد كه با اعتراض تعدادي 
از نمايندگان مواجه ش��د كه به او تذكر دادن��د مطابق آيين نامه 

نمي تواند پاسخ بدهد. 
دوشنبه گذشته، پزشكيان در بخش پاياني نطق ميان دستور خود 
گفته بود كه »حضرت علي)ع( در پايان وصيتنامه خود مي فرمايند: 
شما بايد به يكديگر وصل شويد، بايد ببخشيد و با يكديگر همكاري 
كنيد، مبادا كه به يكديگر پشت كنيد و قطع رابطه كنيد، در پشت 
تريبون ها به يكديگر دشنام مي دهيم، يكديگر و بزرگان را تخريب 

مي كنيم و هر روز فرياد مي زنيم كه فتنه وجود دارد.  
اين گره و عقده درون جامعه را بايد باز كنيم و مش��كات درون 
جامعه را بايد حذف كرد، با حصر، خانه نش��يني، دستگير كردن 
و بر طبل نفاق دميدن مش��كات مملكت حل نمي شود و براي 
اتحاد مملكت اجرم بايد دست به دست هم دهيم واغير.« ديروز 

كريمي قدوسي در نطق خود به پاسخگويي به اين بخش از نطق 
پزشكيان پرداخت. او گفت: در فتنه 88 افرادي حاضر نشدند در 
مقابل قانون و داوري كه قانون تعيين كرده، تسليم شوند. افرادي 
كه قانون و رأي اكثري��ت را قبول ندارن��د، صاحيت حضور در 

چارچوب نظام اسامي را از دست داده اند. 
چند س��ال بعد كه قلم هاي بسته ش��ده آگاهان بين المللي روان 
ش��ود، خواهيد خواند كه چه توطئه بزرگي پش��ت فتنه 88 بود 
و چه قصد عجيبي داش��تند. كريمي  قدوس��ي اضافه كرد: آنچه 
در وقايع رخ داده پيش و  پس از انتخابات 88 ش��اهد آن بوديم، 
بي شك ظلم بزرگي در حق نظام اسامي به طور خاص و اسام به 
طور عام بود و خسارت معتنابه مادي و معنوي به ملت ايران وارد 
كرد، مانند ظلم و هتك حرمت قرآن، حرمت ائمه معصومين)ع(، 

امام، شهدا و مقام معظم رهبري.
 مبدل ش��دن انتخابات از عنصر وحدت آفرين و عزت بخش ملي 
به عامل انشقاق و اختاف، ش��كل گرفتن تقابل و مرزبندي ميان 
نخبگان و توده هاي مردم، هر چند در مدت كوتاه، آكنده ش��دن 
فضاي اجتماع از تضاد و تعارض و كش��يده ش��دن آن به فضاي 

دروني خانواده ها، تضييع و تضعيف ظرفيت هاي سياسي برآمده 
از مش��اركت 4۰ميليوني مردم در انتخابات، ضربه وارد شدن به 
امنيت ملي، مخدوش ش��دن و س��لب اعتماد عمومي نسبت به 
نظام براي مدتي كوتاه، خدشه دار شدن و زير سؤال رفتن كيفيت 
و جايگاه مستحكم و قدرتمند نظام اسامي در صحنه بين المللي 
و حوزه هاي مختل��ف، وارد آوردن خس��ارات و هزينه هاي مادي 
هنگفت به اموال عمومي، ش��خصي و كشته شدن عده اي در اين 

حوادث از جمله مسائلي بود كه در فتنه 88 رخ داده است. 
كريمي قدوسي ادامه داد: از جمله اتهامات سران فتنه و گردانندگان 
وقايع پس از انتخابات 88 مي توان به مواردي همچون ناديده گرفتن 
جايگاه قانون، تاش جدي و منسجم براي تضعيف جايگاه رهبري 
و وايت فقيه، القاي ناكارآمدي نظام سياسي، تضعيف و تخريب 
ستون هاي حمايتي نظام به ويژه سپاه، بسيج و روحانيت، تضعيف 
و تخريب ستون هاي اطاعاتي و امنيتي، نهادهاي نظارتي كشور، 
ايجاد و گس��ترش اختاف ميان س��ه طيف جناح ها با حاكميت، 
حاكميت با مردم و مردم با مردم، بي اعتبار كردن ساختار مديريتي 
نظام در سطوح مختلف، تاش براي ارائه تصويري از نظام به عنوان 

دشمن مشترك همه معارضان و مخالفان و منتقدان، استفاده از 
ظرفيت نخبگان سياسي و فرهنگي كش��ور با هدف فعاليت هاي 
تبليغي، سلب اعتماد از مردم نسبت به سخنان مسئوان كشور، 
كمك به ساخت يك سناريوي هدفمند با محوريت اسطوره شكني، 
ارزش زدايي و مشروعيت زدايي از اركان نظام، همراهي با اهداف و 
مطالبات عوامل قانون شكن و شبكه گسترده ضدانقاب در كشور، 
جلب حمايت و پشتيباني از دول غرب و دشمنان و سرويس هاي 

جاسوسي براي پيشبرد اهداف فتنه اشاره كرد. 
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسامي اظهار داشت: توبه 
سران فتنه با چهار شرط پذيرفته مي ش��ود، اول، اينكه اتهامات 
وارد ش��ده به نظام مقدس جمهوري اس��امي را پ��س بگيرند. 
دوم، خسارت هاي وارد ش��ده را جبران كنند. سوم، راه خود را از 
دشمنان جمهوري اسامي جدا كنند و چهارم، اينكه براي آنچه 
مرتكب آن شده اند، آماده مجازات باشند. ۱۰4 صفحه اسناد فتنه 
با امضاي وزارت اطاعات، سپاه، ناجا و تمام مراكز نظارتي را به 
رئيس مجلس تقديم مي كنم و به دو نايب رئيس مجلس توصيه 

مي كنم اين اسناد را مطالعه كنند.

كريمي قدوسي به 2 نايب رئيس مجلس توصيه كرد اين اسناد را بخوانند
ارائه ۱۰۴ صفحه سند فتنه ۸۸ به رئیس مجلس

    نکته

محمدج�واد ظري�ف روز گذش�ته در صح�ن علني مجلس پاس�خگوي س�ؤال 
يك�ي از نماين�دگان ب�ود؛ س�ؤال و جواب�ي ك�ه در نهاي�ت توانس�ت نماينده 
موردنظ�ر را قان�ع كن�د. س�ؤال او در مورد ع�دم حض�ور نمايندگان اي�ران در 
محاك�م بين المللي ب�ود كه منتج به صدور حكم عليه كش�ورمان ش�ده اس�ت. 

   چرا نمايندگان ايران در محاكم بين المللي غايب هستند؟

جهانبخش محبي نيا در جلس��ه علني ديروز مجلس در تشريح س��ؤال خود از وزير امور 
خارجه درباره اع��ام آخرين وضعيت خواس��ته مدعي��ان در محاك��م بين المللي عليه 
جمهوري اس��امي ايران و دفاع مسئوان كش��ور در اين ارتباط با اش��اره به عدم حضور 
محمدجواد ظريف در كميسيون امنيت ملي در پاسخ به سؤال وي ادامه داد: مشغله كاري 
باعث شده كه وزير امور خارجه احتمااً در كميسيون حضور پيدا نكند. وي افزود: گستره 
سؤال بنده درباره دعاوي است كه در تمام دادگاه هاي جهان عليه جمهوري اسامي ايران 
مطرح شده است. كشور ما در شرايطي نيست كه به دليل عدم حضور در دادگاه ها متضرر 
شويم و بايد صيانت حقوقي از اموال مردم انجام شود. برخي از دادگاه هاي بين المللي كه 
طرح دعاوي عليه ايران شده است، مي گويند: اگر نمايندگان جمهوري اسامي ايران بيايند 

و طرح دعاوي را رد كنند، حتي ما حكمي صادر نمي كنيم. 
نماينده مردم ميان��دوآب در مجلس ادام��ه داد: آقاي ظريف باي��د كل مبالغي كه از 
حقوق ملت ايران برداشت شده و دايل محكوميت و آرايي را كه صادر شده بيان كند. 
محبي نيا تصريح كرد: نبايد بهانه به دست محاكم بدهيم و عدم حضور بهانه به دست 
آنها مي دهد مگر اينكه شوراي عالي امنيت ملي در اين باره صاحديدي داشته باشد. 
به آقاي ظريف پيشنهاد مي كنم سفرا را به سمتي بكشانند كه نگراني هاي مجلس را به 

ويژه در حوزه اقتصادي برطرف كنند. 

  ماجراي شكايت 60 ميليارد داري ايران از امريكا
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در پاسخ به اين سؤال گفت: به دنبال قانوني كه در 
دهه ۷۰شمسي در مجالس اياات متحده تصويب شد، شهروندان امريكايي اين امكان 
را پيدا كردند عليه جمهوري اسامي ايران در محاكم امريكا اقامه دعوی كنند و بر اثر آن 
دعوی ها اموالي از جمهوري اسامي در اياات متحده را كه ادعا مي كردند به ايران تعلق 
دارد، مورد تصرف بلوكه شدن قرار دهند و مانع نقل و انتقال قرار گيرد كه مهم ترين آن 
در دو سال قبل با رأي نهايي ديوان عالي امريكا به اين منجر شد مقداري از اموال ايران در 

دولت نهم كه در يكي از بانك هاي امريكايي سرمايه گذاري شده بود، توقيف شود. 
ظريف با اشاره به اقدامات ايران در برابر بلوكه كردن اموال توسط امريكايي ها گفت: ايران 
در برابر اين اقدام ابتدا با هماهنگي دولت و مجلس، قانون اقدام متقابل را تصويب كرد كه 
تاكنون دوبار بازنگري شده و براساس آن شهروندان ايراني نيز مي توانند در دادگاه هاي 
جمهوري اس��امي ايران عليه اموال امريكا اقامه دعوی كنند. تقريباً تا امروز حدود 6۰ 
ميليارد دار در امريكا عليه ايران حكم صادر ش��ده و مبلغ مشابهي هم عليه امريكا در 

جمهوري اسامي ايران حكم صادر شده است. 
وزير امور خارجه با تأكيد براينكه جمهوري اسامي ايران با ابتكار مجلس امكان اقامه 
دعوی عليه اموال امريكايي ها را فراهم كرده است، گفت: ما اين اقدام را پيدا كرديم، 
به طوري كه در ايران به 6۰ ميليارد دار حكم عليه ش��هروندان امريكايي منجر شده 
است. نهايتاً در برابر اقدامي كه ديوان عالي امريكا عليه اموال جمهوري اسامي ايران 
صادر كرده است، ايران نيز با مسئوليت دفتر امور حقوقي بين الملل رياست جمهوري 
و با حمايت وزارت خارجه، دعوايي را در ديوان بين المللي دادگس��تري مطرح كرده 
كه اين دعوی در حال پيگيري است و در مرحله تبادل نظر براي صاحيت رسيدگي 
به موضوع قرار دارد. ظريف در پايان خاطرنش��ان كرد: دادگاه عالي امريكا هيچ گونه 
وجاهت قانوني ندارد و ايران تاكنون نيز موفق ش��ده مانع اج��راي احكام ديوان عالي 

امريكا در هيچ كشوري به جز در كشور كانادا شود. 
جهانبخش محبي نيا، پس از اظهارات محمدجواد ظريف اعام كرد كه از اظهارات وزير 
امور خارجه قانع شده اما بايد وزير امور خارجه به نگراني هاي نمايندگان توجه كند. 
وي تصريح كرد: معاون پارلماني وزارت امور خارجه گاه با نمايندگان همراه نيست كه 

بايد تذكراتي به وي نيز داده شود. 

بهارستان

در جريان سؤال از وزير خارجه در مجلس مطرح شد
شكايت 6۰ میلیارد داري ايرانیان از دولت امريكا

   گزارش  
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برخي دس�تيار كارگردان ها و كس�اني كه در آثار با 
عنوان مس�ئوليت انتخاب بازيگر وارد فيلمسازي 
ش�ده اند نقش ها را خريد و فروش مي كنند و چون 
نمي توانند به بازيگران قديمي پيش�نهاد پرداخت 
پ�ول در ازاي نق�ش يا درياف�ت درص�دي از مبلغ 
دس�تمزد ب�ازي دهند ب�ه س�راغ آنه�ا نمي آيند. 
محمود مقامي، بازيگر تلويزيون و سينما درباره آخرين 
فعاليت هاي خود در عرصه س��ينما گف��ت: اين روزها 

درصدد ساخت يك تله فيلم هستم و اگر شرايط مساعد 
باشد به زودي آن را كليد خواهم زد. 

وي افزود: عاوه بر اين براي بازي در فيلم س��ينمايي 
»گنج سرخ« به توافق رسيده ام و به اميد خدا براي آغاز 
پروژه طي دو روز آينده عازم تربت حيدريه هستم. وي 
درباره اولين اثر خود در مقام تهيه كنندگي و كارگرداني 
اظهار كرد: اين تله فيلم در مرحله پيش توليد و بازبيني 

متن قرار دارد. 

مهدي تارخ در مق��ام فيلمنامه نوي��س در حال حاضر 
مراحل آخر نگارش متن را بر عهده داشته و بازنويسي 

اثر را شخصاً بر عهده دارم. 
اگر مشكلي پيش نيايد به اميد خدا اواسط آذرماه توليد 
اين اثر ش��روع مي ش��ود. بازيگر فيلم »اشك نرگس« 
درباره ب��ازي در تله فيلمي كه خ��ودش كارگردان آن 
است افزود: متن اثر هنوز تكميل نشده است و حضورم 

به  عنوان بازيگر در اين اثر مشخص نيست.

گايهبازيگر»اخراجيها«ازخريدوفروشنقشها

   اسماء  معتمدی
مان�ي ديام�ز،ُُُ رپر معروف فرانس�وي 
كه چند سالي مي ش�ود به دين اسام 
گرويده و خوانندگ�ي و آوازه خواني را 
كنار گذاشته اس�ت، چند روز پيش در 
مصاحبه اي كه با نشريه JDD داشت از 
پروژه ها و برنامه هاي خود صحبت كرد 
و اينكه تصميم گرفته به طور خاص وارد 
حوزه لوازم التحرير براي دانش آموزان 
بش�ود و در اين مس�ير فعالي�ت كند. 
ديامز كه از سال 2012رسماً فعاليت هاي 
هنري خود را تمام كرده است به ندرت در 
فضاي رس��انه ها قرار مي گرفت و شايعات 
زيادي درباره او وجود داشت مبني بر اينكه 
بيمار ش��ده و افس��ردگي دارد يا در حال 
تدارك آلبوم جديدي است. او حاا بعد از 
مدت ها با نشريه فرهنگي JDD مصاحبه 

كرده و از برنامه هاي خود گفته است. 
رپر س��ابق فرانس��وي كه اكنون 37 سال 
دارد، با پاسخ به ش��ايعاتي كه درباره او بر 

س��ر زبان هاي مردم بود و اينكه به زودي 
باز به عرصه موس��يقي ب��از مي گردد و در 
ح��ال تنظيم آلب��وم جديدي اس��ت، در 
ستون هفتگي اين نشريه با نام» شايعات 
بي اس��اس« مي گويد: ممكن است بعضي 
از مردم فك��ر كنند كه ما ب��ا وجود برخي 
محدوديت ه��ا خوش��بخت نيس��تيم و 
پذيرفتن چيزهايي مانند شادي خارج از 
س��نت هاي رايج در جامعه س��خت و غير 
ممكن است براي همين فكر مي كنند از 
هر طريق��ي كه بتوان پول به دس��ت آورد 
خوشبختي فراهم مي ش��ود؛ درحالي كه 
امروز براي من چيزه��اي ديگري مطرح 

است و به چشم من جذابيت دارد. 
ديامز كه نام هنري اش ماني جئورجيدز 
اس��ت تصميم گرفته با يك برند تجاري 
از لوازم التحرير به نام »مل توس��ط مل« 
هم��كاري داش��ته باش��د و ب��راي خود 
درآمدزايي كند براي همين هم مي خواهد 
درباره اين محص��وات مطالبي را هم در 

صفحه اجتماعي خود به اشتراك بگذارد. 
او در اي��ن رابطه اينط��ور مي گويد: آنچه 
من در گذش��ته با اس��ام آوردن خود به 
دست آورده ام اجازه داده است تا به راحتي 
زندگي كنم. در اين پ��روژه كاري جديد، 

انگيزه اصلي من پول و ماديات نيست. 
او در ادامه صحبت هاي خود مي گويد قصد 
دارد در آينده براي كودكان يك خط توليد 
لب��اس راه اندازي كند و اين را بخش��ي از 
برنامه هاي خود در نظر گرفته است. ديامز 
مي گويد به اسام اعتماد دارد و تشخيص 
داده اس��ت كه با كنار گذاشتن موسيقي 

مسير زندگي او متوقف نشده است. 
ديامز كه زماني به پرنس��س رپ شهرت 
داشت و بعد از مس��لمان شدن آن را كنار 
گذاشته اس��ت در اين مصاحبه مي گويد: 
من ديگر موسيقي گوش نمي كنم. دوست 
ندارم كه اين جنبش موس��يقيايي غرور، 
خشونت و مصرف گرايي را به من تحميل 
كند؛ چراك��ه فكر مي كن��م رپ مي تواند 

واقعيت هاي دردناكي را ايج��اد كند و به 
اعتقاد من پذيرفتن آن ساده لوحانه است. 
من حاا متحول ش��ده ام و تغيير كرده ام. 
عاوه بر اين مادر هستم كه ديگري هيچ 

ارتباطي با اين محيط ندارم. 
امروز ديگر ديامز عاقه اي به مراس��م 
جايزه نوبل موس��يقي ندارد؛ مراسمي 
كه هر س��ال برگزار مي ش��ود و شبكه 
تلويزي��ون مل��ي TF1 فرانس��ه آن را 
برنامه ري��زي كرده اس��ت. او مي گويد 
10 س��ال پيش اندوه و ترس داشت و 
حاا زندگي اش تغيي��ر كرده و ترجيح 
مي دهد همچنان همين مسير را دنبال 
كند و به گذش��ته بازنگ��ردد. ديامز در 
ادامه مي افزايد: روي چيزي كه تمركز 
كرده خوشحال هستم و نمي خواهم به 
گذشته فكر كنم. گاهي اوقات فكر كردن 

به گذشته برايم نگران كننده است.
  ديامز كه از سال 2008 با پذيرفتن اسام 
حجاب را براي خود برگزيد تصميم گرفت 
تا خود را بپوشاند. او در مصاحبه با نشريه 
JDD خود را بعد از مسلمان شدن از نگاه 

ديگران اينطور توصيف مي كند: من وقتي با 
ديگران ماقات مي كنم در نظرشان خيلي 
مهربان هستم و دوستم دارند. فكر مي كنم 
گاهي اوق��ات محكوم كردن مس��لمانان 
نگران كننده است؛ البته سعي مي كنم اين 

وضعيت را بيشتر درك كنم.

خواننده مشهور تازه مسلمان فرانسوي:

آنچهمنبااسامبهدستآوردهام
اجازهميدهدبهراحتيزندگيكنم

ديام�ز ك�ه از س�ال 2012رس�مًا 
فعاليت هاي هنري خود را تمام كرده 
اس�ت به ندرت در فضاي رسانه ها 
ق�رار مي گرفت و ش�ايعات زيادي 
درباره او وجود داشت مبني بر اينكه 
بيمار شده و افس�ردگي دارد يا در 
حال تدارك آلبوم جديدي اس�ت

 

انتقاد يك گرافيست از شيوه 
سفارش پوستر هاي فجر
پوستر هاي فجر عمومًا 

 

به بی تخصص ها  مي رسد
  هادي عسگري

بع�د از انتقاد ه�ا از نح�وه طراح�ي پوس�تر هاي 
جش�نواره فيلم فجر، اين ب�ار نوبت به يك اس�تاد 
گرافيس�ت بود كه ب�ه نحوه س�فارش دهي طراحي 
پوس�تر هاي اي�ن جش�نواره ها اعت�راض كن�د. 
جش��نواره هاي فجر، مجموعه اي از جشنواره هاي 
فرهنگي و هنري است كه غالباً مهم ترين رخداد هاي 
هنري در ه��ر يك از ش��اخه هاي هنر را پوش��ش 
مي دهند. به عبارتي ديگر مهم ترين جشنواره هاي 
هنري كش��ور تحت عنوان جش��نواره فجر برگزار 
مي شود كه ش��اخص ترين آنها جشنواره هاي فيلم 
و تئاتر فجر است. دو جشنواره اي كه غالباً هر سال 
طراحي پوستر هاي آنها با اعتراضات زيادي همراه 
مي ش��ود. به خصوص اينكه طرح هاي مصوب شده 
نسبت به طراح هاي پيشنهادي كه اغلب بعدها ديده 
مي شوند، از كيفيت پايين تري نيز برخوردارند؛ مانند 
اتفاقي كه براي پوستر طراحي شده جشنواره فيلم 
فجر بر اساس چهره مرحوم علي حاتمي بود كه در 
نهايت به عنوان پوستر رسمي جشنواره معرفي شد 
كه يك اديت ناشيانه روي عكس اين كارگردان شهير 
بود نه يك كار واقعي گرافيكي كه بتواند شأنيت علي 
حاتمي را به تصوير بكشد.  روش هاي غير كارشناسي 
سفارش طراحي پوستر هاي جش��نواره فيلم فجر، 
اين بار ص��داي اعتراض بهرام كلهر نيا، گرافيس��ت 
پيشكسوت را درآورده است. اين هنرمند، مي گويد: 
س��فارش پوس��ترهاي رويداده��اي هن��ري فجر 
پيچيدگي هاي خ��ود را دارد و از مجريان برگزاري 
اين رويدادها كه س��فارش دهندگان اصلي هستند 
اين توقع و انتظار مي رود كه به ش��كل برحقي اين 
پوسترها را به كساني كه صاحيت دارند و مي توانند 
اثر در خور اعتنا و جذابي ارائه دهند، سفارش دهند. 
وي با اشاره به نحوه عملكرد جشنواره هاي جهاني 
براي سفارش پوس��تر به نامدارترين گرافيست ها، 
مي افزايد: افتخار برگزاركنندگان اين اس��ت كه از 
آژانس هاي گرافي��ك كه بهترين گرافيس��ت ها را 
جذب مي كنند براي اين امر كمك مي گيرند چون 
مي دانند اين افراد نيرومن��د و بزرگ فكر مي كنند 
ولي ما متأسفانه اين كار را نمي كنيم و مي دانيم كه 
مناسبات و دوستي و آشنايي جاي سفارش به ايق 

ترين ها را گرفته است. 
اين گرافيست پيشكسوت با اشاره به اينكه ايجاد 
فضايي كه در آن پوس��ترهاي اس��تاندارد براي 
جشنواره ها ارائه شود ساده است، مي افزايد: راه حل 
اين است كه يك ليست از طراحان تراز اول كشور 
تهيه كرد و يك شوراي مشورتي با آنها تشكيل داد 
و طبيعي است بايد كسي مدير هنري ارشد اين 
پروژه باشد. راه حل بعدي هم اين است كه پروژه 
را به تعدادي از طراحان پيشگام و مترقي سفارش 
داد و با همه آنها قرارداد بس��ته شود و اين حق را 
جشنواره براي خود قائل ش��ود كه مثًا از چهار 

پوستر استفاده كند.

»ما هيچ ... ما نگاه «
 سهم زنان مستندساز

از سينما حقيقت
   زينب تبريزي/ فيلمساز

امسال هم مانند سال هاي گذشته منتظر بودم تا 
اسامي هيئت انتخاب جشنواره سينما حقيقت 
اعام شود تا نسبت به حضور زنان در اين هيئت 

مطمئن شوم... 
فيلم ها اعام شد، با خواندن نام هيئت انتخاب باز 
هم اين س��ؤال براي من به وجود آمد، پس س��هم 
زنان در انتخاب فيلم ها كجاس��ت؟ ن��ام فيلم ها و 
صاحبانشان را مرور كردم و با انگشت هاي دستم 
تعداد زنان صاحب فيلم در بخش ملي را شمردم؛ 
تنها اسم 10 زن وجود داشت كه يكي از فيلم ها هم 
مشتركاً با يك آقا ساخته شده است! اين در صورتي 
است كه خود جشنواره نسبت به ثبت نام بيش از 
85 فيلم از طرف زنان مستندس��از ابراز شادماني 
كرده بود. اين روند ناديده گرفتن سهم حضور زنان 
در هيئت انتخاب و بعد داوري سؤال هميشگي من 
طي برگزاري ادوار مختلف س��ينما حقيقت بوده 
اس��ت، البته در چند دوره در بخش داوري شاهد 
حضور چند فيلمساز زن بوده ايم اما به نظر اينجانب 

اين حضورها كامًا نمايشي ست. 
در صورتي كه اتفاقاً س��هم حضور زن��ان خارجي 
در داوري فيلم ه��ا در بخ��ش بين المل��ل بس��يار 
پررنگ تر است... آيا زنان فيلمساز خارجي نسبت 
به مستندس��ازان داخلي از س��طح دانش بااتري 
برخوردارن��د؟ هنوز ب��راي اين س��ؤال هم جواب 
مناسبي پيدا نكرده ام. البته اين متن ممكن است 
اين ش��بهه را به وجود بياورد كه من براي شخص 
خودم بلندگوي اعتراض به دس��ت گرفت��ه ام، اما 
بايد بگويم، هميش��ه و در همه جا نس��بت به عدم 
حضور فيلمسازان زن، كه سهم مهمي در سينماي 
مس��تندمان دارند اعتراض كرده ام ولي هميش��ه 
غيرمكتوب. اين بار آن را مي نويس��م تا ثبت شود، 
شايد بر انتخاب هيئت داوران جشنواره امسال كه 

هنوز از آن بي اطاع هستيم تأثيري گذاشت.

   معصومه طاهري
تبليغ��ات و آگهي هاي بازرگان��ي هرچند از جمله 
راه هاي درآمدزايي صدا و سيما محسوب مي شود 
و به نوعي از بخش هاي اصلي اس��ت اما اين به هيچ 
وجه مجوزي نيست تا در كيفيت و چگونگي ساخت 
تبليغات نظارت��ي صورت نگيرد. متأس��فانه اخيراً 
كه كفگير رس��انه ملي به ته ديگ خورده در بيشتر 
موارد كميت بر كيفيت غالب ش��ده و گويا نظارت 
چنداني هم بر پخش تبليغ��ات تلويزيوني صورت 
نمي گيرد اين مس��ئله به خصوص در ش��بكه هاي 
جديدالتأس��يس عموميت بيش��تري دارد. يكي از 
آنها تابوش��كني و عدول از خط قرمزهايي است كه 
بعضاً در تبليغات ديده مي ش��ود. مثًا مدتي است 
براي تبليغ فان اپراتور تلفن همراه از سكانس فيلم 
سينمايي »االند« استفاده مي شود؛ آنجايي كه دو 
بازيگر اصلي فيلم اتوبان شلوغي را مي بندند و جلوي 
ماش��ين ها ش��روع به رقص و آوازه خواني مي كنند 
و همان ريتم و حركات در اين تبلي��غ وجود دارد يا 
براي تبليغ مايع ظرفشويي بيشتر از خود محصول 
از نماي بسته صورت و چش��م و ابروي زنان استفاده 
مي كنند چنانچه به جاي محصول مورد نظر،  تصوير 
صورت دختركي بزك ش��ده آن  هم از نماي نزديك 
نمود بيشتري دارد تا آن كااي تبليغاتي مورد نظر! 
و البته از اين دست نمونه ها در تلويزيون كم نيست.  
در اين راس��تا با توجه به نياز مالي تلويزيون بعضي 
از ش��ركت ها در تبليغات خود هنجارش��كني هاي 
تعمدي دارند. براي مثال يكي از شركت هاي شوينده 
قديمي در تبليغات خود بي محابا تابوشكني آشكاري 
مي كند. چند س��ال قبل در تبليغات اين شركت، 
دختربچه ها و پس��ربچه هاي نس��بتاً بالغ در حمام 
مشغول شس��تن خود با اين ش��وينده بودند و آواز 
مي خواندند. بيلبوردهاي ب��زرگ تبليغاتي آن هم 
درسطح شهرها نصب شده بود. همين باعث اعتراض 
خيلي از خانواده ها براي چنين هنجارشكني گرديد 

كه تا مدت ها مانع تبليغات اين شوينده شدند. 
پرواضح است اينها خود جزئي از شگردهاي تبليغي 
براي نهادينه شدن محصول در ذهن مخاطب است 
و وقتي محصولي حرفي براي گفتن نداشته باشد 
از ترفند حاشيه سازي و هنجارشكني در مورد آن 
استفاده مي كند تا ديده شود و بينندگان  آن تبليغ 
را به  وسيله همين حاشيه هاي فني به ياد بياورند 

و به محض دي��دن كاا در هر فروش��گاهي آن را 
تهيه كنند،  اما استفاده از مسئله جنسي و مغاير با 
ارزش هاي ايراني– اسامي كه اين روزها كم كم 
در رسانه ملي درحال باب شدن است چيزي نيست 
كه بتوان به راحتي از آن چشم پوشيد؛ شايد براي 
برخي از مس��ئوان ناظر در صدا و سيما و عوامل 
پخش تلويزيوني اين مسئله امري عادي باشد، زيرا 
آنها تبليغات داخلي تلويزيون را با تبليغات مبتذل 
ماهواره اي مقايسه مي كنند؛ چه آن كه اخيراً هم 
تعدادي از بازيگران سينما و تلويزيون گفته بودند 

تلويزيون ايران را نگاه نمي كنند! 
اما بي توجهي ب��ه چگونگي تبليغات به هيچ وجه 
توجيه كننده جرياني كه درحال رخ دادن اس��ت 
نيست، زيرا تقليد از شبكه هاي ماهواره در كيفيت 
تيزرهاي تلويزيوني، كار را به جايي رسانده است 
كه گاه يك تبليغ مستهجن عيناً با كاراكترهاي 
ايرانيزه شده از رسانه ملي پخش مي شود به شكلي 
كه براي كساني كه دارنده ماهواره هستند كامًا 

تداعي گر تبليغ اصلي است.
 اين موض��وع چند نكته را نش��ان مي ده��د؛ اول 
آن كه با توجه به قوانين ديني و عرفي به طور  حتم 
ش��يطنت هايي جدي در امر تبليغاتي تلويزيوني 
در حال رخ دادن اس��ت كه نبايد آنها را دست كم 
گرف��ت و بي توجه ب��ود و ديگر آن كه س��ازندگان 
تبليغات تلويزيوني متأس��فانه با اين عدول از خط 
قرمزها در چگونگ��ي تبليغات تلويزيوني نش��ان 
مي دهند از خاقيت چنداني براي جذب مخاطب 
داخلي برخوردار نيستند توسل به مسائل جنسي و 
هنجارشكنانه در تبليغات و كپي برداري از آگهي هاي 
ماهواره اي حتي س��كانس هاي معروف سينمايي 
هاليوود اي��ن امر را به وضوح نش��ان مي دهد؛ البته 
ممكن است سفارش شركت هاي مالك و سرمايه دار 
براي تبلي��غ تلويزيوني هم مؤثر بوده باش��د و آنها 
خودشان سفارش چنين تبليغاتي را با اين شيوه ها 
بدهند كه در اين جا باز ه��م نياز به مراقبت و دقت 
بيشتري از سوي ناظران پخش تبليغات تلويزيوني 
اس��ت زيرا تبليغات به دليل تكرار از ش��بكه هاي 
مختلف و استفاد از فنون تأثيرگذاري پيام مي تواند 
به مرور زمان برخي از هنجارشكني هاي غيرمتعارف 
را در جامعه عادي س��ازي كند، كه اصًا در ش��أن 

رسانه ملي نيست.

تابوشكني تبليغاتي در رسانه ملي
»االند«همبهتلويزيونآمد!

   حسن روانشيد*
اگرچه دين مبين اس��ام اس��اس مودت را بر انفاق 
گذاش��ته و در قرآن مجيد س��ور متنوعي را به اين 
امر مهم اختصاص داده اس��ت اما ابت��كارات خاص 
در س��رزمين ايران كه مردم آن به رأفت و مهرباني 
زبانزد خاص و عام هستند از ديرباز رونق داشته است. 
ماه هاي محرم و صفر هرسال بهانه اي است براي اين 
عمل پسنديده تا كس��اني كه دستشان به دهانشان 
مي رسد سفره هاي نذر را گسترده نموده و به اين بهانه 
دارا و ندار را كنار هم بنشانند تا مهمان خاندان عصمت 
و طهارت باشند. پذيرايي با چاي و شيريني و حتي 
صبحانه و عصرانه در روضه خواني ها يك عادت ديرينه 
اس��ت كه خوش��بختانه روزبه روز افزون تر مي شود، 
قرباني كردن حيوانات حال گوش��ت ازجمله مرغ، 
گوسفند، گاو و شتر از آن نمونه است كه گوشتشان 
صرف پخت غذاي گرم يا به صورت خ��ام در اختيار 
طالبان نذورات گذاش��ته مي ش��ود. انفاق در كشور 
مسلمان ايران يادگار پس��نديده اي است كه تاريخ 
3هزارس��اله دارد و پس از ظهور اسام در اين كشور 
كه مردم آن از ديرباز همچنان يگانه پرست بوده اند، 
رونق و روال بهتري به خود گرفته اس��ت و طرق آن 
افزون گرديده تا جايي كه به مرحله كمك براي اعمال 
جراحي بيماران تهيدس��ت و تدارك جهيزيه براي 

دختران دم بخت نيز منجر شده است. 
پروسه خيرين كه ظرف سال هاي اخير به اين عمل 
پسنديده افزوده شده معضل مدرسه سازي و ايجاد 
خانه هاي بهداشت و فرهنگ را نيز تا حدودي حل 
نموده و اگر اينگونه فراگير ش��ود در كمترين زمان 
ممكن مي تواند جامعه را فقرزدايي نمايد. فرهنگ 
انفاق يكي از خصايص بارز دين مبين اس��ام است 
كه بيشتر در بين شيعيان جهان و به خصوص كشور 
ما ايران رايج مي باشد و اينگونه قلب ها را بيشتر به 
هم نزديك مي كند. به جز روش هاي آش��كار ايجاد 
انجمن هاي خيريه و كمك به ايتام كه قديمي ترين 
آنها مرب��وط به نيم قرن پيش اس��ت و با نام انجمن 
مددكاري امام زمان)عج( در كش��ور ايجادش��ده و 
در طول اين دوران بدون استفاده از كمك دولت ها 
هزاران خانواده بي سرپرست را تحت پوشش گرفته 
و تحصيات فرزندان يتيم را تا مراحل عاليه همراهي 

كرده است بدون اينكه كوچك ترين تبليغي پيرامون 
اين سنت پس��نديده يا نام استفاده كنندگان تحت 
پوشش اعام شده باشد، يكي از بارزترين روش هاي 
انفاق كه تا نيم قرن پيش در شهرها فراوان بود و امروز 
به ندرت در روستاها رايج است سنت »چوب خط« 
اس��ت كه مي توانس��ت راهگش��اي گرفتاري ها و 
مشكات خانواده ها باشد. آن زمان اكثر مردم چند 
»چوب خط« كه هركدام از قطعه اي از شاخه درخت 
گردو به وجود آمده بود داشتند و هركدام مربوط به 
يكي از نيازهاي روزمره آنها بود، خريد گوشت، نان، 
نفت و حتي رفتن به گرمابه به وسيله اين چوب خط ها 
انجام مي شد. زن خانواده براي تهيه گوشت مورد نياز 
به قصابي محل مي رف��ت تا »ده نار ي��ا ربع كيلو« 
گوش��ت تهيه كند اما چون حقوق مرد خانه به طور 
ماهانه پرداخت مي ش��د پولي براي تهيه مايحتاج 
خود نداش��ت بنابراين »چوب خط« را به قصاب يا 
نانوا مي داد تا به وسيله چاقو خشي به آن بزند. اين 
چوب در پايان هرماه به وسيله مرد خانه نزد كاسب 
برده مي شد تا خش ها شمارش شود و سرجمع آن 
پرداخت گردد. اين سنت پسنديده عاوه بر اينكه 
هتك آبرو براي خريدار نداشت نوعي انفاق بود كه 

عنوان نسيه بري به او مي شد. 
در حقيقت چوب خط روشي ساده و بسيار قديمي 
براي شمارش به حس��اب مي آمد كه در آن از نوعي 
تناظر يك به يك استفاده مي گرديد و به عنوان مثال در 
شمارش تعداد گوسفندان هر گله از يك خش بهره 
مي گرفتند. سابقه كاربرد چوب خط به گذشته هاي 
پيش  از تاريخ مي رسد و باستان شناسان نمونه ها و 
شواهد بسياري از آن يافته اند كه در واقع بهترين راه 
شمارش در قديم بوده اس��ت. در يكي از ساده ترين 
حالت ها، چوب خط تكه اي از چوب يا استخوان بوده 
كه روي آن به ش��ماره بارهايي كه رويدادي مانند 
طلوع خورشيد يا زدن شكار رخ مي داد حك مي شد. 
در اين حال��ت چوب خط كاربرد يادآوري داش��ت. 
گاه گره زني ريس��مان يا نگهداري دانه هاي سنگ 
يا حبوبات نيز براي اين منظ��ور به كار مي رفت كه 
تسبيح نيز يادگاري از اين نوع ابزار يادآوري بود كه از 

روزگار كهن تا امروز باقي مانده است. 
*روزنامه نگار پيشكسوت

فرهنگانفاقباواسطهچوبخط!

