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واعظی: اقدام اخیر امريکا به اتحاد بیشتر ملت ايران منجر شد
اقــدام  گفــت:  جمهــوری  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
ســپاه  مــورد  در  امریکایی هــا  اخیــر  نابخردانــه 
پاســداران انقــاب اســامی، بــرای آنهــا نتیجــه 
معکوس به همراه داشــت کــه با محکومیــت عمومی مواجه 
و بــه همبســتگی و اتحــاد ملــی بیشــتر در ایــران منجر شــد.به 
گــزارش ایرنــا، محمــود واعظــی در دیــدار جمعــی از مدیران 
اجرایی، سیاســی و اقتصادی کشور، با بیان اینکه دشمنان و در 
رأس آنهــا امریکا دســت به اقداماتــی می زنند که با هیچ عقل 
و منطق سیاســی ســازگاری ندارد، افزود: هــدف امریکایی ها از 
ایــن اقدامــات نابخردانــه ایجاد تفرقه و شــکاف در بیــن ارکان 
نظام اســامی و ملت ایران اســت که خوشــبختانه در طول 40 
ســال گذشــته تاش آنها نتیجه معکوس داشــته و به افزایش 
اتحاد و همبســتگی ملی در کشــور تبدیل شــده اســت.واعظی 
بــا بیــان اینکه ســال گذشــته بــا اعمــال تحریم ها و فشــارهای 
اقتصــادی امریــکا علیه ملت ایران ســال ســختی بــود، اضافه 
کرد: خوشــبختانه با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاش 
همه جانبــه دولت و دیگر نهادهای مســئول کشــور و همچنین 
مقاومــت و ایســتادگی مــردم در برابر مشــکات از بســیاری از 
ســختی ها عبور کردیم.رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین 
با اشــاره به اینکه ســال 98 با سیل گســترده در 25 استان کشور 
آغاز شد که خســارت های فراوانی به همراه داشت، ادامه داد: 
همه ما وظیفه داریم با سعی و تاش نسبت به حل مشکات 

مــردم و جبران خســارت های ناشــی از این ســیل کــه در تاریخ 
کشــور به لحاظ گستردگی بی ســابقه بوده است، بکوشیم. وی 
با بیان اینکه ســیل اخیر در کنــار ویرانی ها، نقاط مثبتی هم به 
همــراه داشــت کــه مهم تریــن آن، تقویت روحیه همبســتگی 
ملی و انســجام، همیــاری و اتحــاد مردم، مســئوان، نهادها و 
نیروهای مسلح بود، افزود: بارش های اخیر مزیت دیگری هم 
داشــت و آن برطرف شدن مشکل کم آبی و رفع بخش زیادی 
از اثرات خشکســالی در کشــور بود. واعظی با تأکید بر اینکه در 
ســال جــاری همه باید دســت به دســت هم دهیــم و با تاش 
همه جانبــه و کمــک به رونــق تولید ملی، برای حل مشــکات 
مردم بکوشــیم، اظهار داشت: من تردید ندارم که ملت ایران 
با وحدت، انسجام و همبستگی ملی، امریکا، صهیونیست ها و 

حامیان شان را ناامید خواهد کرد.

خبـــر

www.ion.ir و www.iran-newspaper.com ببینید و بخوانیدایران عصر را در  

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطاع رسانی مجازی 

آموزش و پرورش و خاطره سیلی که می ماند 
سال هاســت که گفته ایــم و گفته اند، 
تصویــب  نوشــته اند،  و  نوشــته ایم 
کرده ایــم و تأکید کرده اند که آموزش 
و پرورش زیربناســت به این معنا که 
بــرای برپا کردن هر مفهــوم پایداری 
باید میــان آن مقولــه و نظام تعلیم 
و تربیت پیوند برقرار شــود تا اســتوار 
بمانــد؛ امــا ایــن گــزاره کــه بــه ظاهر 
معارضــی نــدارد و در ســطح کام از 
توافقــی همگانــی حکایــت می کنــد 
در واقــع از چــه ســخن می  گویــد و کــدام حقیقــت را در دل 
خود جای داده اســت؟ بــه نظر می رســد پیامدهای حادثه 
تأســف بار ســیل اخیر در برخی استان های کشــور عزیزمان 
می تواند یک بار دیگر نسبت نهاد آموزش عمومی با دیگر 
بخش های پیکره جامعه را گوشــزد کند و این واقعیت را به 
رخ بکشــد که هیچ رویدادی در زیســت انســانی را نمی توان 
ســراغ گرفت که بر آموزش و پرورش تاثیر نگذارد و از سوی 

دیگر، از نظام تعلیم و تربیت متأثر نشود.
ســیل که راه افتاد آب با خود خیلی چیزها را برد: انســان ها ، 
خودروهــا و حتــی ســاختمان هایی را بلعیــد، خانواده هــا را 
بی خانمان کرد، اســتحکام بناها را گرفت و در خفیف ترین 
حالت، زندگی روزمره را مختل کرد. در این میان نخســتین 
ســطح برخــورد آمــوزش و پرورش بــا این حادثــه غم بار از 
طریق آســیب به فضاهای آموزشی شــکل گرفت. مدارس 
تحت تأثیر سیل باید در اولین فرصت ممکن پس از فروکش 
ســیل و تخلیه رواناب ها برای ادامه تحصیل دانش آموزان، 
آن هم در آســتانه امتحانات و در فصل کنکور آماده ســازی 
می شــدند. تخلیــه مــدارس آب گرفته، شست وشــوی گل  و 
ای، پاکسازی بهداشتی، بررسی استحکام مدارس مناطق 
ســیل زده، جانمایــی بــرای ادامــه تحصیــل دانش آمــوزان 
مــدارس غیرقابل اســتفاده یــا تخریبی بخشــی از این روند 
بود. همزمان با برنامه ریزی برای زدودن مدارس مناطق 
ســیل زده از پیامدهــای این حادثه دلخــراش  دو کار دیگر 
هــم بایــد بــه عنــوان اقدامــات دارای اولویــت زمانــی در 
دســتور کار قــرار می گرفت: فراهــم کــردن امکاناتی برای 
اسکان فرهنگیان سیل زده و تأمین کتاب های درسی برای 
دانش آموزانی که آب خروشــان کتاب و دفترشان را نیز با 
خــود برده بود. آیا با انجــام این کارها مأموریت آموزش و 
پــروش در مناطق ســیل زده پایان می یابد و بحران ســیل 

برای این وزارتخانه به پایان می رسد؟
 پاســخ این پرســش مســلماً نمی توانــد مثبت باشــد، بلکه 
مدیریت اصلی بحران در این مناطق از منظر نظام تعلیم 
و تربیت تازه زمانی آغاز می شــود که آب ها به مجاری خود 

باز می گردند، ســیمای شــهر و روســتا از گل وای و دیگر آثار 
حادثــه شســته می شــود، جــوش و خــروش ماشــین آات 
آرام  آســمان  بالگردهــا در  و غــرش  زمیــن  ســنگین روی 

می گیرد و نیروهای جهادی به خانه هایشان بازمی گردند.
پــس از آنکه ســه اقــدام اولیه پیش  گفتــه پایان یافــت، یعنی 
مــدارس در همــه نقاط ســیل زده بازگشــایی شــد، کتاب های 
درســی در دســترس دانش آمــوزان قــرار گرفــت و فرهنگیان 
اسکان داده شــده به خانه هایشان بازگشتند، نوبت به ایروبی 
رســوبات غیرمادی ای می  رســد که ســیل برجا گذاشته است؛ 
در ایــن هنگام دغدغه هــای اصلی آموزش و پــرورش به این 
شرح است: از چه راه هایی می توان دانش آموزان و فرهنگیان 
ســیل زده را از نظــر روحــی و روانــی به ســطحی رســاند که در 
کمترین زمان ممکن آمادگی ازم برای حضور در کاس های 
درس را پیــدا کننــد؟ و آن دســته از خانواده  هــای فرهنگی که 
زندگــی خود را در ســیل از دســت دادند، در وضــع اقتصادی 