   حسين بركتي
فيلم »قهرمانان كوچ��ك« به كارگرداني 
حسين قناعت مدتي است اكران شده و در 
همه شهرها با اقبال بسيار خوبي از طرف 
مخاطب كودك و بزرگس��ال روبه رو شده 
اس��ت. اين اقبال به حدي خوب است كه 
به گفته كارگردان، گروه س��ازنده فيلم را 
ترغيب كرده تا قسمت دوم اين فيلم را نيز 
در دست توليد داشته باشند. »قهرمانان 
كوچك« داس��تان چند كودك است كه 
براي حفظ ش��غل پدران كارگرش��ان به 
مبارزه با قاچاقچيان مي پردازند. در ادامه 
نقد اين فيل��م را مي خواني��د. »قهرمانان 
كوچك« داستان چهار كودك و نوجوان 
هفت تا 11 س��اله تكواندوكار اس��ت كه 
پدرانش��ان، كارگران يك كارخانه توليد 
لوازم التحريِر در ش��رِف تعطيلي هستند. 
اين كودكان براي جلوگي��ري از بيكاري 
پدرانش��ان و گير انداخت��ن قاچاقچياِن 
اين كاا، كه در واق��ع عامان اصلي بيكار 
شدن والدينشان هس��تند، به تعقيِب آنها 
مي پردازند و ماجراهايي ش��اد، اكش��ن و 

سرگرم كننده را رقم مي زنند. 
قصه آخرين فيلم قناعت ساده و سرراست 
است و س��اختار به نحوي اس��ت كه هم 
مي تواند مخاط��ب كودك و نوج��وان را 
جذب و هم مخاطب بزرگسال را سرگرم 
كند. در واقع نيت اصلي كارگردان سرگرم 
كردن ك��ودكان و والدين آنها در س��الن 
سينما بوده است. به نحوي كه خانواده ها 
ساعات مفرحي را در سالن سينما تجربه 
مي كنند و اقبال خوب به اين فيلم نشان 
مي دهد كارگردان به مقصود خود رسيده 
اس��ت.  اما در خال اين داس��تان جذاب 
نكته بس��يار مهمي نيز مطرح مي شود و 
آن حماي��ت از توليد ملي اس��ت. چيزي 

كه كارگردان از آن به عنوان گسترده نگه 
داشتن سفره كارگران ايراني ياد مي كند. 
اگر مي خواهيم در سال هاي آينده به اين 
مهم دست پيدا كنيم و كودكان و نوجوانان 
امروز از حاا بدانند كه قاچاق كاا و بسته 
ش��دن دِر كارخانه هاي وطني چه عواقب 
وحش��تناكي دارد بايد اين موضوع را در 
قالب مفاهيم س��اده مانند آنچه در فيلم 
»قهرمان كوچك« مطرح مي ش��ود ارائه 
كنيم. قناعت خوب مي دانس��ته موضوع 
اصلي فيلمش ممكن است براي كودكان 
غيرقابل درك يا شعاري به نظر برسد، به 
همين دليل اين موضوع را در قالب قصه اي 
ساده اما پرتب و تاب و شيرين براي بچه ها 
روايت مي كند. فيلم ريتم بسيار تندي دارد 
و از صحنه هاي موزي��كال و رزمي در آن 
استفاده شده است. بچه ها اين سكانس ها 
را با اشتياق تماشا مي كنند و چون فيلم را 
دوست دارند و مي توانند با شخصيت هاي 
آن همذات پنداري كنند به درك درستي از 
مفهوم مورد نظر كارگردان نيزمي رسند. 

قهرمانان فيل��م چند ك��ودك و نوجوان 

هس��تند ك��ه ب��ا بازي ه��اي خ��وب و 
دلنشينش��ان باعث مي ش��وند مخاطب 
ماجراجويي هايش��ان را دنبال كند. فيلم 
همچنين ب��ه عنوان اولين اثر س��ينمايي 
موزيكال رزمي ايراني ب��ه نحوي با تبليغ 
ورزش هاي رزمي به ترويج اين ورزش نيز 
مي پردازد. به طوري كه به گفته كارگردان 
بس��ياري از كودكان��ي كه در جش��نواره 
كودك و نوجوان اصفهان اين فيلم را تماشا 

كرده اند پس از اتمام فيلم براي ثبت نام در 
كاس هاي تكواندو اب��راز تمايل كرده اند. 
قناعت ب��ا س��ابقه س��ال ها كار در عرصه 
س��ينماي كودك، به خوب��ي رگ خواب 
مخاطب كم سن و سال را مي شناسد و با 
شناخت مناسب، دست روي رشته ورزشي 
تكواندو گذاشته است. قهرمانان فيلم كه 
همگي ورزشكار هستند، به همراه يوسف 
كرمي قهرمان سابق تكواندوي المپيك، 
لحظات هيجان انگيزي را براي مخاطبان 

كودك و نوجوان رقم زده اند. 
»قهرمانان كوچك« مانند اغلب آثار موفق 
كودكان از المان هاي فانتزي نيز بهره برده 
است. در فيلم شاهد حضور كاراكتري به نام 
غول چراغ جادو هستيم كه البته شخصيتش 
تفاوت هايي با آنچه پيشتر با او در قصه ها و 
افسانه ها آش��نا ش��ده ايم دارد. غول چراغ 
جادوي فيلم مانند شخصيت هاي اصلي قصه 
يك كودك اس��ت. حضور اين شخصت به 
خوبي رگه هاي فانتزي فيلم را تأمين كرده و 
باعث رضايت مخاطب ك��ودك و نوجوان 
مي شود. موفقيت آخرين فيلم قناعت و اقبال 
مخاطب به آن يادآور اين موضوع است كه 
سينماي كودك در ايران امكان ادامه حيات 
و بقا دارد. اي��ن امكان بقا ام��ا به زحمت و 
تاش افرادي بس��تگي دارد كه دلبس��ته 
سينماي كودك و نوجوان باشند و آثارشان 
را براي كودكان و به عشق آنها و نه براي پر 
كردن ليست فيلم هاي جشنواره هاي فيلم 
كودك و نوجوان مي سازند. خوشبختانه 
حسين قناعت يكي از اين كارگردانان است 
كه به نيت سرگرم كردن كودكان و خلق 
جاذبه روي پرده سينما مي انديشد و حاا 
پس از ساخت چندين اثر در اين ژانر رگ 
خواب مخاطب كودك و حتي بزرگسال را 

به دست آورده است.

موفقيت نسبي يك فيلم از سينماي كودك در رقابت با سينماي اجتماعي

»قهرمانانكوچك«نگاهيفانتزيبهدنيايكودكانهدارد

قصه آخرين فيلم قناعت س�اده و 
سرراست است و ساختار به نحوي 
اس�ت كه ه�م مي توان�د مخاطب 
ك�ودك و نوج�وان را ج�ذب و هم 
مخاطب بزرگسال را سرگرم كند. 
در واق�ع ني�ت اصلي كارگ�ردان 
س�رگرم كردن ك�ودكان و والدين 
آنها در س�الن س�ينما بوده است
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد بهروز صبوري 

در سالگرد شهادتش
2 بار براي شهيدم حنابندان گرفتم

 فريده موسوي
اگر يادمان نرفته باش�د، همين چند سال 
پيش بود که شبكه هاي مختلف تلويزيوني 
تصوير مادري را نش�ان مي دادند که قاب 
عكس پسر شهيدش را به دست گرفته بود 
و براي يافتن نش�اني از دردانه اش از اين و 
آن س�ؤال مي کرد. زرين تاج بهرام نيا 75 
ساله، مادر شهيد بهروز صبوري است که 
به دليل جست وجوي بي وقفه اي که براي 
يافتن فرزندش داشت، شناخته شده بود. 
حاا چند سالي مي ش�ود که خدا مزد اين 
همه تاش را داده و فرزندش به آغوش مادر 
برگشته است. در سالگرد شهادت بهروز 
صبوري که 24 آبان 1361 به شهادت رسيد، 
گفت وگوي ما با مادرش را پيش رو داريد. 

حاج خانم خيل�ي از ايراني ها ش�ما 
را مي شناس�ند، اما دوس�ت داريم 
معرفي تان از زبان خودتان بشنويم. 

من اصالتاً زنجاني هس��تم اما از دو س��الگي 
در همين محله امامزاده حس��ن)ع( زندگي 
مي كنم. آن زمان كه كودك بودم و با هم سن 
و سال هايم بازي مي كردم، نمي دانستم روزي 
مي رسد كه پس��ر خودم در همين امامزاده 

دفن مي شود. 
پس پيكر شهيدتان بعد از شناسايي 

در آستانه امامزاده دفن شد؟
بله من خيل��ي تاش كردم كه به��روز كنار 

خودم باشد. شكر خدا تاش هايم جواب داد 
و مسئوان هم همراهي كردند و پيكر بهروز 

خيلي به من نزديك است. 
آقابهروز متولد چه سالي بود، کمي از 

ايشان بگوييد. 
من چهار فرزند داشتم كه خدا يكي از آنها را 
خريد و با شهادت برد. بهروز در همين اتاقي 
كه اان دارم با ش��ما صحبت مي كنم متولد 
ش��د. 25 بهمن 1343 بود كه خدا او را به ما 
داد. من مهر كربا را در دهان نوزادم گذاشتم 
تا حب حسين)ع( و اهل بيت داشته باشد و 
شكر خدا همين طور هم شد. وقتي مدرسه 
مي رف��ت با صل��وات و ذكر ق��رآن راهي اش 

مي كردم. بهروز هنوز نوجوان ب��ود كه وارد 
فعاليت هاي انقابي ش��د. در هم��ان زمان 
ش��اه يك بار مأمورها براي اينكه او را بگيرند 
گلوله اي به پايش شليك كرده بودند. بهروز 
زخمش را از من پنهان كرده بود بعدها متوجه 

شدم كه چه بايي سرش آورده اند. 
چه زماني به جبهه رفت؟

18 سالش كه شد درس��ش رو به اتمام بود. 
در رشته علوم انساني درس مي خواند. همان 
روزها آمد به پدرش گفت حضرت امام تكليف 
كرده كه جوان ه��ا به جبهه برون��د. پدرش 
گفت برادرت را در 18 س��الگي داماد كرديم 
و اان بايد به فك��ر ازدواج تو باش��يم. حتي 
دختر همسايه را براي او ديده بوديم. بهروز اما 
فكرهاي ديگري داشت. چيزي نگفت و فكر 
كرديم شايد فكر جبهه از سرش افتاده است 
اما يك روز از طرف مدرسه اش زنگ زدند كه 
پسرتان با چند نفر از دوستانش به جبهه رفته 
است. سريع رفتم راه آهن و سراغش را گرفتم. 
گفتند اعزامي ها فان قطار هستند. هنوز قطار 
راه نيفتاده بود. خيلي گريه كردم و دنبالش 
گش��تم. نگو براي اينكه او را پيدا نكنم رفته 
داخل دستشويي قايم ش��ده است. خاصه 
به خانه برگش��تم و از شدت ناراحتي مريض 
شدم. فردايش بهروز به خانه برگشت. گفت در 

خواب ديدم تو مريض شده اي و برگشتم. 
به نظر مي رس�د رابطه قلبي عميقي 

بين شما و شهيد وجود داشت؟

خيلي دوس��تش داش��تم و او هم خيلي من 
را دوست داش��ت. اصًا راضي به ناراحتي ام 
نمي شد. منتها جبهه را براي خودش واجب 
مي دانس��ت و عاقبت رفت و در سال 61  در 
منطقه سومار به شهادت رسيد و ناپديد شد. 

پيكرش 31 سال بعد به خانه برگشت. 
يادم است تصوير شما و قاب عكس 
پسرتان چند سال پيش توي خيلي 
از سايت ها و ش�بكه هاي تلويزيوني 

ديده مي شد. 
سال 92 بهروزم شناسايي شد. آن زمان 25 
س��ال از پايان جنگ مي گذشت اما من هيچ 
وقت از پيدا كردنش نااميد نشدم. هميشه و 
همه جا قاب عكسش را به دست مي گرفتم تا 
بلكه نش��اني از او بيابم. بااخره او را از طريق 

آزمايش DNA شناسايي كردند. 
اين آيينه و شمعدان چيست که کنار 

تصوير پسرتان گذاشته ايد؟
ما رسم داريم براي فرزند جوان مان كه فوت 
مي شود حنابندان مي گيريم. من دو بار براي 
بهروزم حنابندان گرفتم؛ يك بار وقتي چند 
س��ال قبل از آمدن پيكرش در مش��هد خبر 
قطعي شهادتش را به ما دادند و يك بار ديگر 
وقتي پيكرش برگشت. پسرم قدم در حجله 

شهادت گذاشت و داماد شهادت شد.

  عليرضا محمدي
براي ما ايراني ها تشييع پيكر شهدا حس و حال 
عجيبي دارد. شهيد زنده و جاويد است و مقام 
شامخش باعث مي شود تشييع پيكر او نيز از 
برکات بس�ياري برخوردار باشد. همين چند 
سال پيش بود که کاروان غواصان دست بسته 
موج عظيمي در سراسر ايران به راه انداخت. 
يا کمي دورتر به تاريخ 25 آبان 1361، ش�هر 
اصفهان ش�اهد واقعه عجيبي ب�ود که براي 
هميشه در اذهان ش�اهدانش نقش بست. در 
اين روز 370 شهيد عمليات محرم که همگي 
مربوط به اين استان بودند، يكجا و در يک زمان 
تشييع شدند. اين شهدا حدود دو هفته قبل 
در طغيان رودخانه دويرج به شهادت رسيده 
بودن�د و اکنون زمان بدرقه ش�ان روي دوش 
مردم قدرشناس اصفهان فرارسيده بود. در 
سالروز اين واقعه که در تقويم ها با عنوان روز 
حماسه و ايثار مردم اصفهان به ثبت رسيده 
اس�ت، گزارش زير را تقديم ش�ما مي کنيم.

 
 جايي مثل اصفهان

»ش��ما در كجاي دنيا مي تواني��د جايي را مثل 
اس��تان اصفهان پيدا كنيد؟ همي��ن چند روز 
پيش فقط در ش��هر اصفهان حدود 370 نفر را 
تش��ييع كردند. مع ذالك همين شهيد داده ها و 
داغ ديده ها همچنان به خدمت خود به اس��ام 
ادامه مي دهند...« واقعه تشييع پيكر تعدادي از 
شهداي عمليات محرم آن هم در يك روز، آن قدر 
تأثيرگذار بود كه حتي حضرت امام خميني)ره( 
را به واكنش واداشت. اين تعداد از شهدا از خيل 
چند صد شهيد واقعه تلخي بودند كه بر اثر طغيان 
يك رودخانه فصلي در نواحي مرزي استان ايام 
رخ داده بود. ش��هداي رودخانه دويرج غرق شده 
آب بودند و از اين جهت فضيلت ش��هداي دريا 

را داشتند. 
 دويرج مشهد شهدا

حسينعلي محمدي نويسنده كتاب »دويرج« در 
شرح واقعه شهادت رزمندگان اصفهاني مي گويد: 
از ظهر روز نهم آبان 1361 بارش باران آغاز شده 
بود و تا شب ادامه داشت كه به سيل تبديل شد 
به طوري كه وقتي رزمندگان ما به پشت رودخانه 
»دويرج« رسيدند س��طح آب به حدود دو تا سه 

متر رسيده بود. 
محمدي با اشاره به اينكه در مرحله نخست انجام 
عمليات محرم دو گردان يكي از تيپ 84 خرم آباد 
و ديگري از لشكر 14 امام حسين اصفهان وارد آب 
ش��دند، افزود: اين رودخانه پيش از بارش باران 
هيچ ارتفاعي نداشت و حتي من يك شب قبل از 
عمليات براي شناسايي محل وارد آب شدم كه 
سطح آن بيش از 30 سانتي متر نبود اما هيچ كس 
فكرش را هم نمي كرد فرداي آن روز ساعت 10 
ش��ب رودخانه طغيان كند و نت��وان از آن عبور 
كرد... در ش��ب عمليات نيمي از گردان تا وسط 
رودخانه پيشروي كردند اما آب باا آمد و نيروها 
نه راه پيش داشتند و نه راه پس، عده اي توانستند 
خود را نجات دهند اما بقيه غرق و شهيد شدند كه 

شامل نيمي از هر گردان بود. 
محمد مرتضوي از رزمندگان ش��اهد واقعه نيز 
مي گويد: »هوا تاريك بود، جز چند نفري كه در 
كنار رودخانه منتظر عبور بودند، كسي فرورفتن 
بچه ها را نمي دي��د، آنان براي ي��ك لحظه هم 
توقف نكردند چون فرمان به حركت و عبور بود. 
فريادهاي اه اكبر، ياحسين و يا زينب رزمندگان، 
قوت قلبي براي ورود به سياب و عبور از رودخانه 
طغيان كرده دويرج بود. ناگهان ارتفاع آب بيش از 
حد باا آمد و فرماندهان سريع به ساحل رودخانه 
آمدند و ديگر عبور را مصلحت نديدند، اما كمي 

دير شد و حدود دو گردان در رودخانه غرق شدند؛ 
عمليات با يك روز تأخير ادام��ه يافت.« آب كه 
فرونشس��ت، در بين گل و اي و شنزارها، پيكر 
شهدا جمع آوري شد. آن شب حدود 800 تا هزار 
نفر از رزمندگان ما در امواج رودخانه غرق شدند. 
پيش بيني نكردن طغيان آب و ش��رايط جوي 
يكي از عمده ترين ضعف ه��اي عمليات محرم 
بود. سردار محمدرضا ابوش��هاب از فرماندهان 
لشكر 14 امام حسين)ع( نيز مي گويد: تنها نقطه 
ضعف عمليات محرم، عدم اطاع��ات دقيق از 
وضعيت جوي و همچنين طغيان رودخانه دويرج 
بود. هرچند در تداوم اين عمليات موفقيت هاي 
بسياري نصيب رزمندگان ش��د و تنها دو هزار و 

300نفر اسير از دشمن گرفتيم. 
 370 پرستوي مهاجر

حدود دو هفته بعد از واقع��ه دويرج، پيكر 370 
نفر از شهداي اين واقعه به اصفهان رسيد. ارسال 
نوبتي پيكر ش��هدا ابتكار ش��هيد خرازي بود تا 
مبادا روحيه مردم از خيل عظيم شهدا تضعيف 
شود اما گلزار ش��هداي اين شهر امكان پذيرايي 
از همين 370 پرس��توي مهاجر را نيز نداشت. 
اكبر علي ياري مسئول ستاد شهداي اصفهان در 
سال 61 مي گويد: براي خاكسپاري 370 شهيد 
عمليات محرم فقط يك روز فرصت داش��تيم تا 
خانه هاي اطراف گلستان شهدا را از سكنه تخليه، 
تخريب و آماده س��ازي كنيم. عصر روز 23 آبان 
61 به همراه چند نفر از اعضاي س��تاد شهدا به 
منازل اطراف گلستان شهدا سر زديم و با اهالي 
در مورد برنامه خاكسپاري 370 شهيد و كمبود 
مكان در گلستان صحبت كرديم كه با موافقت و 
حتي اشتياق وصف ناپذير مردم به منظور تخليه و 
تخريب خانه هايشان براي ميزباني از شهداي دفاع 
مقدس روبه رو شديم. حدود 16 خانه را در كوچه 
لسان اارض تا پشت تكيه لسان اارض در گلستان 
شهداي كنوني و بخشي ديگر از اين مكان را فقط 

در مدت يك شب تخليه و آماده سازي كرديم. 
 3کيلومتر جمعيت

بااخره روز موع��ود مي آيد و پيكر ش��هدا از راه 
مي رسد. مردم اصفهان و شهرهاي اطراف كه خود 
را به اين شهر رس��انده بودند، جمعيت عظيمي 
راه مي اندازند كه شاهدان طول آن را حدود سه 
كيلومتر ذكر مي كنن��د. عبدالرضا محمودي از 
ش��اهدان آن روز مي گويد: خون مردم به جوش 

آمده بود. ما اين شهدا را برادران، پدران و فرزندان 
خودمان مي دانس��تيم. آن روز نمي توانس��تي 
فرقي بين خانواده شهدا و ديگر مردم پيدا كني. 
همه صاحب عزا بودند و در عين غمي كه وجود 
داشت، سعي مي كرديم دشمن شاد نشويم و به 
همه نشان دهيم كه ذره اي در ايمان مان خللي 

ايجاد نشده است. 
يك مادر شهيد نيز در همين خصوص مي گويد: 
آن روز در اصفهان زلزله ش��ده بود، 25 آبان 61 
جمعيتي عظيم براي وداع با شهدا آمده بودند و 
انگار گردي از عزا و ماتم بر سر شهر ريخته شده 
بود، جمعيت آن قدر زياد بود كه تا گلستان شهدا 
جاي سوزن انداختن نبود و من هم، مانند خيلي ها 
به پاس لطف خدا از اين توفيق، تنها ذكري كه بر 

لب داشتم حمد و ستايش پروردگار بود. 
حميد جمشيدي از ديگر شاهدان واقعه اذعان 
مي دارد: من خيلي در خصوص واقعه ش��هادت 

رزمنده ها در جريان نبودم. براي كاري به اصفهان 
آمده بودم كه ديدم يك سري تابوت روي دوش 
جمعيت عظيمي روانه هستند. خواستم جمعيت 
را تخمين بزنم كه عاجز شدم. خواستم تابوت ها را 
بشمارم كه باز عاجز شدم. ناخودآگاه زير گريه زدم 
و با جمعيت همراهي كردم. همه مي خوانديم »باز 

اين چه شورش است كه در خلق عالم است...«
 درسي براي آموختن

تش��ييع پيكر 370 ش��هيد در يك روز، از نظر 
هر كدام از تش��ييع كنندگان حاوي پيامي بود. 
بس��ياري از نوجوانان و جواناني كه در اين روز 
گوش��ه اي از تابوت س��ه رنگ ش��هدا را گرفته 
بودند، كمي بعد خودشان رخت رزم پوشيدند و 
رهسپار جبهه هاي جنگ شدند. حسن بخشي 
متولد سال 1348 كه س��ال 61 تنها 13 سال 
داش��ت مي گويد: تأثير تش��ييع بيش از 300 
شهيد در يك روز روي ما نوجوان ها فوق العاده 
بود. چه مواقع ديگر، هيچ ك��س فكرش را هم 
نمي كرد كه دارد دنبال يك مي��ت راه مي رود. 
شهيد در فرهنگ ما ارج و قرب بسياري دارد و 
در چنين مراسمي شور و حالي وجود داشت كه 

وصف ناپذير است. 
بخش��ي ادامه مي دهد: وقتي ش��هيدي تشييع 
مي شد، من آرزو مي كردم كاش بزرگ تر بودم و 
مي توانستم جاي خالي آن شهيد را در جبهه هاي 
جنگ پر كنم. تش��ييع 370 ش��هيد كه ديگر 
طاقت مان را طاق كرده بود. كار به جايي رسيده 
بود كه من هر ماه شناسنامه ام را چك مي كردم تا 
ببينم كي نوبتم مي رسد كه به جبهه بروم. خيلي 

از هم س��ن و س��ال هاي من در آن روزها چنين 
احساسي داشتند. ش��ايد دشمن فكر مي كرد با 
كش��تن جوان هاي ما، مردم دس��ت از مقاومت 
برمي دارند اما برعكس هر ش��هيد چنان موجي 
در ميان مردم راه مي انداخت كه وصف ناپذير بود. 
به ازاي هر شهيد چند جوان تاش مي كردند به 
جبهه بروند و نگذارند اس��لحه شهدا روي زمين 
بماند. همه وجود يك ش��هيد از جانفشاني اش 
گرفته تا خاطراتش و خصوصاً تشييع پيكرش از 

نظر ما درسي براي آموختن بود. 
 باز هم شهيد

از ميان هزار و اندي شهيد عمليات محرم، حدود 
750 نفرشان از اس��تان اصفهان بودند. اصفهان 
پس از محرم نيز شهداي بسياري به خود ديد و از 
ميان حدود 200 هزار شهيد كل كشور، 23 هزار 
نفر سهم اين استان است كه از حيث جميعت، 
پرشهيدترين استان كشورمان به شمار مي رود. 
همين جانفشاني است كه باعث شده مقام معظم 
رهبري در توصيف حماسه آفريني اصفهاني ها 
بگويند: »حرف با اصفهان و اصفهاني زياد است. 
لكن اين ديدار به مناس��بت بيست وپنجم آبان 
است، لذا من عرايضم را از اينجا شروع مي كنم. 
بيست وپنجم آبان تا آخر آبان، از روزهايي است 
كه نه  فقط اصفهان بلكه كشور و تاريخ و معارف 
ما آن را نبايد هرگز فراموش كند. در بيس��ت  و 
پنجم آبان سال 61 در يك روز اصفهاني ها حدود 
360 شهيد را تشييع كردند؛ اين چيز كوچكي 
نيست. حدود 360 شهيد در يك روز وارد اصفهان 
ش��دند و روي دست مردم تش��ييع شدند. شما 
جوان ها نبوديد، آن روزها را نديديد، آن حماسه 
و آن شور را نديديد. چند روز بعد ]هم[ - اينكه 
عرض مي كني��م تا آخر آبان، چون ش��ايد هنوز 
به سي اُم آبان نرس��يده بود- 250 شهيد ديگر 
را وارد اصفهان كردند؛ باز مردم تش��ييع كردند، 
روي دس��ت گرفتند و با استحكام، طاقت نشان 
دادند؛ خيلي طاقت مي خواهد، خيلي ظرفيت 
مي خواهد. ظرفيت روحي بااتر است از ظرفيت 

جسمي و ظرفيت اجتماعي...«
 اسامي تعدادي از شهدا

اصفهان در عمليات محرم سرداران و فرماندهان 
شهيد بس��ياري تقديم كرد كه اسامي تعدادي 
از آنها به قرار زير اس��ت: س��ردار شهيد مهدي 
نصراصفهاني )فرمان��ده تيپ يكم لش��كر امام 
حسين(، سردار شهيد منصور رئيسي )فرمانده 
تيپ دوم از لشكر امام حس��ين(، سردار شهيد 
محمود رياح��ي )فرمانده گ��ردان از تيپ قمر 
بني هاش��م(، س��ردار ش��هيد محمدرض��ا 
گوسفندش��ناس) فرمانده گردان لشكر 8 نجف 
اشرف(، سردار ش��هيد محمد خدامي )فرمانده 
گردان امام حسن )ع(، لشكر 14 امام حسين(، 
سردار شهيد جواد كمالي  )فرمانده گردان امام 
جواد )ع(، لش��كر امام حسين(، س��ردار شهيد 
مصطفي اه بخشي )فرمانده گردان امام حسن 
)ع(، لش��كر امام حسين(، س��ردار شهيد احمد 
محمدي )فرمانده مهندسي لشكر 8 نجف اشرف(، 
سردار شهيد محمود اكبري )فرمانده گردان امام 
رضا )ع( لشكر امام حسين(، سردار شهيد مهدي 
شاهين )فرمانده گردان امام جواد )ع(، لشكر 14 
امام حسين(، سردار شهيد مهدي طالبي )مسئول 
قرارگاه نوح(، س��ردار شهيد س��يدجمال الدين 
طبائيان )معاون گردان يازهرا(، س��ردار شهيد 
حسين صادقي )فرمانده گردان يازهرا(، سردار 
شهيد حسينعلي قوقه اي )فرمانده گردان لشكر 
8 نجف اشرف(، سردار شهيد حسنعلي يوسفيان 
)فرمانده گردان ادوات، لش��كر 8 نجف اشرف(، 
سردار شهيد جعفر حش��متي )فرمانده آتشبار 

خمپاره اي لشكر 14 امام حسين( و...

گزارش »جوان« از 25 آبان روز حماسه و ايثار مردم اصفهان

عاشورايي كه 370 اله خونين پرپر شدند
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88498481ارتباط با ما

ح�دود 360 ش�هيد در ي�ک روز 
وارد اصفه�ان ش�دند و روي دس�ت 
مردم تش�ييع ش�دند.   چند روز بعد 
250 ش�هيد ديگ�ر را وارد اصفه�ان 
کردند؛ ب�از م�ردم تش�ييع کردند، 
روي دس�ت گرفتند و با اس�تحكام، 
طاق�ت نش�ان دادند؛ خيل�ي طاقت 
مي خواهد، خيلي ظرفيت مي خواهد

9 6
6 1 5

7 2 3
1 7 3

4 1 2 7
6 8

9 5
5 2 1 9

6 3 7 2

382154967
615789423
497623581
173896254
856412379
249375618
734261895
521948736
968537142

س�ال 92 بهروزم شناسايي شد. 
آن زمان 25 س�ال از پايان جنگ 
مي گذش�ت اما من هي�چ وقت از 
پي�دا کردن�ش ناامي�د نش�دم. 
هميشه و همه جا قاب عكسش را 
به دست مي گرفتم تا بلكه نشاني 
از او بيابم. بااخ�ره او را از طريق 
آزمايش DNA شناسايي کردند



هرچه از دست رفت، رفت. دوستي هست. حال نوبت من است كه با هر حالي شما را خدمت كنم. 

  باز هم نيروهاي جان بر كف از اولين ها بودند كه به ياري مردم شتافتند.

  تو زلفت شانه كن سقف سرت با من.

 مادري جان خود را فدای فرزندش كرده تا همسرش تنها نماند.

 و چه زود اسباب دنيا را رها كردي.

اندكي صبر كن پدرم! شنيده ام وام مي دهند تا خانه ات را بسازي. فقط اميدوارم وام ها عصا به دست نباشند.

 روزهاي اول بحران نياز به چادر زياد بود، اما صبر شما زيادتر  بود تا ما  شرمنده نشويم. 

 خبري از تماشاچيان موبايل به دست نيست چون اينجا همه در غم يكديگر شريكند اگر نماي اين ساختمان ها نيز مثل سازه آن ساخته مي شد ديگر بهانه     هاي  كجي و گسلي ازم نبود.

 هرچه ما  در حفظ و پرورش تو كم گذاشتيم، ولي تو افتخار ايران هستي و خواهي بود. سوگواري  ات را به نشان عرض تسليت قاب مي بندم.

 اين رنگ بي حساب نيست. مرهم است كه به رنگ زخم درآمد.

 اين تويي كه زندگي  هاي  ترك خورده را سرپا نگه مي داري.

 موضوع جلسه مشخص است فقط نگاه كنيد.

 از كنار اين آوارها و داغ ها بايد گذشت و براي آنان كه هستند تاش كرد. 

درست گفت آن مقام مسئول »مردم بهتر از دولت براي خود خانه مي سازند«.

 اگر همه همدل باشيم مشكات اين مردم حل خواهد شد.
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 داغ 
 دیار شیرین 

 گزارش تصویري  فاطمه عرفانیان 
خبرنگار اعزامی جوان از  مناطق زلزله زده کرمانشاه

تدبير به نفع مردم!

مثل آب خوردن

زندگي بايد كرد

دستور جلسه

تصوير يك محافظ

وام در راهزمين كج استكجايند سلفي بگيرانسرخي تو از من

مي رسد ان شاءاهزيباي وطنيعكس تسليت

رفته ها و مانده ها نوبت من

نيروهاي بي ساح

شانه بر اميد

اسباب زندگي

عشقم را به دست تو مي سپارم
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رهنمود

امروز ما به جنبش نرم افزاري 
احتياج داريم

امروز همه همت ما اين اس��ت كه نه فقط علم را، 
بلكه فرآورده هاي علمي و فناوري و خرده فناوري 
را از آنه��ا ي��اد بگيري��م و آن را در اين ج��ا تقليد 
كنيم. اي��ن كاري نيس��ت كه يك مل��ت بايد به 
آن هّمت بگم��ارد. البته اين كارها بايد بش��ود و 
چاره اي نيس��ت. وقتي انس��ان چي��زي را ندارد، 
آن را از كس��ي كه دارد، مي گيرد. وقتي س��اخت 
 آن را بلد نيس��ت، از كس��ي كه آن را بلد اس��ت، 
ياد مي گيرد - در اين شكي نيس��ت - اما بايد راه 
نو و فكر نو و بن بست ش��كني را وجهه هّمت خود 

قرار دهد. 
 من دو سه سال پيش در يك اجتماع دانشجويي 
در يكي از دانش��گاه ها گفتم: امروز ما به جنبش 
نرم افزاري احتياج داريم. يك جنبش و يك حركت 

و يك تاش عمومي ازم است.
بيانات رهبر انقاب در جمع نخبگان- مهر ۸1

  مترجم: نادر یارمحمدی
بر اساس پژوهش جدید محققان، درمان 
نارس�ایي قلبي با بند ناف گرفته ش�ده از 
س�لول هاي بني�ادي ممكن اس�ت باعث 
بهتر ش�دن قابل توجه عملكرد ماهيچه 
قل�ب و كيفي�ت زندگ�ي ش�ود. فرناندو 
فيگوئ�را، محق�ق و اس�تاد پزش�كي در 
دانشگاه لوس�اندس ش�يلي گفت: »ما با 
یافته هاي خود تش�ویق شدیم از آنجایي 
كه مي توانست همواركننده راه براي روش 
درمان�ي جدی�د و غيرتهاجم�ي گروهي 
از بيم�اران با وضعيتي نامطلوب باش�د«. 
در اين آزمايش، 30 بيمار، كه سن آنها از 18 
تا 75 بود، با نارسايي دائم قلبي تحت درمان 
دارويي بهينه با تزريق بند ناف گرفته شده از 
سلول ها يا پاسيبو در سياهرگ قرار گرفتند. 
بند ناف در بخش سزارين از جفت كامل جنين 
انسان توسط اهداكنندگان سالم بعد از اعام 

رضايت فراهم مي شود. 
پژوهش��گرها قب��ًا ظرفيت درمان��ي مغز 
استخوان گرفته ش��ده از سلول هاي بنيادي 
را ارزيابي كردند؛ هرچند، بند ناف گرفته شده 
از سلول هاي بنيادي درون سياهرگ ارزيابي 
نشده است. محققان ذكر كردند كه نوع دوم 
به ش��كلي خاص جالب اس��ت از آنجايي كه 
دسترس��ي راحت، موجوديت گسترده دارد 
و فاقد عوارض ايمن��ي و نگراني هاي اخاقي 
است كه سلول هاي بنيادي جنين را فراگرفته 
است. رژيم هاي دارويي استاندارد ممكن است 
در كنترل نارس��ايي قلبي حداكثر كيفيت 
را نداشته باشد، و بيماران بايستي به سمت 
درمان غيرتهاجمي مانند دستگاه كمكي بطن 

مكانيكي و پيوند قلبي بروند. 
نارسايي قلبي به وضعيتي گفته مي شود كه 
در آن قلب ديگر ق��ادر به پمپاژ كافي خون و 
اكسيژن به بدن نيست. نارسايي قلبي مي تواند 
بر اثر بيماري هايي نظير بيماري كرونري قلب، 
ديابت و فشار خون باا بروز كند. اين بيماري 
همچنين مي تواند ناش��ي از برخي رفتارها 
شامل سيگار كشيدن، خوردن غذاهاي چرب، 
ورزش نكردن كافي يا چاقي بروز كند. در حال 
حاضر درمان هايي براي نارسايي قلبي وجود 
دارد، اما آنها از ش��رايط ايده آل دور هستند. 
مداخات ابتدايي دليل نهفته در زير بيماري، 
براي مثال فشار خون باا را هدف قرار مي دهد. 
اين درمان ها همچنين كاهش عائم بيماري، 
پيشگيري از صدمه بيشتر، افزايش طول عمر 
بيمار و بهبود كيفيت زندگي وي را هدف قرار 
مي دهند. نارسايي قلبي، كه با ناتواني ماهيچه 
قلب در پمپاژ مؤثر خون مشخص مي شود، 
37 ميليون نفر در جهان را تحت تأثير داده 
اس��ت. با توجه به اظهارات فيگوئ��را، به رغم 

پيشرفت هاي پزشكي، نيمي از بيماراني كه 
نارسايي قلبي در آنها وجود دارد پنج سال بعد 
از تشخيص فوت مي شوند. اگر در بررسي هاي 
بزرگ تر تأييد ش��ود، اي��ن يافته ها مي تواند 
نويددهنده درماني جديد براي وضعيت هايي 
شود كه در حال حاضر كمتر قابل درمان است. 
گزينه هاي درماني براي نارسايي قلبي ايده آل 
نيستند و هيچ راه حل درازمدت مناسبي وجود 
ندارد. حتي در صورت برخورداري از بهترين 
مراقبت ها، نارسايي قلبي اغلب اوقات مي تواند 
كشنده باشد. البته، بازتوليد خود بافت قلب 

مي تواند يك گزينه ايده آل باشد. اگرچه اين 
كار دور از دسترس به نظر مي رسد، اگر نتايج 
مطالعه حاضر تأييد شود اين راه ايده آل روزي 

در دسترس خواهد بود. 
پيش از اين درباره سلول هاي بنيادي عضات 
براي ترميم قلب صدمه دي��ده يك تيم ژاپني 
تحقيقات زيادي را انج��ام داده بودند. در اين 
مورد تكه هاي موسوم به سلول هاي بافت مشتق 
از اتولوگوس سوماتيك در مرحله بعد با جراحي 
به سطح بطن چپ قلب وصله شدند. سلول هاي 
بنيادي برخي از اوقات براي جايگزيني كامل با 

بافت هاي دچار نارسايي بدن به كار مي روند. 
در هر حال، س��لول هاي بنيادي مي توانند به 
بازتوليد بافت ها ب��ه طريق ديگري هم كمك 
كنند – استفاده از اثر پاراكرين. بافت پيوندشده 
عواملي را آزاد مي كند كه مش��وق رفتارهاي 
متفاوت در بافت هاي كهنه مي ش��وند و اين 
همان چيزي است كه در مطالعه حاضر روي 
مي دهد. پيوند به بافت هاي موجود كمك كرد 
تا به جاي مصرف بي��ش از حد از آن، عملكرد 

بهتري داشته باشند. 
منبع: ساینس دیلي

 درمان نارسايي قلبي با سلول هاي بنيادي
 باعث بهتر شدن عملكرد ماهيچه قلب مي شود

آی تی

فناوری
تكنولوژي

LAYER شارژ گوشي با نور محيط اطراف توسط فناوري
محققان موفق به يافتن راهي براي شارژ 
گوش��ي هاي تلفن همراه با اس��تفاده از 
نور محيط اطراف ش��ده اند. آنها به اين 
منظور سلول هاي خورشيدي باريك و 
منعطفي طراحي كرده اند. سلول هاي ياد 
شده قابل چاپ در رنگ ها و شكل هاي 
مختلف بوده و ب��راي اي��ن كار تنها به 
چاپگرهاي س��اده جوهري نياز است. با 
توجه به گسترش نياز به استفاده مداوم 
از تلفن همراه و ظرفيت پايين باتري هاي شيميايي در س��ال هاي اخير روش هاي جديدي براي 
تأمين انرژي گوشي هاي هوشمند ابداع شده كه از جمله آنها مي توان به شارژ بي سيم اشاره كرد. 
اما اين روش ها هم با محدوديت هاي خاص خود مواجه هس��تند. به نظر مي رسد شارژ گوشي با 
استفاده از نور محيط اطراف بتواند تا حد زيادي اين مش��كات را برطرف كند. پژوهشگراني كه 
در حوزه بهره گيري از انرژي خورشيدي فعال هستند، فناوري موسوم به LAYER را در همين 

راستا ابداع كرده اند. 
 LAYER براي اشاره به سلول هاي خورشيدي باريك و منعطف به كار مي رود كه در قالب صفحات 
ارزان قيمت پاستيكي به گوشي چسبانده مي ش��وند و مي توانند نور خورشيد و همين طور نور 
موجود در محيط اطراف را جذب كرده و از آن براي تأمين برق گوشي هاي هوشمند استفاده كنند. 
صفحات يادشده را مي توان به ديگر وسايل و از جمله كوله پشتي، لباس يا سطوح مختلف چسباند 
و سپس وسايل برقي نيازمند به ش��ارژ را به صفحات مذكور وصل كرد تا برق مورد نياز را دريافت 
كنند. چاپ كردن اين صفحات به تنها يك ساعت زمان نياز دارد و در زمينه رنگ، شكل و ميزان 

شفافيت آنها محدوديتي وجود ندارد. 