کنونی چگونه خسارت هایشان را  جبران خواهند کرد؟
 بی گمــان، آمــوزش و پــرورش بــه تنهایــی و بــدون کمــک 
دیگر دســتگاه ها، ســازمان های مردم نهاد، خیــران و مردم 
نمی توانــد دو دغدغــه مهم و بزرگ یادشــده را رفع کند اما 
هرچه در توان دارد به کار خواهد گرفت تا در این رستا نقش 
مؤثــری ایفا کند. بر همین اســاس، برای هر یــک از مناطق 
ســیل زده اســتان هایی به عنوان معین تعیین شــده  اســت 
تــا کاهــش آام دانش آمــوزان و فرهنگیان ســیل زده و رفع 
کمبودهــای آنــان با بهره گیــری از ظرفیت هــای دیگر نقاط 
کشور سرعت بیشتری پیدا کند. همچنین پس از گردآوری، 
به روزرســانی و اعتبارســنجی آمار فرهنگیان آسیب دیده از 
ســیل، ســاز و کاری فراهم می شــود تا پرداخــت مطالبات و 

معوقات این دسته از همکاران در اولویت قرار گیرد.
در ایــن میان بیشــترین نگرانــی را بچه های کنکــوری دارند؛ با 
تجربه ای که از زلزله کرمانشــاه به دست آمده است، اردوهای 
آموزشــی بــرای ایــن دانش آمــوزان تــدارک دیده می شــود تا 
عقب ماندگی آنان از دیگر دانش آموزان کنکوری جبران شود. 
تکلیــف امتحانات نهایــی و زمان پایان ســال تحصیلی هم تا 
یکی دو روز آینده مشخص می شود.  همان طور که از نخستین 
روزهای وقوع سیل »پیک  امید« کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان در این مناطق مســتقر شــد، برنامه های فرهنگی 
و هنری معاونت پرورشــی و فرهنگــی  و کانون پرورش فکری 
برای دانش آموزان ســیل زده ادامــه خواهد یافت. از یاد نبریم 
کــه آســیب حــوادث غیرمترقبــه خســارت بار  در روح و روان 
دانش آموزان به اندازه ای اســت که در برخی نقــاط راه اندازی 
زمیــن بازی اولویت بیشــتری از دایر کــردن کاس درس دارد. 

روحیــه بچه هــا بــرای مــا از نمره 
مهم تر است.

فرهنگ سازی حزبی
انتخابات ریاســت اولین سال هفتمین دوره فعالیت خانه 
احزاب روز گذشــته برگزار شــد. خانه احزاب برخاف تصور 
رایج جایی برای طرح موضعگیری ها و مجادله های سیاسی 
نیســت. برعکس آنچه در اساسنامه خانه احزاب قید شده، 
پرداختــن به حقوق صنفی احزاب اســت صرفنظر از اینکه 
چه گرایشــی داشته باشند. خانه احزاب همچنین می تواند 
با اظهار نظر کارشناســی دربــاره قوانین و مقررات مرتبط با 
فعالیت احزاب و پیشــنهادهای اصاحی برای این قوانین 
که می تواند تســهیل کننده و تقویت کننده فعالیت احزاب 
در کشــور باشد، به توسعه تحزب در کشــور یاری برساند. در 
دوره ششم خانه احزاب  بررسی  قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های 
سیاسی و صنفی در نشست های متعدد با وزارت کشور و مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســامی ســبب شــد که در نهایــت طــرح جدیدی بــه مجلس ارائه شــود. 
همچنین ما نشســت های متعــددی را درباره اصاح قانــون انتخابات با معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری برگزار کردیم و در تدوین ایحه مربوط به آن مشــارکت 
کردیــم. بــر همین قیــاس موضوعــات دیگری همچون نحــوه اجــرای قانون جرم 
سیاسی که در سال 1395 به تصویب رسید نیز از جمله مسائلی هستند که می توانند 
مــورد توجــه خانه احزاب قرار بگیرند و از ســوی اعضای خانه پیگیری شــوند. البته 
ممکن اســت برخی افراد فعالیت خانــه احزاب را در انجام ماقات های سیاســی 
یا گفت وگوهای سیاســی منحصر بدانند اما بی شک تعداد بیشتری از اعضای این 
تشکل صنفی-سیاسی نگاه عمقی تری به مسائل دارند و بهبود قوانین و مقررات را 
برای فراهم آمدن زیرساخت های مناسب فعالیت احزاب مد نظر قرار می دهند. 

زیرا معتقدند حرکت در جهت توسعه آزادی های مدنی 
مقدمه ای برای توسعه تحزب در کشور است.

دســتگاه دیپلماسی کشــور روز گذشته دســتخوش چند تغییر 
و تحــول مهــم بــود. محمدجــواد ظریف بــه نظر می رســد در 
راســتای تحکیم بیشــتر جایــگاه وزارت خارجه برخــی تغییر و 
تحوات را کلید زده اســت. او پیش از این بهرام قاســمی یکی 
از دیپلمات های خوشــنام و مورد اعتمــاد خود را راهی پاریس 
کرد تا ســفیر ایران در یکی از کشورهای مهم اروپایی شود. وزیر 
خارجــه دیــروز با صــدور حکمی جای قاســمی در مســئولیت 
ســخنگویی وزارت خارجه را پر کرد. بر این اســاس سید عباس 
موسوی سکاندار سخنگویی این وزارتخانه خواهد بود. او پیش 
از این در ســمت هایی چون رئیس اداره دیپلماســی رسانه ای، 
دبیر اول سرکنســولگری ایــران در هنگ کنگ و رایزن ســفارت 
ایــران در هلند مشــغول فعالیت بوده اســت. حســین جابری 
انصــاری دیگر دیپلماتی بود که دیــروز از ظریف حکم گرفت. 
جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور سیاسی 
بــه ســمت معــاون امــور مجلــس و ایرانیــان وزارت خارجــه 
منصــوب شــد. در پــی ایــن انتصاب، علــی اصغــر خاجی هم 
جایگزین جابری انصاری و دســتیار ارشــد وزیر خارجه در امور 
ویژه سیاســی شــد. خاجــی از دیپلمات های ارشــد وزارت امور 

خارجه اســت که پیش از این در ســمت هایی همچون معاون 
اروپــا و امریــکا، مدیــر کل خلیج فارس و ســفیر در کشــورهای 
عربســتان، بلژیک و چین خدمت کرده اســت. در ادامه تغییر 
و تحــوات در دســتگاه دیپلماســی کشــور با توجه بــه انتصاب 
محمدتقی صابری، معاون امور مالی و اداری وزارت خارجه به 
عنوان ســفیر جدید ایران در تاجیکستان، محمدجواد ظریف، 
حسین پناهی آذر معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه 
را به عنوان معاون امور اداری و مالی منصوب کرد. پناهی آذر 
که دارای مدرک کارشناســی حقوق و کارشناســی ارشد حقوق 
بین الملــل اســت، پیــش از ایــن در ســمت هایی چــون رئیس 
اداره حقوق بین الملل عمومی، مدیر کل امور مجلس، ســفیر 
جمهوری اســامی ایران در ســوئد، ســفیر جمهوری اســامی 
ایــران در هلند، مدیرکل حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و 
ســفیر جمهوری اسامی ایران در ایرلند فعالیت داشته است. 
عــاوه بر این تغییر و تحــوات جدید پیش از این مجید تخت 
روانچــی از دیگــر دیپلمات هــای مــورد اعتمــاد ظریــف نیز به 
عنوان سفیر ایران در سازمان ملل مسافر نیویورک شده است.
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6گزارش دادگاه پتروشیمی؛ حقوق دو هزار داری سپر بای تحريم!

  آنچه سیل  آورد - میزان رواناب ها در سطح کشور به حدود 50 میلیارد مترمکعب رسید  که 3.5 برابر سال گذشته است 
- دریاچه ارومیه حدود 50 سانتی متر افزایش ارتفاع آب داشته  است - اکثریت تااب های کشور  احیا شدند

 با گفتارهایی از مسعود خوانساری، عباسقلی جهانی، عزیزاه مهدیان، لطفعلی بخشی ، معاون وزیر راه 
و میزگردی با حضور اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز و گزارشی از سیل بندهایی که مردم ساختند
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 گفت وگو با علی نصیریان وزیر ارشاددر مراسم معارفه معاون مطبوعاتی:
در باره فراخوان کمک به سیل زدگان

روحانی در  دیدار یک ساعته وزیر ورزش:

 حال رسانه های 
همه ما مسئول هستیمما خوب نیست

 خیال مردم ازآینده 
تیم ملی فوتبال راحت باشد

گــــزارش
گـروه اقتصادی

بــه گفته کارشناســان ســیاب های اخیر که 
همزمان با آغاز ســال نو بــه تدریج بیش از 
یک سوم استان های کشور را درگیر کرده در 
100 سال اخیر بی سابقه بوده است. هر روز برآوردهای خسارت 
بــه بخش های مختلف اســتان های درگیر از کشــاورزی گرفته تا 
زیرســاخت ها تغییــر می کند و جای خــود را به اعــداد بزرگتری 

می دهد به طوری که برآوردها از خســارت ده ها میلیارد تومانی 
ســیل و آبگرفتگی های سال 98 خبر می دهد که البته همچنان 
دامنــه آن درحــال گســترش اســت و شــهرهای دیگــری را نیــز 
تهدید می کند.  بخش کشــاورزی بزرگترین قربانی سیاب های 
اخیر اســت که 60 درصد خســارات را به خود اختصاص داده و 
معیشــت یک میلیون نفر به صورت مســتقیم تحت تأثیر این 

بای طبیعی قرار گرفته است. درحالی که پیش از این خسارت 
وارده بــه بخش کشــاورزی 6 هــزار و 700 میلیارد تومــان برآورد 
شــده بــود، رئیس دفتــر مدیریت بحــران و کاهــش مخاطرات 
وزارت جهاد کشاورزی، از خسارت 1۵هزار میلیارد تومانی سیل 

به کشاورزی در 26 استان کشور خبر داده است.

صفحــات 4 ، 7 ، 11 تــا 14 و 20 ، 21 رابخوانید

 آنچه سیل
 با خود آورد و برد؟

گزارش »ایران« از دورنمای یک اقتصاد سیل زده

خسارت سیل به کشاورزی خسارت سیل به راه هاخسارت به واحدهای صنعتیخسارت کلی سیل
6700 هزار میلیارد 3/520004

تومان
میلیارد 
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تومان
تخریب و آسیب جدی دید

 هزار 89
واحد مسکونی

 وزارت خارجه سخنگوی جدید،  سفیران تازه
معاون و دستیار ظریف را معرفی کرد 

 ديپلمات ها 
در رفت و آمد

گفت وگو با سخنگوی جدید وزارت خارجه

 در فضای مجازی فعال تر خواهیم شد
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اصناف و بازار

چهــار  ســال ۱۳۹۷  عملکــرد  گــزارش 
وزارت  جمهــوری،  ریاســت  معاونــت 
ورزش و بانــک مرکــزی و برنامه هــای 
ســال جاری آنها، در جلســات جداگانه 
حجت ااســام حســن روحانــی رئیس 
ایــن  از  بــا رؤســای هریــک  جمهــوری 

دستگاه ها بررسی شد.
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ایــن جلســات  ریاســت جمهــوری، در 

کــه روز گذشــته بــا حضــور محمدباقــر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشــور، لعیا جنیــدی معــاون حقوقی، 
سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری، 
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی، مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانــان و عبدالناصــر همتــی رئیــس 
کل بانــک مرکــزی و به ریاســت رئیس 
جمهوری تشکیل شد؛ هر یک از رؤسای 

این دســتگاه ها به تشــریح دســتاوردها 
و برنامه های اجرا شــده در ســال ۹۷ در 
حــوزه عملیاتی تحت مدیریــت خود و 

برنامه های سال جاری پرداختند.
روحانــی نیــز در ایــن جلســات پس 
قدردانــی  بــا  گزارش هــا،  اســتماع  از 
شــده،  انجــام  زحمــات  و  تاش هــا  از 
رهنمودهــا و نکاتــی ضــروری را بــرای 
بهبــود رونــد اجــرای برنامه هــای ســال 

جاری این دستگاه ها و وزارتخانه ها ارائه 
کرد. چهارشــنبه گذشته نیز در جلسات 
جداگانــه ای میــان رئیس جمهــوری و 
وزیر نیرو، با وزیــر، معاون امور مجلس 
و  اداری  ســازمان  و  جمهــوری  رئیــس 
استخدامی، عملکرد ســال گذشته این 
ســه دســتگاه دولتی و برنامه های ســال 
جاری آنــان در حضور رئیس جمهوری 

بررسی شد.

در جلساتی جداگانه با حضور رئیس جمهوری بررسی شد

عملکرد سال ۹۷ و برنامه های سال جاری چهار دستگاه دولتی
با موافقت رهبر انقاب؛ نیروهای جهادی 

جانباخته در حادثه واژگونی قایق گمیشان 
»شهید خدمت« محسوب می شوند

بــا موافقت رهبر انقــاب، نیروهای جهــادی مردمی جانباخته 
در حادثــه واژگونــی قایــق در شــهر گمیشــان »شــهید خدمت« 
محســوب می شوند. جانباختگان این حادثه شــامل تعدادی از 

امدادگران اهل سنت نیز بوده اند.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دفتــر مقام معظــم رهبــری، حضــرت آیت اه 
خامنه ای با درخواست نماینده ولی فقیه در استان گلستان برای »شهید خدمت« 
اعام شــدن امدادرســانان جهادگر مردمــی جانباخته در حادثــه واژگونی قایق در 
سیل گمیشان موافقت کردند. شامگاه ششم فروردین ماه ۹۸ قایق حامل نیروهای 
مردمی که برای جلوگیری از نفوذ سیاب به شهر گمیشان تاش می کردند، واژگون 

شد که در این حادثه شش نفر از جهادگران جان باختند.