تشخيص كمبود ويتامين D از عكس راديولوژي دندان!
كمب��ود ويتامي��ن D ن��ه تنه��ا باعث 
مشكات استخواني مانند راشيتيسم يا 
نرمي استخوان مي شود، بلكه خطر ابتا 
به بيماري هاي قلبي عروقي را نيز افزايش 
مي دهد. اكنون محقق��ان مي توانند به 
راحتي از روي عكس راديولوژي گرفته 
شده از دندان به كمبود اين ويتامين در 
بدن پي ببرند. كمب��ود ويتامين D در 
بدن موجب انواع مش��كات استخواني 
همچون نرمي و پوكي اس��تخوان مي ش��ود. عاوه بر اين، كمبود ويتامين D يكي از شايع ترين 
كمبودهاي ويتامين است. اكنون محققان پي برده اند كه از روي بررسي دندان ها مي توان به كمبود 
ويتامين D در افراد پي برد. آنها دريافتند كه پاسخ در شكل پالپ دندان قرار دارد كه سايه تاريك 
در وس��ط يك تصوير راديولوژي دندان است. در يك فرد س��الم، اين قسمت دندان به شكل يك 
قوس بااي دو شاخ است. با اين حال، در افرادي كه دچار كمبود ويتامين D هستند، شكل پالپ 
نامتقارن و سفت و سخت است. همانطور كه معلوم است، اين يافته نه تنها در دندان هاي افرادي 
كه مدت زيادي است فوت كرده اند، بلكه در افرادي كه هنوز زنده هستند نيز اعمال مي شود. در 
صورتي كه عكس راديولوژي دندانپزشكي، كمبود ويتامين D را نشان دهد، مي توان از آزمايش 

خون براي تأييد آن استفاده كرد. 

خودرو

بهبود باتري خودروهاي برقي با رايانه هاي كوانتومي
شركت خودروس��ازي فولكس واگن از 
طريق يك همكاري با گوگل و با استفاده 
از رايانه ه��اي كوانتوم��ي در پي بهبود 
عملكرد باتري خودروهاي برقي اس��ت. 
اين ش��ركت ها همچنين مي خواهند با 
استفاده از آخرين فناوري ها، مشكات 
ترافيك��ي خودروهاي خ��ودران را حل 
كنن��د. محاس��بات كوانتوم��ي اخيراً 
پيشرفت زيادي داشته است. شركت هاي 
بزرگ و كوچك به دنبال راه هايي براي ايجاد فناوري و سپس استفاده از آن براي حل طيف وسيعي 
از مسائل هستند. مايكروسافت يك زبان برنامه نويسي جديد براي رايانه هاي كوانتومي دارد، اينتل 
يك تراشه آزمايش��ي براي اين فناوري جديد ساخته است و دانش��مندان به دنبال راه هايي براي 
استفاده از پرتوهاي چرخشي نور در برنامه هاي كاربردي محاسبات كوانتومي آينده هستند. در حال 
حاضر فولكس واگن و گوگل در حال همكاري براي تحقيق جامع در اين زمينه و به دنبال استفاده 
از رايانه هاي كوانتومي و هوش مصنوعي براي بهبود باتري هاي خودروهاي برقي هستند. كاري كه 
تويوتا نيز دنبال مي كند. اين دو شركت همچنين مي خواهند روي بهينه سازي ترافيك كه يك توسعه 

كليدي براي آينده خودروهاي خودران است و فرايندهاي جديد يادگيري ماشين كار كنند. 

پزشكي

روبات

برنامه پيشنهادي براي كاهش 
ريسك فاكتورهاي قلبي چاق ها
پيش��رفت هاي روزاف��زون در عرصه فن��اوري و 
صنعت، موجب گس��ترش شهرنشيني و كاهش 
فعاليت بدني ش��ده و ب��ه دنبال اينه��ا، چاقي و 
عوارض متعدد آن رو به فزوني گذاش��ته اس��ت. 
در تحقيقي كه توسط محققان ايراني انجام شده، 
تأثير هشت هفته تمرين هوازي در مردان چاق و 
غيرفعال، موجب كاهش عمده ريسك فاكتورهاي 
قلبي در آنان شده است. هورمون »لپتين« يكي 
از عوامل چاقي است كه از آن با ژن چاقي نيز ياد 
مي شود. اين هورمون از بافت كبد ترشح مي  شود 
و كار آن، تنظيم وزن بدن و تعادل انرژي است و 
همچنين نمايانگر ميزان چربي در بدن است. بر 
همين اساس تحقيقات توس��ط محققان داخلي 
صورت گرفت. نتايج به دست آمده از اين پژوهش 
نش��ان داد در پايان دوره ورزش هوازي، حداكثر 
اكسيژن مصرفي در مردان چاق غيرفعال به طور 
قابل توجهي افزايش يافته و سطوح سرمي لپتين، 
وزن، نمايه توده بدن، درصد چربي بدن و نسبت 
دور كمر به باسن به طور معني  داري كاهش پيدا 
مي كنند. اي��ن محققان پيش��نهاد كرده اند كه از 
تمرينات هوازي در جهت پيشگيري از اثرات سوء 
ناش��ي از افزايش بروز بيماري آترواسكروزيس يا 

تصلب شرايين استفاده شود. 

 تركيب واقعيت مجازي
 و افزوده براي آموزش به روبات ها

گروهي از محقق��ان براي اولين بار ب��ا تركيب دو 
فناوري واقعيت مجازي و واقعيت افزوده به دنبال 
توسعه بستر ازم براي القاي »هوش مجسم« در 
مغز روبات ها هستند. هوش مجسم حوزه اي جديد 
در علوم روباتيك است و اساس تئوري آن به معناي 
ظهور رفتار هوشمندانه با تعامل مشترك بين مغز، 
بدن و جهان خارجي است. محققان بر اين باورند كه 
نقطه عطف اين فناوري زماني مشهود خواهد شد 
كه هوش مصنوعي به مرحله اي از پيشرفت دست 
يابد تا به عنوان مثال يك روبات بتواند براس��اس 
جايگاه، عوامل بيروني و شرايط پيش رو در آينده 
يك دستور را به اجرا درآورد. محققان اميدوارند با 
تركيب دو فناوري واقعيت مجازي و افزوده بتوانند 
هوش مجسم را در الگوريتم جديد كنترل روباتيك 
به كار گيرند. توسعه هوش مجازي كمك مي كند 
كه به عنوان مثال يك روبات با تجسم شرايط يك 
شيء را بردارد يا برندارد. اگرچه در شرايط فعلي 
روبات ها تقريباً قادر به انجام هر كاري هس��تند، 
اما شرايط انجام هر كار به طور مستقيم به فرمان 
كاربر بستگي دارد. به عنوان مثال شرايط در يك 
كارخانه كه روبات ها بايد ي��ك حركت را به طور 
پيوس��ته تكرار كنند چندان پيچيده نيست، اما 
انجام وظايف پيچيده تر و بدون دس��تور مستقيم 
براي روبات ها غيرممكن است. نقطه عطف فناوري 
هوش مجسم رسيدن به جايگاهي است كه در آن 
روبات ها به جاي صرفاً وابس��ته و تحت امر بودن، 

توانايي يادگيري را كسب كنند. 

 دستاورد

 ترميم اندام هاي قطع شده پستانداران 
به دست محققان كشور ممكن شد

نتيجه تحقيقات پژوهش��گران پژوهش��گاه رويان نش��ان داد كه امكان ترميم ضايع��ات اندام در 
پستانداران وجود دارد. ترميم اندام هاي قطع شده در پستانداران اتفاق نمي افتد، اما در مهره داران 
مانند سمندرها و مارمولك ها ديده مي شود. علت اين توانايي بازسازي اندام ها، وجود سلول هايي 
 )Msx به نام باستما است. اين سلول ها با بيان ژن هايي كه در بازسازي بافتي مؤثر هستند) مانند
باعث ترميم آسيب هاي ايجاد شده مي شوند. اگر بتوان اين سلول هاي باستما را با دستكاري هاي 
ژنتيكي در محل آسيب ديده اندام پستانداران ايجاد كرد، آيا ترميم ضايعات امكان پذير خواهد بود؟ 
در همين راستا محققان پژوهشگاه رويان آزمايشي را طراحي كردند كه طي آن، سلول هاي بنيادي 
مزانشيمي از مغز استخوان موش برداشته و از سوي ديگر با پيوند اين سلول ها به موش مدل قطع 
بند اول انگشتان دست، ميزان كارايي عملي اين سلول ها در ترميم آسيب هاي ايجاد شده در اندام 
بررسي شد. بررسي هاي بافت شناسي نشان داد: در سلول هايي كه بيان ژن هاي باستمايي در آنان 
القا ش��ده بود، روند بازسازي بند اول انگش��ت و ايجاد درون غضروفي استخوان حدود شش هفته 
طول مي كشد، اما بازسازي كامل بند قطع شده انگشت تنها در گروهي اتفاق مي افتد كه بيان ژن 
Msx1/2 در آن القا شده است. اين يافته نشان مي دهد: در صورت توليد سلول مناسب، امكان ترميم 

ضايعات اندام در پستانداران وجود دارد. 

  مترجم: علي طالبي
اگر یك روبات براي خنث�ي كردن بمب 
كنار جاده یا حمل ظری�ف تخم مرغ در 
زماني كه مشغول پختن املت هستيد، 
فرستاده ش�ود، نيازمند قابليت حسي 
در زمان خارج شدن اشيا از كنترل است. 
با اين ح��ال، تا امروز ح��س دقيق لرزش و 
نيروهاي��ي برش��ي روي داده ب��راي اكثر 
دس��ت هاي روباتيك و مصنوعي سخت و 
غيرممكن اس��ت؛ براي مثال، هنگامي كه 
انگش��ت  روي بخش بااي��ي ميز حركت 
مي كند يا اينكه يك شيء س��قوط را آغاز 

مي كند. 
در حال حاضر، مهندسان سنسور پوستي 
انعطاف پذيري را س��اخته اند ك��ه قابليت 
كش آمدن تا هر قس��مت از بدن روبات يا 
پروتز براي ارسال اطاعات درست در مورد 
لرزش و نيروهاي برشي را كه براي كنترل 
و گرفتن اشيا ضروري است، دارد. روبات با 
سنسور پوستي بيولوژيكي، جسم توصيف 
ش��ده بود، روش هاي تجربه فشار و كشش 
انگشت دس��ت در زمان لغزش روي سطح 
يا تش��خيص در ميان بافت هاي متفاوت را 
تقليد مي كن��د. اين اطاعات لمس��ي را با 
دقت و حساسيتي مشابه به پوست انسان 
محاسبه مي كند و توانايي روبات ها در انجام 
ساير روندهاي مربوط به جراحي و صنعت 
تا تميز كردن آش��پزخانه را ت��ا حد زيادي 

افزايش مي دهد. 
جاناتان پوس��نر، نويسنده ارش��د و استاد 
مهندس��ي مكانيك و ش��يمي در دانشگاه 
واش��نگتن گفته اس��ت: »در حال حاضر 
دس��ت هاي روباتيك و مصنوعي بر اساس 
نشانه هاي بصري هستند؛ به عنوان مثال، آيا 
مي توانم دستم را كه دور اين شيء پيچيده 
شده ببينم؟ يا آيا اين س��يم را لمس كرده 
اس��ت؟ اما بديهي اس��ت كه اين اطاعات 
ناقص هستند.«  امروزه برخي از روبات ها از 
انگشت هاي كاماً ابزاري استفاده مي كنند، 
اما حس امسه محدود به آن دستگاه است و 

نمي توانيد شكل و اندازه آنها را براي تطبيق 
با كارهاي متفاوت تغيير دهيد. روش ديگر 
پيچاندن عضو روبات در سنس��ور پوستي 
اس��ت، كه انعطاف پذيري بهتري در طرح 
ايجاد مي كن��د. اما اين پوس��ت ها تا كنون 
گستره اي كامل از اطاعات لمسي را ارائه 
نكرده اند.  پوس��ت كشش��ي الكترونيكي 
جديد، كه در بخش توليدات نانو دانش��گاه 
واشنگتن س��اخته ش��ده بود، از استيك 
س��يليكون مورد اس��تفاده در عينك شنا 
ساخته شده بود. اين استيك با شبكه هاي 
سرپانتين - تقريباً نصف پهناي موي انسان- 
احاطه شده اس��ت كه از فلز مايع رساناي 
الكتريكي پر شده و در هنگام كشش پوست 
به مانند سيم هاي س��خت ترك نخورده و 

فرسوده نخواهند شد. 
هنگامي كه انگش��ت خود را در سطح سر 
مي دهيد، يك س��مت پوس��ت زير ناخن 
برآمده مي شود، اين در حالي است كه سمت 
ديگر آن تحت فش��ار كشيده مي شود. اين 
مورد براي روبات و انگشت مصنوعي روي 

مي دهد، شبكه ميكرفلوئيدي در يك سمت 
پوست زير ناخن فشرده مي شود در حالي كه 

سمت ديگر پوست كشيده مي شود. 
هنگامي كه هندسه شبكه دستخوش تغيير 
مي شود، ميزان الكتريسيته قابل جريان در 
آنها نيز تغيير مي كند. گروه پژوهشي قادر 
به محاسبه اين تفاوت ها بر حسب مقاومت 
الكتريكي و همبسته كردن آنها با نيروهاي 
برشي و لرزش هايي تجربه شده در انگشت 
روبات اس��ت.  جيانزو يين نويس��نده ارشد 
كه به تازگي موفق به اخ��ذ مدرك دكتري 
از دانش��گاه واشنگتن در رش��ته مهندسي 
مكانيك شده، گفته است: »واقعاً از نشانه هاي 
بيولوژي انس��ان پيروي مي كند«، » پوست 
الكترونيكي ما به مانند انگشت انسان از يك 
سمت برآمده مي ش��ود و سنسورهايي كه 
نيروهاي برش��ي را اندازه گيري مي كند در 
محل پوست زير ناخن قرار خواهند داشت، 
كه نتيجه آن سنسوري با عملكردي مشابه با 

انگشت انسان است.« 
گروه پژوهشي از دانشكده مكانيك دانشگاه 

واش��نگتن و هنري س��اموئلي از دانشكده 
مهندس��ي و علوم كاربردي دانش��گاه لس 
 آنجلس- كاليفرنيا ثابت كردند كه سنسوري 
كه فيزيكي س��خت و مقاومت ش��يميايي 
داشته باشد دقت و حساس��يتي باا براي 
كاربرد هاي لمس س��طحي، باز كردن در، 
تماس تلفن��ي، دس��ت دادن، بلند كردن 
بسته ها، كنترل اشيا، در ميان سنسور هاي 
ديگر دارد. آزمايش هاي جديد نشان دهنده 
توانايي بهتر پوس��ت از انگش��ت انسان در 
تش��خيص لرزش هاي كوچك در مقياس 

800 بار در ثانيه است. 
 پوسنر گفت: »با تقليد از فيزيولوژي انسان 
در پوس��ت انعطاف پذي��ر الكترونيكي، به 
س��طحي از دقت و حساس��يت رسيده ايم 
كه با دست هاي انس��ان مطابقت دارد، كه 
پيشرفتي مهم و غيرمنتظره است«، »حس 
امس��ه براي كاربردهاي پروتز و روباتيك 
ضروري اس��ت و اين چيزي اس��ت كه در 

نهايت خلق مي كنيم.« 
منبع: ساینس دیلي

پوستمصنوعيبهروباتاحساسميدهد

نماي نزديک

محققان موفق شدند با تزريق س��لول هاي بنيادي به گوش 
داخلي، ش��نوايي را به افراد ناش��نوا بازگردانند. سلول هاي 
بنيادي گوش مي توانند به نورون هاي شنوايي تبديل شوند و 
روند ناشنوايي را معكوس كنند. اما مسئله اينجاست كه اين 
پروسه همچنين مي تواند سبب ش��ود تا سلول ها با سرعت 
بيشتري تقسيم شوند و خطر ابتا به سرطان را ايجاد كنند. 
خبرهاي اميدواركننده از اين پژوهش اين است كه سلول هاي 
بنيادي كه به نورون هاي شنوايي تبديل مي شوند، حداقل در 
ظروف آزمايشگاهي قابل كنترل هس��تند. محققان در اين 
باره معتقدند: »عوارض جانبي تكثير اين سلول ها ما را بر آن 
داشت تا به سوي يك استراتژي بهتر براي درمان جايگزيني 
سلول ها حركت كنيم. مطالعات نشان مي دهد كه سلول هاي 
مويي گوش داخلي صداها را به سيگنال هاي عصبي تبديل 
مي كنند كه توس��ط نورون هاي گانگليون مارپيچي به مغز 
انتقال مي يابند. از دست دادن شنوايي به دليل قرار گرفتن 

در معرض س��ر و صداي بيش از حد، باعث از دس��ت رفتن 
سلول هاي مويي، آسيب شديد به فرآيندهاي عصبي و تشديد 
كندي نورون هاي شنوايي مي شود. متأسفانه نورون ها پس از 
اينكه از بين بروند بازسازي نمي شوند. دانشمندان اميدوارند 
تا با استفاده از اين روش بتوانند شنوايي را به ميليون ها نفر كه 

از ناشنوايي يا كم شنوايي رنج مي برند بازگردانند.

درمان ناشنوایي با تزریق سلول هاي بنيادي



با وجود اينكه استان 
محمدرضا سوري

چهارمح����ال و    گزارش2
بختي�اري يك�ي از 
بهترين مكان هاي گردشگري در كشور است كه 
در زمينه ه�اي مختل�ف مي توان�د حرف هاي 
بس�ياري براي گفتن داشته باش�د، اما درحال 
حاضر تنها روي گردش�گري روس�تايي آن به 
صورت ناقص سرمايه گذاري شده است.  درحالي 
كه طبق اظهارات مسئوان ميراث فرهنگي و 
گردشگري اين استان، 900 روستا در اين منطقه 
وجود دارد كه مي توان�د نقش مهمي در جذب 
گردشگران ايراني و خارجي داشته باشد، اما در 
حال حاضر تنها 12 روس�تا از اين تعداد، آماده 
پذيرايي از گردش�گران اس�ت؛موضوعي كه 
نش�انگر غفلت مس�ئوان از اين مهم اس�ت. 

    
قرارگرفتن چهارمحال و بختي��اري در ارتفاعات 
موجب ش��ده تا اين اس��تان ضم��ن برخورداري  
از آب و هواي مناس��ب به يكي از اس��تان هاي پر 
گردشگركشور تبديل شود.  درحالي كه اين استان 
داراي زمينه هاي مختلف براي گردشگري است، 
اما تنوع و زيبايي منحصر به فرد روس��تاهاي آن 
سبب شده تا بتواند دراين زمينه حرف هايي براي 
گفتن داشته باش��د.  يكي از كارشناسان ميراث 
فرهنگي چهارمح��ال و بختي��اري دراين رابطه 
به »جوان« مي گويد:»اين اس��تان ب��ا دارا بودن 
مكان هاي تاريخي ، مذهب��ي و فرهنگي از غناي 
باايي برخوردار است،به طوري كه مي توان گفت 
اين مهم منطقه را به يكي از مهم ترين قطب هاي 
گردشگري تبديل كرده است.« حسن بختياري 
مي افزايد:»با تم��ام اين مزايا ناش��ناخته ماندن 
جاذبه هاي گردش��گري چهارمح��ال و بختياري 
موجب شده است مردم منطقه نتوانند دراين زمينه 
بهره مناسبي ببرند.« وي ادامه مي دهد:»درحال 
حاضر وجود 900 روستا در اين استان موجب شده 

تا بتوان در زمينه جذب گردشگر و رونق اقتصاد 
روستايي كارهاي خوبي را كه رابطه مستقيمي با 

اقتصاد مقاومتي دارند انجام داد.«
   روستاهايي كه منحصر به فرد هستند

تنوع آب و هوايي دركنار تولي��دات انواع صنايع 
دس��تي و محصوات متنوع كش��اورزي، باغي و 
دامي، وجود چشمه هاي جوش��ان آب معدني و 
محل هاي مناسب براي برخي ورزش هاي زمستان 
ازجمله مزايايي به شمار مي رود كه موجب شده 
اين روستاها بتوانند درتمامي طول سال پذيراي 
گردشگراني كه به اين استان سفر مي كنند باشند.  
بختياري دراين خص��وص مي گوي��د:» درحال 
حاضر از900 روس��تاي اين منطقه 12 روس��تا 
ازجمله روستاهاي ياس��ه چاي، هوره، سوادجان 
و چلوان در حاشيه زاينده رود واقع در شهرستان 
سامان، روستاهاي سرآقاسيد و ديمه در شهرستان 
كوهرنگ، روستاي دستگرد و دزك در شهرستان 
كيار، ده چشمه در شهرستان فارسان، آورگان در 

شهرستان بروجن و روس��تاي آتشگاه در لردگان 
ش��رايط ازم را براي گردش��گري دارن��د.« وي 
مي افزايد:»از آنجايي كه براي داش��تن ش��رايط 
پذيرش گردشگر بايد مكان مناسب براي اسكان 
و پذيرايي از آنها وجود داش��ته باشد، اما درحال 
حاضر اين ظرفيت ها در بس��ياري از روستاهاي 
منطقه مغفول مانده است.« اين كارشناس ميراث 
فرهنگي ادامه مي دهد:»توجه به باابردن ظرفيت 
گردشگران مي تواند باعث ايس��تايي روستاييان 
و باارفتن درآم��د آنه��ا و ايجاد اش��تغال براي 
روستاييان و فرزندان آنها باشد، لذا بايد اين مهم 

مورد توجه ويژه مسئوان قرار گيرد.«
   نياز به سرمايه گذاري بخش خصوصي 

از آنجا كه دولت به تنهاي��ي نمي تواند در زمينه 
برخي زيرساخت ها سرمايه گذاري كند، لذا بخش 
خصوصي مي توان��د دراين زمين��ه اقدام مثبتي 
انجام ده��د.  مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري دراين 

خصوص به »جوان« مي گويد:» درحال حاضر در 
بيشتر كشورهاي جهان براي سرمايه گذاري در 
بخش گردشگري، س��ازمان هاي خصوصي وارد 
عمل شده و ضمن ايجاد زيرس��اخت ها به رونق 
منطقه و ايجاد درآمد ب��راي خود و مردم منطقه 
اق��دام مي كنند.« بهمن عس��گري س��وادجاني 
مي افزايد:»وجود روستاهايي با معماري قديمي 
با تكي��ه بر معم��اري ايراني - اس��امي، دركنار 
وجود برخي اماكن مذهبي وگردشگري ازجمله 
مزايايي است كه موجب ش��ده تا گردشگري در 
روس��تاهاي اين منطقه از رونق باايي برخوردار 
شود.« وي ادامه مي دهد:»دركناراين مهم، وجود 
روس��تاهايي كه مناس��ب ورزش هاي زمستاني 
است سبب شده  دربيشتر روستاها گردشگراني 
كه دراين زمينه فعاليت دارند حضور خوبي داشته 
باشند.« اين درحالي است كه تنوع و زيبايي و بعضاً 
منحصربه فرد بودن صنايع دستي در روستاهاي 
چهارمحال و بختياري  مي تواند تأثير مهمي در 

رونق گردشگري روستايي داشته باشد.  
  رونق گردشگري تنها در 12 روستا 

با وجود تمامي مزايايي كه 900روستاي استان 
چهارمحال و بختياري دارد، اما نبود زيرساخت ها 
و بودجه مناسب سبب شده است تنها 12 روستا از 
اين تعداد براي پذيرش گردشگر مناسب باشد.« 
كارشناس ميراث فرهنگي وگردشگري چهارمحال 
وبختياري دراين خصوص مي گويد:» براي رونق 
گردشگري هرمنطقه نياز به برخي زيرساخت ها 
ازجمله خانه مسافر، محل پذيرايي و مكاني براي 
خريد مايحتاج گردشگر نياز است كه متأسفانه در 
بيشتر روستاهاي استان اين مهم مورد غفلت قرار 
گرفته است.« بختياري مي افزايد:»درحال حاضر 
با اقداماتي كه انجام ش��ده اين سازمان توانسته 
اس��ت تعداد خانه مسافرها در روس��تاهاي اين 
منطقه را از 66به105 برساند كه اين تعداد نيز با 

توجه به تعداد روستاها بسيار پايين است.«

  آذربايجان شرقي: مديركل فرهنگ و ارشاد اسامي آذربايجان شرقي 
از اهداي كتاب با ارزش بيش از 11٨ ميليون تومان به نهادهاي دولتي و 
مردمي در شش ماهه نخست سال 96 در استان خبر داد. محمد محمدپور 
اظهار داشت: در طول سال 95 اين مبلغ 1٨0 ميليون تومان بود كه اين 
رقم امسال در شش ماهه نخست از افزايش قابل توجهي برخوردار است. 
وي با اش��اره به اهميت و نقش كتاب و كتاب خوان��ي در افزايش آگاهي 
و بالندگي افراد جامعه گفت: نهادينه ك��ردن فرهنگ مطالعه حركتي 

ارزشمند و مقدس است و اهداي كتاب نيز در اين راستا انجام مي گيرد. 
   اسامشهر: رئيس جمعيت هال احمر شهرستان اسامشهر، اظهار 
كرد: به منظور امدادرس��اني به حادثه ديدگان زلزله اخير در استان هاي 
غربي كشور، پايگاه هاي جمع آوري كمك هاي مردم نوعدوست شهرستان 
اسامشهر در نقاط پرتردد اين شهرستان مستقر شدند. فخرالدين محمدي 
افزود: با توجه به اعام نياز ستاد مديريت بحران كشور و بنابر اعام آمادگي 
شهروندان اسامشهري، پايگاه ها و صندوق هاي سيار جمعيت هال احمر 
در نقاط مختلف شهرستان مستقر و آماده جمع آوري هداياي مردم هستند. 
با توجه به برودت هوا و خسارت هاي وارده به ساختمان هاي مسكوني در 
مناطق مختلف غرب كشور، در حال حاضر جهت امداد رساني سريع اقامي 
مانند پتوي نو و پوشاك، لوازم گرمايش��ي، چادر، كنسرو، خشكبار، آب 
معدني، لوازم بهداشتي، داروهاي ضروري،  شيرخشك و وسايل بهداشتي 

نوزاد مورد نياز هموطنان زلزله زده است. 
  گلس�تان: معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيات گلستان گفت: 
صيد ماهيان اس��تخواني در آب هاي اس��تان از 21 مهرماه آغاز شده و 
تاكنون نسبت به زمان مشابه س��ال قبل 27 درصد رشد داشته است. 
محسن يحيايي با اشاره به گونه هاي صيد شده در آب هاي استان، اظهار 
كرد: انواع گونه هاي ماهيان استخواني شامل سفيد، كپور، كفال، كلمه 
و ساير ماهيان از آب هاي استان صيد شده است. تاكنون ٨2 هزار و 105 
كيلوگرم ماهي از آب هاي استان صيد شده كه اين رقم در سال گذشته 

64 هزار و 7٨5 كيلوگرم بوده و نشان از رشد 27 درصدي صيد دارد. 
  مركزي: نماينده مردم تفرش، آش��تيان و فراهان در مجلس گفت: 
اعتبارات هزينه اي و عمراني ساانه استان مركزي نسبت به درآمدهاي 
اين استان بسيار پايين است و بايد چاره انديش��ي جدي در اين رابطه 
انجام پذيرد. محمد حسيني افزود: استان مركزي از نظر وصول درآمدها 
در مرتب��ه باايي در ميان اس��تان هاي كش��ور ق��رار دارد، اما در بحث 
تخصيص اعتبارات عمراني و جاري، متأس��فانه در رتب��ه 1٨ و بااتر از 
آن است. با وجود مزيت درآمدزايي استان مركزي، كمتر از چهاردرصد 

بودجه ملي ساانه استان هاي كشور، به اين استان تعلق مي گيرد. 
   اردبيل: رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي 
استان اردبيل از اجراي طرح هاي تحقيقاتي آبي و ديم در زمينه هاي به 
نژادي در برخي شهرستان هاي اردبيل خبر داد. حسين كربائي خياوي 
اظهار داشت: طرح هاي تحقيقاتي آبي و ديم در زمينه هاي به نژادي و به 
زراعي در برخي شهرستان هاي اردبيل اجرا مي شود و از ديگر طرح هايي 
كه در اين ايستگاه اجرا مي شود مي توان به طرح هاي تحقيقي ترويجي و 

پروژه هاي الگويي، نمايشي و مشاركتي اشاره كرد.

اگرچه از زمان كلنگ زني راه آهن قزوين – رشت 
در سال ٨1 حركت اك پشتي اين پروژه، رسيدن 
آن به نقطه پايان را در هال��ه اي از ابهام فرو برده 
بود اما به مرور با روشن ش��دن مزاياي اقتصادي 
اين خط آهن و امكاني كه براي تسهيل مراودات 
تجاري با كشورهاي اروپايي فراهم مي كرد سبب 
شد اين پروژه در زمره طرح هاي ملي كشور قرار 
بگي��رد و از اوايل ده��ه 90 مش��مول توجه ويژه 
مسئوان كشور ش��ود. اين پروژه كه قرار است با 
اتصال اس��تان گيان، بندرانزلي و مرز آستارا به 
خطوط ريلي كشور عاوه بر پيوند شمال و جنوب 
كشور امكان ارتباط مستقيم ريلي خليج فارس به 
قاره هند با كشورهاي روسيه، آسياي ميانه، قفقاز 
و كش��ورهاي اروپايي را فراهم آورد اكنون پس از 
گذش��ت يك دهه و نيم به مراحل پاياني نزديك 

شده اس��ت. بنابه گفته معاون رئيس جمهوري و 
رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف سه چهارماه 
آينده اين مس��ير بين المللي م��ورد بهره برداري 
قرار مي گيرد و عمليات تكميل آن به آستارا نيز 
به زودي انجام مي ش��ود تا اتصال ريل��ي ايران به 
جمهوري آذربايجان در اسرع وقت ممكن شود. 

محمدباقر نوبخت با تأييد پيشرفت فيزيكي 99 
درصدي اين پروژه افزود: با ادامه اين طرح تا بندر 
آستارا، شاهد ايجاد مس��يري امن و مطمئن در 
جا به جايي كاا و مس��افر بين كشورهاي اروپاي 
شرقي، روسيه و كشورهاي حاشيه درياي خزر تا 

خليج فارس خواهيم بود. 
   سخت ترين پروژه ريلي بعد از انقاب!

اگرچه از زمان كلنگ زني خط آهن قزوين– رشت 
در اوايل دهه هشتاد كمبود منابع مالي مهم ترين 

مانع پيش��رفت پروژه عنوان مي ش��د اما شرايط 
جغرافيايي و مس��ير صعب العب��ور اين خط آهن 
كه عنوان س��خت ترين خط ريلي كشور با حجم 
عملياتي باا را به آن داده نيز در كندي اجراي آن 

بي تأثير نبوده است. 
از مجم��وع 164 كيلومت��ر مس��ير اي��ن پروژه، 
2٨كيلومتر آن تونل و هشت كيلومتر آن از روي 
پل عبور مي كند كه بزرگترين پل ريلي كش��ور 
به طول يك هزار و430 متر برروي دريچه س��د 
منجيل در اين مسير واقع شده، به همين دليل از 
لحاظ حجم كاري، اين خط آهن جزو بزرگترين 

پروژه هاي ريلي كشور محسوب مي شود. 
 حفر 22 كيلومتر تونل، پنج كيلومتر گالري )تونل 
مصنوعي( به همراه اجراي 22 ميليون متر مكعب 
عمليات خاكبرداري و يك ميليون و 300 هزار متر 

مكعب بتن ريزي به عنوان ديگر مشخصات فني 
اين پروژه بر سختي آن مي افزايد. همچنين از آنجا 
كه حفاري تونل ها زمانبر و پر ريزش اس��ت و در 
بسياري از موارد ريزش ها قابل پيش بيني نيست 
اين پروژه در برخي نقاط با حركتي اك پش��تي 
پيش رفته است.  مجموعه اين مشخصات سبب 
ش��ده مديركل راه و شهرسازي اس��تان قزوين 
راه آهن رشت- قزوين را سخت ترين و مهم ترين 
خط هاي ريلي كشور بعد از انقاب توصيف كند. 
مس��عود حق لطفي كوهس��تاني بودن منطقه و 
انتخاب مسيرهاي صعب العبور را از دايل طواني 
شدن اين طرح دانست و گفت: مسير سخت اين 
خط ريلي از منطقه كوهين در استان قزوين آغاز 
شده و تا رستم آباد در استان گيان ادامه داشته 
و اجراي بزرگترين پل ريلي كشور و حفاري تونل 

در ارتفاعات، بيانگر اين موضوع است. 
   مسيري براي توسعه اقتصادي و سياسي 
اهميت نقش راه اندازي اين خط ريلي براي توسعه 
روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي همسايه 
سبب ش��ده طي سه چهار س��ال اخير مسئوان 
كشور و دولتي ها به طور مستقيم نظارت بر روند 
احداث اين خط را به عه��ده بگيرند. طرحي كه 
بنابه گفت��ه محمدباقر نوبخت رئيس س��ازمان 
برنامه و بودجه كشور فراتر از اتصال چند استان 
و حتي شبكه سراس��ري محسوب مي شود. بنابه 
گفته اين مسئول اتصال قطعه قزوين - رشت به 
بندرانزلي نيز در برنامه ها قرار گرفته تا كااهاي 
وارده از هند به چابهار و از اين مس��ير به آس��تارا 
و در نهاي��ت به جمه��وري آذربايجان و روس��يه 
منتقل ش��ود. همچنين اين خط آهن مي تواند از 
نظر سياس��ت هاي بين المللي نيز سبب تقويت 
و تحكيم روابط سياس��ي بين ايران و كشورهاي 
همسايه شود.  اين در شرايطي است كه بنابه گفته 
نوبخت تاكنون حدود 7٨ درصد از اعتبارات مورد 
نياز امسال مربوط به پروژه راه آهن قزوين–رشت 
براساس گزارش هفت ماهه پرداخت شده است و 
از نظر مالي هيچ مش��كلي براي اين پروژه وجود 
ندارد. ضمن اينكه قرار شده از محل تأمين اعتبار 
خارجي يا صندوق ذخي��ره ارزي مابقي پروژه به 
سمت آستارا نيز تكميل ش��ود تا اتصال كريدور 
شمال – جنوب به طور كامل برقرار شود. از اين رو 
مي توان گفت با رفع موانع مالي بهره برداري از اين 
خط تا پايان سال جاري امكان پذير است و به زودي 
مي توانيم از مزاياي اقتصادي و سياسي راه اندازي 

اين كريدور بين المللي بهره مند شويم. 