جهانگیری: دستگاه ها زمانبندی 
جبران خسارت سیل زدگان را تا سه شنبه ارائه کنند

معــاون اول رئیــس جمهوری گفت: همه دســتگاه های کشــور موظفند بــا برآورد 
دقیق خســارات ناشــی از ســیل، برنامه های شفاف و زمانبندی شــده خود را برای 
جبران خسارات و نیز اصاح و بازسازی واحدهای آسیب دیده در مناطق سیل زده 

تا سه شنبه همین هفته نهایی و ارائه کنند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی معاون اول رئیس جمهوری، اســحاق جهانگیری 
در جلســه نحــوه تأمین مالی جبران خســارت های ناشــی از ســیل در اســتان های 
ســیل زده، اظهــار کــرد: اولویت اصلی دولت از ابتدای شــروع بحران ســیل، حفظ 
جان مردم بوده و در این مسیر از تمام ظرفیت ها و توانمندی  ها به منظور کاهش 

خسارات جانی و مالی استفاده کرده است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به نامه اخیر مقام معظم رهبری درخواست 
رئیس  جمهوری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات 
ســیل و بازســازی مناطق سیل زده و تأکید ایشــان بر ضرورت استفاده حداکثری از 
تمامــی ظرفیت هــای قانونــی، مالی و بودجه ای کشــور در این زمینــه گفت: مقام 
معظــم رهبــری که از ابتــدای وقوع بحران ســیل دغدغه کمک رســانی و امداد به 
مردم سیل زده را داشته اند، تأکید کرده اند که اولویت دولت در وهله نخست باید 
اســتفاده حداکثــری از تمامی ظرفیت هــای قانونی، مالی و بودجه ای کشــور برای 
جبران خســارات سیل باشــد و در صورت ضرورت با برداشــت از صندوق توسعه 

ملی نیز موافقت کرده  اند.
معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از حضور شــبانه روزی مردم، دســتگاه ها 
و نهادهــای عمومــی و نیروهای مســلح برای مقابله با بحران ســیل تصریح کرد: 
اگر ســیل پیامدهای تلخی به همراه داشــت اما در کنار این تلخی ها و ســختی ها، 
همدلی، انسجام و وحدت مردم و دستگاه ها را به نمایش گذاشت و پیام خوبی از 

اتحاد ملت ایران در برابر مشکات به دنیا مخابره کرد.
ë تمجید از مردم دهاویه

اســحاق جهانگیری همچنین در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام با انتشــار 
ویدئویــی نوشــت: فیلــم و تصویــری که ایــن روزها با عنوان »ســیل بند انســانی 
دهاویه« در شــبکه های اجتماعی می چرخد، نشــانه گویایی از غیرت و حمیت 
جوانان و حیات اجتماعی جامعه ایرانی است. دهاویه که همه ما به آن تعلق 
خاطــر داریــم، کانــون خاطره های مقاومت ملت ما و نماد شــرف و حماســه در 
دوران دفــاع مقــدس اســت و همچنــان هــم می توانــد حماســه آفرین باشــد؛ 
حماسه امروز اما از نوع دیگر است. حماسه ها را باید به سوی همبستگی ملی و 
چاره اندیشــی برای کمک به آســیب دیدگان و جبران خسارات و ساختن دوباره 
مناطق آســیب دیده بکشانیم. اولویت اصلی دولت از ابتدای وقوع سیل، حفظ 
جان مردم بوده و هســت. خسارت های مادی و خرابی های خانه و شهر و روستا 
را می تــوان و بایــد با همیــاری و همدلی دولت و مردم ســاخت و به فضل الهی 

خواهیم ساخت.

واکنش دیپلمات سابق به پیشنهاد کیهان
نصرت اه تاجیک، ســفیر پیشــین ایــران در اردن پیشــنهاد روزنامــه کیهان برای 
صفر کردن صادرات نفتی عربســتان را از منظر اجرایی شــوخی خواند و گفت: نه 
در جــو داخلی کشــور و نظر مــردم و نه از نظر منطقه اصــًا ظرفیت اجرای چنین 

پیشنهادهایی وجود ندارد.
به گزارش »انتخاب«، روزنامه کیهان در شماره دیروز خود پیشنهاد داده است که 
ایــران ظرف یک ســال صادرات نفت عربســتان از طریق دریای ســرخ  را به صفر 
برساند تا از این طریق، امریکا از اقدامات ضد ایرانی خود دست بکشد. تاجیک در 
گفت وگو با »انتخاب«، در واکنش به این پیشــنهاد، گفت: فارغ از اینکه این مسأله 
عملی باشــد یا نه، چنیــن موضوعی دو جنبه دارد؛ یکی جنبــه تبلیغی - روانی یا 
جنگ روانی و دیگری جنبه سیاســی. او با اشــاره به بحث سیاســی پیشــنهاد صفر 
کردن صادرات نفت عربستان ادامه داد: واقعاً منطقه در حال حاضر کشش چنین 
کارهایی را ندارد. اکنون منطقه درســت روی بشــکه باروت قرار دارد و فقط منتظر 
یک جرقه است. لذا به عقیده من از منظر سیاسی، ظرفیتی برای عملی کردن این 
قضیــه وجود نــدارد. او ادامه داد: اینکه فکر کنیم چنین موضوعی جنبه عملیاتی 
به خودش بگیرد، بســیار بعید اســت و به نظر من شــاید بیشتر یک بحث روانی-
تبلیغی باشــد. به گفته وی، مســؤلیت پذیری ما ایجاب می کند که قدم هایمان را 
به دقت برداریم. هرکس آزاد است هرچه می خواهد بگوید اما اینکه ما فکر کنیم 
جنبه اجرایی خواهد داشــت یا مسئولین کشور یا نهادهای تصمیم گیر در مسائل 
سیاســت خارجی تن به این چیزها می دهند، بســیار بعید می د انم. یعنی در حد 

صفر می دانم.
ایــن دیپلمــات ســابق بــا بیــان اینکــه اتفاقًا این نــوع پیشــنهادها بــازی کردن 
در زمیــن ترامــپ اســت، گفــت: ترامــپ دنبال ایجــاد جنگ روانی اســت و ما 
هرچــه بــه این جنگ روانــی با هر پیشــنهادی، چه مســتقیم چه غیرمســتقیم 
بدمیم، این آتش شــعله ور می شــود. از طرفی، اقتصاد ما ضربه پذیر اســت و 
با این پیشــنهادها، کشــورهایی کــه می خواهند با ما کار کنند، می ترســند و کنار 

می کشند.

از  مــاه  یــک  حــدود  سیاســی/  گــروه 
تصویــب  و  بودجــه  ایحــه  کار  پایــان 
نهایــی آن گذشــته اســت. این عــدد با 
توجــه به دســتور رهبر معظــم انقاب 
بــرای اصــاح ســاختار بودجــه کشــور 
یــک معنــای مهــم دارد؛ از چهــار مــاه 
زمانــی که ایشــان برای ایــن کار در نظر 
گرفته انــد، ســه مــاه دیگــر باقــی مانده 
اســت. ســه ماهی کــه هنوز چشــم انداز 
آن برای این کار مشــخص نیســت. ۱۷ 
بهمــن مــاه بود کــه رئیــس مجلس در 
شورای اداری قم از دستور رهبر معظم 
انقاب برای اصاح ساختاری در نظام 
بودجه ریــزی کشــور ظرف ۴ مــاه آینده 
خبــر داد و بــر لــزوم توجــه مســئوان و 
مدیران به مسائل داخلی کشور و پرهیز 
از مشاجرات سیاســی تأکید کرد. اما در 
این فاصله تنها خبر منتشــر شــده این 
اســت که هفته قبل ســازمان و برنامه و 
بودجــه چارچوب مفهومــی اصاحات 
جــز  کــرد.  ارائــه  را  بودجــه  ســاختاری 
این چنــدان خبری از تمرکــز نهادهای 

مختلف برای این کار نبوده است. 
 
ë اولین قدم دولتی ها

تــا اینجــای کار دولتی هــا بــا انتشــار 
چارچــوب مد نظر خود برای اصاحات 
ساختاری بودجه قدم اول را برداشته اند. 
چارچوبی که ســازمان برنامــه و بودجه 
دریافــت  بــرای  می توانــد  می گویــد 
کارشناســان  انتقــادات  و  پیشــنهادات 
مــورد بررســی های بیشــتری هــم قــرار 
بگیرد. طرح سازمان برنامه و بودجه بر 
مبنای چهار رکن تقویت نهادی بودجه، 
هزینــه کــرد کارآ، درآمدزایــی پایــدار و 
ثبات ســازی اقتصاد کشور طراحی شده 
اســت. آن طور که در متن منتشــر شــده 
توســط ســازمان برنامه و بودجــه آمده، 
ایــن ســازمان تقویــت نهــادی بودجه را 
اصلی ترین محــور اصاحات بودجه ای 
عنوان کرده. قرار است طبق طرح منتشر 
شــده برای این هــدف زیرســاخت های 
نظــام بودجه ریزی در مراحل ســه گانه 
تنظیم، اجرا و نظارت ارتقا یافته و روابط 
نهــادی ذینفعــان پیرامــون بودجــه به 
نحوی اصاح شود که توزیع منابع مالی 
میان بخش ها و مأموریت های مختلف 

شکل کاراتری به  خود بگیرد.
 