11 |  1439 صف��ر   27  |  1396 آب��ان   25 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5239پنج ش��نبه 

قزوين– رشت، آخرين حلقه اتصال كريدور شمال و جنوب
»اسفندماه« پايان وعده هاي افتتاح سخت ترين خط ريلي كشور

 900 روستاي چهارمحال و بختیاري با ظرفیت گردشگري 
فقط 12 روستا آماده پذيرش

با وجود ظرفیت بااي گردشگري روستايي در بام ايران، فقط يك درصد آن مناسب ورود و اقامت است

 آتش سودجويان به اموال عشاير خراسان شمالي
 آنها را يكجانشین مي كند

 توسعه زمين هاي كشاورزي 
به قيمت خسارت 3ميلياردي به عشاير 

اموال جوامع عش�اير خراس�ان ش�مالي از س�ال 91 تاكنون با آتش 
سودجوياني كه قصد توسعه اراضي كشاورزي خود را دارند، به خاكستر 
تبديل مي شوند، به طوري كه اكنون بر اساس اعام كارشناسان، با وقوع 
143 مورد آتش سوزي، خسارتي بالغ بر 3 میلیارد تومان به عشاير اين 
استان وارد شده است. در اين رابطه به گفته رئیس بسیج جامعه عشايري 
خراسان شمالي افراد سودجويي كه در گذشته فقط يك هكتار زمین 
كشاورزي داش�ته اند، حاا با آتش زدن اموال عشاير استان مساحت 
زمین هايشان را به بااي 40 هكتار رسانده اند. با اين شرايط اگر همین 
روال ادامه يابد و مسئوان برنامه اي براي مقابله با آن نداشته باشند، 
زمان زيادي نمي گذرد كه تمام عش�اير يكجانشیني را انتخاب كنند. 

    
سال هاست عشاير كشور با مجموعه اي از مشكات همچون كاهش منابع 
آبي و جويبارها، خشكسالي و از بين رفتن مراتع و غيره دست و پنجه نرم 
مي كنند، اما اين بار معضل ديگري بر زندگي آنها سايه انداخته است. مشكلي 
به اسم دست درازي س��ودجويان به اموال عشاير كه اكنون كوچ يياقي و 
قشاقي را به كابوسي بزرگ براي آنها در استان خراسان شمالي تبديل كرده 
است؛ چراكه طي چند سال اخير، هربار كه اين قشر زحمتكش، كوچ كرده اند، 
بعد از بازگشت با خاكستر دامداري، منزل و انبار خود مواجه شده اند. معضلي 
كه به منظور افزايش زمين هاي زراعي به وجود آمده است و مسئوان براي 
جلوگيري از آن هنوز برنامه اي ندارند. حاا اگر همين روند ادامه يابد، زمان 
زيادي نمي گذرد كه اين نوع از سودجويي ها همچون بيماري اي واگيردار 
به سراسر جوامع عشايری منتقل مي شود و آنها را به سمت يكجانشيني 
سوق مي دهد. معضلي كه به دنبال آن تمام ايران را از توليدات مفيد گوشت، 

محصوات لبني، پوست دام و ... توليدي عشاير محروم مي كند. 
   عشاير در حال يكجانشين شدن

 درحال حاضر در استان خراسان شمالي 30 هزار كوچنده حضور دارند 
كه حدود يك ميليون رأس دام س��بك را پرورش مي دهن��د و عاوه بر 
توليد محصوات لبني، حدود 7 هزار و 500 تن گوشت قرمز را هم توليد 
مي كنند. با اين حال از سال 91 تاكنون وقوع 143 مورد آتش سوزي اموال 
عشاير، خسارتي بالغ بر 3 ميليارد تومان را بر دوش آنها گذاشته است كه 
ديگر توان حركت را از عشاير خس��ارت ديده گرفته است. در اين رابطه 
رئيس بسيج جامعه عشايري خراسان شمالي مي گويد:»سودجويان، مراتع 
اختصاص يافته از سوي اداره كل منابع طبيعي به عشاير را آتش مي زنند يا 
تصرف مي كنند تا به مساحت زمين هاي كشاورزي خود بيفزايند. درحال 
حاضر هم افرادي هستند كه در گذشته تنها يك هكتار زمين كشاورزي 
داشته اند اما با آتش زدن اموال عشاير مساحت زمين هايشان را به 30 تا 
40 هكتار رسانده اند.« نوروز محمد قنبرزاده با اشاره به اينكه با اين شرايط 
بيكاري در كمين جوامع عشايري است، مي افزايد: »افزايش باهاي طبيعي 
همچون سيل، باا رفتن قيمت ته چرا، آذوقه و حاا هم افزايش فعاليت 
سودجويان باعث اين شده است كه بيشتر جمعيت عشاير استان بدهكار 
شوند و نتوانند ديگر به زندگي عشايري خود ادامه دهند.« درحال حاضر 
ديگر رفع اين مشكات با حضور مديران كل يا فرمانداران مقدور نيست و 
مسئوان استاني معتقدند وزارت كشور، نمايندگان مجلس و استاندارها 
بايد به كمك جوامع عشايري بشتابند. با اينكه براي شناسايي متخلفان 
نيروي انتظامي هم وارد ميدان شده است، اما وجود حفره هاي قانوني مسير 
سودجويان را همچنان هموار گذاشته است. از اين رو ضروري است هرچه 
سريع تر مسئوان با چاره انديشي و رفع مشكات، جلوي ادامه فعاليت 
سودجويان را بگيرند و با آنها برخورد كنند. در غير اين صورت اگر همچنان 
عشاير به حال خود رها شوند و حمايتي از آنها نشود، دور از انتظار نيست 
كه زندگي عشايري تبديل به يكجانشيني  شود كه با اين شرايط عاوه بر 

كاهش توليد ملي، معضل بيكاري هم چندبرابر مي شود. 

 آغاز طرح ملي سفيران سامت 
براي 60 هزار دانش آموز البرزي 

مديركل آموزش و پرورش البرز از آغاز  طرح ملي سفیران سامت براي 60 هزار    البرز
دانش آموز در مدارس اين استان خبرداد. 

خسرو س��اكي گفت: اين طرح ملي براي ارتقاي سامت دانش آموزان و 
انتقال آموزه هاي بهداشتي به خانواده ها در مدارس البرز در سال تحصيلي 
97- 96 به اجرا درآمد.  وي با اشاره به اينكه در اين طرح به جامعه هدف 
آموزش ه��اي خود مراقبتي و پيش��گيري از ابتا دانش آم��وزان به انواع 
بيماري ها در مدارس داده مي ش��ود، اظهار كرد: طرح تربيت س��فيران 
سامت با محوريت مدارس براي اجراي برنامه هاي ارتقاي سامت و آگاهي 
بخشي به عموم مردم به ويژه دانش آموزان و اوليا براي انجام راهكارهاي 
خود مراقبتي در سراسر كشور به عنوان يك طرح مهم آموزشي - سامتي 
مطرح است.   وي خاطرنشان كرد: س��ازماندهي برنامه هاي مختلف در 
چارچوب اين طرح مل��ي در اولويت برنامه هاي تعريف ش��ده در برنامه 
ساانه مدارس استان البرز قرار گرفته است.   مديركل آموزش وپرورش 
البرز تصريح كرد: در اين طرح عاوه بر سامت دانش آموزان به سامت 
خانواده هاي آنان نيز توجه شده زيرا دانش آموزان پل ارتباطي بين خانه 
و مدرسه هستند.  ساكي يادآور شد: دانش آموزان پس از فراگيري نكات 

بهداشتي براي فرهنگ سازي روانه خانه و جامعه مي شوند. 

تجهيز 4693 هكتار از زمين هاي كشاورزي 
هرمزگان به سامانه آبياري نوين 

4ه�زار و 693 هكت�ار از زمين ه�اي  كشاورزي اس�تان هرمزگان از ابتداي   هرمزگان
امس�ال تاكن�ون ب�ه س�امانه آبي�اري نوين مجهز ش�ده اس�ت. 
علي باقرزاده مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي سازمان جهادكشاورزي 
هرمزگان با عنوان كردن مطلب فوق از پيش بيني تجهيز بيش از 10 هزار 
هكتار از زمين هاي كشاورزي اين اس��تان به سامانه آبياري نوين تا پايان 
سال جاري خبر داد و اظهار كرد: براي تجهيز زمين هاي كشاورزي هرمزگان 
به آبياري نوين در هر هكتار، حدود 6 ميليون تومان هزينه نياز است كه 
٨5درصد آن را دولت متقبل شده است.  وي افزود: از سال 74 تاكنون بيش 
از 96 هزار هكتار از زمين هاي كش��اورزي هرمزگان معادل 60 درصد به 
سامانه آبياري نوين مجهز شده است.  طبق آمار ارائه شده از سوي سازمان 
جهاد كشاورزي هرمزگان، وسعت زمين هاي كشاورزي اين استان 160هزار 
هكتار)51 درصد زراعي و 49 درصد باغي( با توليد ساانه افزون بر 2ميليون 

و200هزار تن محصول اعام شده است. 

با رسیدن پروژه خط آهن قزوين - رشت به عنوان آخرين حلقه اتصال كريدور 
راه آهن جنوب به شمال به نقطه 99 درصدي پیشرفت فیزيكي، محمدباقر 
نوبخت معاون رئیس جمهوري و رئیس سازمان برنامه و بودجه طي روزهاي اخیر 
بهره برداري از اين خط آهن مهم را تا پايان سال جاري نويد داده است. پروژه اي 

كه قرار است با اتصال اس�تان گیان، بندرانزلي و مرز آستارا به شبكه ريلي 
كشور، مبادات بین بنادر شمالي و جنوبي كشور از طريق حمل ونقل ريلي را 
تسهیل و راهي براي گسترش مبادات تجاري و بازرگاني با كشورهاي حاشیه 
درياي خزر، بنادر باطومي و پوتي در درياي سیاه و كشورهاي اروپايي ايجاد كند. 

ميترا شهبازي

مريم احمدي
   گزارش يك

رودخانه هاي رشت در حال نابودي است 
در شهر رشت مجموعه اي از آلودگي ها  رودخانه ه�ا را تهديد مي كن�د يا بهتر   گيان

بگوييم به سمت نابودي مي برد. 
 شعبانپور معاون امور عمراني استانداري گيان در خصوص رودخانه هاي 
شهر رشت گفت: ما در شهر رشت دو رودخانه داريم كه مجموعه اي از 
آلودگي ها آن را تهديد مي كند يا بهتر بگوييم به سمت نابودي مي برد؛ 
به طور مثال  شيرابه پسماند سراوان، پساب شهر صنعتي رشت، فاضاب 
بيمارستان هاي شهر، پس��ماند جامدي كه مردم در داخل رودخانه ها 
مي ريزند، پسماند فاضاب منازل شهري و همچنين كودهاي شيميايي 
كه براي مزارع استفاده مي شود با باران شسته و وارد رودخانه ها مي شود 
و اين رودخانه ها اين آلودگي ها را به تااب هديه مي كند.  وي ادامه داد: 
سال هاست عنوان مي كنيم كه رودخانه هاي رشت آلوده هستند، اكنون 
دو سال است كه دولت رديف بودجه را از محل 10 و 12 مديريت بحران 
به اين امر اختصاص داده و امسال بودجه به مبلغ 50 ميليارد اختصاص 
يافته است و همچنين دو س��ال قبل نيز 50 ميليارد بوده كه تنها 30 
درصد تحقق پيدا كرد و امس��ال 50 ميليارد بين چند دستگاه اجرايي 
توزيع شده اس��ت از دس��تگاه هاي اجرايي كار پايش را محيط زيست 
برعهده دارد و مبلغ ناچيزي به اين دستگاه اختصاص يافته است و علوم 
پزشكي براي چند بيمارستان مثل پورسينا از منابع داخلي و با استفاده از 
اين اعتبارات در حال احداث تصفيه خانه بيمارستاني است و آب شهري 
نيز در حال ايجاد تصفيه خانه فاضاب براي مس��كن مهر رشت است و 
شهرداري براي ايجاد تصفيه خانه ش��يرابه در سراوان در تاش است و 
البته هنوز اعتباراتي به اين مجموع داده نشده زيرا اسناد خزانه دارد و با 
توجه به رانش زباله در سراوان پروژه نيمه كاره رها شده است.  شعبانپور 
خاطرنشان كرد: ساماندهي دو رودخانه را نمي توان يكساله يا دوساله 
انجام داد، زمان زياد و اعتبارات زيادي نياز دارد و  خدا را شاكرم كه اين 
پروژه حياتي آغاز ش��ده و رديف بودجه گرفته و اتفاقاً يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي دكتر س��ااري اس��تاندار گيان تااب بندرانزلي و اين دو 
رودخانه اس��ت كه براي ما به دليل اهميت گردشگري منفعت فراواني 

خواهد داشت و در واقع يك فرصت بسيار خوب محسوب مي شود. 

 بازديد هيئت سرمايه گذار فرانسوي 
از ظرفيت هاي دريايي و بندري بوشهر   

معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و  دريانوردي اس�تان بوش�هر از بازديد    بوشهر
هيئت سرمايه گذار فرانس�وي فعال در حوزه طرح هاي دريايي و 

بندري از جمله كشتي سازي بوشهر خبر داد. 
محمد شكيبي نسب به تشريح برنامه هاي توس��عه اي اين اداره كل در 
مجتمع بندري نگين پرداخت و بوشهر را بندري روبه توسعه و منطبق 
با آيتم هاي بين المللي عنوان كرد.  وي افزود: اين هيئت در بازديد هاي 
خود طرح هاي مورد نياز بندر بوش��هر را بررسي و طرح هايي كه قابليت 
اجرا و واگذاري به سرمايه گذار هستند را مشخص مي كند.  معاون دريايي 
و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر ادامه داد: با توجه به 
فعاليت هيئت سرمايه گذاري فرانس��وي براساس آيتم هاي بين المللي 
مشاركت آنها در فعاليت هاي توس��عه اي بندر بوشهر مي تواند يك گام 
ارزشمند در راستاي اين بندر كهن تلقي شود.  شكيبي نسب اظهار داشت: 
بازديد از طرح هاي در دست اجراي توسعه بندر بوشهر در جزيره نگين و 
كانال دسترسي اين بندر از ديگر بخش هاي برنامه سفر هيئت فرانسوي 
به بندر بوشهر بود.  وي بيان كرد: بخش قابل توجهي از توسعه بنادر در 
گرو مشاركت بخش خصوصي و س��رمايه گذاران اين بخش است كه در 
اين ارتباط اداره كل بنادر و دريانوردي بوشهر از سرمايه گذاران داخلي و 

خارجي براي ايفاي نقش در توسعه بندر بوشهر استقبال مي كند.

آشپزخانه مركزي س�تاد اربعین آستان قدس 
براي تأمین غ�ذاي گرم زلزله زدگان به دش�ت 

ذهاب منتقل شد. 
مسئول ستاد هماهنگي آس��تان قدس رضوي در 
اربعين ضمن اعام اين خبر گفت: شبكه مردمي امام 
رضايي ها شامل خادمياران رضوي و بسيجي هاي 
آس��تان قدس و نيز اعضاي جبهه فرهنگي انقاب 

به كمك آس��يب ديدگان زلزله زده در غرب كشور 
شتافته اند و هم اكنون مواد غذايي، نان و نيز لباس 
گرم و چادر براي كمك به زلزله زدگان اين منطقه 
مورد نياز است.  سردار حس��ين يكتا افزود: آستان 
قدس رضوي براساس دستور توليت اين نهاد، پايگاه 
امدادرس��اني خود را در منطقه س��رپل ذهاب داير 
كرده و مناطق از گله و دشت ذهاب را تحت پوشش 

خدمت رساني قرار داده است.  وي ادامه داد: حدود 
30 نيسان حاوي وسايل موجود در مهران را به دستور 
توليت آستان قدس رضوي به منطقه منتقل كرديم 
و هم چنين آشپزخانه بيست ديگه صنعتي آستان 
قدس رضوي مستقر در مهران با همه امكاناتش در 
حال انتقال به منطقه براي طبخ غذاي گرم و تأمين 
بخشي از نيازهاي تغذيه اي زلزله زدگان است.   يكتا با 

بيان اينكه در حال تأمين و تهيه غذا در آشپزخانه اي 
سرپايي هستيم تا امكانات آشپزخانه صنعتي به طور 
كامل منتقل ش��ود، ادامه داد: مناطقي كه ارتش يا 
سپاه كمتر در آنها امكان حضور داشته اند در اولويت 
اين خدمات رساني قرار دارند تا نيازهاي زلزله زدگان 
نظير آب شرب، تغذيه، اسكان و نيازهاي ضروري اين 

كمك رساني به خوبي مرتفع شود. 

اعزام آشپزخانه مركزي ستاد اربعین آستان قدس به دشت ذهاب
  خراسان رضوي

88498441سرويس  شهرستان



در شرایطی كه با  توسعه فضاي مجازي و كسب 
و كارهاي اینترنتي مكان براي بازار موضوعيت 
چنداني ندارد اما توسعه مال ها)مراكز تجاری 
ب�زرگ چندمنظ�وره(  در ایران در ش�رایطي 
كه كس�ب و كارهاي اینترنت�ي فاتحه مال ها 
در اقتص�ادي چ�ون امری�كا را مي خوانند به 
نظر كم�ي عجي�ب مي آی�د و متولي�ان باید 
پاس�خي ب�راي ای�ن روی�داد پي�دا كنن�د. 
در حالي كه توس��عه بازارهاي الكترونيكي حتي 
مال ها و مراكز چند منظ��وره تجاري- فرهنگي   
امريكايي را هم از ميان برداشته اند و مرگ مال ها را 
رقم زده اند، اما متأسفانه در كشور شاهد پول پاشي 
مجموعه هايي چون بانك ها و بيمه  براي ساخت 
مال ها هستيم. اين در حالي است كه پول پاشي 
به مال هايي كه تجربه نش��ان مي دهد توس��عه 
الكترونيكي مرگ آنها را در اقتصاد اول دنيا يعني 

امريكا رقم  زده است، اشتباه است. 

  نقش مال ها در تأمين بودجه شهرداری
 معمواً ش��هرداري ها از توليد مال ها اس��تقبال 
مي كنن��د ك��ه ريش��ه اين مه��م را در كس��ري 
بودجه ها، تعهدات و بودجه جاري اين مجموعه 
بايد جس��ت وجو كرد. با اين حال به نظر مي رسد 
حداقل از اين به بعد بايد جلوي توسعه مال سازي 
در كش��ور گرفته ش��ود يا حداقل روي آن كمي 
تأمل ش��ود. اين در حالي اس��ت كه در پايتخت، 
حجم قابل توجهي از همي��ن مراكز )بيش از ۵۰ 
برج(، تازه در مراحل پاياني ساخت و تكميل براي 
شروع فعاليت هستند. به نظر مي رسد صاحبان 
نقدينگي هاي عظيم همچون بانك ها بيش��تر به 
مال سازي روي مي آورند و ريشه اين موضوع نيز به 
 ارتباطات مالي چي ها در مجموعه ها  باز مي گردد. 
ب��ازار مجتمع ه��اي تج��اري چندمنظ��وره و 
مراكز ب��زرگ ف��روش كاا در دنيا، با پشت س��ر 
گذاش��تن دوران »ش��كوفايي« و »اوج رون��ق« 

و مراجع��ه خري��دار و بازديدكنن��ده، وارد عصر 
»م��رگ تدريجي« فروش س��نتي ش��ده اند اما 
در پايتخ��ت، حج��م قاب��ل توجه��ي از همين 
مراكز )بيش از ۵۰ برج(، ت��ازه در مراحل پاياني 
 س��اخت و تكميل براي ش��روع فعاليت هستند. 
سه سال پيش درس��ت در اوج »مال«سازي هاي 
سريالي در تهران )سرمايه گذاران هيجاني از روي 
دست همديگر(، يك هشدار سراسري در امريكا 
-بورس قديمي فروشگاه هاي زنجيره اي و مراكز 
تجاري چندمنظوره- از »آغاز سراشيبي سقوط 

تجارت با مال ها« خبر داد. 
س��ال ۲۰۱۴ كارشناسان شهرس��ازي و داان 
ملك در امريكا با رؤيت اولي��ه »رقباي مجازي« 
مراكز تجاري، پيش بيني كردن��د كه ۱۵ درصد 
»مال«ها طي ۱۰ س��ال »تعطيل« يا »تبديل به 

انبار« مي شوند. 
اما مشاهدات تازه در اين كش��ور سرعت انقراض 

»مال«ها به دليل تعطيلي يكسري از فروشگاه هاي 
زنجي��ره اي در ورودي مجتمع ه��اي تجاري را به 
مراتب بيشتر از پيش بيني هاي قبلي نشان مي دهد. 
مطابق آخرين برآوردها تا پنج س��ال آينده، از هر 
چهار »مال« در امريكا، يكي تعطيل مي شود. عصر 
»مال«ها در عمده كشورها به پايان رسيده است.  
در تهران مراكز تجاري چندمنظوره )شبه مال( به 
عنوان نوعي از فضاي عمومي - فضاي بسته- طي 
س��ال هاي اخير دو نياز پايتخت نش��ين ها شامل 
»خريد« و »گذراندن اوقات فراغت« را توانست در 
غياب فضاهاي باز شهري كارآمد در اين كانشهر تا 

حدودي پوشش دهد. 
  بازار مجازی مكان نمی خواهد

اما اكنون رقيب مجازي »مال«ها، ميزان مراجعه 
به مراكز تجاري در حال بهره برداري را در تهران به 
شدت كاهش داده است. مطالعات نشان مي دهد 
تحت تأثير نفوذ ش��بكه هاي مج��ازي )تلگرام و 
اينستاگرام( به روابط اجتماعي افراد، بخشي از نياز 
پايتخت نشين ها )ديدن و ديده شدن( كه تا پيش 
از اين با مراجعه به اين مراكز پاسخ داده مي شد، به 

طريق ديگر در حال تأمين است. 
»فروش ه��اي اينترنتي« به عن��وان رقيب ديگر 
»مال «ه��ا نيز رك��ود ف��روش در اي��ن مراكز را 
س��نگين تر كرده است. »مال«س��ازها در تهران 
از اوايل سال ۹۰ به شكل گسترده برج سازي هاي 
تجاري در س��ه منطقه اول تهران و البته منطقه 
۲۲ را كليد زدند. آمار رسمي از تعداد پروانه هاي 
ساختماني صادر شده براي مراكز تجاري وجود 
ندارد اما گفته مي شود در حال حاضر حدود ۲۰۰ 
»مال« و شبه مال در تهران به شكل فعال، نوساز 

خالي از تجارت و در حال ساخت، وجود دارد. 
كلنگ ساخت عمده اين مراكز در زماني كه دنيا 
عائم سقوط تجارت سنتي را دريافت كرده بود، به 
زمين زده شد. مطالعه شهري درباره مسير نجات 
موقت »مال«ها در تهران از مرگ تدريجي نشان 
مي دهد كه س��رمايه گذاران و عوامل بهره بردار، 
با دو اقدام مي توانند ورشكس��تگي احتمالي اين 

مراكز را تعليق كنند. 
حركت »مال« س��ازها در ته��ران خاف جهت 
تح��وات جهان��ي ب��ازار مجتمع ه��اي تجاري، 
سرنوشت ساخت وساز فله اي برج هاي چندمنظوره 
در شمال و غرب پايتخت را با خطر »ورشكستگي« 

سرمايه گذاران روبه رو كرده است. 

صادراتنفتايرانبهكرهجنوبي
9/5درصدكاهشيافت

واردات نفت كره جنوبي از ایران در ماه اكتبر نسبت به ماه پيش از آن 
۹/۵ درصد كاهش یافت و به ۳۹۰ هزار و ۶۷۵ بشكه در روز رسيد. 
به گزارش خبرگزاري تس��نيم به نقل از رويت��رز، در حالي كه ايران به 
دليل كاهش توليد، صادرات نفت خام و ميعانات خود به بازار آس��يا را 
كاهش داده است، واردات نفت كره جنوبي از ايران در ماه اكتبر نسبت 
به ماه پيش از آن ۹/۵ درصد كاهش يافته است.  آمارهاي گمركي كه 
امروز منتشر شده نش��ان مي دهد: كره جنوبي، يكي از مشتريان مهم 
آسيايي ايران در ماه اكتبر ۱/6۵ ميليون تن، معادل روزانه 3۹۰ هزار 
و 67۵ بشكه نفت از ايران خريداري كرده اس��ت. اين رقم ۹/۵ درصد 
نسبت به ۱/83 ميليون تن در ماه س��پتامبر كاهش را نشان مي دهد، 
اما همچنان حدود 83 درصد بااتر از مدت مشابه سال گذشته است.  
ايران اصلي ترين تأمين كننده ميعانات مورد نياز كره جنوبي است، اما در 
آمارهاي منتشر شده از سوي گمرك كره جنوبي مشخص نيست كه چه 

ميزان از اين ۱/6۵ ميليون تن مربوط به ميعانات بوده است. 
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پتككسبوكاراينترنتيبرپيكرهمالها

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرین  قيمت نام شركت 

19720بانك انصار
3050699مهندسي نصيرماشين 

15613سيمان سپاهان 
9317561نفت سپاهان

1015سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
117656سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

223701065سازه پويش 
223701065سازه پويش 

17942854شركتارتباطاتسيارايران
2967141توليدي كاشي تكسرام 

148469آلومينيوم ايران 
142866سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

2315102تراكتورسازي ايران 
167071لبنيات پاك 

204787ايران ياساتايرورابر
5319225كشت وصنعت پياذر

3055120الكتريك خودروشرق 
3256126حمل ونقل بين المللي خليج فارس

3628133معادن منگنزايران 
4077137پاكسان 

203063فوادكاوه جنوب كيش
205563شكرشاهرود

164948فوادآلياژيايران
222762 پگاه آذربايجان غربي 

4351114دوده صنعتي پارس 
133933سيمان شاهرود
6768159مس شهيدباهنر

294067پتروشيمي آبادان 
265456توريستيورفاهيآبادگرانايران

326167فراورده هاي نسوزايران 
101920سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

239947سرمايه گذاري آتيه دماوند
459587داده گسترعصرنوين- هايوب

489292نوردوقطعات فوادي 
342361شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

213738كاشي الوند
236037فوادمباركه اصفهان

374456ايران تاير
384056شيشه وگاز

201228قندثابت خراسان 
251434كابل البرز
380348نيروكلر

778793پارس سويچ 
632075پاايش نفت تبريز

702179لوله وماشين سازي ايران 
248225شهدايران 

14567143آسان پرداخت پرشين
26466258قندشيرين خراسان 

123512ليزينگرايان سايپا
8458كمباين سازي ايران 
250323توليديچدنسازان

140612نوردآلومينيوم 
8337پاسكوكار

262222تكنوتار
366029پاايش نفت تهران

218817صنايع شيميايي فارس 
959673كنترل خوردگي تكين كو

297922بيمه دانا
848762پارس خزر

276920سرمايه گذاري صنعت بيمه 
465232قندمرودشت 

17202114شركتارتباطاتسيارايران
728040داروسازي ابوريحان 

298016رادياتورايران 
305216توليدي گرانيت بهسرام 

841343سيمان خاش 
11255سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

13626ماشين سازي نيرومحركه 
18338سرمايه گذاريگروه توسعه ملي

417918كشتيراني جمهوري اسامي ايران
238410ملي سرب وروي ايران 

1579766پتروشيمي خارك 
421617همكاران سيستم
8833سيمان كردستان
390813پتروشيمي مبين

573517شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
368410گروه صنعتي بوتان 

25887صنايع پتروشيمي كرمانشاه
11943واسپاريملت

465110صنايع پتروشيمي خليج فارس
33857پاايش نفت اصفهان

14653ليزينگ صنعت ومعدن 
24675سرمايه گذاري ساختمان ايران

547511سبحان دارو
21924بانك خاورميانه
28505فروسيليس ايران 

17223محورسازان ايران خودرو
19953كارخانجات توليدي شهيدقندي

20903گسترش نفتوگازپارسيان
10001ايركاپارتصنعت

10311سرمايه گذاري توكافواد)هلدينگ( 
1611615داروسازي اسوه 

21502مخابراتايران
12891سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

14631سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
17591گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

54153ايران ترانسفو
19631سيمان كرمان 
41822بهنوش ايران 

48432امپ پارس شهاب 
219697پتروشيميفناوران
39511فوادخوزستان

64491توليدمواداوليه داروپخش 
15800داروسازي امين 

15520بيمه آسيا
11730بيمه البرز

16010معدني وصنعتي چادرملو
10620سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

80390شهد
45080دادهگسترعصرنوين-هايوب

17180بيمهپارسيان
14920گروهپتروشيميس.ايرانيان

57790كاشي پارس 
18670نيرومحركه 

8930سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
9100سرمايه گذاري بهمن 

14930سرمايه گذاري توسعه ملي 
2-23948خدمات انفورماتيك 

1-11394داروپخش )هلدينگ (
2-14019سپنتا

3-15152سيمان اصفهان 
2-8365پتروشيمي جم

3-9749نفت بهران 
2-6322فواداميركبيركاشان

1-2728ذغال سنگ نگين ط بس 
1-2655پمپ سازي ايران 

1-2395صنعتي بهشهر
2-4744گلتاش 

1-2134داروسازي روزدارو
9-18106بهپرداختملت

2-3883س.صنايع شيميايي ايران
1-1827بيمه ملت

1-1699سيمان تهران 
2-3203كاشي وسراميك حافظ 

11-17250داروسازي سينا
14-19983ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

2-2813 ايران دارو
2-2747سيمان ايام 

1-1248سرمايه گذاري سپه 
6-6892قندنقش جهان 
2-2259سيمان هگمتان 
1-1018سيمان سپاهان 

1-936بانك ملت
5-4557داروسازي زاگرس فارمدپارس

6-5239پاايش نفت بندرعباس
3-2529قندنيشابور
21-16985گلوكوزان 

4-3233تجارت الكترونيك پارسيان
6-4727سرماآفرين 

4-3144كارت اعتباري ايرانكيش
6-4502داروسازي اكسير

7-5215سرمايه گذاري دارويي تامين

 وقتی در امریكا فروش اینترنتی فاتحه مال ها را خوانده است، توسعه مال ها در ایران معلوم نيست 
با چه هدفی دنبال می شود

عضو كميسيون امنيت ملي: مدیریت گمرك ها اسفبار است    اقتصاد کان
دستگاه كنترل نتوانست اسلحه روي كانتينر را تشخيص دهد

عضو كميس�يون امنيت ملي با بيان اینكه براي 
راستي آزمایي آنچه در حوزه گمرك الكترونيكي 
ادعا مي شود به گمرك بازرگان سر زدیم، گفت: 
در مرز بازرگان در كمال تعجب مشاهده كردیم 
كه ای�ن موضوع اص�ًا واقعي�ت ن�دارد، به طور 
نمونه در آنجا براي تس�ت دس�تگاه ها، اس�لحه 
را روي ی�ك تریل�ي ق�رار دادیم تا از دس�تگاه 
عبور كن�د و ببينيم كه آیا دس�تگاه ن�وع آن را 
تش�خيص مي دهد یا خي�ر، اما وقت�ي تریلي از 
دس�تگاه عبور كرد، اصًا آن را تش�خيص نداد. 
نماينده كميس��يون امني��ت مل��ي در واكنش به 
صحبت ه��اي وزير اقتص��اد مبني ب��ر آنكه كااي 
قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور نمي شود، گفت: 
شايد اگر افراد ديگري نيز مسئول گمرك بودند به 
نحوي آمار را بيان مي كردند تا اينگونه تصور شود كه 
مديريتشان خوب است، اما حجم قاچاق ساانه ۲۰ 
ميليارد دار است كه در واقع ۲۰ ميليارد دار كاا 
در سال كه شامل هزاران كانتينر مي شود، نمي تواند 
از دره، كوه و بيابان به كشور بيايد و قطعاً واردات اين 
حجم عظيم قاچ��اق از مبادي غيررس��مي، با عقل 

سازگار نيست. 
سيدحسين نقوي حسيني، در گفت و گو با فارس در 
واكنش به صحبت هاي وزي��ر اقتصاد مبني بر آنكه 
هيچ كااي قاچاقي از مبادي رس��مي وارد كش��ور 
نمي شود، اظهار داشت: در خصوص حجم كااهاي 
قاچاق وارداتي به كشور ارقام متفاوتي وجود دارد، 
اما به طور ميانگين ساانه ۲۰ ميليارد دار قاچاق به 
كشور وارد مي شود؛ حال اگر اين ميزان كااي قاچاق 
را تقسيم بر ميزان كااهاي وارداتي به كشور كنيم، 
حجم باايي را در بر مي گيرد؛ بنابراين به هيچ عنوان 
امكان ندارد كه اين حجم از كااهاي قاچاق، تنها از 

طريق مبادي غيررسمي به كشور وارد شده باشد. 
وي ادامه داد: در واقع مي توان گفت كه برخي از اين 
كااها براي جابه جايي نيازمند بيش از ۱۰تريلي يا 
۲۰كانتينر است و چگونه ممكن است اين تريلي ها و 

كانتينرها از مبادي غيررسمي وارد كشور شوند؟
  ۷۰درصد از كااهاي قاچ�اق از گمركات به 

كشور وارد مي شود
اين نماينده مجلس عنوان ك��رد: واردات از مبادي 
غيررسمي ممكن است با وس��ايل نقليه كوچك يا 
با حيوانات به صورت محدود به كش��ور وارد ش��ود، 
اما واردات از اين مكان ها به صورت ۱۰ يا ۲۰ تريلي 
امكانپذير نيس��ت؛ بنابراين به جرئت مي توان ادعا 
كرد كه حداقل بيش از 7۰درصد كااهاي قاچاق از 
مبادي رسمي و گمركات به كشور ما وارد مي شوند. 
نقوي حس��يني با اش��اره به اينكه آقاي كرباسيان 
معتقدند كه اگرچه ممكن است اين كاا ها از مبادي 

رسمي وارد كش��ور ش��وند، اما اينها قاچاق حساب 
نمي شوند و تخلف هس��تند، اظهار داشت: در اينجا 
اگر تخلف گمركي هم صورت بگيرد در نهايت كااي 
قاچاق به كشور وارد خواهد شد؛ در واقع قاچاق بودن 
كاا منتفي نخواهد شد. به عبارت ديگر اگر مطرح 
كنيم كه در گمركات تخلف صورت مي گيرد بدان 
معنا نيست كه قاچاق بودن كاا و واردات قاچاق از 

مبادي رسمي منتفي است. 
  به جاي خل�ط مبحث به فك�ر به روز كردن 

تجهيزات گمرك باشيد
وي اظهار داشت: امروزه با دس��تگاه هاي پيشرفته 
به راحتي مي توان از ورود كااهاي قاچاق از مبادي 
رسمي جلوگيري كرد.  با اين وجود مي توانيم با فساد 
در اين حوزه به طور جدي مبارزه كنيم و جاي سؤال 
است كه چرا مس��ائل گمرك پنهان مي شوند. البته 
ش��ايد اگر افراد ديگري هم مسئول گمرك باشند، 
به نحوي آمار و ارقام را بي��ان كنند تا اينگونه تصور 
شود كه مديريتشان خوب است؛ در واقع هيچ بقالي 

نخواهد گفت كه ماست من ترش است. 
  راستی آزمایي ادعاهاي دولتي ها

نقوي حسيني با بيان اينكه كميسيون امنيت ملي 
از گمرك بازديد داش��ت، عنوان كرد: طي بازديدي 
كه از اتاق فرمان داشتيم، طراحي هاي خوبي براي 
كنترل كاا توسط نخبگان صورت گرفته بود؛ در اين 
بازديد به ما نشان داده شد كه وقتي كاايي با كانتينر 
به كشور وارد مي شود، با رنگ آميزي هاي مشخصي 
معلوم مي شود كه اين كاا مربوط به چه گروه كاايي 
است. در آنجا عنوان ش��د كه همه گمركات به اين 
طراحي ها مجهز هستند كه موجب كاهش قاچاق 

شده است. 

وي افزود: براي تست و واقعيت سنجي اين موضوع 
به آذربايجان غربي و مرز بازرگان رفتيم، اما در كمال 
تعجب مشاهده كرديم كه اين موضوع اصًا واقعيت 
ندارد و موارد موجود در اين مكان ها با آنچه در آنجا 

گفته و نيز انجام مي شد، بسيار متفاوت است. 
  در مرز ب�ازرگان روابطي خ�ارج از ضوابط 

وجود دارد
اين نماينده مجل��س ادامه داد: در م��رز بازرگان از 
مسئول دس��تگاه كنترل كننده س��ؤال كرديم كه 
معناي رنگ ها چيس��ت، اما نتوانست هيچ پاسخي 
به ما بدهد و مديريت اسفبار بود. در آنجا براي تست 
دستگاه ها اسلحه را روي يك تريلي قرار داديم تا از 
دستگاه عبور كند و ببينيم كه آيا دستگاه نوع آن را 
تشخيص مي دهد يا خير، اما وقتي تريلي از دستگاه 
عبور كرد اصًا آن را تشخيص نداد. در مرز بازرگان 
روابط و مناس��باتي وجود دارد كه خارج از ضوابط 

است و اين موضوع به راحتي درك مي شود. 
  توصيه به كرباسيان

وي گفت: درخواس��ت من از وزير اقتص��اد و مدير 
گمرك اين اس��ت كه ب��ه جاي توجيه ك��ردن كار 
خود و انكار كردن تخلف��ات و اتفاقات موجود، بهتر 
است كه ايرادات را رفع كرده و از مشكات موجود 

جلوگيري كنند. 
به گزارش فارس، مسعود كرباس��يان، وزير اقتصاد 
چند روز پيش در اظهاراتي قابل تأمل عنوان كرده 
بود كه هيچ كااي قاچاقي از مبادي رس��مي وارد 
كشور نمي ش��ود و اگرچه ممكن اس��ت تخلفي در 
مبادي رسمي داشته باشيم، اما نام آن قاچاق نيست 

و بايد تخلف را از قاچاق جدا كرد. 
اين گفته هاي وزير اقتصاد در حالي است كه به اذعان 

بس��ياري از نمايندگان مجلس همچون محمدرضا 
پورابراهيمي، س��يدناصر موس��وي ارگاني، احمد 
مرادي و جال محم��ودزاده، 7۰درص��د از قاچاق 
ورودي به كشور از مبادي رسمي صورت مي گيرد. 
از ديگر افرادي كه اين موض��وع را تأييد مي كنند، 
مي توان به سردار اسكندر مؤمني، جانشين فرمانده 

انتظامي اشاره كرد. 
سال هاس��ت كه برخي كارشناس��ان دلسوز نسبت 
به آگاهي نداش��تن گمرك در خص��وص آنچه وارد 
يا صادر مي شود هش��دار مي دهند، ولي با اين حال 
گمرك هيچ انتقادي را پذيرا نيست و فقط كار خود 
را مي كند. در اين ميان به نظر مي رس��د كميسيون 
امنيت ملي بايد مس��ئله قاچاق كاا و ارز را بس��يار 
جدي بگيرد، زيرا مشخص است عده اي در دولت به 

سادگي از كنار اين موضوع مهم مي گذرند. 
  وزیر اقتصاد در خصوص قاچاق هزار و 128 

كانتينري باید توضيح بدهد
همچنين نايب  رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسامي در واكنش به پرونده جديد قاچاق 
در گمرك گفت: قطعاً كميسيون ضمن دعوت و اخذ 
توضيح از وزير اقتصاد قاچاق هزار و ۱۲8 كانتينري 

را پيگيري خواهد كرد. 
علي اكبر كريمي در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه 
كشف قاچاق هزار و ۱۲8 كانتينر كاا توسط وزارت 
اطاعات سند روش��ني براي وجود قاچاق كاا در 
برخي از گمركات كش��ور اس��ت كه تاكن��ون انكار 
مي ش��د، گفت: با توجه به سوابق طواني مديريتي 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي در گمرك از ايش��ان 
انتظار داريم كه مشكل قاچاق كاا از مبادي رسمي 

در گمركات كشور ريشه كن شود. 
وي با بي��ان اينكه قاچ��اق كاا يك��ي از مهم ترين 
چالش هاي اقتصاد كش��ور در شرايط كنوني است، 
تأكيد كرد: مس��ئوان ذي  ربط نباي��د تنها به اعام 
موضع در اين خصوص بسنده كنند و در عمل با فساد 
اداري در دستگاه هاي اجرايي فعال در مبادي رسمي 
واردات و صادرات كشور مبارزه كنند،  درحالي كه با 
توجه به حجم گس��ترده قاچاق كمتر ش��اهد اقدام 
عملي ب��راي مقابله با اي��ن پديده ش��وم اقتصادي 
هس��تيم.  وي با اش��اره به اينكه زمان انجام قاچاق 
گسترده كشف  شده اخير مربوط به سال هاي ۹۴ و 
۹۵ بوده است، اضافه كرد: ازم است ضمن برخورد 
قاطع با قاچاقچيان و عناصر اداري متخلف و مفسد 
همدست با قاچاقچيان از سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در وزارت اطاعات و ساير مديران پرتاش و 
پاكدست در ساير دستگاه ها به ويژه سازمان گمرك 
بابت كشف اين باند بزرگ فساد و حجم قابل توجه 

كااي قاچاق مكشوفه قدرداني شود. 

هادی غامحسینی
  گزارش  یک

عبورازمباحثكلي
تأمينسبدمعيشت13ميليونكارگر

یك فع�ال كارگري با اش�اره ب�ه جزئي�ات آخرین نشس�ت هاي 
كارگروه تعيين دس�تمزد س�ال ۹۷ بي�ش از 1۳ ميلي�ون كارگر 
ایراني گفت: واقعيت ه�اي فعلي زندگي كارگران نش�ان مي دهد 
كه ب�ا حداقل هاي تأمين معيش�ت فاصله بس�ياري وج�ود دارد. 
فرامرز توفيقي، مسئول كارگروه مزد كانون شوراهاي اسامي كار كشور 
در گفت وگو با فارس با بيان اينكه تاكنون دو جلس��ه پيرامون تعيين 
دستمزد سال ۹7 كارگران برگزار شده است، اظهار داشت: با توجه به 
تعيين سه كميته ذيل شوراي عالي كار هدف كميته دستمزد، رسيدن 
به سبد معيشت، تعيين عوامل مؤثر در تعيين سبد معيشت، درصدهاي 
مؤثر بر سبد با توجه به خانوار ايراني، تاثير مؤلفه هايي همچون تورم بر 
هزينه هاي تأمين سبد و تكليف معين ش��ده از سوي شوراي عالي كار 

براي اين كميته مورد بررسي قرار گرفته است. 
وي با بيان اينكه بحث روي كليات سبد معيشت با توجه به مباحث قبلي 
محلي از اعراب ندارد، گفت: آنچه در اين كميته در حال پيگيري است، 
رساندن سبد معيشت به سطح واقعي و عيني خود، تعيين فاصله بين 
سبد و دستمزد، پيشنهاد راهكارهايي براي جبران اين فاصله، تعيين 
سهم هر دو ضلع ديگر از ش��ركاي اجتماعي يعني دولت و كارفرمايان 
جهت تأمين اين س��بد و در نهايت تعيين راهكارهايي پيشنهادي به 

شوراي عالي كار جهت بررسي و اتخاذ تصميم است. 
توفيقي در عين حال گفت كه عينيت بخشيدن به ماده ۴۱ قانون كار 
)تعيين دستمزد بر اساس تورم و سبد معيشت كارگران( و استفاده از 
تمام ظرفيت هاي اين قانون از اولويت هاي گروه كارگري در نشست هاي 

تعيين مزد است. 
وي اف��زود: در صورت عينيت بخش��يدن به ماده ۴۱ يقين��اً اين همه 
فاصله بين س��بد معيشت و دس��تمزد ايجاد نمي ش��د؛ از سوي ديگر 
سوء برداشت هاي متفاوت از اين ماده و بندهايش موجب افزايش اين 

فاصله در طول دوران تصويب قانون كار تاكنون شده است. 
مسئول كارگروه مزد كانون شوراهاي اس��امي كار كشور تأكيد كرد: 
عاوه بر آن در راستاي همپوشاني كميته روابط كار در خصوص تصميم 
بر امنيت ش��غلي كه مؤلفه اي تاثيرگذارتر از دستمزد بر روال منطقي 
زندگي و ايج��اد آرامش رواني ب��راي آحاد جامعه حقوق بگير اس��ت، 
اقداماتي طبق تصميم شوراي عالي كار بررسي مي شود تا شاهد به ثمر 

نشستن ماده 7 و ۴۱ قانون كار باشيم. 
توفيقي خاطر نشان كرد: دو مؤلفه بسيار تأثيرگذار در هر جامعه كه از 
سوي پيشوايان ديني مان نيز تأكيد شده، امنيت و سامت است و براي 
رسيدن به اين اهداف در جامعه بايد زيربناهاي آن يعني امنيت شغلي 

و سبد معيشت را جدي بگيريم. 

انتقال از بورس به فرابورس تنبيه یا تشویق؟
يكشركتقديميبورس
بهفرابورسانتقالمييابد

شركت پارس پامچال از فهرست شركت هاي پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل مي شود. 
به گزارش تسنيم، بر اساس مصوبه هيئت پذيرش اوراق بهادار، شركت 
پارس پامچال از فهرست شركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق 

بهادار تهران حذف و به بازار پايه فرابورس منتقل مي شود. 
بر اس��اس اين گزارش اين انتقال از روز ۲7 آبان امسال صورت خواهد 
گرفت و از اين پس معامله سهام شركت پارس پامچال با نماد معاماتي 

»شپمچا« در بازار پايه فرابورس امكان پذير خواهد بود. 
گفتني است، ش��ركت ش��يميايي پارس پامچال در اواخر دهه ۴۰ به 
صورت سهامي عام در نخستين ش��هرك صنعتي ايران )البرز قزوين( 
احداث ش��د و در ابتداي كار در بخش توليد رنگ همكاري با ش��ركت 

سادولين دانمارك آغاز و محصول تجاري با نام يونيكو روانه بازار شد. 
البته اين روزها خ��روج از بازار ب��ورس و ورود به ب��ازار پايه فرابورس 
شايد يك امتياز براي شركت ها به ش��مار بيايد، زيرا به رغم اينكه بازار 
محدوديت هاي اعمالي در بازار بورس را ندارد و گاهاً اتفاقاتي بس��يار 

مثبت براي شركت ها در بازار فرابورس مي افتد. 

كارآفريناناجتماعيسودرا
برايتوسعهاشتغالزاييميخواهند

دبي�ركل مجم�ع كارآفرین�ان ای�ران گف�ت: بر اس�اس آم�ار و 
اطاع�ات موج�ود، ام�روزه بي�كاري نه تنه�ا خود ی�ك معضل 
اساس�ي اس�ت، بلكه ب�ه ریش�ه اصل�ي بعض�ي از آس�يب هاي 
اجتماعي نيز تبدیل ش�ده اس�ت. از ای�ن رو افرادي ك�ه به جاي 
انباشت س�رمایه و كس�ب س�ود س�رمایه و زمان زندگي خود را 
صرف ایج�اد اش�تغال مي كنند در واق�ع خير به ش�مار مي آیند. 
به گزارش فارس، حميدرضا غزنوي با بيان اينكه اشتغال پايدار و كاهش 
بيكاري همواره يكي از دغدغه هاي مهم اداره هر كشوري است، به نقش 
مهم و تأثيرگ��ذار كارآفرينان در كنار دولت به منظور ايجاد اش��تغال 

نيروي كار كشور اشاره كرد.  
وي با تأكيد بر اينكه امروزه نقش خيران، مؤسسه هاي خيريه و سمن ها 
به عنوان بازوهاي حاكميتي همواره در راستاي حل يا كاهش معضات 
و آس��يب هاي اجتماعي بيش از گذشته پررنگ ش��ده است، افزود: بر 
اساس آمار و اطاعات موجود، امروزه بيكاري نه تنها خود يك معضل 
اساسي است، بلكه به ريش��ه اصلي بعضي از آسيب هاي اجتماعي نيز 

تبديل شده است. 
غزنوي تصريح كرد: بر اين اس��اس كارآفرينان اجتماعي به سه دسته 
۱- ايجاد اش��تغال براي همه آحاد جامعه با هدف گسترش اشتغال نه 
كسب سود )سود كسب شده در راستاي گس��ترش اشتغال يا اهداف 
انس��اني ديگر همانند آموزش يا بهداش��ت هزينه مي شود(، ۲- ايجاد 
اشتغال براي آسيب ديدگان اجتماعي )كسب و كارهايي كه سهامداران 
آن آسيب ديدگان اجتماعي هستند( و 3- توليد محصولي كه مشكلي 
از آسيب ديدگان رفع كند )براي نمونه توليد غذاي مغذي ارزان براي 

مناطق محروم( تقسيم مي شوند.



 شيطنت امريكايي ها 
براي تخريب روحيه ملي پوشان وزنه برداري

 تااخادزه اصلي ترين رقيب 
سليمي و حسيني

اي��ن روزه��ا و در حالي ك��ه كارشناس��ان وزنه برداري منتظر ش��روع 
رقابت هاي جهاني اين رش��ته در امريكا هس��تند و حتي به پيش بيني 
نتايج رقابت ها پرداخته اند، اما سايه سنگين كارشكني امريكايي ها در 
صدور ويزا براي اعضاي تيم ملي ايران حاشيه هايي را ايجاد كرده است.

   کارشكنی امريكا در صدور ويزا 
هرچند ك��ه همه خوب مي دانن��د امريكايي ها در نهايت وي��زا را صادر 
مي كنند، اما حقيقت اين اس��ت كه اقدام آنها در ايجاد اخال در روند 
صدور ويزا مي تواند ملي پوش��ان وزنه برداري ايران را با استرس روبه رو 
كند و به طور مستقيم بر نحوه تمرينات و آماده سازي آنها تأثير بگذارد. 
اين در حالي اس��ت كه با محروميت 9 كشور از كش��ورهاي مدعي اين 
رش��ته ايران يكي از شانس هاي اصلي قهرماني به ش��مار مي رود و اين 
حركت ايذايي امريكايي ها مي توان��د اقدامي در جهت تخريب روحي و 
رواني تيم ايران براي نتيجه گيري خودش��ان قلمداد شود. به هر حال 
آنها ميزبان رقابت ها هس��تند و با توجه به تنش هاي موجود بين ايران 
و امريكا به خصوص از زمان رياس��ت جمهوري رونالد ترامپ به اين سو 
اصاً دوست ندارند كه سرود ايران در كشورشان آن هم به عنوان قهرمان 
جهان نواخته شود. با اين حال و به رغم تمام اين كارشكني ها ملي پوشان 
وزنه برداري اي��ران اينق��در آماده اند كه حتي مورد توجه س��ايت هاي 
خارجي و كارشناس��ان وزنه برداري دنيا قرار گرفته اند. بي ش��ك يكي 
از اصلي ترين مس��ابقات در رده جهاني، رقابت هاي سنگين وزن است 
جايي ك��ه قوي ترين مردان دنيا پ��ا روي تخته مس��ابقات مي گذارند.

   سليمی و حسينی شانس های اصلی سنگين وزن 
 بهداد سليمي و سعيدعلي حسيني دو ملي پوش سنگين وزن ايران هستند 
كه در امريكا حاضر مي شوند. بنا بر گفته كارشناسان وزنه برداري سليمي 
و حسيني تقريباً بدون رقيب هستند و كسي نمي تواند با آنها رقابت كند. 
در ميان تمامي س��نگين وزن هاي وزنه برداري دنيا تنها اشا تااخادزه 
گرجستاني است كه مي تواند رقابتي نزديك با اين دو قهرمان كشورمان 
داشته باشد. تااخادزه 24 ساله در يك ضرب ركورد 217 كيلوگرم را در 
اختيار دارد. البته در مسابقات داخلي 220 كيلوگرم را هم بااي سر برده 
است. اين وزنه بردار گرجي در دوضرب 258 كيلوگرم را بااي سر برده 
كه مربوط به المپيك 2016 ريو است. با اين شرايط بي جهت نيست كه از 

او به عنوان حاكم المپيك، قهرمان جهان و اروپا ياد مي كنند. 
  خط و نشان رقيب گرجستانی 

در مقابل تااخادزه، وزنه برداري ايران بهداد س��ليمي قهرمان المپيك 
2012 لندن را دارد. البته بايد توجه داش��ت كه اگ��ر آن ناداوري واضح 
در حق سليمي در المپيك ريو اتفاق نمي افتاد اان او به جاي وزنه بردار 
گرجستاني حاكم المپيك ناميده مي شد. بهداد سليمي هم در تمرينات 
يك ضرب وزنه 220 كيلويي را بااي سر برده و در دوضرب نيز عملكردي 
خوبي داشته، بنابراين اگر همه چيز خوب پيش برود، سليمي مي تواند 
به راحتي اين جوان گرجستاني را پشت سر بگذارد. اما بشنويد از ديگر 
وزنه بردار سنگين وزن كشورمان يعني سعيدعلي حسيني، وزنه برداري كه 
پا به ميدان مي گذارد تا ثابت كند در تمام سال هايي كه به دليل محروميت 
نمي توانست روي تخته برود، تمرين كرده و به اين روزها انديشيده است. 
سعيدعلي حسيني در اردوهاي وزنه برداري بسيار آماده نشان داده و حتي 
وزنه هايي را كه بااي سر برده بيشتر و سنگين تر از وزنه هاي بهداد سليمي 
بوده است. با اين حال شرايط مسابقه و تاكتيك اتخاذ شده از سوي مربيان 
در نتيجه گيري او تأثير مستقيم دارد، شرايطي كه اميدواريم در نهايت به 
اين ختم شود كه دو ملي پوش كشورمان بااتر از رقيب گرجستاني شان 

سكوهاي اول و دوم رقابت هاي جهاني را از آن خود كنند.

حراج طاي پارالمپيك براي زلزله زدگان
س��اره جوانمردي طاي پارالمپيك ريو را 
به نفع زلزله زدگان مناطق غرب كش��ور به 
حراج گذاشت. بانوي ورزشكار پرافتخار تيم 
ملي تيراندازي جانبازان و معلوان كه در 
پارالمپيك ريو دو طا در تپانچه بادي10متر 
و تپانچه خفيف50 متر به دست آورده در 
خصوص حراج مدالش مي گويد: »پس از وقوع اين حادثه و زماني كه 
ديدم جامعه ورزش براي كمك به مردم زلزله زده دست به كار شدند 
و هر يك به نوبه خود كاري كردند، فكر كردم به عنوان يك ورزشكار 
پارالمپيكي سهم كوچكي در اين جريان عظيم داشته باشم و تصميم 
گرفتم ارزشمندترين مدالم يعني طاي پارالمپيك ريو را به نفع مردم 
آسيب ديده در اين حادثه  تلخ به حراج بگذارم و اميدوارم بتوانم اندكي 

از آام اين مردم مصيبت ديده را التيام ببخشم.«

آقاي دکتر از ش�ما به عن�وان داور بازي 
پيكان و صنعت نفت نام برده مي ش�د، 
اما اين قضاوت را لغو کردي�د تا با توجه 
به پزشک بودنتان به درمان مصدومان 
حادثه زلزله س�رپل ذه�اب بپردازيد، 
حرکت قشنگي بود و پيام زيادي داشت. 
حرك��ت بزرگي نبود و دوس��ت هم نداش��تم كه 
رسانه اي شود. همه دوستان ما دارند كمك مي كنند 
و از خيلي چيزهايي كه دارند مي گذرند. من هم با 
توجه به شغلم كه طبابت اس��ت، تنها كمكي كه 
مي توانس��تم انجام دهم و كمك كوچكي است، 
حضور در بيمارستان بعثت همدان است كه پذيراي 
مصدومان اعزامي زلزله از استان كرمانشاه است كه 
اين خيلي واجب تر است. تا اان حدود 100 نفر به 
اين بيمارستان اعزام شده اند و تصميم گرفته ام تا در 
كنار ساير همكاران مجموعه بيمارستان مشغول 
به درمان شوم. به همين خاطر پس از اينكه اباغ 
داوري بازي پي��كان و صنعت نفت آب��ادان را اول 
هفته به م��ن دادند در تماس با آق��اي اصفهانيان 
رياس��ت كميته داوران خواس��تار لغو آن شدم و 
ايشان هم با آغوش باز قبول كردند تا من هم بتوانم 
در بيمارستان كمكي  كه  از دستم برمي آيد، براي 

درمان زلزله زدگان انجام دهم.

يعني در اين شرايط حضور در اتاق عمل را 
به حضور در مستطيل سبز ترجيح داديد؟

خوشحالم كه اينجا هس��تم. از يك شنبه شب كه 
زلزله اتفاق افتاد و من ش��يف بودم، از همان شب 
در بيمارس��تان مشغول خدمت رس��اني به مردم 
آس��يب ديده هس��تم.  آنها در يك لحظه خيلي 
چيزهايشان را از دست دادند، از عزيزانشان گرفته تا 
امكانات مادي و اين خيلي سخت است. ما هر وقت 
چيزي را گم مي كنيم، براي چند وقت مستاصل 
مي ش��ويم. حاا فكر كنيد كس��اني كه از مناطق 
زلزله زده به بيمارستان اعزام مي شوند عزيزانشان 
يا خيلي چيزهاي ديگري را از دست داده اند، چه 
حالي دارند. فكر كردم به جاي داوري بازي، بودن 

در بيمارستان خيلي مثمرثمرتر است.  
حتمًا در صحبت�ي که با آس�يب ديدگان 
داشته ايد در جريان اين زلزله مهيب بيشتر 
قرار گرفته ايد و به سختي شرايط آنها پي 

برده ايد. صحبتي در اين باره داريد؟
ع��ادت دارم مانند فوتبال در كار پزش��كي هم با 
بيماران يك رابطه خارج از پزشك و بيمار داشته 
باشم. با اكثر مصدوماني كه به بيمارستان همدان 
آمده اند، صحبت كرده ام، اكثرش��ان اهل سرپل 
ذهاب و قصرشيرين هس��تند. از كسي كه سرباز 

بوده يا فردي كه در مهماني بوده و اين اتفاق افتاده 
تا كسي كه در راهروها هنگام زلزله بوده، همه نوع 
آدم در بين مصدومان داش��ته ايم. نقطه اشتراک 
صحبت هايي كه همه اين مصدومان دارند، اين 
اس��ت كه همه چيز در يك لحظه اتف��اق افتاد. 
آنها مي گفتند كه آوار روي پايمان بود و آن س��و 
خانواده هايمان زير آوار بودند و نمي توانس��تيم 
كمك شان كنيم و كاري از دستمان برنمي آمد. 
صحبت هاي دردناک و متأثركننده اي داشتند كه 

واقعاً شنيدنش هر انساني را دگرگون مي كند. 
سخت ترين لحظه اي که بيشتر از همه 

شما را تحت تأثير قرار داد، چه بود؟
شرايط مصدومان با توجه به مصيبتي كه گرفتار 
ش��ده اند، آدم را متأثر مي كند. م��ادري بود كه 
عمل جراح��ي روي وي انجام دادي��م، اما فرزند 
ديگرش كه همراش آم��ده بود به م��ا گفت كه 
مادرش خبر ندارد دو پسرش فوت شده اند. اين 
خيلي متأثركننده بود. مص��دوم ديگري بود كه 
هشت عضو خانواده اش را از دست داده بود، اين 
هم خيلي سخت است. در اين طور مواقع آدم بايد 
احساساتش را كنترل كند تا بتواند كاري درست 
براي بيمار انجام دهد. شرايط طوري است كه تمام 
كارمان را با يك بغ��ض انجام مي دهيم. البته اين 

كار هر روز ما در بيمارستان است، اما اين شرايط با 
توجه به زلزله خيلي سخت تر و احساسي تر است 

و فشار رواني مان را بيشتر مي كند. 
با توجه به اينكه در برخورد با مصدومان 
بيشتر به خواسته هايشان واقف هستيد، 

چه خواسته اي از مسئوان داريد؟
ما ه��ر كاري بكنيم، باز هم نمي تواني��م بار رواني 
عظيمي را كه بر اين اف��راد به خاطر زلزله تحميل 
شده، جبران كنيم. هيچ وقت نمي توانيم غم و اندوه 
آنها را برطرف كنيم، اما مي تواني��م حداقل آن را 
كاهش دهيم. خواهشي كه دارم اين است كه به اين 
مردم توجه ويژه شود و اين طور نباشد كه وعده ها 
در حد شعار باقي بماند و بعد از آن فراموش شوند. 
فصل سرما نزديك است، خيلي از اين افراد مشكل 
مسكن دارند، مش��كل تغذيه دارند، برخي از آنها 
محصل و دانشجو هستند و با توجه به بار رواني بااي 
اين حادثه، بايد مشاوره هايي به اين افراد داده شود 
تا بتوانند به زندگي عادي برگردند. اينها دقيقاً مانند 
تيم فوتبالي هستند كه چند گل دريافت كرده و بايد 
با زدن يك گل به بازي برگردد. به همين خاطر بايد 
به آنها كمك كنيم تا يك بار ديگر به زندگي برگردند. 
اميدوارم به وعده ها عمل شود و آسيب ديدگان با غم 

و اندوه كمتري به زندگي بازگردند. 

 مديران بازنشسته 
و اصرار وزارت بر قانون گريزي

مهلت قانوني منع استفاده از مديران بازنشسته به پايان رسيده، اما هنوز 
بازنشسته هاي زيادي در ورزش ايران هستند كه با خيال راحت و البته به 
پشتوانه وزارت ورزش صندلي رياست را دو دستي چسبيده  و به كار خود 
ادامه مي دهند. در حالي كه طبق قانون بازنشسته ها حق نشستن روي 
صندلي مديريت را ندارند كه اين مسئله را نيز بايد به قانون گريزي هاي 

رايج در ورزش اضافه كرد. 
از تاريخي كه سازمان بازرسي به عنوان آخرين مهلت اعام كرده بود، حاا 
پنج روز مي گذرد و همچنان آب از آب تكان نخورده است. در روزهايي كه 
تمام حواس ها به كرمانشاه و زلزله زده هاي غرب كشور است، مديراني كه 
قانوناً بايد زودتر از اينها از پست رياست شان دل مي كندند و اجازه حضور به 
ساير مديران را مي دادند بر صندلي رياست خود تكيه زده  اند و خيال رفتن 
هم ندارند. بدون شك موعد مقرري كه اين سازمان تعيين كرده، ازم ااجرا 
بوده و اينكه چرا اين التزام تأثيري در ورزش ندارد، ابهام بزرگي اس��ت كه 
پاس��خ قانع كننده اي به آن داده نمي ش��ود. پيدا كردن رؤساي بازنشسته 
اصًا كار دشواري نيست و كافي اس��ت به رزومه كاري آنها دقت بيشتري 
كنيم، آن وقت است كه عامت س��ؤال هاي زيادي در ذهن نقش مي بندد 
و مهم ترين سؤالي كه در خصوص علت به كارگيري اين افراد به ذهن همه 
مي رسد اينكه آيا واقعاً در ورزش ايران اينقدر قحط الرجال داريم كه نيازمند 
بازنشسته ها هستيم؟! آن هم در شرايطي كه قانون صراحتاً استفاده از آنها 
را منع و حتي مجازات هاي سنگيني نيز براي سرپيچي از اين قانون تعيين 
كرده است. با تمام اين اوصاف اباغ قانون فوق نيز در مقابل پافشاري هاي 
بي مورد، غيرقانوني و سؤال برانگيز وزارت ورزش راه به جايي نبرده است. در 
باشگاه هاي فوتبال و فدراسيون ها بازنشسته هاي زيادي هستند كه جاي 
مديران جوان، باانگيزه و خاق را گرفته ان��د. در حالي كه مي توان همين 
پست ها را به افرادي كاربلد، آشنا به ورزش و فعال واگذار كرد و ثمره آن را 
ديد. با اين حال اما بسياري هستند كه كماكان بر مواضع خود اصرار دارند و 
تاش مي كنند تا از هر طريق ممكن راهي براي قانون گريزي بيابند. در همين 
چند روز اخير مصاحبه هاي مختلفي از مديران بازنشسته شناخته شده در 
رسانه ها منتشر شد؛ يك نفر مدعي شد هيچ اباغيه اي به دستش نرسيده، 
ديگري از داش��تن مجوزهاي خاص و كار راه اندازي صحبت كرد و معاون 
وزير نيز در حمايت از همان دوشغله ها به تاش براي پيدا كردن راهكارهاي 
جديدي اشاره كرد. اينها همان هايي هستند كه در مواقع لزوم حرف از قانون 
و اعمال قانون مي زنند، اما در ساير مواقع ابايي از قانون گريزي ندارند. اين 
درست كه نتيجه گرفتن در ورزش حرفه اي و قهرماني مهم است، اما فراموش 
نكنيم احترام به قانون و اجراي عادانه آن از مدال و افتخار نيز مهم تر است. 
گويا براي برخي ها دل كندن از پست و مقام به حدي دشوار است كه حاضرند 
از جاده قانون خارج شوند و به هر شكل ممكن سركار باقي بمانند تا جايي كه 
در به در به دنبال گرفتن مجوز براي بقاي خود مي گردند. بايد قبول كرد كه با 
رفتن بازنشسته ها عرصه براي ورود مديران جوان مهيا مي شود و قطعاً ورزش 
ايران نيز از همين جوانسازي سود خواهد برد. حال انتخاب با وزارت ورزش 
است؛ حمايت از بازنشسته هايي كه اين چند سال نيز نبايد رياست مي كردند 
و زودتر از اينها بايد مي رفتند يا تعظيم كردن به قانوني كه براي همه يكسان 
است. به غير از مديرعامل پرسپوليس كه به دايل ديگر از سمتش استعفا 
داده، سايرين تا امروز از ميز رياست فاصله نگرفته اند. حاا اما انتظار عموم 
مردم اين است كه در صورت ادامه اين قانون گريزي سازمان بازرسي و ساير 
مراجع ذي صاح وارد عمل شوند و رأساً اقدام به اجراي قانون كنند. برخورد 
جدي با متخلفان درس عبرتي مي شود براي آنهايي كه به مجوزهاي خاص 

خود دل بسته اند و فقط با اهرم زور مي توان با آنها مقابله كرد.

آينده واليبال در آسيا روشن است 
آري گراسا، رئيس فدراسيون جهاني واليبال )FIVB( در نشست كميته 
اجرايي كنفدراسيون واليبال آسيا )AVC( با ابراز رضايت از پيشرفت اين 
رشته ورزشي در قاره كهن گفت: »بدون شك آينده واليبال آسيا روشن 

است، زيرا برنامه هاي زيادي براي ورزش واليبال اين قاره وجود دارد.«
------------------------------------------------------------
سوريان و نوروزي بر سر دوراهي بازگشت به تيم ملي 

علي اشكاني، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان گفت: »من مانع  
بازگشت اميد نوروزي به تيم ملي نمي شوم و از بازگشت او استقبال مي كنم. 
البته بايد نوروزي با برنامه ريزي و در نظر گرفتن همه جوانب تصميم بگيرد. ما 
بايد هم جوانان را در نظر بگيريم و هم مسابقات مهم المپيك را. ما مي خواهيم 
با برنامه ريزي مناسب از تمام ظرفيت هاي كشتي استفاده كنيم. كشتي براي 
همه است و هركس بخواهد مي تواند حضور پيدا كند، مگر كسي كه خودش 
نخواهد حضور يابد. البته شرايط تيم ملي و تمرينات هميشه سخت بوده، 
هست و خواهد بود. به نظر من اينها هم بر سر دو راهي مانده اند. ما بايد به آنها 
فرصت دهيم تا فكر كنند و با توجه به اينكه قوانين كشتي تغييرات بسياري 

كرده توان خودشان را در نظر بگيرند و تصميم گيري كنند.«
------------------------------------------------------------

5 شهريور روز ملي کشتي 
سيدمحمدرضا موالي زاده، دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور از ثبت روز 
ملي كشتي خبر داد: »پنجم شهريورماه به عنوان روز ملي كشتي در تقويم 
رسمي كشور در سال 97 به ثبت رسيد.« فدراسيون كشتي چهار سال 

تاش كرد تا روز ملي كشتي به ثبت برسد. 
------------------------------------------------------------

شروع هفته دوازدهم ليگ برتر  با يك برد و يك تساوي
هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال ديروز با برگزاري دو مسابقه آغاز شد. 
در شروع اين هفته تيم هاي گسترش فواد تبريز و استقال خوزستان، 
تيم هاي چهاردهم و پانزدهم جدول لي��گ به مصاف هم رفتند كه اين 
ديدار در نهايت با برتري 2 بر يك گسترش فواد تمام شد. در ديگر بازي 
ديروز هم تيم فوتبال پيكان و صنعت نفت  آبادان مقابل هم قرار گرفتند 

كه اين بازي با تساوي يك - يك به پايان رسيد.

ايران را نبايد دست کم گرفت
فاكس  اس��پورت بعد از برگزاري ديدارهاي دوس��تانه ايران در مس��ير 
جام جهاني به تمجيد از تيم كرش پرداخت و تأكيد كرد ايران را نبايد در 
جام جهاني دست كم گرفت: »ايران از آخرين جام جهاني تاكنون 38 بازي 
انجام داده كه 28 ديدار آن را با پيروزي پشت سر گذاشته آماري كه نشان 
مي دهد به هيچ وجه نبايد اين تيم را دست كم گرفت. ايران سومين تيمي 
بود كه بعد از روسيه ميزبان و برزيل، حضور خود در جام جهاني را قطعي 
كرد. مزيت اين صعود زودرس نيز اين بود كه شاگردان كرش خيلي زودتر 
توانستند در مسير آمادگي براي جام جهاني گام بردارند و در حال  حاضر 
با نتايج خوبي كه به دست آورده اند نشان مي دهند كه در مسير درستي 
گام برداشته اند. به طوري كه در اين مسير از باخت يك بر صفر برابر عراق 
در مارس گذشته، ايران در 10 بازي بعدي خود شكستي نداشته و هفت 
برد و سه تساوي به دست آورده است، اما اگر بازي با عراق را كه در ليست 
بازي هاي فيفا نب��وده، ناديده بگيريم، آخرين باري ك��ه ايران يك بازي 
رسمي را باخته به جام جهاني 2014 برزيل برمي گردد، به بازي با بوسني 
و هرزگوين كه 3 بر يك به پايان رس��يد، چراكه ايران در جام ملت هاي 
آسيا در سال 2015 اس��تراليا در ضربات پنالتي  مغلوب عراق شد و اين 
باخت محسوب نمي شود و ايران بعد از جام جهاني ديگر باختي رسمي 
در كارنامه  نداش��ته و از جمله نتايج خوبي كه در اين مدت كسب كرده 
مي توان به تساوي يك- يك برابر روسيه ميزبان جام جهاني، پيروزي برابر 
مونته نگرو و توگو و البته برد برابر پاناما و ونزوئا اشاره كرد. البته اين نتايج 
در مقطع كنوني كه مربيان بايد تاكتيك هاي مختلف را بررسي كنند، 
اهميتي ندارد اما نش��ان مي دهد ايران مسير متفاوتي را نسبت به ديگر 
تيم هاي آسيايي از جمله ژاپن، كره جنوبي و عربستان طي كرده است. 
ايران عادت به برد و سعي به حفظ اين روند دارد. ايجاد ذهنيت پيروزي در 
اين تيم، باعث افزايش اعتماد به نفس بازيكنان شده، به همين خاطر نبايد 
ايران را دست كم گرفت. البته اين تيم خالي از ستاره نيست و بازيكناني 
چون آزمون، انصاري فرد و جهانبخش دارد كه در تيم هاي اروپايي بازي 
مي كنند و با فضاي جام جهاني غريبه نيستند و دور از انتظار نيست كه 
اين بازيكنان به جايگاه بازيكناني چون دايي، كريمي و نكونام برسند و آن 
روز مي تواند خيلي زود فرابرسد اگر ايران در جام جهاني روسيه بدرخشد. 
ايران در چهار دوره جام جهاني حضور داشته و بهترين نتيجه را شايد در 
1998 فرانسه با شكست امريكا در مرحله گروهي گرفته باشد، اما اين بار 
كسب چهار امتياز مي تواند براي اين تيم كافي باشد تا به صعود فكر كند. 
موفقيتي كه بايد به پاي كرش نوشت كه چنين تيم بانظم و برنامه اي را 
روانه ميدان كرده است. تيمي كه شايد در قرعه كشي جام جهاني در گروه 
روسيه، مكزيك و پاناما قرار بگيرد و مي دانيم با نتايج اخير ايران اين چه 

معنا و مفهومي براي ايراني ها دارد. 
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

راه و تفكر شهدا را بايد ادامه داد
س��بك زندگي محمد انصاري، بازيكن 
پرس��پوليس ش��باهتي با س��تاره هاي 
اطرافش ندارد به طوري كه او بيش از آنكه 
در جمع دوستانه و پرحرف و حديث باشد 
در مراسمي چون ديدار با خانواده شهدا 
يا تقدي��ر از آنها ديده مي ش��ود، چراكه 
معتقد است بايد راه و تفكر اين شهدا را ادامه داد. او كه همواره در 
اين مراسم پيشقدم و يك پاي ثابت بوده در تازه ترين اقدام خود 
به همراه برادر نوجوان و 16 س��اله خود ديداري با خانواده شهيد 
سيدمصطفي موسوي، جوان ترين شهيد مدافع حرم داشته و در 
اين ديدار گفته كه خانواده شهداي مدافع حرم از خود اين شهدا 
مظلوم ترند و پدر و مادر ش��هيد موس��وي مانند خود اين شهيد، 

نظركرده حضرت زينب)س( هستند. 