ë  چهــار محور طــرح ســازمان برنامه و

بودجه
»هزینــه  بخــش  در  دولــت  طــرح 

کــرد کارا« توضیــح داده که در شــرایط 
و خــرج کشــور  تعــادل دخــل  فعلــی 
منطقــی نیســت و بــرای جبــران ایــن 
وضعیــت محــور اصاحــات هزینه ای 
بودجه خود دارای ســه بســته سیاستی 
اصلی می شــود که شامل چابک سازی 
دولــت، بســته اصــاح نظــام یارانه ای 
دولــت  منابــع  کــردن  اهــرم  بســته  و 
هســتند. در هــر کــدام از ایــن بســته ها 
نیــز بــه ســرفصل های دیگــری توجــه 
شــده اســت. »درآمدزایــی پایــدار« نیز 
ســومین ســرفصل طرح دولتی هاست 
که بر اســاس آن اصاحات درآمدازیی 
پایدار در دو بسته سیاستی تنظیم شده 
اســت که اولی تقویت نقش مالیات  در 
بودجــه تحت عنــوان افزایش پایه های 
و ســاماندهی معافیت هــای  مالیاتــی 
مالیاتــی و گمرکــی اســت و دومــی نیز 
بسته واگذاری و مولدسازی دارایی های 
دولت را شــامل می شود. در نهایت نیز 
ســازمان برنامــه و بودجه در ســرفصل 
چهــارم یعنــی »ثبات ســازی اقتصــاد 
کان« بــا تأکیــد بــر اینکــه بودجــه باید 
از یــک ســو در برابر شــوک های بیرونی 
دارای ثبات باشــد و از ســوی دیگر خود 
در برابــر تکانه هــای داخلــی و خارجی 
نقش ثبات ساز را ایفا کند، برنامه هایی 
برابــر  در  ثبات ســازی  بســته  چــون 
شوک های نفتی، بســته ثبات سازی در 
مقابل نوسانات درآمدی بودجه، بسته 
ســاماندهی بدهــی دولــت و حمایــت 
از تولیــد و اشــتغال بــا محوریت حفظ 
اشــتغال های موجود را پیشــنهاد داده 
اســت. آن طور که روزنامه ایران کســب 
اطاع کــرده، قرار اســت طــرح اصاح 
ســاختار بودجه پس از نهایی شــدن به 
ســران قوا ارسال شده و در آنجا مراحل 
بعــدی تصمیم گیــری دربــاره آن طی 

شود.
 
ë  دو اقدام محدود مجلس برای اصاح

ساختار بودجه
در مجلــس امــا دربــاره سرنوشــت 
اصاح ساختار بودجه به نظر نمی رسد 
از  باشــد.  دســت  در  خاصــی  برنامــه 
اظهار نظرهای نمایندگان نیز این طور 
می تــوان برداشــت کرد که مجلســی ها 
بیشــتر در انتظار اقدام دولت هســتند. 
همیــن  از  کــه  اینجاســت  نکتــه  امــا 
اقــدام ســازمان برنامــه و بودجــه برای 
انتشــار چارچوب مفهومــی اصاحات 
ســاختاری بودجــه اطــاع خاصــی در 

عبارتــی  بــه  و  نــدارد  وجــود  مجلــس 
نیســتند.  آن  جریــان  در  مجلســی ها 
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلــس دیــروز در گفت وگــو بــا »خانه 
ملــت« تنهــا بــه ایــن ابــراز امیــدواری 
اکتفــا کــرده کــه »امیدواریــم در طــول 
ســه مــاه آینــده کــه تا اصــاح ســاختار 
بودجه باقی مانده اســت، این موضوع 
در کمیســیون های مختلــف هــم مورد 
بررســی قــرار گیــرد تــا بتوانیــم در این 
و  یــک جمع بنــدی دقیــق  بــه  رابطــه 
منطقــی برســیم.« ســه نماینــده دیگر 
مجلــس یعنــی  هــادی قوامــی، نایــب 
بودجــه،  و  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 
ایــن  عضــو  جعفــرزاده  غامعلــی 
کمیســیون و محمدعلــی وکیلی عضو 
هیأت رئیسه مجلس هم در گفت وگو با 
»ایران« از وجود چارچوب مطرح شده 
توسط سازمان برنامه و بودجه اطاعی 
نداشــتند. البته در این بین محمدعلی 
وکیلی توضیح داد که اصاحات مربوط 
بــه دو بخش قیمت ســوخت و قیمت 
ارز در ایحه بودجه توســط مجلسی ها 
کلیــد خــورده و بــزودی در دســتور کار 
بهارستانی ها قرار می گیرد. اما به گفته 
او، هنــوز خبری برای اقدامــات فراتر از 
ایــن در مجلس نیســت. ایــن در حالی 
اســت کــه  هــادی قوامــی و غامعلــی 
جعفرزاده از همیــن اقدامات مجلس 

هم اطاعی نداشتند.
 
ë  انتظــار مجلس بــرای ایحــه، اکتفای

دولت به طرح پیشنهادی
تحــرک  هنــوز  چــرا  اینکــه  در  امــا 
فراگیری درباره موضوع اصاح ساختار 
بودجه کــه مطالبه رهبری بــوده، دیده 
نمی شود صحبت های متفاوتی مطرح 
شده.  هادی قوامی به »ایران« می گوید 
این تأخیر ناشــی از دو عامل است؛ اول 
اینکــه مجلس تا آخرین روزهای ســال 
قبــل درگیــر ایحه بودجه بــود و بعد از 
آن هم موضوع ســیل تمرکز ازم برای 
ایــن کار را از بین برد و مســأله بعد هم 
اینکــه چنیــن کاری نیازمنــد همراهــی 
تمام نهادهای نظام اســت که به گفته 
قوامی هنوز تمایلی برای این همراهی 

دیده نمی شود.
 محمدعلــی وکیلــی، عضــو هیأت 
رئیســه مجلس اما موضــوع دیگری را 
پیــش می کشــد و از لــزوم ارائــه ایحه 
توســط دولت بــرای این کار ســخن به 
میان می آورد. او بــه »ایران« می گوید 

مجلس آمادگــی ورود به این موضوع 
را دارد اما از بســیاری از شئون نیازمند 
ارســال ایحه توسط دولت است تا کار 
را آغاز  کنــد. در دولت اما نظر دیگری 
درباره امکان ارسال ایحه وجود دارد. 
یک مقام مســئول در ســازمان برنامه 
و بودجــه در ایــن رابطــه بــه »ایــران« 
هــدف  بــا  ایحــه  »تقدیــم  می گویــد: 
اصاح ســاختار بودجه از سوی دولت 
به مجلس در شــرایطی ضرورت دارد 
که ما برای این اصاح ساختار نیازمند 
انجام اصاح یا ایجاد تغییر در قوانین 
فعلــی باشــیم کــه طــی آن اختیارات 
دســتگاه ها یــا مســیر قانونــی تدوین و 
تصویب بودجه تغییر کند.« این مقام 
سازمان برنامه و بودجه تأکید می کند: 
»در صورتی که اصاح ساختار بودجه 
ناظــر به اصــاح مواردی چــون اصول 
حسابرســی، بودجه ریــزی و امثــال آن 
باشــد این کار نیاز بــه تغییر قانون و به 
تبــع آن تقدیــم ایحه از ســوی دولت 
بــه مجلــس نــدارد و در موضوعاتــی 
هــم که بــرای اصــاح ســاختار بودجه 
تاکنــون مطــرح بــوده مــوارد از همین 
تغییــر  نیازمنــد  کــه  بوده انــد  جنــس 
قانــون نیســتند و بنابرایــن ما تــا اینجا 
احســاس نیــازی بــه تدویــن و تقدیــم 
ایحــه در ایــن خصــوص نداشــتیم.« 
تأکیــد محمدعلی وکیلی بر لزوم ارائه 
ایحــه از ســوی دولــت بــرای اصــاح 
ســاختار بودجه بــه گفته خــود او ناظر 
اصــاح  و  تغییــر  چــون  مســائلی  بــه 
ســاختار اداری دولت است. موضوعی 