درايت اصفهاني ها!
يكي از نقدهاي س��فت و سخت سال هاي 
اخير فوتبال ايران به باندبازي اصفهاني ها 
بوده، باندي كه همواره گفته مي شد پروبال 
زيادي به تيم هاي اصفهان��ي داده و خيلي 
هم نمي شد منكر اين مس��ئله بود، وقتي 
بسياري از اركان فوتبال طي سال هاي اخير 
اصفهاني بوده اند. با وجود اين اما اصفهاني ها همواره با موضع گيري در 
اين خصوص مدعي بودند كه اصفهاني بودن مسئوان فوتبال به ضرر 
تيم هاي اين استان تمام شده است. آذري، مديرعامل ذوب آهن حاا 
حرف هايي مي زند متفاوت از آنچه كه هميشه ادعا مي كرد و منتي بر 
سر فوتبال مي گذارد كه بسيار جالب توجه است: »باشگاه استقال، 
پرسپوليس و تراكتورسازي در لحظه آخر توانستند مجوز حرفه اي 
كسب كنند كه اگر درايت اصفهاني ها نبود آنها مجوز را نمي گرفتند.«

فريدون حسن

فاکس اسپورت

شيوا نوروزي

کشتي نمادين با کودکان سندروم داون 
بااترين افتخارات را در ميادين ورزشي تجربه كرده اند و مدال المپيك 
را به گردن آويخته اند. ملي پوشان كشتي كه سال هاست خوشرنگ ترين 
مدال ها را براي ورزش ايران ب��ه ارمغان آورده اند هم��واره در كارهاي 
خيرخواهانه هم پيشقدم هستند. اين بار سر زدن به كودكان سندروم 
داون در برنامه هاي اين ملي پوشان بود. خانه ورزش پونك همان جايي 
است كه كودكان مبتا به سندروم داون با انگيزه و اشتياق خاصي روي 
تشك مي روند و كشتي مي گيرند. حسن رحيمي، كميل قاسمي و حسن 
يزداني كه به ديدار اين كشتي گيران رفتند، بعد از ديدن انگيزه بااي آنها 

با كودكان حاضر به صورت نمادين كشتي گرفتند.

سه شنبه شب ديدارهاي دوستانه  مهمي در قاره هاي اروپا، امريكا و    فوتبال جهان
آس�يا برگزار ش�د. ديدارهايي که مي تواند محكي جدي براي 
حض�ور پرق�درت تيم ه�اي حاض�ر در ج�ام جهان�ي باش�د. 
در همين راستا، آرژانتين كه به سختي  و با حرف و حديث زيادي 
راهي جام جهاني شد، در يك بازي دوستانه و در غياب مسي مقابل 
نيجريه با نتيجه 4 بر 2 شكست خورد. اين شكست اما انتقاد مارادونا 
را به دنبال داش��ت. او در واكنش به شكست سنگين آلبي سلسته 
گفت كه مي خواهد دوباره سرمربي تيم ملي آرژانتين شود، چراكه 
تيم ملي كش��ورش دارد پرستيژش را از دس��ت مي دهد. در ادامه 
بازي هاي دوستانه ملي در سطح دنيا، اسپانيا در يك بازي جذاب 
و ديدني برابر روسيه، ميزبان جام جهاني به تساوي 3- 3 رضايت 
داد. نتيجه اي كه نارضايتي لوپتگي، سرمربي اسپانيا از شاگردانش 

را به دنبال داشت. هلندي ها هم كه در اين سري از رقابت هاي جام 
جهاني به لطف س��وئد حضور ندارند در دي��داري تداركاتي مقابل 
روماني به برتري 3 بر صفر رس��يدند. در جدال بزرگان فوتبال نيز 

انگليس در ورزشگاه ومبلي مقابل برزيل به تساوي بدون گل دست 
يافت. در پايان اين بازي، تيته به شكلي جالب توجه از شاگردانش 
تعريف كرد و گفت: »اينكه نتوانستيم گل بزنيم به دليل بازي بسيار 
خوب انگليس بود كه تم��ام حمات ما را دفاع  كرد.« در آن س��و 
گرث ساوث گيت، سرمربي سه ش��يرها نيز از نتيجه به دست آمده 
و عملكرد ش��اگردانش رضايت داشت. در ش��ب تساوي بازي هاي 
دوستانه، آلمان ها نيز به تبعيت از ساير تيم ها از شكست برابر فرانسه 
گريختند. ديدار آلمان و فرانس��ه در حالي با تساوي 2- 2 به پايان 
رسيد كه شاگردان دشان مي توانستند برنده ميدان باشند، اما آلمان 
با گل دقيقه 90 استيندل از باخت گريخت. لو، سرمربي آلمان در 
توجيه اين تساوي گفت كه تيمش در نيمه اول كمي عصبي بود و 
فرانسه نيز تيم خطرناكي نشان داد. دشان اما معتقد بود تيمش در 

اين ديدار دوستانه يك سروگردن از حريف خود بااتر بود.

توقف نيمار و برزيل در ومبلي

دانمارك و استراليا هم به روسيه رسيدند دنيا حيدري
   جام جهانی

ليست مسافران جام جهاني با اضافه شدن دانمارک و استراليا به نفرات قبلي بسته شد. تساوي 
بدون گل بازي رفت كار را براي دو تيم سخت كرده بود. خصوصاً براي دانماركي كه در خانه 
موفق نشده بود حتي يك مرتبه دروازه حريف ايرلندي خود را باز كند تا دستش براي بازي 
برگشت بازتر باشد. شروع بازي هم خبرهاي خوبي به دنبال نداشت، چراكه پنج دقيقه از وقت 

بازي نگذشته بود كه پسر خلف اش��مايكل معروف دروازه اش باز شد، اما داشتن 
ستاره اي چون كريستين اريكسن بي ترديد برگ برنده تيمي بود كه خيز بلندي 
براي رفتن به جام جهاني برداشته بود و در نهايت هم به پيروزي پرگل 5 بر 
يك رسيد تا نه تنها بازي يك بر صفر باخته را با يك برد پرگل عوض كند كه 
يكي از آخرين مسافران جام جهاني باشد. آگه هاريده، سرمربي دانمارک 
كه تاكنون حضور در جام جهاني را تجربه نكرده  از راهيابي به اين تورنمنت 
بزرگ ابراز خوشحالي كرد و گفت از اينكه مي تواند جام جهاني را تجربه كند، 

خوشحالي وصف نشدني دارد: »2005 جام جهاني را با نروژ از دست دادم و برايم 
خيلي سخت بود، اما اين بار همه چيز هم براي من، هم براي بازيكنان و هم براي 

دانمارک عالي بود. اين صعود الهام بخش فوتبال دانمارک خواهد بود كه در تابستان و پاييز 
روزهاي خوبي را پشت سر گذاشت. وقتي سرمربي دانمارک شدم، ژورناليست ها عليه من 
چيزهاي زيادي نوشتند، ولي اوضاع رفته رفته بهتر شد و حاا ما مسافر جام جهاني هستيم 
و چه چيزي بهتر از اين مي شود.« مارتين اونيل، س��رمربي ايرلند كه در كپنهاگن با 
تساوي بدون گل به خانه بازگشته بود بعد از آنكه در دابلين نتوانست شاگردانش 
را از ميدان با موفقيت بيرون بياورد، چيزي براي گفتن نداشت جز اينكه بگويد 
شكست سختي را متحمل شديم: »شكست بدي خورديم، مي توانستيم بازي 
را برگردانيم، اما نشد. با وجود اين با قدرت برخواهيم گشت.« بعد از دانمارک، 
نوبت استراليا بود كه به عنوان آخرين مسافر سوار اتوبوس جام جهاني شود. 
اين تيم كه در بازي رفت به تساوي بدون گل برابر هندوراس رضايت داده بود 
 در آخرين فرصت باقي مانده با هت تريك كاپيتان خود در نيمه دوم برابر هندوراس 
به برتري رسيد و خود را به عنوان سي و يكمين تيم جام جهاني معرفي كرد و اجازه 

نداد هندوراس داستان ايران 98 را برايش تكرار كند.« 

حضور در اتاق عمل واجب تر از قضاوت فوتبال بود
گفت وگوي »جوان« با دکتر بيژن حيدري داور فوتبال که قضاوتش در ليگ را براي کمک به مصدومان زلزله لغو کرد

   دکتر بيژن حيدری، داور فوتبال، نفر دوم از سمت راست در حال جراحی مصدوم حادثه زلزله غرب کشور

بيژن حيدري، داور 
 سعيد احمديان

  گفت وگو
مشهور کشورمان 
که دکت�ر و جراح 
ارتوپد اس�ت و چندي قب�ل دربي ته�ران را 
قضاوت کرد، ديروز به جاي س�وت زدن بازي 
پيكان و صنعت نفت آبادان در بيمارستان بعثت 
همدان مشغول مداواي مصدومان حادثه زلزله 
کرمانش�اه بود. اين داور فوتب�ال قضاوت اين 
هفته خود را در تماس با فدراسيون لغو کرد تا 
در بيمارستان همدان به درمان آسيب ديدگان 
بپردازد. حرکت زيباي حيدري سبب شد تا در 
گفت وگويي با او درباره حضورش در اتاق عمل 
ب�ه ج�اي زمي�ن چم�ن صحب�ت کني�م.
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امنيت كامل در مناطق زلزله زده 
استان كرمانشاه برقرار است

جانش�ين فرمان�ده نيروي 
انتظامي با تأكي�د بر اينكه 
امني�ت كام�ل در مناط�ق 
زلزله زده اس�تان كرمانشاه 
برقرار اس�ت، گفت: نيرو به 
اندازه كاف�ي و در همه نقاط 
زلزل�ه زده حض�ور دارد. 

سردار اسكندر مؤمني افزود: به جزء نيروي انتظامي استان 
زلزله زده، قرارگاه عملياتي نيروي انتظامي را در شهرستان 
س��رپل ذهاب راه اندازي كرديم و همه ظرفيت هاي ناجا از 
استان هاي اطراف و مركز جمع آوري شده و مشغول خدمت 
هستند. وي گفت: تأمين امنيت مناطق مسكوني و اماكن 
تجاري و جاهايي كه مردم حضور دارن��د، مانند پارك ها و 
همچنين امنيت كاروان ها و محموله هايي كه قرار اس��ت 
توسط متوليان توزيع به دست مردم برسد را فراهم كرديم. 
جانشين فرمانده نيروي انتظامي افزود: اين آمادگي را داريم 
هر جايي كه متوليان توزيع و انتقال محموله هاي كمك به 
زلزله زدگان اعام كنند، براي همراهي و تأمين امنيت آنها 
كمك و اقدام كنيم. مؤمني با تأكيد بر اينكه با همراهي مردم، 
امنيت قابل قبول برقرار اس��ت، گفت: در اين شرايط، مردم 
مشكات عمده اي مانند آب، دارو، غذا، چادر و پتو دارند كه 

متوليان با همكاري هم سعي مي كنند آنها را رفع كنند.
 

نفرستادن محموله هاي امدادي به بهانه 
»نبود امنيت« قابل قبول نيست

سخنگوي نيروي انتظامي 
با تكذي�ب ادع�اي حمله 
راهزن�ان ب�ه محموله هاي 
ام�دادي گف�ت: ارتب�اط 
دادن برخ�ي ضعف ه�ا و 
كمبوده�ا در كم�ك ب�ه 
اي�ن مناط�ق ب�ا آنچ�ه به 

عنوان ناامن�ي از آن ياد مي كنند قابل قبول نيس�ت.
به گزارش خبرنگار ما، سردار سعيد منتظرالمهدي با اشاره 
به بخشي از اقدامات انجام ش��ده توسط نيروي انتظامي در 
مناطق زلزله زده اظهار كرد: همكاران ما از همان س��اعات 
اوليه در مناطق زلزله زده  كرمانشاه حضور داشتند و عاوه 
بر تأمين امنيت مناطق آسيب ديده، در مراحل امدادرساني 
نيز مشاركت داش��تند. وي در واكنش به برخي موضوعات 
مبني بر ارتباط دادن بعضي ضعف ها در روند امدادرساني به 
زلزله زدگان با موضوع امنيت اين مناطق گفت: تا اين لحظه 
هيچ مشكل امنيتي و ناامني در اين مناطق گزارش نشده و 
برخي شايعات مبني برحمله راهزنان به خودروهاي حامل 
كمك هاي سازماني صحت ندارد. س��خنگوي ناجا با بيان 
اينكه برخي از آس��يب ديدگان در اين مناطق به دليل عدم 
رسيدن كمك هاي امدادي به خانواده هايشان نگران بودند، 
افزود: ارتب��اط دادن برخي ضعف ها و كمبودها در كمك به 
اين مناطق با آنچه به عنوان ناامني از آن ياد مي كنند قابل 
قبول نيس��ت؛ چراكه از همان روز پس از وقوع زلزله شاهد 
حضور خودروهاي مردمي و كمك هاي هموطنان عزيزمان 
در دورترين روستاهاي اين مناطق بوديم كه در حد وسع و 
توانشان كمك هاي خود را در اختيار مردم آسيب ديده اين 

مناطق قرار مي دادند.

شهادت 2  مأمور پليس
 يك سرباز كانتری و يك مرزبان در دو حادثه جداگانه 
در شهرستان های ش�ازند و بانه به ش�هادت رسيدند. 
در اولين حادثه س��رباز كانتري ۱۲ شهرس��تان شازند در 

جريان بازداشت قاچاقچيان كاا به شهادت رسيد. 
امين سربندي، سرباز ۲۳ س��اله و اهل و ساكن شهرستان 
شازند بود كه س��اعت 5 صبح ديروز همراه يگان انتظامي 
براي متوقف كردن دو خودروي قاچاقچيان كاا در يكي از 
محورهاي مواصاتي مستقر شد. مأموران پليس با دادن عائم 
ايست و بازرسي و تجهيزات ازم قصد متوقف كردن خودروي 
حامل كااي قاچاق بودند كه از دست مأموران پليس متواري 
شده بودند. همان لحظات ابتدايي استقرار گشت انتظامي، 
يكي از خودروهايي تحت تعقيب با س��رعت باا به س��رباز 
وظيفه برخورد كرد كه شهادت اين سرباز را به همراه داشت. 
براساس اين گزارش خودروهاي تحت تعقيب متوقف و يكي 
از سرنشينان بازداشت شد  و تاش براي بازداشت متهم ديگر 
در جريان است. سرباز شهيد امين سربندي جواني ۲۳ ساله 

و اهل و ساكن شهرستان شازند بود.
   شهادت مرزبان به علت برخورد با مين

در دومين حادثه سرباز مرزباني بانه به علت برخورد با مين در 
شهرستان بانه به شهادت رسيد.  اين سرباز كه عباس كاظمي 
نام داشت همراه ستوان يكم علي جليلوند مشغول گشت زني 
در منطقه مرزي ميش��يا و بانه بود كه ناگهان با انفجار مين 
برجاي مانده از دوران جنگ تحميلي هر دو نفر دچار جراحت 
شدند. عباس به علت شدت جراحت به شهادت رسيد و استوار 
جليلوند كه مجروح شده بود به بيمارستان منتقل شد. سرباز 

به شهادت رسيده اهل خرمدره زنجان بود. 
 

سنگ حراست مقابل پاي خبرنگار
حراست بيمارس�تان امام خميني )ره( مانع خبرنگار  
ما براي تهيه گ�زارش از مصدومان حادثه زلزله ش�د. 
پس از اينكه اورژانس و هال احمر اعام كرد تعداد زيادي 
از آسيب ديدگان حادثه زلزله استان كرمانشاه براي درمان 
به بيمارستان هاي تهران منتقل شده اند، خبرنگار ما براي 
تهيه گزارش از وضعيت بيماران بس��تري اين حادثه راهي 
بيمارستان امام خميني )ره( شد. در بررسي هاي خبرنگار ما 
مشخص شد تعدادي از افراد آسيب ديده حادثه زلزله غرب 
كشور در بخش ارولوژي بستري شده اند. در نهايت پس از يك 
ساعت پرس و جو خبرنگار ما موفق شد تعدادي از بيمارستان 
بستري و همراهان آنها را ماقات كند، اما مسئوان حراست 
بيمارستان امام خميني مانع تهيه گزارش خبرنگار ما شدند. 
آنها حتي اجازه ندادند كه خبرنگار ما با همراهان مصدومان 
حادثه صحبت و درباره وضعي��ت آنها پرس و جو كند. پس 
از اين خبرنگار ما خيلي تاش كرد، ام��ا در نهايت با اصرار 
مسئوان حراست مجبور به ترك بيمارستان شد و موفق به 

تهيه گزارش از وضعيت افراد آسيب ديده نشد. 

روسياهي 
زلزله كرمانشاه و جان باختن حدود 450 نفر از هموطنانمان در 
جريان آن جراحتي بر دل هايمان گذاشت كه اندوه آن را فراموش 
نخواهيم كرد. همان طور كه اندوه بازماندگان از زلزله بويين زهرا، 
بم، منجيل، حادثه پاسكو، معدن آزاد شهر و حوادث ديگر كه 
منجر به جان باختن اف��رادي بي گناه ش��د را فراموش نكرديم. 
بازماندگان از زلزله به جز از دست دادن عزيزانشان درد جانكاه 
ديگري هم دارند و آن ابهام در آينده اي است كه پيش چشمان 
غم زده شان قرار گرفته است. حقيقت امر اين است كه اين افراد 
نبايد جز اندوه از دست دادن كسان ش��ان اندوهي ديگر داشته 
باش��ند. بايد خانه هاي ويران شده ش��ان بنا و غم از دست دادن 
عزيزانشان تسلي داده شود. تا زمان بنا شدن خانه هايشان هم در 

محلي امن اسكان داده شوند. 
 پرسش اصلي اين است كه عمل به اين حرف متوجه چه سازمان 
يا نهادي است؟ بي ترديد مسئوليت آن متوجه دولت است؛ چراكه 
همه دولت ها با رأي همين مردم رسميت پيدا مي كنند و به حيات 
خود ادامه مي دهند بنابراين در زماني كه جشن پيروزي مي  گيرند 
بايد به ياد داشته باش��ند كه چنين مواقعي بايد در كنار مردمي 
باشند كه اعتماد آنها به دولت شان اعتبار بخشيده است نه اينكه 
در محل حادثه حاضر ش��وند و از بلندي خودروي  امن شان براي 
دردمندان دست تكان دهند. همچنين وقتي اين موضوع را در 
كنار مشاهدات همكاران خبري مان در گزارش هاي ميداني قرار 
مي دهيم متوجه مي شويم كه از حرف تا عمل فاصله زيادي وجود 
دارد. بي نظمي، بي مديريتي و سرگرداني در مديريت بحران اين 
روزها در مناطق زلزله زده بيداد مي كن��د. جان باختن گروهي 
مردم در قطارها، ساختمان ها، اتوبوس ها و شهرها هنوز دولت هاي 
بحران زده ما را مدير نكرده اس��ت از همين روست كه بسياري 
از مردم به صورت خودجوش دس��ت به كار ش��ده و كمك هاي 
جمع آوري شده را خودش��ان به نقاط حادثه خيز منتقل كرده و 
بين آسيب ديدگان توزيع مي كنند؛ چراكه به رفتار دولت مردان 
اعتماد ندارند. مرد زخمي كه فرزندانش را در زلزله از دست داده 
و خانه خراب شده را چه كسي مي تواند تسلي دهد؟ آيا مي شود 
اين مرد را تسلي داد؟ چند روز از واقعه سخت گذشته اما تاكنون 
امدادگري پايش به روستايي كه او زندگي مي كند باز نشده است. 
وقتي علت را جويا مي شوي پاس��خ مي شنوي كه گستره حادثه 

زياد است. 
رهبر انقاب بعد از وقوع حادثه همه دستگا ه هاي كشور را براي 
كمك به آس��يب ديدگان بس��يج كرده اس��ت. جالب اين است 
با وج��ود اينكه همه پ��اي كار آمده اند، همه آس��يب ديدگان از 
وضعيت امداد رساني گايه دارند كه دليلش همان بحران زدگي 

در وضعيت امداد است. 
همه ما در غم از دست دادن عزيزانمان سوگوار شده ايم. كساني 
داشته ايم كه در همان لحظه كنارمان بوده و تسلي مان داده اند، اما 
زلزله كرمانشاه داغداراني دارد كه تسلي خاطر ندارند. نه خانه اي 
براي زندگي، نه پتويي براي س��رماي شب، نه غذاي برخوردن و 
آبي براي شستشو و دستي كه كمك هاي انبوه رسيده به كرمانشاه 
را به دستش برساند. در حالي كه دولت ها مدام در حال آمد و شد 
هستند حوادث ناگوار هم در حال بروز هستند. آنچه كه تاكنون از 
التيام بخشي دولت ها براي آسيب ديدگان به جا مانده، زخم هايي 

است كه همچنان التيام نيافته است. 

زندگی  زير سقف مرگ 
با نگاهي به زلزله يك شنبه شب گذش��ته كه در استان هاي غربي 
كشور به وقوع پيوست و موجب جان باختن و زخمي شدن بيش 
از ۱000 نفر از هموطنانمان شد، به راحتي مي توان به اين نكته پي 
برد كه وجود بافت فرسوده و ناايمن در مناطق شهري و روستايي از 
مهمترين علل باا رفتن ميزان تلفات در اينگونه حادثه است. درحال 
حاضر وجود بيش از ۷6هزار هكت��ار بافت و ۲۷00 محله تاريخي، 
فرسوده و حاشيه نشين در استان هاي مختلف كه ۲0 ميليون نفر از 
مردم كشورمان در آن سكونت دارند، بيانگر اين واقعيت تلخ وتكان 
دهنده است، كه بايد به دنبال وقوع هر لرزش زمين هرچند كه در 
مقياس چند ريشتر روي دهد بايد منتظر آمار بااي تلفات انساني 
باشيم. با نگاهي به آمار تلفات زلزله هايي كه درچند دهه گذشته در 
مناطق مختلف كشور از جمله، از زلزله هاي خرداد۱۳5۱ »قير« و 
»كارزين «، مرداد۱۳69 »رودبار« و »منجيل «، ارديبهشت ۱۳۷6 
»بجنورد« و »اردبيل « و دي ۱۳8۲ »بم«روي داد و موجب از دست 
رفتن جان انسان هاي بسياري شد وخسارت هاي مالي زيادي را نيز 
وارد كرد، به جرئت مي توان گفت كه بااترين ميزان جان باخته ها 
متعلق به بافت هاي روستايي و فرس��وده بود و ساختمان هايي كه 
نوساز بوده و از لحاظ استحكام بيشترين ميزان استاندارد را دارا بودند 
كمتر فرو ريختند يا در برابر خرابي ها بيشترين مقاومت را داشته اند.  
درحالي كه اين روزها برخي از افراد و گروه ها سعي دارند تا گناه اين 
تلفات را به گردن يكديگر بياندازند ك��ه اين موضوع هيچ تأثيري 
برغم و اندوه خانواده جانباختگان ندارد، بايد به اين نكته اشاره كرد 
كه به جاي اين جدال ها بايد علت ها را يافت و با توجه به مشكات و 
نقاط ضعف ها در صدد رفع آن بود.  نگاهي به حوادث مرگباري كه 
هر ساله دركشور روي مي دهد نشان مي دهد كه در اين مواقع تنها 
علت را مي جوييم و هيچ سعي و تاشي براي رفع آن نداريم، مثاً با 
آنكه همه مي دانند كه علل تصادفات مرگبار در كشور، ناايمن بودن 
خودروها، وضعيت بد جاده ها و عوامل انساني است چقدر در زمينه 
رفع آنها گام برداشتيم.  وقتي براي نوسازي بافت فرسوده، تسهيات 
مناسب با حداقل سود به اندازه كافي وجودندارد و مراجعان با سنگ 
اندازي مواجهه مي شوند يا اينكه هزينه س��اخت و ساز يك واحد 
استاندارد و مقاوم در برابر زلزله از توان روستاييان و افراد كم درآمد 
خارج است و هيچ ناظري براين ساخت و سازها دقت دقيق ندارد، 
چگونه مي توان توقع داشت كه آمار تلفات زلزله را در سال هاي آتي 

به حداقل ممكن رساند. 
درحالي كه نگارنده قصد محاكمه يا تبره هيچ گروه و شخصي را 
ندارم، اما بايد به اين نكته اذعان داش��ت كه همگان در اين مواقع 
سهيم هس��تيم، اين كاس��تي ها تنها به يك دوره و زمان خاصه 
نمي شود و دليل اين مدعا نيز اين است كه اگر خداي ناكرده بازهم 
در مناطقي كه سال هاي پيش زلزله روي داد و بازسازي شده اند، 
دوباره اين اتفاق تلخ بيفتد، آيا تلفات كمتر خواهد بود يا بر شدت 
آمار تلفات افزوده خواهد شد.  يادمان نرود كه اگر امروز به فكر رفع 
دقيق نواقص موجود باشيم، فردا هرگز متحمل تلفات جاني و مالي 
كه جبران آن سخت خواهد بود نخواهيم شد، تجربه اي كه ساير 

كشورها از آن بااترين درس را گرفتند. 

حسين فصيحي

محمدرضا سوري 

س��ه روز از زلزله مرگبار استان كرمانش��اه گذشته است. 
امدادرساني و كمك هاي مردمي و دولتي به افراد آسيب 
ديده همچنان ادامه دارد. بيمارس��تان صحرايي ديگري 
در شهرستان سرپل ذهاب براي امدادرساني به مصدومان 
احداث شده است، اما اهالي شهرس��تان سر پل ذهاب از 
كمبود دارو گايه دارند. پخش اقام مورد نياز مخصوصاً 
چادر و پتو در روز سوم سرعت بيشتري به خود گرفته است، 
اما هنوز به صورت كامل به س��اكنان شهرك هاي اطراف 
شهرستان پتو و چادر نرسيده است. مشاهدات خبرنگار ما از 
روستاهاي شهرستان هاي سر پل ذهاب و دااهو حكايت از 
اين دارد كه امدادرساني بهتر شده و خودروهاي هال احمر 
براي پخش داروهاي ضروري وارد روستاها شدند، اما هنوز 
مشكل اصلي مردم بي سرپناه روستاها چادر و پتو است. 
مردم روستاها در سرماي استخوان سوز شب ها را به سختي 
به صبح مي رسانند و همچنان براي گرفتن چادر و پتو پس 
از گذشت س��ه روز از زلزله در گوشه جاده ها در انتظارند. 
خودروهايي كه كمك هاي مردم��ي را براي زلزله زدگان 
آورده اند داخل روستاها ديده مي شوند، اما هنوز خبري از 
كمك هاي دولتي نيست. چهره هاي گرد و غبار گرفته اهالي 

روستا غم و اندوه را براي هر بيننده اي تداعي مي كند . 
  شب حادثه كسي به كمك ما نيامد 

امير نظري، اهل شهرس��تان س��رپل ذه��اب درباره 
ش��ب حادثه به خبرنگار ما گفت: خانه م��ا در يكي از 
شهرك هاي اطراف شهرستان سرپل ذهاب است. شب 
حادثه همراه خانواده ام مهمان خانه پدرم بوديم. همه 
دور هم داخل اتاق نشسته بوديم كه ناگهان خانه لرزيد. 
ثانيه هايي بعد تكان ها ش��ديد تر شد به طوريكه خانه 
پدري ام فروريخت. همه اعضاي خانواده ام داخل خانه 
گير افتاده بودند كه من به سختي از ميان آوار بيرون 
آمدم. همه شهر در تاريكي فرو رفته بود و فقط صداي 
آه و ناله و درخواست كمك به گوش مي رسيد. بافاصله 
جك خودروام را برداشتم و به ميان آوار رفتم و با جك 
آهن ها و درهاي شكسته را باا بردم و يكي يكي اعضاي 
خانواده ام را نجات دادم. آن ش��ب شهرس��تان سرپل 
ذهاب غريب بود و كسي به فريادهاي ما نرسيد تا اينكه 
صبح كم كم نيروهاي امدادي و نظامي وارد شهر شدند 
و شروع به امداد رس��اني كردند. در اين حادثه خانه ام 
خراب شد و تمامي وسايل زندگي ام زير آوار ماند. اان 
سه روز از زلزله گذشته، اما هنوز كمكي به ما نشده است 
و ما هم��راه 5 خانواده ديگر داخل ي��ك چادر زندگي 

مي كنيم. وي ادامه داد: امداد رساني و كمك رساني ها 
روز به روز بهتر مي شود، اما هنوز بي نظمی شديدي در 
توزيع كااهاي ضروري ديده مي ش��ود. مردم آسيب 
ديده حريص شده اند و از ترس اينكه اقام به آنها نرسد 
به كاميون ها هج��وم مي آورند و مان��ع توزيع صحيح 
مي شوند به طوريكه به شهرك هاي اطراف هيچ كااي 
ضروري نمي رسد. داخل شهر يك داروخانه وجود دارد 
كه براي گرفتن دارو ساعت ها بايد در صف منتظر بماني. 
وي در پايان گفت: ما واقعاً در وضعيت بدي قرار داريم و 

فرزندانمان ديگر تحمل سرما را ندارند. 
   هنوز به روستاها امدادرساني نشده است 

روستاهاي آسيب ديده نسبت به شهرها وضعيت خيلي 
بدتري دارند و اهالي روستا با مشكات بيشتري دست و 
پنجه نرم مي كنند. اهالي روستا كنار جاده بدون چادر 
و پتويي به زندگي ادامه مي دهن��د و در انتظار ياري 
هستند. سه روز از حادثه گذش��ته است، اما به گفته 
بعضي از اهالي روستاهاي آسيب ديده هنوز امدادگران 

به اين روستاها نيامده اند.  قباد، عضو شوراي روستاي 
كفروباباكه است. او مي گويد: اهالي روستا در زلزله همه 
زندگي شان را از دست داده اند و هنوز كمكي از سوي 
مسئوان به اين روستا نشده اس��ت. وي گفت: زلزله 
همه خانه ها را تخريب كرد و اهالي روستا در اين سه 
شب سرماي شديدي را تحمل كردند. كودكان و افراد 
سالخورده به خاطر س��رماي زير صفر درجه مريض 
شدند. هال احمر پس از سه روز ۱0 عدد چادر به ما 
داده است اما كافي نيست و هنوز هم افراد زيادي بايد 
در بيرون از چادر شب را به صبح برسانند. خوشبختانه 
كمك هاي مردمي به روستا رس��يده و آب معدني و 
خرما و نان بين مردم توزيع شده است، اما سرما امان ما 
را بريده است و ديگر فرزندان و افراد سالخورده طاقت 

سرماي جانسوز را ندارند. 
وي ادام��ه داد: تم��ام وس��ايل زندگي و گوس��فند و 
گاوهايمان زير آوار مانده اند و هنوز نيروهاي امدادي 
براي بيرون آوردن وس��ايل و احش��ام ما نيامده اند و 

ما خودمان هم نمي توانيم از زي��ر آوار بيرون بياوريم 
چون به ما گفته اند بايد نيروهاي دولتي وسايل و گاو و 

گوسفندهاي ما را بيرون بياورند و آمار بگيرند. 
وي در پايان گفت: ما نياز به كمك هاي مردمي داريم و 
از نيروهاي امدادي درخواست داريم كه در اين سرماي 

طاقت فرسا ما را ياري كنند. 
يكي ديگر از ساكنان روستاي كفروبا باكه گفت: روستاي 
ما كوهستاني است و ما روزهاي سختي در پيش داريم. 
اينجا زمستانش استخوان سوز است و اان ما كه هيچ 
سرپناهي نداريم نگران روزهاي سرد آينده هستيم. من 
گوسفندانم را در اين حادثه از دست دادم و ديگر هيچ 
ندارم و اان نگران آينده خود و خانواده ام هستم. در اين 
چند شب خانواده من از سرما نخوابيده اند و شب هاي 
سختي را سپري كرده اند. اميدوارم مسئوان صداي ما 
را بشنوند و هر چه زودتر به ما كمك كنند و قبل از اينكه 
سرماي جانسوز زمستان فرا رسد، خانه و سرپناهي براي 

ما درست كنند. 

يكي از مصدوم�ان حادثه 
محبوبه قربانی

   گزارش
زلزل�ه كه ب�ه بيمارس�تان 
سيناي تهران منتقل شده 
مردي سالخورده است. وقتي براي گزارش از حادثه 
ديدگان راهي بيمارستان شدم مطابق حوادثي از اين 
دست با معضلي به نام حراست مواجهه شدم. گرفتن 
نامه از اين جا و آن جا و سنگ قاب كردن خبرنگاران 
در مواقع اضطرار از مصائبي است كه همچنان به قوت 
خود باقي است با اين حال خواندن حرف هاي مردي 
داغدار كه همراه پدرهمسر مصدومش راهي تهران 
شده خالي از لطف نيس�ت.  احمد 28 ساله شغلش 
سفيد كاری است. او همراه پدر همسر 85 ساله اش كه 
دچ�ار جراحت ش�ده راه�ی تهران ش�ده اس�ت.
از لحظه اي كه زلزله اتفاق افتاد بگوييد. كجا 

بوديد و چه كساني آسيب ديدند؟
منزل پدرزنم سر پل ذهاب بود و ما هم در نزديكي او زندگي 
مي كرديم. آن ش��ب به اتفاق برادرم منزل پدرهمسرم 
دعوت بوديم. در پذيرايي نشسته بوديم كه ابتدا يك پس 
لرزه آمد و بعد از ۲0دقيقه زلزله اصلي آمد. بچه ها در اتاق 
خواب بودند و همسرم بافاصله سراغ آنها رفت. چندتايي 
از بچه ها به بيرون خانه ف��رار كردند و چند نفر در راه پله 

بودند ولي خداروشكر به هيچكدام آسيبي نرسيد. 
خواهر همس��رم در راه پله بود كه تكه اي از سيمان 
بالكن روي پايش افتاد و پايش به شدت آسيب ديد. 
همسرم نيز به من پناه آورده بود كه ناگهان آوار روي 
پايش ريخت. خودم سالم مانده بودم و به سختي آنها 
را از خانه بيرون بردم. لحظه اي گذشت متوجه شدم 
پدرزنم نيست. يادم افتاد به حياط رفته بود و داخل 
سرويس بهداشتي است. سريع خودم را به او رساندم. 
پيرمرد مظلومانه جمع شده بود و روي سنگ افتاده 
بود. هر چه كمك خواس��تم كس��ي به كسي نبود. 
البته حق داش��تند همه گرفتار خانواده خودش��ان 
بودند. س��راغ جك ماش��ين رفتم و آنرا برداشتم و 
پدرزنم را از زير آوار بيرون آوردم. خداروشكر نفس 
مي كشيد. نمي توانس��تم منتظر كمك بمانم. روي 
ماشينم يك لنگه در حياط افتاده بود كه با سختي 
زياد آنرا برداشتم و هر سه مصدوم را با خودرو ام به 
بيمارستان ش��هداي س��ر پل ذهاب بردم. وقتي به 
بيمارستان رسيدم تعجب كردم چون انتظار نداشتم 
بيمارستان تازه ساز خراب شده باشد! پرسنل هم در 
بيمارس��تان كم بود و بنده هاي خدا نمي توانستند 
به همه مصدومان رس��يدگي كنند به همين دليل 
پرس��تارها خواس��تند مصدومان را به بيمارستاني 
در اس��ام آباد غرب منتقل كنم. قب��ول كردم و به 
آنجا رفتم. جالب بود س��اختمان تازه تأس��يس آن 
بيمارس��تان هم خراب ش��ده بود، ولي ساختمان 
قديمي بيمارستان هنوز س��الم بود! آن بيمارستان 

هم پاسخگو نبود به همين دليل مجبور شدم آنها را 
به بيمارستان امام رضا در كرمانشاه ببرم. 

چه زماني نيروهاي كمكي رس�يدند و به 
مصدومان و افراد زير آوار كمك كردند؟

تا زمانيكه آنجا بودم خبري از نيروهاي امداد نبود و خود 
مردم هر كاري براي نجات افراد ازم بود انجام مي دادند. 
از آنجائيكه همراهانم حالشان خوب نبود، نمي توانستم 
منتظر كمك بمانم و با خودروي خودم مصدومانم را به 
بيمارستان بردم. ولي دلم طاقت نداشت و با آنهايي كه 
سر پل ذهاب بودند تماس گرفتم و گفتند تا صبح نيروي 

كمكي نيامد و دم دماي صبح گروه امداد و... رسيدند. 
براي اينكه نيروهاي امداد زودتر به محل 

برسند هيچ تاشي انجام نداديد؟
چرا. هم��ه فرياد مي زدند و كمك مي خواس��تند. حتي 
زمانيكه در بيمارس��تان اس��ام آباد ب��ودم اكثر مردم 
چراغ   هاي تلفن همراهش��ان را روش��ن ك��رده بودند تا 

هليكوپترهاي امداد آنها را ببينند، ولي بي فايده بود. 

از نتيجه تاشتان براي مداواي مصدومانتان 
بگوييد. 

همسرم باردار بود به همين دليل از اسام آباد با اتوبوس 
امداد به بيمارستان امام رضاي كرمانشاه منتقل شد، ولي 
خواهر و پدر همسرم را با همان خودروي شخصي ام به 
كرمانشاه بردم. پرسنل بيمارستان همسرم را بعد از مداوا 
مرخص كردند كه به آنها گفتم چون باردار اس��ت اجازه 
دهيد چند روزي در بيمارستان بماند چون جايي براي 
نگهداري او ندارم و چادر هم محل خوبي براي او نيست، 
اما موافقت نكردند و گفتند جا نداريم. به اجبار همسرم را 
به يكي از چادرها بردم كه متأسفانه دوباره پايش عفونت 
كرد و مجبور شدم دوباره او را به بيمارستان صحرايي كه 
در همان سر پل ذهاب زده بودند ببرم كه خدا را شكر مداوا 
شد. اما دوباره به چادر بردم و فعاً در همان چادر استراحت 
مي كند. خواهر همس��رم نيز در بيمارس��تان بيستون 
كرمانشاه بود، ولي به خاطر عفونت شديد به بيمارستان 
بعثت نيروي هوايي تهران اعزام شد. پدر همسرم نيز به 

خاطر آسيب شديدي كه به مهره هاي كمرش وارد شده 
بود به اجبار به تهران منتقل ش��د و حاا در بيمارستان 

سينا بستري است. 
منازل مسكوني تان  چقدر خسارت ديده 

است؟
كاماً تخريب شده و اصاً نمي شود آنجا زندگي كرد. 
ديگر اعضاي خانواده تان كجا هستند؟

بچه هايم و همسرم كه از بيمارستان مرخص شده است 
زير چادر هستند و خودم نيز مجبور شدم براي رسيدگي 

به پدرزنم به تهران بيايم. 
از نح�وه اع�زام مصدومانتان ب�ه تهران 

بگوييد؟ آيا هزينه اي پرداخت كرديد؟
آنها را با هواپيما منتقل كردند و هزينه اي نگرفتند. 