کــه خیلی ها در مجلــس به آن معتقد 
هســتند. اما توضیحات مقام مســئول 
ســازمان برنامه و بودجه و همین طور 
ســازمان  ایــن  پیشــنهادی  چارچــوب 
حکایــت از آن دارد کــه دولــت بــرای 
اصــاح ســاختار بودجــه نمی خواهــد 
ســراغ مســائلی چــون تغییــر ســاختار 

دولت یا نظایر آن برود.
 
ë  ســرعت گیر دســتگاه ها؛  مقاومــت 

اصاح ساختار بودجه
اما مسأله مهم دیگر هم این است 
که این اصاحات ساختاری در بودجه 
چه زمانی نهایی و اجرایی می شــوند؟ 
پیشــتر علی اریجانی، رئیس مجلس 
از فرصــت چهــار ماهــه رهبــری برای 
انجــام این کار خبــر داده بود. فرصتی 
کــه از بعــد از تصویــب و نهایی شــدن 
ایحــه بودجــه آغاز می شــود. حــاا از 
ایــن فرصــت چیــزی نزدیک بــه یک 
ماه گذشــته و حدود ســه ماه برای آن 
زمــان باقــی مانــده اســت. آیــا در این 
مــدت کار اصــاح ســاختاری بودجــه 
انجــام خواهــد شــد؟  هــادی قوامــی، 
و  برنامــه  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
بودجــه در پاســخ این ســؤال »ایران« 
بــا قاطعیــت جــواب منفــی می دهد. 
همین طور در چارچوب منتشــر شــده 
توســط ســازمان برنامــه و بودجه هم 
اشاره ای به زمان خاصی نشده است. 
همین طور محمدعلــی وکیلی، عضو 
هیــأت رئیســه مجلــس هــم هــر چند 
اقــدام  دو  کــه  می گویــد  »ایــران«  بــه 

نماینــدگان برای اصــاح قیمت ارز و 
ســوخت بــزودی کلیــد می خورنــد اما 
درباره آغاز اصاحات اساســی در این 
خصــوص اظهار بــی اطاعی می کند. 
نکتــه قابــل تأمــل توضیحــات  هادی 
قوامی است که معتقد است مقاومت 
ذاتــی نهادهــای مختلــف برابــر ایــن 
تغییر، کار را بســیار بیــش از این چهار 
مــاه بــه تأخیــر خواهد انداخــت. او به 
»ایــران« می گویــد: »اصــاح ســاختار 
بودجه نیازمنــد کارهایی چون کاهش 
یــا قطــع وابســتگی بــه درآمــد نفت و 
کار  ایــن  در  نهادهــا  تمــام  مشــارکت 
اســت.« او این سؤال را مطرح می کند 
»در شرایطی که برخی از نهادها فراتر 
از ســهم خــود از درآمــد نفــت دنبــال 
اختصــاص برخــی منابــع از صنــدوق 
چقــدر  هســتند،  هــم  ملــی  توســعه 
می تــوان به ایــن کار امیدوار بــود؟ آیا 
نهادهایی چون صدا و سیما یا جاهای 
دیگر رضایت می دهند که ســهم آنها 
از درآمــد نفــت کاهــش یابــد یــا قطع 
شــود؟« قوامی معتقد اســت با وجود 
ابــراز تمایل هایی کــه در کام صورت 
مقاومت هــای  همچنــان  می گیــرد، 
بنیادین زیــادی بــرای اقداماتی نظیر 
کاهــش وابســتگی بودجــه بــه نفت یا 
و  تخصیــص  فرآیندهــای  شــفافیت 
صــرف منابــع در نهادهــای مختلــف 
وجود دارد که کار را از یک ســو ســخت 
و از ســوی دیگــر نیازمند بــه زمانی به 
مراتب طوانی تــر از چهار ماه خواهد 

کرد.

در انتظار اصاح ساختار بودجه
یک ماه از مهلت 4 ماهه رهبر معظم انقاب گذشت

خانه احزاب بایــد جایگاه خودش را 
پیدا کنــد. تحقق این جایــگاه در گرو 
ایجــاد  وفاق و وحدت میــان احزاب 
قانونــی کشــور اســت. ایــن درســت 
است که هر کدام از حزب ها نماینده 
بخشــی از مــردم با عقایــد مختلف 
هســتند و باید خواســت های آنان را 
نمایندگــی کنند؛ اما نبایــد فراموش 
کنیم که ما با دشمن مشترکی روبه رو 
هســتیم کــه برایــش اصاح طلب و 
اصولگرا، اعتدالگرا و مســتقل فرقی 
ندارد. این است که می بینیم کشوری 
کــه خــودش همــه تروریســت های جهــان را مدیریــت 
می کنــد، ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران کــه 
توانست با تروریسم در منطقه مبارزه کند را در فهرست 

تروریستی قرار می دهد.
خانه احزاب باید بتواند با ایجاد وحدت میان احزاب 
در موضوعات ملی دشمنان را از اثربخشی دسیسه هایی 
کــه علیه ایــران طراحی و اجــرا می کند ناامیــد کند. حل 
بســیاری از دیگر مشــکات کشــور نیز به همیــن وحدت 
نیازمنــد اســت و ما دســت کم تــا همین مرحله شــاهد 

بودیم که احزاب از جریان های مختلف سیاســی چگونه 
توانســتند ایــن همگرایــی را در نوع تصمیم گیری شــان 
و  دوره ای  ریاســت  و  احــزاب  خانــه  اداره  نحــوه  بــرای 
گردشــی آن نشــان دهند.احزاب ابزار اجرای دموکراسی 
در کشــور هستند اما متأسفانه در کشور ما احزاب تا کنون 
نتوانســته اند جایگاه ویژه خودشان را داشته باشند. حال 
آنکــه اگر احزاب بتواننــد در حوزه های مختلف الگوهای 
خــود را ارائــه دهنــد و ما بتوانیــم در کشــور دولت حزبی 
داشــته باشــیم تا این حزب در جایگاه پاسخگوی اصلی 
کاستی ها و مشکات ناشی از سیاست های هر دولت قرار 
گیرد، بسیاری از معضات برطرف خواهد شد.امیدواریم 
که این دوره، دوره درخشانی برای خانه احزاب باشد و این 
تنها در ســایه وحدت ممکن خواهد بود. به معنای آنکه 
افراد بدون حب و بغض نسبت به مسائل موضع گیری 
کننــد. اینکه ما عادت کرده ایم یک جنــاح کاری را انجام 
دهد و جناح مقابل در مقام مخالفت بایستد. حال آنکه 
اگر تصمیمی منطقی اســت باید همه مــا بدون در نظر 
گرفتن اینکه مرجع آن تصمیم کدام گروه و جناح است 
از آن حمایت کنیم. خانه احزاب جایی است که باید این 
همگرایــی را ایجــاد کند و در برابر این بت پرســتی مدرن 

یعنی جناح گرایی بایستد.