اگر بيمارتان بعد از بهبودي مرخص شود 
جايي را براي نگهداري از او داريد؟

در ته��ران كس��ي را ن��دارم و در شهرس��تان نيز همه 
خانه هايمان خراب شده و قابل زندگي نيست. مجبورم او 
را زير چادر ببرم مثل بقيه مصدومان. مگر تا آن زمان فكر 

سرپناهي براي ما باشند. 
در م�دت زماني ك�ه ته�ران بودي�د آيا 

مددكاري سراغتان آمد؟
صبح يك شنبه پدر همسرم به بيمارستان منتقل شد و 

سه شنبه صبح بود كه يك نفر به عنوان مددكار آمد. 
از نحوه رسيدگي پرسنل بيمارستان سينا 

رضايت داريد؟
بله. آنها همه تاششان را مي كنند. 

از وضعي�ت روح�ي و جس�مي خودتان 
بگوييد. آيا براي اس�كان شما تمهيداتي 

ديده شده است؟
خدارو شكر از نظر جسمي آسيبي نديدم، اما از نظر روحي 
خيلي به هم ريخت��ه ام. فعًا در همين ات��اق كه بيمارم 

بستري است روي صندلي همراه استراحت مي كنم. 
آيا وجه نقدي در خانه داشتيد؟ توانستيد 

آنرا پيدا كنيد؟
حدود 5 ميليوني پول نقد داشتم كه آنرا امانت به خواهر 
همسرم سپرده بودم، اما در آن شرايط امكان پيدا كردن 
آن وجود نداشت. آن زمان فقط فكر نجات اهل خانه بودم، 

اما اشتباه كردم بايد در بانك مي گذاشتم. 
پس زمانيكه ب�ه تهران آمدي�د وجه نقد 
همراهتان بود؟ در غير اينصورت از گروه 
امداد پيش بيني شده بود كه مقداري پول 

نقد در اختيارتان بگذارند؟
مرا با هواپيما منتقل كردند و هزينه اي نگرفتند اما باور 
كنيد اگر شلوارم را از زير آوار پيدا نكرده بودم اآن هيچ 
پول نقدي نداشتم كه به تهران بيايم. با صدهزار تومان به 
تهران آمده ام و نتوانستم كارت هاي عابربانكم را نيز پيدا 

كنم. خير كسي اين سؤال را نكرد و پيگير نبود. 

امدادرسانی بهتر شده است 
  زلزله زدگان:

خانه ام ويران  و خانواده ام آواره اند
گفت وگوی جوان با يكی از مصدومان زلزله بستری شده در بيمارستان های تهران 
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چهل و یک س�ال از جلس�ه ای مشابه جلسه 
دیروز در کنگره امریکا گذشته است. حاا که 
تنش با کره شمالی مس�لح به کاهک اتمی به 
حدی رسیده که یک جنگ تمام عیار در افق 
شرق دور بعید نیست، سناتورهای امریکا دچار 
این واهمه شده اند که دمدمی مزاجی ترامپ 
سبب دس�تور وی برای آغاز جنگی اتمی در 
آن منطقه ش�ود. طبق قانون اساس�ی امریکا 
اعان جنگ از اختیارت کنگره امریکاس�ت 
اما رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا حق 
دارد به تهدی�دات آنی با مس�ئولیت خودش 
پاس�خ دهد. بماند که اعضای اروپایی ناتو هم 
نگ�ران درگیر ش�دن در جنگی هس�تند که 
از س�ر خامی ترامپ ممکن اس�ت آغاز شود.

به گزارش »جوان«، سنای امریکا روز چهارشنبه شاهد 
جلسه استماعی درباره فرماندهی اتمی امریکا بود که 
از سال 1976 به این سو بی سابقه است. سناتورهای 
امریکا جلس��ه ای با حضور مقامات نظامی ارشد این 
کش��ور درباره اختیارات انحص��اری رئیس جمهور 
برای صدور دستور حمله هسته ای برگزار کردند.  در 
آغاز جلسه باب کروکر سناتور جمهوریخواه و رئیس 
کمیته روابط خارجی س��نا که اخیراً هم به صراحت 
صاحیت ترامپ را زیر سؤال برده است، تأکید کرد که 
رئیس جمهور امریکا به تنهایی قدرت صدور دستور 
استفاده از س��اح اتمی را دارد و به تنهایی می تواند 
در برابر حمله اتمی احتمالی به امریکا پاس��خ بدهد. 
وی افزود: به محض اینکه دس��توری ص��ادر و تأیید 
شد، راهی برای برگرداندن آن نیست. این سناتور اهل 
تنسی تأکید کرد: به روشنی می گویم که من اطاعی 
از تغیی��رات بازدارندگی امریکا در برابر دش��منان و 
اطمینان بخش��ی به متحدان مان ندارم و می خواهم 
چنان که اس��اف ما در 41 س��ال پیش انجام دادند 
واقعیت های این سامانه پاسخ اتمی را دریابم . کروکر 
سابق بر این گفته بود که می ترسد ترامپ امریکا را به 
مسیر جنگ جهانی سوم بکشاند. وی همچنین گفته 
بود که دونالد ترامپ دارد ریاست جمهوری را مانند 
یک شوی تلویزیونی می گرداند و دست اندرکاران کاخ 

سفید در حال تقا برای » مهار « او هستند.  
عاوه بر کروکر جمهورخواه، سناتور کریس مورفی 
دموکرات هم در این جلس��ه اس��تماع ابراز نگرانی 
کرد:  رئیس جمهور امریکا چنان بی ثبات و ذهن او 
چنان سیال است و آنقدر شیوه تصمیم گیری اش 

مانند دن کیشوت است که ممکن است دستور یک 
حمله اتمی را بدهد که به طرزی وحش��یانه گامی 
باشد برای خروج از منافع ملی امریکا.  در این جلسه 
یکی از نظامیان ارشد این کش��ور درباره اختیارات 
انحصاری رئیس جمهور برای صدور دستور حمله 
هسته ای اعام کرد در صورتی که ارتش امریکا این 
دستور ترامپ را غیرقانونی تشخیص دهد آن را رد 
می کند.  مهمان نظامی این جلسه استماع سنا هم 
از حیث مقام و هم حیث اظهارات جالب   ترین بخش 
قضیه بود. یک ژنرال بازنشسته که البته چندان از 
بازنشستگی او نگذش��ته بود و آخرین مقامش هم 
از اهمیتی راهبردی برخوردار بود. فرمانده س��ابق 
ساح های راهبردی امریکا در دوران ریاست جمهور 
باراک اوباما گفت که اگر او به این باور می رسید که 
دستور ریاست جمهوری امریکا برای حمله اتمی 
پیشدستانه با الزامات ناشی از لزوم رعایت تناسب و 
با قوانین نزاع های مسلحانه مطابقت ندارد، از اجرای 
فرمان سر باز می زد.   ژنرال رابرت کهلر با بیان اینکه 
خوشبختانه این یک موقعیت فرضی است، گفت که 
عقیده دارد که ارتش موظف به اجرای دس��تورات 
قانونی است و وظیفه ای برای اجرای دستورات غیر 
قانونی ندارد.  تأکید ژنرال کهلر درباره اینکه ارتش 
توان سرپیچی از دستور غیر قانونی احتمالی ترامپ 
برای حمله اتمی را دارد، برای سناتور   ها قانع کننده 
نبود. چنان که سناتور دموکرات اد مارکی از ایالت 

ماساچوست که از ایحه ای برای تحدید قدرت اتمی 
رئیس جمهور دفاع می کند، گفت که استدال کهلر 
او را مطمئن نمی سازد.  مارکی بعد از جلسه استماع 
به روزنامه انگلیسی گاردین گفته است: من مطمئن 
نیستم که زنجیره فرماندهی ارتش دستور شلیک 
ساح رئیس جمهور را در شرایط یک جنگ هسته ای 
بازدارنده رد کند. مارکی افزوده است که به نظر او این 
نوعی از زیر مسئولیت شانه خالی کردن سنا در برابر 
گروهی از ژنرال هاس��ت که در بیشتر موارد توسط 

دونالد ترامپ منصوب می شوند . 
   ترامپ تهدید ارزش های غربی است

موقعیت فرضی ناشی از تصمیمات عجوانه ترامپ 
فقط امریکایی ها را نگران نکرده اس��ت. به گزارش 
شبکه خبری سی ان ان حتی برخی از شرکای امریکا 
در پیمان نظامی- امنیتی آتانتیک شمالی)ناتو( 
یعنی اروپایی   ها این نگران��ی را مطرح کرده اند که 
ترامپ فرماندهی سیستم ش��لیک اتمی امریکا را 
به عهده دارد. در واقع آنها نگران این هستند در این 
سیستم رئیس جمهور امریکا به تنهایی می تواند 
دستور شلیک دهد. در واقع اروپایی   ها حاا تعارف 
را کنار گذاشته اند و نگرانی از بی کفایتی ترامپ و 
به خصوص گرایش وی به سوی پوتین به راحتی 
از س��وی رئیس جمهور امریکا به طرزی بی سابقه 
مطرح شده است . رئیس جمهور فرانسه در گفت وگو 
با شبکه خبری بی بی سی گفت که رؤسای جمهور 

امریکا و روسیه تهدیدی علیه ارزش های غرب شامل 
آزادی و مدارا هستند.  امانوئل ماکرون در گفت وگو با 
شبکه خبری بی بی سی گفت: ترامپ و پوتین تهدید 
علیه آزادی و مدارای غربی هستند و خود را از اروپا 
دور می کنند و به انزوا می کشانند.  رئیس جمهور 
فرانس��ه گفت: اکنون درگیری های متعددی در 
جهان اس��ام وجود دارد و مهم اس��ت از کسانی 
حمایت شود که از اسام آزاد دفاع می کنند.  وی به 
وجود داعش و هدف مشترک داعشی    ها که مرگ 
است، اشاره کرد و گفت غرب اشتباه کرد که درباره 
ارزش هایش گفتمان غالب نداشت و اکنون نیاز به 

هدف مشترک و ذهنیت مشترک وجود دارد. 
   ادامه دروغگویی ترامپ و یارانش

موازی با تش��کیک در توانای��ی فرماندهی ترامپ 
تحقیقات کنگره درب��اره رابطه س��تاد انتخاباتی 
وی با روس��یه همچنان ادامه دارد و طبق معمول 
اخبار همچنان دور این موضوع می گردد که ااقل 
نزدیک   ترین یاران وی دراین ب��اره دروغ گفته اند. 
دادستان کل امریکا که برای ادای شهادت درباره 
ارتباط خود با روس��یه به کنگره احضار شده بود، 
ضعف حافظه خ��ود در به ی��اد آوردن رخدادهای 
مربوط به کمپین انتخاباتی سال ۲۰16 دونالد ترامپ 
و تعاملش با روس��یه را دلیل تناقض در اظهارات 
س��ابقش ذکر کرد و گفت هرگز ب��ه کنگره دروغ 
نگفته است.  به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
آسوشیتدپرس،جف  سشنز، دادستان کل امریکا 
روز سه    شنبه بیش از پنج س��اعت به ایراد شهادت 
در کنگره پرداخت و تاش کرد درباره تناقض های 
به وجود آمده در شهادت های سابقش توضیح دهد 
و علت این تناقضات را اوضاع مغشوش در ابتدای 
کاندیداتوری ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری 
دانس��ت.  او همچنین به دنبال پرسش های مکرر 
دموکرات  ها مبنی بر اینکه ترامپ به شکل نامناسبی 
در خصوص تصمیم گیری هایش اعمال نفوذ داشته، 
این مسئله را رد کرد.  این در حالی است که سشنز 
چند ماه پیش در ضمن ادای سوگند گفته بود که 
اطاعی از هیچ گونه رابط��ه بین کمپین ترامپ با 
روسیه ندارد اما برای نخس��تین بار اذعان کرد که 
دستگیری یک مش��اور رده پایین کمپین ترامپ 
به نام » جورج پاپا دوپولوس « به یادش انداخته که 
این مشاور در یک نشستی پیشنهاد ارتباط ترامپ با 

وایمیر پوتین روسیه را داده است. 

هنوز یک هفته از    گزارش  يك
برکناری امرسون 
مننگاوا، معاون رئیس جمهور زیمبابوه نگذشته 
که ارتش این کشور علیه رابرت موگابه دست به 
کودتا زد. مننگاوا که گفته می شود در پشت پرده 
روابط گسترده ای با س�فیر انگلیس در هراره 
داشته ، نفوذ گسترده ای در میان نظامیان دارد 
و بافاصله پ�س از برکناری موگاب�ه به عنوان 
رئیس جمهور موقت جای او را گرفت. امریکا و 
انگلیس از سال 2001 با اجرای برنامه اصاحات 
ارض�ی در زیمباب�وه مخالف�ت و تحریم های 
اقتصادی را علیه دولت موگابه اعمال کرده اند. 
به گزارش »جوان«، ارتش زیمبابوه در واکنش به 
برکناری چندین مقام دولتی از سوی رابرت موگابه، 
تانک های خود را به خیابان ها آورد و دست به کودتا 
زد، کودتایی که بعد از چند روز بحران سیاسی برسر 
جانشینی موگابه، رئیس جمهور 83ساله اتفاق افتاد. 
اس بی مویو، رئیس ستاد تدارکات ارتش زیمبابوه 
روز چهار   ش��نبه در تلویزیون ملی اعام کرد:»ما 
تنها قصد داریم مجرمانی را هدف قرار دهیم که در 
اطراف رئیس جمهور هستند و جنایاتی را مرتکب 
ش��ده و باعث ایجاد رنج های اجتماعی و اقتصادی 
ش��ده اند.«  حزب حاکم زیمبابوه نی��ز در صفحه 
توئیتر خود اعام کرده اس��ت که رابرت موگابه در 
روند انتقال آرام قدرت بازداش��ت ش��ده است.  به 
گزارش رویترز، سه    شنبه ش��ب نظامیان ارتش به 
سمت ش��هر »هراره« پایتخت این کشور حرکت 
کردند و ساختمان ش��بکه دولتی ZBS زیمبابوه 

را به اشغال خود درآورد ند. این اقدام ساعاتی پس 
از آن ص��ورت گرفت که فرمان��ده ارتش زیمبابوه 
هش��دار داد اگر روند برکناری    ه��ا در حزب حاکم 
این کشور ادامه یابد، ممکن است نظامیان مداخله 
کنند. چین که بزرگ ترین شریک تجاری زیمبابوه 
محسوب می شود، گفته که اوضاع را از نزدیک زیر 
نظر دارد و امیدوار است که » طرف های ذی نفع « 
اختافات خود را به شکلی مس��المت آمیز حل و 
فصل کنند. طبق آخرین گزارش    ها، نیروهای ارتش 
زیمبابوه در خیابان های هراره پایتخت این کشور 
مستقر شده اند و منطقه زندگی مقامات دولتی را 
با زره پوش محاصره کرده اند.  ژنرال سیبوسیس��و، 
سخنگوی ارتش زیمبابوه گفته که رابرت موگابه و 
اعضای خانواده او در امنیت هستند. جاکوب زوما، 
رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم دیروز گفت که با 
رابرت موگابه تماس داشته و به نقل از او گفته که 
سالم است اما در حصر خانگی قرار دارد. زوما اعام 
کرد آماده است برای رفع بحران سیاسی زیمبابوه و 
حل اختاف بین گروه های رقیب در حکومت آن 
کش��ور میانجیگری کند.  موگابه از سال 198۰ تا 
1987 به عنوان نخست وزیر و از آن زمان تاکنون 
به مدت 3۰ س��ال رئیس جمهور زیمبابوه بود. به 
گزارش روزنام��ه دیلی میل، با برکن��اری ناگهانی 
موگابه، امرسون مننگاوا، معاون پیشین موگابه به 
عنوان رئیس جمهور موقت جای او را گرفته است. 
مننگاوا، معاون رئیس جمهور زیمبابوه و از اعضای 
رهبری حزب حاکم »زانو پی اف « است و گاه از او 
به عنوان جانشین احتمالی رابرت موگابه نام برده    

می شد اما مننگاوا هفته گذشته پس از اختاف نظر 
با »گریس « همسر موگابه مورد توبیخ قرار گرفت 
و برکنار شد. گریس اصلی    ترین گزینه جانشینی 
موگابه است، اما نظامیان که روابط نزدیکی با معاون 
برکنارش��ده دارند، از منن��گاوا حمایت می کنند. 
ناظران اق��دام موگابه در اخراج منن��گاوا را هموار 
کردن راه برای جانشینی گریس می دانستند. بعد 
از آن منن��گاوا که از حمایت ارت��ش برخوردار بود 
از کش��ور فرار کرد و دیروز با کودتای ارتش به این 

کشور بازگشت. 
   دست انگلیس در کار است

هرچند ارتش زیمبابوه اختافات سیاس��ی بر سر 
جانشینی رئیس جمهور را دلیل اصلی انتقال قدرت 
اعام کرده اس��ت اما گزارش رسانه های این کشور 
حاکی از این است که حمایت های غربی پشت سر 
این کودتا وجود داشته است و انتخاب گزینه طرفدار 
انگلیس به عنوان رئیس جمهور موقت بافاصله پس 
از کودتا، تردید   ها درباره حمایت غربی   ها از این کودتا 
را افزایش داده اس��ت. رابرت موگابه به خاطر نقض 
حقوق بش��ر و رعایت نکردن آزادی های سیاس��ی 
با انتقاد خارجی مواجه بوده اس��ت. وی مشکات 
داخلی را حاصل توطئه خارجی خوانده و به خصوص 
انگلیس را به تاش برای استعمار مجدد زیمبابوه 
متهم کرده اس��ت. موگابه چن��د روز قبل مننگاوا 
را برکنار کرد، اقدام��ی که ناظ��ران آن را واکنش 
موگابه به رواب��ط او با انگلیس می دانن��د.  روزنامه 
کاس��ی دیلی زیمبابوه در فوریه ۲۰16 با اشاره به 
گزارش های غیررس��می حمایت   هایی انگلیس از 

مننگاوا نوشته بود:»این مسئله می تواند بوسه مرگی 
بر روی ریاس��ت جمهوری مننگاوا باشد.«  هرچند 
انگلیس در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 
زیمبابوه هرگونه حمایت از کاندیدا   ها را رد کرده بود 
اما گزارش   ها حاکی از این بود که انگلیس در پشت 
پرده از مننگاوا حمایت می کرد. یک استاد دانشگاه 
آکسفورد چند روز قبل در گفت وگو با روزنامه های 
زیمبابوه پس از برکناری معاون رئیس جمهور گفته 
بود ک��ه رئیس جمهور، مننگاوا را ب��ه خاطر روابط 
پنهان با انگلیس برکنار کرد. مننگاوا در دهه 198۰ 
به انگلیس ها گفته بود:»من در مقایس��ه با موگابه 
رهبر مؤث��ر و تکنوکرات تری هس��تم.«  با توجه به 
اینکه روابط انگلیس با اتحادیه اروپا بر س��ر مسئله 
برگزیت کاهش یافته است، این مسئله سبب شده 
انگلیس سیاست سابق خود برای بازگشت مجدد 
به آفریقا از س��ر بگیرد.  زیمبابوه در جنوب آفریقا 
زمانی با عنوان » رودزیا « از مس��تعمرات انگلیس 
بود اما در س��ال 196۵ اقلیت سفیدپوست ساکن 
این مستعمره به طور یکجانبه اعام استقال کردند 
که با مخالفت انگلیس مواجه شد. پس از چند سال 
مقابله سیاسی از سوی بریتانیا و جامعه بین المللی، از 
جمله تحریم های اقتصادی، همراه با مبارزه مسلحانه 
گروه های طرفدار حکومت اکثریت سیاهپوس��ت، 
سرانجام در سال 198۰ بین دولت سفیدپوستان، 
انگلیس و استقال طلبان توافقی به دست آمد که 
در نتیجه آن، این س��رزمین با نام جدید زیمبابوه 
استقال یافت و قدرت به یک دولت بومی منتقل و 

اداره این کشور از دست انگلیسی   ها خارج شد. 
   امریکا متهم ردیف دوم 

عاوه بر مداخله انگلیس در امور زیمبابوه دس��ت 
امریکا نیز در کودتا علیه موگابه مشهود است. به 
گزارش روزنامه هرالد زیمبابوه، زیمبابوه با چین 
روابط اقتصادی گسترده ای دارد و حجم مبادات 
دو کشور بالغ بر یک میلیارد دار می شود. امریکا که 
افزایش قدرت چین را برنمی تابد از سال های گذشته 
تاش کرده نفوذ پکن در قاره آفریقا را کاهش دهد. 
بر اساس گزارش رسانه های زیمبابوه، امریکا ساانه 
13۰ میلیون دار به زیمبابوه کمک می کند و بیشتر 
این کمک   ها به دس��ت مخالفان دولت می رسد.  
دولت موگابه از سال ۲۰۰1 برنامه اصاحات ارضی 
را اجرا کرد که بر اساس آن زمین های زیمبابوه را از 
سفید   ها گرفت و به سیاه پوست   ها داد. این مسئله با 
مخالفت انگلیس و امریکا مواجه شده است و این دو 
کشور تحریم های اقتصادی را علیه این کشور اعمال 
کرده اند، حتی امریکایی   ها در واکنش به برنامه های 
دولت موگابه گفته بودند که به دنبال تغییر رژیم 
در زیمبابوه هستند. کودتا پس از آن انجام شد که 
چند روز پیش والتر موزمبی، وزیر خارجه زیمبابوه 
خواس��تار بهبود روابط اقتصادی با غربی   ها شده 
بود. وزیر خارجه زیمبابوه در یک سخنرانی برای 
هیئت های دیپلماتیک که هفته گذشته انجام شد 
از لزوم شروع دیپلماسی با کشورهای غربی استقبال 
کرده و گفته بود:»من ب��ه دنبال یک گفت وگوی 
صادقانه و مستقیم با این کشور   ها )انگلیس و امریکا( 
به منظور از یاد بردن گذش��ته و کشف و پیگیری 
فرصت های اقتصادی مش��ترک هستم«. امریکا 
دیروز کودتای نظامی در زیمبابوه را محکوم نکرد و 
تنها از شهروندان خود در زیمبابوه خواست تا برای 

حفظ امنیت شان در خانه های شان بمانند. 
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آخر و عاقبت دخالت سعودی در لبنان
مصاحبه تلویزیونی س��عد حریری با بوا یعقوبیان و ش��بکه تلویزیونی 
المس��تقبل برای آن راه افتاد تا بر فضای سنگین ضد آل سعود در لبنان 
سایه بیندازد و سعودی    ها بتوانند از این مصاحبه حداقل امتیاز را به دست 
بیاورند. واکنش های نخبگان سیاس��ی به طور خاص و افکار عمومی در 
سطح جامعه لبنان طی روزهای پس از مصاحبه نشان داد که آن مصاحبه 
همان حداقل امتیاز را هم برای س��عودی    ها تأمین نکرده و دیدار بشاره 
پطرس الراعی، اسقف اعظم مارونی با حریری در ریاض، پایتخت آل سعود، 
هم تأییدی بر این نکته بود. در واقع، سعودی    ها از آن مصاحبه نتیجه ای 
نگرفته بودند که می خواهند از این دیدار و حرف  بعدی الراعی نتیجه ای 
بگیرند و معلوم است که این هم نمی تواند تأثیری داشته باشد و التهاب 
ضد سعودی در لبنان آن قدر است که هم سنگر های حریری در جریان 
14 مارس هم ترجیح داده اند کمابیش خود را در جبهه رئیس جمهور و 
دولت لبنان قرار بدهند تا با تأیید آن نمایش تلویزیونی و این دیدار به جبهه 

سعودی    ها بروند تا مورد نفرت عمومی در لبنان قرار بگیرند. 
آخر و عاقبت سعودی    ها از گروگان گرفتن نخست وزیر لبنان تنها به اینجا 
ختم نمی ش��ود بلکه آنها باید منتظر وضعیتی ناگوارتر از این هم باشند. 
پیش درآمد این وضعیت با توبیخ ثامر السبهان، وزیر مشاور آل سعود در 
امور شورای همکاری خلیج فارس، از س��وی امریکایی    ها است. روزنامه 
ااخبار لبنان گزارش داده که الس��بهان دو نشس��ت در روزهای اخیر با 
امریکایی    ها داشته؛ یکی با نماینده آژانس امنیت ملی امریکا و دومی در 
پنتاگون. امریکایی    ها در این دو نشست السبهان را به شدت توبیخ کرده و به 
او گفته اند که برخورد عربستان با لبنان گستاخانه است و این نحو برخورد 
به منافع امریکا در لبنان آسیب می رس��اند. شاید امریکایی    ها در ابتدای 
ماجرا انتظار داشتند حبس حریری در ریاض و فشار بر بیروت نتیجه ای 
علیه دولت لبنان و حزب اه داشته باشد و باعث آشوب اجتماعی علیه این 
دو بشود. این می توانست نتیجه ای مطلوب برای امریکایی    ها باشد اما آنها 
دریافته اند که کل ماجرا جهتی معکوس پیدا کرده و با تشکیل جبهه ای 
متحد در لبنان نمی توانند انتظار آن نتیجه را داشته باشند. حاا امریکایی    ها 
که به هدف خود نرسیده اند قصد خالی کردن پشت سعودی    ها را دارند و با 
توبیخ السبهان، می خواهند به نحوی خود را از اتهام شراکت با سعودی    ها 
در این ماجرا تبرئه کنند. گفته می شود آنها در این جهت نامه    هایی از طریق 
السبهان به محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، فرستاده اند تا به او تذکر 

بدهند که به برنامه شکست خورده خود پایان دهد. 
وجه دیگر از ناگواری وضعیت برای سعودی    ها مربوط به تاش دیپلماتیک 
جدید دولت لبنان می شود که با اظهارنظر جدید میشل عون و سفرهای 
جبران باسیل، رئیس جمهور و وزیر خارجه لبنان، شروع شده است. عون 
در دیدار با اعضای شورای ملی رسانه انگش��ت بر قواعد بین المللی مثل 
توافق وین و حقوق بشر گذاشته که عمل سعودی    ها در بازدداشت حریری 
را نقض این قواعده می داند و می گوید بیش از این صبر نمی کند و »لبنان 
تمامی اقداماتی را که برای آزادی حریری ازم باشد اتخاذ خواهد کرد و با 
کشورهای عربی و غربی برای حل این مسئله در ارتباط است.«  این حرف 
عون دستورالعمل باسیل را برای سفرهایش مشخص کرد که از رفتن به 
بلژیک و فرانسه و در روز سه    شنبه شروع شد و چهار   شنبه هم دیدار او با 
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، در لندن انجام شد و قرار است بعد از 
این به مسکو برود تا با همتای روس خود، سرگئی اوروف، دیدار کند. این 
سفر   ها مقدمه چینی دولت لبنان است تا در صورت خودداری سعودی    ها از 
آزادی حریری، پرونده را به شورای امنیت بکشانند. از حاا معلوم است که 
آل سعود هیچ توجیهی در شورای امنیت نخواهند داشت و به همین جهت 
است که مقدمه چینی می کنند به نحوی حریری را طی یکی دو روز آینده 
آزاد کنند و به خود او هم اجازه داده اند این خبر را از طریق پیام توئیتری 
به اطاع دیگران برساند. تردیدی نیست که سعودی    ها مجبور به آزادی 
حریری هستند اما باز تردیدی نیست که آنها نگران عواقب آزادی او هستند. 
آمدن حریری به بیروت و احتمال افشاگری های او پس از آزادی یا دست کم 
افشای برخی جوانب ماجرا برای سعودی   ها سنگین خواهد بود. به همین 
جهت است که سعودی    ها می خواهند ضمانتی پس از آزادی حریری داشته 
باشد و برای این هم فقط به خود حریری اجازه رفتن به بیروت می دهند 
و خانواده  او را همچنان در گرو خود نگه می دارند. این راه حل بن سلمان و 
دیگر سعودی    ها نمی تواند عامل نجات آنها از آخر و عاقبت گروگان گرفتن 
حریری باشد چرا که می تواند منجر به ورود پرونده به فاز جدیدی از آزادی 
خانواده حریری شود. در هر صورت، آخر و عاقبت گروگانگیری حریری 
و خانوداه اش برای سعودی    ها نمی تواند به این زودی    ها تمام شود و باید 

منتظر مراحل بعدی و شکست های دیگری برای آل سعود بود. 

چراغ سبز سنا برای نافرمانی هسته ای علیه ترامپ
   گزارش2

كودتای انگلیسی در زیمبابوه
معاون موگابه چند روز بعد از برکناری به کمک ارتش علیه او کودتا کرد

 دومین سفر اردوغان به قطر 
در بحبوحه تنش های عربی 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای دیدار با امیر قطر، وارد 
دوحه شد و قرار است دو طرف درباره روابط دوجانبه گفت وگو کنند. 
به گزارش خبرگزاری رس��می قطر )قنا(، رجب طیب اردوغان و هیئت 
همراهش روز چهار   شنبه وارد فرودگاه حمد قطر شد و مورد استقبال خالد 
بن محمد العطیه، وزیر مشاور قطر در امور دفاعی و معاون نخست وزیر این 
کشور، قرار گرفت. قرار است تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و اردوغان 
نشست دور سوم کمیته عالی استراتژیک دو کشور را در دفتر امیر قطر 
در دوحه برگزار کنند. کمیته مذکور در دوم دسامبر ۲۰1۵ اولین نشست 
خود را در دوحه با ریاست مش��ترک اردوغان و امیر قطر برگزار کرد. در 
این نشس��ت 1۵ توافقنامه میان دو کش��ور به امضا رسید. نشست دوم 
این کمیته نیز در 18 دسامبر ۲۰16 در شهر ترابزون ترکیه برگزار شد. 
قرار است اردوغان و امیر قطر به بررس��ی راه های تقویت همکاری های 
دوجانبه و استراتژیک دو کشور و نیز آخرین تحوات منطقه بپردازند. 
خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از فکرت اوزر، سفیر ترکیه در قطر اعام 
کرد:»قرار است در این نشست 1۰ توافقنامه همکاری و یادداشت تفاهم 
در زمینه های حیاتی، اقتصادی و فرهنگی به امضا برسد که از جمله آنها 
توافقنامه حمایت از سرمایه گذاری    ها و توافقنامه بندر حمد و بنادر ترکیه 
و نیز توافقنامه ای در زمینه رس��انه، کشاورزی و گردشگری است.«  این 
دومین سفر اردوغان به قطر از زمان آغاز بحران در منطقه خلیج فارس 
است و تاش    هایی که تاکنون برای میانجیگری و حل این بحران صورت 
گرفته، نتیجه ای دربر نداشته اس��ت. ترکیه در بحران قطر با کشورهای 
عربی از دوحه حمایت کرد و حتی پارلمان ترکیه با اعزام ۵ هزار نیرو برای 

دفاع از قطر در مقابل محور سعودی موافقت کرد.

 گزارش های غیررسمی 
از خودكشی شاهزاده میلیاردر سعودی 

یک حس�اب کاربری در توئیتر فاش کرد، ولید بن طال، شاهزاده 
ثروتمند عربستانی که جزو چهره های بازداشت شده در این کشور 
است، تاش کرده در محل بازداشتش در هتل ریتز کارلتون ریاض، 
با بریدن رگ  دستش خودکشی کند اما از مرگ نجات یافته است. 
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الدیار، حساب کاربری » کشکول « در 
توئیتر که با افشای اخبار سیاسی شناخته می ش��ود، ضمن انتشار خبر 
خودکشی ناکام ولید بن طال شاهزاده میلیاردر سعودی افزود، در پی این 
خودکشی، تمامی وس��ایل موجود در اتاق بن طال به جز تخت و روانداز 
بیرون برده شدند. این حساب کاربری تأکید کرد که بن طال بدون اینکه 
علت کینه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان نسبت به او مشخص باشد، در 
جریان بازجویی    ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این حساب کاربری 
درباره متعب بن عبداه، وزیر سابق گارد ملی عربستان اعام کرد، او در حال 
حاضر در یک پرونده  کیفری متهم به حمله نظامی به طایفه سجائر است. 
طی هفته های گذشته گزارش های مختلفی درباره دستگیری شاهزادگان 
سعودی به دستور محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان منتشر 
شده است. هافینگتون پست روز گذشته نوشت که بعید نیست سیاست 
جدید ملک سلمان و پسرش به فروپاشی سیاسی، اقتصادی و نظامی رژیم 
سعودی بینجامد. این سایت همچنین نسبت به نتایج بازداشت های اخیر در 
داخل عربستان که تنها به این کشور محدود نخواهد شد، هشدار داده است. 
هافینگتون پست نوشت: گویی عربستان در خاورمیانه ای که شاهد تحوات 
سریع است، این همه مشکات برایش کافی نیست که اخیراً بحران جدید 

ناشی از بازداشت 11 شاهزاده و وزیر سابق این کشور را درهم بکوبد. 

عربستان فرودگاه صنعا را از كار انداخت
جنگنده ه�ای ائت�اف عربس�تان ب�ه ف�رودگاه صنع�ا حمل�ه 
کردن�د که ای�ن حمله منج�ر به تخری�ب کامل سیس�تم هدایت 
پ�رواز ف�رودگاه و از کار افت�ادن تمام�ی تجهی�زات آن ش�د. 
رسانه های یمنی گزارش دادند که تمام پروازهای این فرودگاه متوقف 
و راه های ارتباطی یمن با خارج قطع شده است. کمیسر عالی سازمان 
ملل در امور آوارگان اعام کرد که بس��ته شدن گذرگاه های یمن مانع 
کمک رس��انی های انس��انی برای حدود ۲8۰ هزار تن از آوارگان شده 
و خواهان لغو فوری این محاصره شد.   کمیس��ر عالی سازمان ملل در 
امور آوارگان گفت: این تصمیم عربس��تان بر روند کمک   رس��انی های 
بشردوستانه تأثیر گذاشته و مانع تراش��ی  برای کمک رسانی ها، قیمت 
کااهای اصلی از جمله غذا و سوخت را افزایش داده و به دنبال آن درد و 

رنج و فشار بر اهالی افزایش یافته  است.

   عبداه: طالبان باید در مذاکرات صلح شرکت داده شود
عبداه عبداه، رئیس اجرایی دولت افغانستان خواهان آن شد که گروه 
شبه نظامی طالبان در میز مربوط به مذاکرات صلح این کشور با هدف پایان 
دادن به جنگ، کرسی داشته باش��د.  به گزارش روزنامه واشنگتن  تایمز، 
عبداه عبداه روز سه     شنبه گفت: گنجاندن ش��به نظامیان طالبان در 
هرگونه مذاکرات صل��ح دوجانبه یا چند جانبه به منظ��ور پایان دادن به 
جنگی که در چند دهه اخیر تبدیل به جزیی از زندگی افغان     ها ش��ده و 
همین طور به منظور بهره بردن کشور از نتایج صلح، کاماً درست خواهد 
بود. عبداه در سخنرانی در مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی مستقر 
در واشنگتن گفت: دولت کابل تاکنون اقداماتی را برای جذب گروه های 
مختلف افغانستان به فرآیند سیاسی اتخاذ کرده است. در همین راستا 
گلبدین حکمتیار از چهره های برجسته طالبان و رهبر گروه شبه نظامیان 
حزب اسامی گفته سازمان او آماده شرکت در دور بعدی فرآیند انتخابات 

استانی و منطقه ای افغانستان در سال آینده میادی است.  
-------------------------------------------------------------

   کرد    ها حرف های »امریکای خیانتکار « را باور ندارند
کردهای عراق که پس از رفراندوم استقال در اداره منطقه ای کردستان 
عراق کنترل خود بر بخش اعظم اراضی مورد اختاف از جمله کرکوک را 
از دس��ت دادند امریکا را مقصر می دانند و تأکید می کنند که رزمندگان 
پیشمرگه که در نبردهای کرکوک جان خود را از دست دادند »با ساح های 
امریکایی کشته ش��دند.« به گزارش اسپوتنیک،خلیل شیروان فرمانده 
نیروهای  پیشمرگه با تفسیر وضعیت بحرانی که در رابطه با خودمختاری 
کردهای عراق و ایاات متحده بروز کرد، اعام نمود که امریکا به کرد    ها 
خیانت کرد  و در جریان رفراندوم و دوره پسارفراندوم، به کرد    ها پشت کرد 
و به آنها خیانت کرد. ایاات متحده سعی می کند مناسبات خوبی با کرد    ها 
داشته باشد تا مانع از پیشبرد پروژه »هال شیعه« شود، اما سیاست ضد 
ایرانی و ضد شیعه امریکایی    ها نهایتاً ضربه ای به کردهاست. ملت ُکرد دیگر 
به امریکا باور ندارد. کرد    ها نمی توانند به امریکا اعتماد کنند. سیاست امریکا 
همیشه بر اساس منافع و سود آنها استوار بوده است. امریکایی    ها کرد    ها را 
به خاطر منافع خود قربانی کردند و کاری کردند تا کنترل کرکوک به دست 
شبه نظامیان حشد الشعبی بیفتد. امریکا سیاست خود را مطابق با نقشه های 

دور و دراز و حساب های خود در منطقه اجرا می کند.
-------------------------------------------------------------
   نخست وزیر بریتانیا روسیه را به دخالت در انتخابات متهم کرد

ترزا می، نخس��ت وزیر بریتانیا در حمله ای بی سابقه روسیه را به دخالت در 
انتخابات و جاسوسی سایبری متهم کرد.  نخست وزیر بریتانیا که در ضیافت 
شهرداری لندن با حضور شخصیت های مهم بازرگانی سخنرانی می کرد، گفت 
که دولت وادیمیر پوتین برای » تضعیف جوامع آزاد « تاش می کند و افزود: 
» دولت روسیه با اشاعه گزارش های نادرست در رسانه    ها قصد دارد تفرقه ایجاد 
کند، اما با آنکه بریتانیا خواستار یک رویارویی مداوم با روسیه نیست، ازمنافع 
خود حفاظت خواهد کرد.«  اظهارات خانم می  در تقابل آشکار با اظهارات هفته 
گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا است که گفته بود عدم مداخله 

روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰16 امریکا را باور می کند. 

عون رسمًا عربستان را 

 

به ربودن حریری متهم كرد
ظاهراً میشل عون فهمیده محمد بن سلمان عاقه ای ندارد سعد 
حریری را به لبنان بازگرداند و به همین دلیل روز گذشته برای اولین 
بار عربستان سعودی را به صورت رسمی متهم کرد که آشکارا قواعد 
حقوقی را زیر پا گذاشته و نخست وزیر لبنان را بازداشت کرده است. 
میش��ل عون، رئیس جمهور لبنان در دیدار با اعضای شورای ملی رسانه 
گفت: بعد از 1۲ روز از رفتن س��عد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان 
به ریاض، دیگر توجیهی برای عدم بازگشت او وجود ندارد و ما معتقدیم 
که او در عربستان بازداشت شده است و این چیزی است که نقض توافق 
وین و حقوق بشر محسوب می شود. میشل عون تأکید کرد: لبنان تمامی 
اقدامات��ی را که ب��رای آزادی حریری ازم باش��د اتخاذ خواه��د کرد و با 
کشورهای عربی و غربی برای حل این مسئله در ارتباط است.  این اولین بار 
است که میشل عون در طول دو هفته گذشته عربستان را به صورت رسمی 
متهم به ربودن نخست وزیر لبنان کرده است. وی پیش از این تاش  کرده 
بود از طریق تاش های پشت پرده دیپلماتیک ریاض را متقاعد کند سعد 
حریری را آزاد کند. در واکنش به این اظهارات میشل عون، سعد حریری 
در توئیتی نوشت: حال من خیلی خوب است و همانطور که وعده دادم به 
لبنان عزیزم بازمی گردم. اما ناظران با توجه به شرایط نگهداری وی نسبت 
به اعتبار توئیت های سعد حریری تردید دارند. سعد حریری پیش از این 
توئیتی نوش��ته بود که طی یکی دو روز آینده به بیروت بازخواهد گشت، 
هرچند خانواده اش در عربستان خواهند ماند. ناظران معتقدند آل سعود 
با نگه داشتن خانواده س��عد حریری می خواهد او را تحت فشار و کنترل 
داشته باشد.  باوجود این به نظر می رسد مقامات لبنانی برای بازگرداندن 
سعد حریری مصمم هستند. وزیر خارجه لبنان اعام کرد در صورتی که 
سعد حریری قبل از یک   شنبه آینده به کشورش بازنگردد احتمااً گام های 
جدیدی را اعام کند. جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان بعد از دیدار با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت: اگر سعد حریری تا روز یک   شنبه به 
لبنان بازنگردد بیروت تصمیمات و گام    های جدیدی را که در این زمینه در 
نظر دارد، اعام خواهد کرد. وی همچنین از اتحادیه اروپا و فرانسه خواست 
شرایط بازگشت امن حریری به کشورش را در راستای پایان دادن به شک و 
تردید   ها و حمایت از ثبات لبنان فراهم کنند.  این وزیر لبنانی به خبرنگاران 
گفت: میشل عون، رئیس جمهور لبنان از چارچوب زمانی یک هفته ای از 
زمان آغاز تاش های دیپلماتیک برای حل این موضوع صحبت کرد. پس از 
پایان این یک هفته ما مجبور خواهیم شد به سراغ قوانین بین المللی برویم. 
صحبت    هایی مطرح است که در صورتی که حریری تا یک   شنبه به کشورش 
بازنگردد بیروت سراغ سازمان ملل برود. البته مقامات فرانسوی گفته اند، 

فعاً تحرکی در این زمینه صورت نگرفته است.

15



حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5239 |  پنج ش��نبه 25 آب��ان 1396 | 27 صف��ر 1439 |  اذان ظه��ر: 11:49 | 
غروب آفتاب: 16:57 | اذان مغرب:16: 17 | نیمه شب شرعی:23:06 |      اذان صبح فردا: 05:15 | طلوع آفتاب فردا: 06:42 |

نما | محمود   محمد تبریزی روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداه گنجي
سردبير: غامرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پاك 384

سازمان آگهی ها:  88498473
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز   88498475-76-77 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

    وحيد مهري
چندي پیش در مراس��مي كه س��تاد صیانت از آثار فرهنگي و 
پلیس امنیت عمومي ترتیب دادند، بخشي از فیلم هاي غیرمجاز 
سطح شهر امحا شد، اما متأسفانه همچنان شاهد قاچاق كااي 

فرهنگي هستیم.
 فیلم پرفروش »نهنگ عنبر سلكشن رؤيا« هم در شبكه غیرمجاز 
توزيع ش��د و اين فیلم قبل از آنكه بتواند سیر طبیعي خود را در 
ش��بكه نمايش خانگي تجربه كند، به صورت قاچاق در ش��بكه 
غیرمجاز توزيع ش��د. اين روند همچنان ادامه خواهد داش��ت تا 
زماني كه نهادهاي مس��ئول به فكر ترتی��ب دادن امحاي چند 

میلیون فیلم غیر مجاز باشند و به اين فعالیت بسنده كنند. 
بس��یاري از تهیه كنندگان با اكران فیلم خارجي در س��الن هاي 
سینما مخالف هستند و معتقدند عاقه مندان به سینماي جهان 
مي توانند فیلم ها را از طريق ماهواره يا اينترنت يا شبكه غیرمجاز 
كه توسط دوستان فیلم هاي آن امحا شد، تهیه  كنند و ببینند، اما 

ظاهراً نگاه اين گروه به فیلم خارجي با عملكردشان مغايرت دارد 
و صرفاً به دنبال شوآف هستند. 

اگر اين امكان براي وزارت ارش��اد يا متولیان ام��ور وجود ندارد 
مي توان راهكار مناس��ب ديگري فراهم كرد و با نظارت شوراي 
پروانه نمايش ويدئويي در وزارت ارشاد آثاري با ممیزي مناسب 
و درس��ت مجوز دريافت كنند و در ش��بكه نماي��ش خانگي و 
كانال هاي معتبر قرار گیرند، نه مانند فعالیت برخي از شركت هاي 
زيرمجموعه VOD كه فیلم را تغییر مي دهند و به بهانه اينكه 
بیننده ندارد، فیلم سه ساعته را به 9۰ دقیقه تقلیل مي دهند و 
مخاطب را از آنچه قرار اس��ت ببیند منزجر مي كنند. اگر ستاد 
صیانت و دوستان در مؤسسه رسانه هاي تصويري وظايف خود را 
به درستي انجام دهند و با نظارت وزارت ارشاد محتواي درست و 
قابل نمايش در شبكه نمايش خانگي تهیه كنند، به خودي خود 
بازار اكران خیاباني برچیده مي  شود. به ياد بیاوريم زماني كه فیلم 
سینمايي در سینما اكران مي شد و نسخه پرده اي آن به سرعت در 
بازار خیاباني قرار مي گرفت، اما با تمهیدات وزارت ارشاد در مدتي 
كوتاه فیلم با كیفیت و با قیمت نازل در بازار شبكه نمايش خانگي 
قرار داده شد و به تبع آن با نظارت پخش كنندگان و سینماداران و 
وزارت ارشاد بازار قاچاق فیلم ايراني به صورت پرده اي منحل شد. 
بهتر است به جاي برگزاري شو آف توسط برخي تهیه كنندگان و 
سوپراستارها به فكر راهكار درست باشیم. فعالیت ستاد صیانت 
محصوات فرهنگي در جمع آوري بازار قاچاق اگرچه مهم و كامًا 
ازم است، اما تنها منجر به امحاي تعدادي از فیلم هاي غیرمجاز 

و پاك شدن صورت مسئله مي شود.

 قاچاق فيلم هاي سينمايي
چه زماني ريشه كن مي شود؟!

داستان زندگي شهيد حس�ن آب شناسان به قلم گلستان 
جعفريان از سوي انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسيد. 
»او نگاهش را به ارث گذاشت« داستان زندگي يكي از فرماندهان 
هشت سال دفاع مقدس است كه با نثري داستاني و خواندني 
براي گروه سني نوجوانان نوشته و منتشر شده است. گلستان 
جعفريان، نويسنده با سابقه حوزه ادبیات پايداري، در مقدمه اي 
كه سال 88 بر اين كتاب نوشته، توضیح داده است كه هدف او 
از نگارش اين كتاب، پرداختن به نوع نگاه شهید آب شناسان به 

زندگي و خانواده است، نه بعد نظامي او:
اين نوشته داستان واره اي است از زندگي پرفراز و نشیب حسن 
آب شناسان. او پیش از آنكه فرمانده اي توانا، چريكي بي نظیر 
در برنامه ريزي، اجرا و طراحي نقش��ه هاي جنگ باشد، از نظر 
شخصیتي فرد مهمي اس��ت. او در كودكي و نوجواني پسري 
پرمس��ئولیت بود، چراك��ه در خانواده اي فقیر ام��ا با فرهنگ 

بزرگ شده بود. . .  
اين مرد بزرگ پس از شهادتش میراثي نداشت جز 4 هزار جلد 
كتاب و انبوهي از يادداش��ت هاي عرفاني ك��ه از روح زيباي او 
سخن مي گفت. به پسرش افشین گفته بود: »پسرم، من براي 
تو پول، ملك و فرش به ارث نگذاشته ام. من در زندگي به دنبال 
بهتر كردن منزل، وسايل زندگي يا پس انداز پول هايم در بانك 
نبوده ام. من در زندگي به دنبال ساختن شخصیت خودم بودم. 
به دنبال ش��كل گرفتن نگاه و ديدگاهم به دنیا و مسائل جاري 
در آن. امیدوارم آنچه در من نس��بت به دين، اعتقادات و حس 
بندگي و تسلیم در مقابل پروردگارم محقق شده،  براي شما هم 

توشه اي باشد و چراغ راهي!« 
جعفريان ك��ه در كارهايش معمواً ش��خصیت بیش از حادثه 
برايش اهمیت دارد، در اين اثر نیز ت��اش دارد با پرداختن به 
روحیات و س��بك زندگي شهید آب شناس��ان، شخصیت او را 
به مخاطب معرفي كند، از اين رو كتاب، »او نگاهش را به ارث 
گذاشت« نامگذاري ش��د. اين اثر كه در 12 فصل تدوين شده، 
از خاطرات دوران كودكي ش��هید آغاز ش��ده و تا ش��هادت او 
ادامه مي يابد. يك كتاب كم حجم، اما خواندني كه به مخاطب 
نوجوان مجال مي دهد زندگي يك��ي از فرماندهان جنگ را از 
نگاهي نزديك تر دنبال كند. چاپ س��وم »او نگاهش را به ارث 
گذاشت«، بیست و هشتمین اثر از مجموعه »قصه فرماندهان« 
است؛ مجموعه اي كه گفته مي شود تاكنون 1/5 میلیون نسخه 
از آن به فروش رفته است. داستان زندگي شهید آب شناسان از 
سوي سوره مهر در شمارگان هزارو1۰۰ نسخه و به قیمت 5۰ 

هزار ريال منتشر شده است.

داستان زندگي شهيد حسن آب شناسان به چاپ سوم رسيد 
شهيدي كه ميراثش ۴ هزار جلد كتاب بود

   محمدصادق عابديني
مدير يازدهمين نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال 
معتقد است، اين نمايشگاه وقتي موفق خواهد 
بود كه اس�تارت آپ هاي ايراني بتوانند بازار 
خود را پيدا كنند و صادرات داش�ته باشند. 
يازدهمین نمايش��گاه بین المللي رس��انه هاي 
ديجیتال، روزهاي پاياني خود را پش��ت س��ر 
مي گذارد، اما هنوز اس��تارت آپ هاي ايراني به 
گرمي میزبان عاقه منداني هس��تند كه براي 
مش��اهده آخرين تحوات خدمات، فعالیت ها 
و سرويس هاي ديجیتالي ش��ركت هاي ايراني 
خ��ود را به مصاي ب��زرگ ام��ام خمیني )ره( 
مي رسانند. با وجود اينكه میزان استقبال از اين 
نمايشگاه نسبت به نمايشگاه هايي مانند كتاب 
يا مطبوعات پايین تر اس��ت، اما مي شود شور و 
شوق خاصي را در میان ش��ركت هاي بزرگ و 
كوچك ايراني ك��ه در زمینه خدمات ديجیتال 
فعالیت مي كنند، مش��اهده كرد. ش��لوغ ترين 
غرفه هاي نمايشگاه مربوط به اپراتورهاي تلفن 
همراه است كه سیمكارت هاي رايگان اعتباري 
و ديتا مي دهن��د و بع��د از آن از غرفه هايي كه 
دوربین ه��اي واقعیت مجازي را براي س��رگرم 
شدن بازديد كنندگان ارائه مي دهند، استقبال 
خوب��ي مي ش��ود. نشس��ت هاي تخصصي در 
خصوص فضاي مجازي نیز در شبستان مصاي 
تهران برگزار مي شود، نشست هايي كه ابتدا قرار 
بود با ثبت نام قبلي برگزار ش��ود، اما در نهايت 

بدون اين تشريفات در حال برگزاري هستند. 
  نمايشگاه 2 برابر بزرگ شده

روز گذش��ته، س��ید مرتضي موس��ويان، مدير 
يازدهمین نمايش��گاه بین المللي رس��انه هاي 
ديجیتال در نشس��تي رس��انه اي، ب��ه اهداف 
برگ��زاري اي��ن نمايش��گاه پرداخ��ت و گفت: 
يازدهمین نمايش��گاه رس��انه هاي ديجیتال با 
همه كمبودها در حال برگزاري است و به لحاظ 

وسعت دو برابر نمايشگاه سال گذشته است. 
موسويان با اشاره به استقبال خوب شركت هاي 
ايراني از اين نمايشگاه گفت: امسال نمايشگاه با 
حضور 442 شركت و مؤسسه و 12۰ استارت آپ 

برگزار مي شود. 
وي تصري��ح ك��رد: س��عي كرده اي��م آخرين 
تكنولوژي هاي موجود را در اين نمايشگاه داشته 
باش��یم و از اين لحاظ مي توان گفت نمايشگاه 
رسانه هاي ديجیتال مي تواند مشابه نمايشگاه 
gitex2۰17 باشد و توانسته ايم در استفاده از 

برخي تكنولوژي ها فاصله خود كم كنیم. 
وي با بی��ان اينكه تع��داد ش��تاب دهنده ها در 

كش��ور ب��ه رق��م 54 افزاي��ش يافته اس��ت، 
خواستار س��رمايه گذاري براي باارفتن تعداد 

شتاب دهنده ها شد. 
   ميز صادرات براي ديجيتالي ها 

موس��ويان با اش��اره به ايجاد كارگ��روه ويژه در 
نمايش��گاه يازدهم براي راه اندازي میز صادرات 
براي ش��ركت هاي فعال در زمینه رس��انه هاي 
ديجیتالي و استارت آپ هاي ايراني گفت: مركز 
فناوري اطاعات و رس��انه هاي ديجیتال با يك 
شركت خصوصي در راستاي توسعه میز صادرات 
تفاهمنامه اي را منعقد ك��رد كه اين تفاهمنامه 
تبديل به قرارداد مي ش��ود تا كشورهاي هدف 
براي صادرات محصوات ديجیتال شركت هاي 
داخلي هدايت شوند. قرار است با مطالعاتي كه 
انجام مي شود، اين موضوع در نمايشگاه سبیت 
آلمان نیز طي شود. به گفته وي، در اين نمايشگاه 
نمايندگاني از كشور تركیه حاضر هستند كه اين 
مقدمه اي براي ش��روع فعالیت صادراتي است و 
براي سال آينده نیز برنامه دقیقي داريم تا بتوانیم 

مقدمات اين امر را فراهم كنیم. 
   17 هزار كانال تلگرامي شامد گرفتند

رئیس مركز فن��اوري اطاعات و رس��انه هاي 
ديجیت��ال وزارت ارش��اد، درباره ثبت ش��امد 
)شناسنامه الكترونیكي محتواي ديجیتال( نیز 
توضیح داد: هم اكنون 17 هزار كانال در تلگرام 
و 74 هزار سايت داراي نشان شامد شده اند، در 
اين میان حدود چند هزار صفحه در شبكه هاي 
اجتماعي نیز در كشور شامد دريافت كرده اند. 
اين ط��رح در ابتدا حماي��ت از مالكیت مادي و 
معنوي دارندگان محتوا و بستر را پشتیباني  و 
در گام بعدي به مردم كمك مي كند بتوانند در 
بستري ارتباط داشته باشند كه با خود اظهاري 
و ارائه مش��خصات ازم در چارچ��وب ضوابط 

تعیین شده فعالیت كنند. 
موس��ويان با رد برخي ش��ايعه ها در خصوص 
اعطاي ش��امد به ش��بكه اجتماعي فیسبوك 
تأكید كرد: مركز فناوري اطاعات و رسانه هاي 

ديجیتال به هیچ عنوان اقدام به اعطاي شامد 
به كانال ها، صفحات و س��ايت هاي فیلتر شده 

نخواهد كرد. 
 وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه به هر بستري 
در فضاي مجازي خارجي مي توان شامد داد، اما 
به بسترهاي فیلتر شده در داخل كشور به هیچ 

عنوان شامد نخواهیم داد. 
   ايجاد كمپين »فرهنگ يار شو« 

موسويان از ايجاد زمینه نظارت مردمي بر فضاي 
مجازي با راه اندازي كمپین »فرهنگ يار شو« 
خبر داد و گفت: اين كمپین با زيرساخت شبكه 
اجتماعي راه اندازي شده و در اين كمپین افراد 
ياد مي گیرند چطور محتوا را انتش��ار بدهند يا 
به عنوان فرد حقیقي ناش��ر ديجیتال ش��وند. 
همچنین در اين كمپین افراد از معافیت مالیاتي 
برخوردار مي شوند و اگر كارشان گسترش پیدا 
كند از تخفیف هاي ويژه بیمه تأمین اجتماعي 

برخوردار خواهند شد. 
مدير نمايشگاه رسانه هاي ديجیتال با اشاره به 
كمبودهاي نمايش��گاه از تدوين كتاب اجراي 
نمايش��گاه خبر داد و گفت: اي��ن كتاب مبناي 
برگزاري نمايشگاه براي سال آينده خواهد بود 
و قطعاً نمايشگاه سال آينده نسبت به نمايشگاه 

امسال حرفه اي تر برگزار خواهد شد. 
موسويان وعده داد: براي نمايشگاه سال آينده از 
حدود سه ماه قبل از برگزاري نمايشگاه اطاعات 
شركت كنندگان در آن منتش��ر خواهد شد تا 

امكان قرار هاي كاري از قبل مهیا شود. 
وي تصريح ك��رد: هدف از برگزاري نمايش��گاه 
ايجاد گردش مالي براي شركت كننده ها است. 
  افزايش 160 درصدي بازديد از نمايشگاه

طبق آمار ارائه ش��ده از س��وي رواب��ط عمومي 
يازدهمین نمايشگاه رسانه هاي ديجیتال، میزان 
بازديد از اين نمايشگاه نس��بت به سال گذشته 
16۰ درصد افزايش يافته اس��ت. میزان حضور 
فعاان فضاي مجازي و مديران نیز با رشد 2۰۰ 

درصدي روبه رو بوده است. 
ارائه اين آمار ها در مقايس��ه با س��ال هاي تقريباً 
خل��وت نمايش��گاه، نش��ان دهنده آن اس��ت 
كه نمايش��گاه براي رس��یدن به حد مطلوبي از 
بازديد كننده راه طواني پیش رو دارد. به خصوص 
اينكه نمايشگاه رس��انه هاي ديجیتال در اجرا با 

ضعف هاي آشكاري روبه رو بود. 
عمده فعالیت هاي ديجیتالي و بر خط بر بس��تر 
اينترنت انجام مي ش��ود اين در حالي اس��ت كه 
س��رويس دهي اينترن��ت در فضاي نمايش��گاه 
رسانه هاي ديجیتال با مشكات متعددي رو به 
رو بوده و در روزهاي اخیر مواردي از قطع اينترنت 
در نمايشگاه و كاهش چشمگیر سرعت دسترسي 

به اينترنت وجود داشته است.
 مشكل ديگري كه بازديد كنندگان در نمايشگاه 
با آن برخورد داش��ته اند، ضعف شديد نمايشگاه 
در بحث اطاع رس��اني و راهنمايي مراجعان بود، 
به نحوي كه برخ��اف نمايش��گاه هاي كتاب يا 
مطبوعات اطاعات ش��ركت كنندگان به صورت 
ديجیتالي در اختیار كیوسك هاي راهنمايي قرار 
مي گرفت. در اين نمايشگاه كه بستر فعالیتش ارائه 
پیش��رفت هاي ديجیتالي و خدمات الكترونیكي 
اس��ت، راهنمايان مجبورند از طريق نقش��ه هاي 
كاغذي و به صورت دستي اقدام به جست وجوي 
ن��ام غرفه ها كنن��د و در بعض��ي م��وارد حتي از 

خدمات رساني به مراجعان معذور مي شوند.

گزارش»جوان« از يازدهمين نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال 

»استارتآپ«هابهدنبالبازارميگردند

ساخت فيلم »ستارخان« كليد مي خورد
نماينده مردم تبريز و آذرش��هر در 
مجلس از تولید يك فیلم با محوريت 
»س��تارخان« توس��ط يك��ي از 
كارگردان��ان مطرح خب��ر داد. زهرا 
ساعي در مجلس شوراي اسامي با 
تأكید بر ضرورت استفاده از ابزار هنر 
و سینما براي شناس��اندن نامداران 
تاريخ آذربايجان گفت: تمامي مسئوان استاني و متولیان حوزه 
فرهنگي بايد نهايت حماي��ت ازم از هنرمندان ب��راي افزايش 

شناخت مردم از مفاخر و بزرگان آذربايجان را انجام دهند. 
وي به ديدار مشترك خود و دكتر پزشكیان، نايب رئیس مجلس 
شوراي اسامي با آقاي ورزي، كارگردان چندين فیلم و سريال 
تلويزيوني اش��اره كرد و گفت: پس از چندين س��اعت جلس��ه 
تخصصي و حمايت و پیگیري هاي بنده و دكتر پزشكیان، آقاي 
ورزي براي ساخت يك فیلم با محوريت »ستارخان« همزمان با 
سالگرد درگذشت اين قهرمان ملي در سال جاري اعام آمادگي 
كرد. نماينده مردم تبريز و آذرش��هر در مجلس شوراي اسامي 
اظهار كرد: امیدوارم از اين پس هنرمندان ديگر نیز در راس��تاي 
شناس��اندن فرهنگ غني آذربايجان و مجاهدت هاي قهرماناني 
همچون ستارخان در حوزه ملي و بین المللي دست به كار شوند و 

بنده نیز با تمام توان از اين عزيزان حمايت خواهم كرد. 
      

»سفرتايلند« مشتري جديد پيدا كرد
 در میان فیلمنامه هاي تأيید شده براي ساخت، نام »سفر تايلند« 
به تهیه كنندگي و كارگرداني محمد درمنش جالب اس��ت. اين 
كارگردان كه در كارنامه اش آث��اري متناقض به لحاظ مضمون 
چون »هیام« با رويكرد استراتژيك و »آژانس ازدواج« با نگاهي 
دم دستي به كمدي وجود دارد، نامي عجیب را براي فیلم جديد 
خود انتخاب كرد كه يادآور آثاري است كه در چند سال اخیر براي 
جذب مخاطب بیشتر و فرار از محدوديت حجاب در لوكیشن هاي 

خارج از كشور تولید شدند. 
پیش از اين عبدالرضا كاهاني با ساخت فیلم »ما شما را دوست 
داريم خانم يايا« در تايلند توانست پیش از اكران فیلمش براي 
مخاطبان عام و برخي رسانه ها جذابیت تماشا فراهم كند، چنانكه 
نشريه »بلیت« در اولین شماره اقدام به انتشار گزارش میداني از 
نحوه ساخت اين فیلم در تايلند كرد! حاا بايد ديد كه »درمنش« 
هم سر از سواحل تايلند درمي آورد يا اينكه نام فیلمش را بر اساس 

موقعیتي داستاني در داخل كشور انتخاب كرده است. 
      

 مسافر خارجي تحويل دهيد 
و يك بليت رايگان براي سفر بگيريد!

ايرانیان خارج از كشور مي توانند به عنوان بازارياب و تور اپراتور عمل 
كنند، اين افراد مي توانند به ازاي معرفي پنج توريست خارجي از 
بلیت رايگان سفر به ايران استفاده كنند. معاون گردشگري گفت: 
ايرانیان خارج از كش��ور مي توانند به عنوان بازارياب و توراپراتور 
عمل كنند، اين اف��راد مي توانند به ازاي معرفي پنج توريس��ت 

خارجي از بلیت رايگان سفر به ايران استفاده كنند. 
محمد محب  خدايي، معاون گردش��گري در نشس��ت تورگردانان 
مجازي گردش��گري از طرح جديد و عجیب »بازاريابي گردشگر« 
با هدف بهره  گیري از ظرفیت ايرانیان مقیم خارج از كشور رونمايي 
كرد. همچنین در اين نشست محمدي، نماينده وزارت امور خارجه 
گفت: »جمعیت كثیر ايرانیان در پن��ج قاره با پراكندگي خوبي كه 
دارند مي تواند به عنوان ي��ك ظرفیت در اختیار س��ازمان میراث  
فرهنگي قرار گیرد، بیش از 5 میلیون ايراني در كشورهاي مختلف 
زندگي مي كنند، جمع  آوري نخبگان و افراد تأثیرگذار ايراني در ساير 
كشورها در يك بانك اطاعاتي از اهداف وزارت امور خارجه است. «

      
ديگر هيچ مسئولي »قلقلي« را دوست ندارد!

ش��هرام اس��مي كه با ايفاي نقش 
»قلقلي« براي بچه هاي نسل پیشین 
شناخته مي ش��ود، از فضاي امروز و 
بي  توجهي به خود گايه كرد و گفت: 
»كسي سراغي از »قلقلي« نمي گیرد.« 
بازيگر نقش »قلقل��ي« درباره اينكه 
چق��در در اي��ن س��ال ها مدي��ران 
صداوسیما از حال وي جويا شده اند، گفت: حدود چند سال پیش 
خبر مرگ من پخش شد، اما هیچ مديري تماس نگرفت تا بپرسد 
من زنده هستم يا نه. فكر مي كنید چند نفر همین مصاحبه كنوني 

را مي خوانند و حتي اگر هم بخوانند چه نفعي برايشان دارد؟
اسمي درباره اينكه برنامه هاي كودك امروزي را چگونه مي بیند، 
اظهار كرد: به نظرم اين برنامه ها چندان جذابیتي ندارند و ترجیح 
مي دهم درباره آنها حرفي نزنم. فعاً فقط سريال هاي شبكه تماشا 
را مي بینم كه از میان آنها »مختارنامه« را دوست دارم، چون فكر 
مي كنم حرف هاي خوبي در آن بیان مي شود. وي در پايان درباره 
اينكه در اين سال ها چقدر پیشنهادهاي خوب داشته است، گفت: 
متأسفانه من به عنوان شهرام اسمي و همچنین قلقلي در اين 

سال ها فراموش شده ايم.

حكمت 18۴
از آن زمان كه حق به من نش��ان 

داده ش��ده هرگز در آن ش��ك و 

ترديد نكردم.

هادی  عسگری     دیده بان

ورك شاپ خيريه براي كمك به زلزله زدگان 
كرمانشاه برگزار مي شود

ب�ا حض�ور هنرمن�دان ت�راز اول هنره�اي تجس�مي، ورك ش�اپ خل�ق 
و ف�روش آث�ار هن�ري، ب�ه منظ�ور همراه�ي و كم�ك ب�ه زلزل�ه زدگان 
غ�رب كش�ور در كارگاه اصل�ي ح�وزه هن�ري برگ�زار خواه�د ش�د. 
به همت مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري و گروه تجس��مي بنیاد روايت فتح، 
ورك ش��اپ خلق و فروش آثار هنري با حضور تعدادي از هنرمندان پیشكسوت و 
تراز اول هنر انقاب، به منظور كمك به زلزله زدگان شهرها و روستاهاي كرمانشاه 
در محل كارگاه اصلي مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري واقع در تهران، خیابان 
سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار خواهد شد. سید مسعود شجاعي طباطبايي، 
مدير مركز تجسمي حوزه هنري درباره برگزاري اين حراج آثار هنري گفت: پس 
از اين اتفاق ناگوار و مصائب و مش��كاتي كه براي مردم مناطق زلزله زده به وجود 
آمد، تعداد زيادي از هنرمندان بر آن شدند تا به نحوي اداي ديني به بازماندگان اين 
حادثه داشته باشند. با توجه به اعام آمادگي اين عزيزان و دغدغه اي كه در مجموعه 
مديران حوزه هنري و بنیاد روايت فتح در اين رابطه وجود داشت، تصمیم بر آن شد 
تا شرايط براي فروش آثار هنري به نفع كمك به بازماندگان زلزله كرمانشاه فراهم و 
همین طور ورك شاپ خلق اثر با حضور برخي از هنرمندان شاخص هنر انقاب در 
حوزه هنري برگزار شود. وي افزود: به اين ترتیب ان شاءاه روز سه شنبه 3۰ آبان ماه 
تعدادي از آثار با ارزش هنرمندان انقاب با حداقل قیمت هاي پايه به مزايده گذاشته 
خواهد شد. شايان ذكر است، عوايد فروش آثار خلق شده در اين ورك شاپ كه روز 
سه شنبه 3۰ آبان ماه از ساعت 9 صبح تا 19 عصر در كارگاه اصلي مركز تجسمي 
حوزه هنري برپا خواهد شد، به صورت كامل براي كمك به زلزله زدگان غرب كشور 

در اختیار ايشان قرار خواهد گرفت. 

                   

    تجسمی

شلوغ ترين غرفه ها مربوط به اپراتورهاي 
تلف��ن همراه اس��ت كه س��يمكارت هاي 
راي��گان اعتب��اري و ديت��ا مي دهن��د و 
بع��د از آن غرفه هايي ك��ه دوربين هاي 
واقعي��ت مج��ازي را ب��راي س��رگرم 
ش��دن بازديد كنن��دگان ارائ��ه مي دهند

مراس�م بزرگداش�ت اولين س�الگرد درگذشت سردار 
بي ادع�اي ح�وزه فرهن�گ و رس�انه، مرح�وم ح�اج 
حس�ن ش�ايانفر، روز 28 آب�ان م�اه برگزار مي ش�ود. 
از مرحوم حاج حس��ن ش��ايانفر، با عنوان گنجینه اس��رار 
انقاب نام برده مي ش��ود. وي از اوايل دهه 7۰ در مؤسسه 
كیهان فعالیت رسانه اي داشت و ستون »نیمه پنهان« به 

همت اين روزنامه نگار منتشر مي شد. 
وي نقش بزرگي در افش��اي عناصر ضدانقاب و وابسته به 
استكبار جهاني داشت. تیزهوشي و درايت حسن شايانفر 
در شناخت حلقه هاي پنهان جريان هاي انحرافي سیاسي 
و فرهنگي سبب شد تا مجموعه كتب »نیمه پنهان« شكل 
گیرد و اكن��ون به عنوان يكي از مراج��ع و منابع مطالعاتي 

دانش��جويان و پژوهش��گران 
به شمار آيد. 

 ش��ايانفر هی��چ گاه تمايل��ي 
براي طرح نام خ��ود در ذيل 
و  فرهنگ��ي  فعالیت ه��اي 
سیاس��ي كه ب��ا مديريت وي 
در روزنامه كیه��ان و محافل 
فكري، مطالعات��ي و. . . انجام 
داده است، نداشت و همواره به عنوان يك سردار گمنام در 
عرصه جنگ نرم فعالیت مي كرد. مرحوم ش��ايانفر، معاون 
پژوهش روزنامه كیهان، س��ال گذش��ته بعد از تحمل يك 

دوره بیماري جان به جان آفرين تسلیم كرد.

برگزاري اولين سالگرد درگذشت مرحوم شايانفر

پس از زمين لرزه اي كه در اس�تان كرمانش�اه رخ داد و 
بسياري از مردم شهرها و روستاها دچار آسيب شدند، 
س�ينماگران ايراني همدردي خود را با مردم زلزله زده 
ابراز كردند و برخي از آنها از جمله بهرام رادان به استان 
كرمانشاه رفتند تا به زلزله زدگان خدمت رساني كنند. 
در اين بین، عوامل فیلم »خانه دختر«، »صفر تا س��كو« 
و »ملي و راه هاي نرفته اش« نیز بخش��ي از درآمد اين سه 
فیلم را به زلزله زدگان اختص��اص دادند و نويد محمدزاده 
جايزه بهترين بازيگر مرد جش��نواره براتیساوا را به مردم 

زلزله زده تقديم كرد. 
به��رام رادان كه ب��راي كمك به م��ردم زلزل��ه زده به 
اس��تان كرمانش��اه س��فر كرد، با انتش��ار ويدئويي در 
صفحه اينستاگرام خود نوش��ت: » وقتي امشب از كنار 
كاروان هاي حم��ل اقام م��ورد نیاز زلزل��ه زدگان رد 
مي شدم، تحت تأثیر اين همه نوعدوستي و وطن دوستي 
هموطنانم  قرار گرفتم و دعا كردم كه كاش اين محبت ها 
فراموش نشود و مختص اين چند روز نباشد. حواسمان 
به زمس��تان پیش رو باش��د، حواس��مان به س��اكنان 
مسكن هاي مهرمان باشد، حواسمان به همديگر باشد. 
. . من فردا در كرمانشاهان هستم تا اگر كمكي از دستم 

برمي آمد، خدمتگزار باشم.« 
محمد شايسته، تهیه كننده فیلم »خانه دختر« در صفحه 
اينس��تاگرام خود اعام كرد كه تمامي فروش روز دوشنبه 
29 آبان اي��ن فیلم س��ینمايي كه با اس��تقبال قابل قبول 

مخاطبان نیز روبه رو شده به زلزله زدگان استان كرمانشاه 
تقديم خواهد كرد. 

از سوي ديگر عوامل فیلم سینمايي »صفر تا سكو« نیز در 
روزهاي گذشته اعام كردند كه 1۰ درصد از فروش هفته 
اول اين فیلم س��ینمايي به زلزله زدگان استان كرمانشاه 
تعلق خواهد گرفت و ديروز نیز محمد نیك بین، همس��ر 
تهمینه میاني ك��ه تهیه كنندگي فیل��م »ملي و راه هاي 
نرفته اش« را ب��ر عه��ده دارد، اعام ك��رد تمامي فروش 
امروز)دي��روز( جديدترين س��اخته تهمین��ه میاني به 
حادثه ديدگان زلزله غرب كش��ور اختصاص خواهد يافت. 
نويد محمدزاده، پس از دريافت جايزه بهترين بازيگر مرد 
از جشنواره براتیساوا براي فیلم »بدون تاريخ بدون امضا« 
اين جايزه را به مردم زلزله زده استان كرمانشاه كه همچون 

او كرد    زبان هستند، تقديم كرد. 
طن��از طباطباي��ي، بازيگر س��ینماي ايران هم با انتش��ار 
يادداش��تي، ضمن تس��لیت به زلزله زدگان غرب كش��ور 
نوش��ت: » اان نه وقت براي گايه هس��ت، نه  وقت براي 
بررسي مسائل زير ساختي، اان اين ثانیه ها هستن كه براي 
مرگ و زندگي و جون هموطنانم��ون داره دل دل مي زنه، 
اان فقط وقت عمله، ، شده حتي يك عدد ژاكت، يك عدد 
پتو، خوراكي هر چیزي كه در خونه هامون هست كه بتونه 
مورد نیاز و اس��تفاده عزيزان داغديده و آسیب ديده باشه. 
حتماً تو قفسه خونه هامون هرقدر هم دستمون تنگ باشه، 

يك عدد قوطي كنسرو پیدا میشه.« 

حمايت ستاره هاي سينما از آسيب ديدگان زلزله