لت
نه م

خا

اخبــــار

ریاست اولین سال فعالیت دوره هفتم 
اصولگرایــان  برعهــده  احــزاب  خانــه 
عبدالحســین  بــار  ایــن  گرفــت.  قــرار 
مرکــزی  شــورای  عضــو  روح اامینــی، 
حزب توســعه و عدالت ایران اســامی 
رأی  از مجمــوع ۱۹  رأی  بــا ۹  کــه  بــود 
حاضران جلسه به ریاست خانه احزاب 
برگزیده شــد. او برای ریاســت با حسن 
رأی  کــه ۷  کــرد  رقابــت  فــرد  غفــوری 
داشــت و سه عضو شــورای مرکزی  نیز 

رأی ممتنع دادند.
براســاس  ایــران«   « گــزارش  بــه 
تصمیــم شــورای مرکزی خانــه احزاب 
کــه پیــش از ایــن رأی گیری اعام شــد، 
فراکســیون اصولگرایــان در ســال اول، 
فراکسیون مستقلین اعتدالگرا در سال 
ســوم  ســال  در  اصاح طلبــان  و  دوم 
دوره هفتــم »خانه احزاب« ریاســت را 

برعهده خواهند داشت.
»خانــه احزاب ایران« نهادی اســت 
کــه اســفندماه ســال ۷۹ تأســیس شــد. 
ریاســت ادوار سه ســاله آن  از دوره اول 
تا چهارم میان حسین موسوی تبریزی 
و حســن غفوری فرد دســت به دســت 

می شد. حسین کاشفی نیز ریاست دوره 
پنجــم را برعهــده داشــت. امــا حضور 
اصاح طلبان در سه دوره متوالی سبب 
احــزاب  ســوی  از  اعتراض هایــی  بــروز 
اصولگــرا بــود؛ اعتراض هایی کــه خانه 
احــزاب را از هــدف اصلــی  اش یعنــی 
ایجــاد هم افزایی میان احزاب سیاســی 
کشــور دور می کــرد. بــر همیــن اســاس 
از دوره ششــم تصمیــم گرفتــه شــد که 
ریاســت خانه به صورت دوره گردشــی 
ساانه برعهده هر یک از سه فراکسیون 

قرار گیرد.
مجمــع عمومــی خانــه احــزاب در 
و  کل  دبیــران  حضــور  بــا  هفتــم  دوره 
نماینــدگان ۸۷ حــزب دارای مجوز 2۳ 
اســفندماه ۱۳۹۷ در تــاار وزارت کشــور 
برگــزار و 2۱  عضــو شــورای مرکــزی و 

بازرسان این مجموعه انتخاب شدند.
به گــزارش »ایــران«، رئیــس جدید 
خانــه احــزاب روز گذشــته در گفت و گو 
بــا خبرنگاران تأکید کــرد که برای ایجاد 
ارتبــاط گســترده میــان خانه احــزاب با 
نهادهــای حاکمیتی و نخبــگان حوزه و 
دانشگاه تاش خواهد کرد. روح اامینی 

تأکید کرد: در موضوع تروریست خطاب 
کــردن یکــی از نهادهای قانون اساســی 
ایــران یعنــی ســپاه پاســداران از ســوی 
ترامــپ، علــی رغــم تمــام اختافات، 
فصل مشــترکی میــان تمــام گروه های 
سیاســی بــه وجــود آمــد. همچنیــن در 
مســأله ســیل و بازســازی مناطق سیل 
زده در آینــده نزدیــک، خانــه احــزاب 
بــه منزله فصل مشــترک همــه احزاب 
می تواند بــا تأکید روی نقاط مشــترک، 

همدلی و وفاق ایجاد کند
اینکــه  بیــان  بــا  حــال  عیــن  در  او 
معتقــد اســت ریاســت خانــه احــزاب 
در واقــع بــه معنای جایگاه ســخنگویی 
احــزاب اســت، ابــراز امیــدواری کرد که 
گروه هــای  و  احــزاب  جدیــد  دوره  در 
سیاســی و همچنین نخبــگان بتوانند با 
تمــام انرژی در عرصه هــای اجتماعی، 
سیاسی و بویژه مشکات مبتابه مردم 
که متأســفانه با ســیل ویرانگــری که در 
آغاز سال داشــتیم رقم خورد و مسائل 
مشترک زیاد بتوانیم عملکرد مطلوبی 
از خود نشان دهیم و تمام توان گروه ها 

و احزاب سیاسی به میدان بیایند.

خانه احزاب تشکلی برای مقابله با جناح گرایی

اصولگرایان رئیس سال اول خانه احزاب شدند

روح اامینی: برای ارتباط گسترده با نهادهای حاکمیتی تاش می کنیم

فرهنگ سازی حزبی
خانــه احــزاب همچنین ســعی کرده اســت به عنوان تشــکلی 
کــه طبق قانون دو نماینده در کمیســیون ماده ۱0 احــزاب دارد 
درآن کمیســیون به دفاع از حقوق همه احزاب قانونی کشــور و 
به دفاع از فعالیت حزبی بپردازد. البته این به آن معنا نیست که از قبال فعالیت 
خانه احزاب مشــکات همه تشــکل ها و گروه های حزبی برطرف شــده اســت، اما 
به هر حال این تشــکل صنفی خواســت احزاب را در بزنگاه های مختلف مطرح و 

نمایندگی کرده و امیدوار به نتیجه گیری است.
ســال های ســال بود که یارانه احزاب از بودجه کشــور حذف شده بود. اما با پیگیری 
خانه احزاب ما موفق به دریافت بودجه 2 میلیارد تومانی و توزیع آن میان احزاب 
شدیم. این عدد اگرچه عدد چشمگیری نبود اما توانست در حد خود به فعالیت 

حزبی در کشور کمک کند.
اما فراتر از همه این اقدامات آنچه ازمه اساســی توســعه تحزب در کشــور است و 
حلقه مفقوده آن به شمار می رود افزایش تمایل اقشار مختلف جامعه به حضور 
در احزاب و فعالیت سیاســی اســت. مســأله ای که نیازمند فرهنگ ســازی است و 
انتظــار می رود رســانه های جمعی پــر نفوذی همچون صدا و ســیما، مطبوعات و 
فعاان شبکه های اجتماعی به این مهم بپردازند. همچنین ازم است که ظرفیت 
تحمــل احزاب در نهادهای دولتی و غیردولتی افزایش پیدا کند تا در افواه جامعه 
فعالیت حزبی به عنوان فعالیتی در راستای رشد و پیشرفت کشور شناخته شود و 

وسیله ای برای توسعه سیاسی جامعه باشد.       

 ادامـــــه از
صفحه اول



علی اصغر پیونــدی، رئیس جمعیت 
گذشــته  روز  کشــورمان  احمــر  هــال 
اعــام کرد که »بــه دنبال بســته بودن 
حســاب سوئیفت و حساب ارزی هال 
احمر در اثر تحریم هــا، با وجود اعام 
عددهــا و ارقــام، مبلغــی بــه حســاب 
هال احمر ایران واریز نشــده اســت.« 
او حتــی تأکیــد کــرد کــه »هــال احمر 
تــا ایــن لحظــه حتــی یــک دار کمک 
خارجــی بــرای ســیل دریافــت نکــرده 

است.«
قاســمی،  بهــرام  ایــن،  از  پیــش 
ســخنگوی ســابق وزارت خارجــه نیــز 
حســاب های  »امریــکا  کــه  بــود  گفتــه 
هــال احمــر را مســدود کــرده و با این 
اقدام عمًا کمک رســانی از کشور های 
دیگر به مردم سیل زده را مختل کرده 
اســت.« او اضافه کرد که »بــا توجه به 
بلوکــه بودن حســاب های هال احمر، 
هیچ شــهروند خارجی یا ایرانی مقیم 
مــردم  بــه  کمکــی  نمی توانــد  خــارج 

سیل زده ارسال کند.«
بنابرایــن آنچه علی اصغر پیوندی 
اظهــارات  تأییــد  کــرد،  تأکیــد  آن  بــر 
محمدجــواد ظریف یا دیگر مقام های 
خارجی و داخلی ایران در نسبت میان 

تحریم و کمک به سیل زدگان است.
بــه عبارت دیگــر، دریافــت نکردن 
کمک هــای نقــدی بــرای ســیل زدگان 

ناشــی از خواســت ایران نبوده اســت، 
بلکــه پیامــد مســتقیم تحریم اســت. 
ایــن نکته ای اســت کــه ایــران بارها به 
آن اذعــان و مقام های امریکایی بارها 
انــکار کرده انــد. باوجــود ایــن، مروری 
ســاده بــر فهرســت کمک هایــی کــه از 
کشــورهای دیگر به ایران ارســال شــده 
است و نیز سرنوشت کمک های نقدی 
کشــورها  یــا  شــخصیت ها  برخــی  کــه 
وعده داده اند، صحت گفته های ایران 
و کــذب ادعــای امریکایی هــا را ثابــت 

می کند.
کمتر از یک ســال زمــان ازم بود تا 
پیامدهــای ضدحقوق بشــری تحریم 
و  زندگــی  بــر  آن  مســتقیم  اثــرات  و 
سرنوشت ایرانیان خود را نشان بدهد.

مقام هــای  ســیل،  وقــوع  از  پــس 
و  خارجــه  وزیــر  جملــه  از  امریکایــی 
برایــان هــوک اعام کردند کــه تحریم 
مانع ارســال کمک ها به ایران نیســت 
و دولت ها و شــهروندان ایرانی حاضر 
در سایر کشــورها می توانند کمک های 
برخــی  حتــی  کننــد.  ارســال  را  خــود 
رســانه های فارســی زبــان خارجی هم 
به کمــک مقام های امریکایــی آمدند 
تا نادرســتی اظهارات مقام های هال 
احمــر ایــران را اثبــات کنند.امــا پــس 
از آن کــه ابتــدا آلمــان و ســپس دیگــر 
کشــورها ناچــار شــدند کــه کمک هــای 

خــود را نه به صــورت نقــدی، بلکه به 
صورت غیرنقدی و با تهیه اقام مورد 
نیاز امــداد و زندگی ســیل زدگان برای 
ایــران ارســال کننــد، نادرســتی ادعای 
مقام هــای امریکایــی در عمــل ثابــت 

شد.
حتی اتحادیــه اروپا که یک میلیون 
بــه  کمــک  بــرای  دار  هــزار   200 و 
سیل زدگان اختصاص داده است، این 
رقم را به صورت مســتقیم برای هال 
احمــر یا دولت ایران ارســال نمی کند، 
بــرای خریــد نیاز هــا در اختیــار  بلکــه 
هــال احمــر قــرار می دهــد. احتمــاًا 
این فرجــام در انتظار کمــک 100 هزار 
کاتولیک هــای  رهبــر  پــاپ،  یورویــی 
جهان هــم خواهــد بــود، همچنان که 
و  ســرخ  صلیــب  جهانــی  فدراســیون 
هال احمر نیز همین رویه را در پیش 

گرفت.
بــه این ترتیب، ســیل ایــران همان 
رئیــس  کــه  کــرد  عیــان  را  واقعیتــی 
روز بعثــت در  جمهــوری در مراســم 
مطــرح  خمینــی)ره(  امــام  حســینیه 
کرد، مبنی بر اینکه »روسیاهان کسانی 
بودند که اجــازه ندادند ایرانیان خارج 
از کشور به مردم خود کمک برسانند و 
حتی اجــازه ندادند که این کمک ها به 

حساب های هال احمر واریز شود.«
ارســال  مســیر  در  تراشــی  مانــع 

احمــر  هــال  بــه  نقــدی  کمک هــای 
ایــران، باعــث ناتوانــی دولــت و ســایر 
نهادها در امداد به ســیل زدگان نشــده 
اســت. باوجود این، رئیــس جمهوری 
در دیــدار نــوروزی خــود 14 فروردیــن، 
ممانعــت از ورود کمک هــای خارجی 
بــه ایــران را یــک جنایــت بــی ســابقه 
و  خارجــه  امــور  وزارت  از  و  توصیــف 
نهادهای حقوقی کشــور خواســت این 
موضــوع را به صــورت قانونی پیگیری 
کننــد. روحانی ایــن پرســش را مطرح 
کرد کــه این نهادها مشــخص کنند که 
چرا حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور 
مواقعــی،  چنیــن  در  نمی تواننــد  نیــز 
کمک های خــود به هموطنان شــان را 

به ایران ارسال کنند.
یــک روز پیــش از ایــن اظهــار نظــر، 
پیامدهــای  هــم  ظریــف  محمدجــواد 
را  امدادرســانی  فرآینــد  بــر  تحریــم 
توصیــف  اقتصــادی«  »تروریســم 
کــرد. وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در 
»توئیتــر« با اشــاره بــه اینکــه تحریم ها 
»در کمک رســانی هــال احمر ایران به 
تمامــی مناطــق آســیب دیده از ســیل 
بی ســابقه، اخــال ایجاد کرده اســت« 
را در  امــداد«  و حتــی »هلیکوپترهــای 
اســت،  داده  قــرار  ممنوعــه  فهرســت 
نوشــت: »ایــن فقــط جنــگ اقتصادی 
نیست؛ این تروریسم اقتصادی است.«

درسی که السیسی به ترامپ داد
خبر اول اینکه، مجله امریکایی »اسلیت« در مطلبی 
بــه خــروج مصــر از ائتــاف ضــد ایرانــی پرداخته و 
نوشــته اســت: تصمیم مصر برای خــروج از ائتاف 
ضــد ایرانی تحــت هدایت امریکا به نــام »ناتوی عربی« نشــان می دهد 
کــه برنامه های بلندپروازانه ترامپ برای خاورمیانه رو به افول اســت. به 
گــزارش تابنــاک، در بخشــی از این مطلب آمده اســت: به نظر می رســد 
مشــکل السیســی به مفهوم ناتوی عربی ترامپ، ســه وجهی اســت: اول 
اینکــه او معتقــد اســت، امریــکا بــه آن متعهد نخواهــد ماند، بویــژه اگر 
در 2020 ترامــپ دوبــاره رئیــس جمهــوری نشــود. دوم آنکــه او می داند 
کشــورهای عضــو ائتاف از جملــه کویت، بحریــن، قطر، عمــان، اردن و 
امــارات متحده عربی و همچنین مصر و عربســتان ســعودی اختافات 
خود را دارند و ســوم اینکه هرچند مصر رقیب ســنتی در برابر ایران برای 
تسلط بر منطقه است، مســتقیم از سوی ایران تهدید نمی شود و تمایل 
به تشدید تنش ها با تهران ندارد. این تصمیم السیسی ترامپ را بخوبی 
شــگفت زده کرد. سیســی به او فهماند با وجود روابط شخصی خوبی که 
بــا یکدیگر دارند، حاضــر به تنش و درگیری با ایران نیســت. ترامپ باید 
در نظر داشــته باشــد که سیاست ها بر اســاس منافع شکل می گیرند و نه 

روابط شخصی.

روایت مقام آلمانی از تصویرسازی های رسانه ای 
درباره ایران

 خبــر دیگــر اینکه، »برنت اربــل« که بین ســال های 2009 تا 2013 ســفیر 
آلمــان در تهران بود، از وجود اختاف فاحش در گزارش های رســانه ای 

از وضعیت ایران خبر داد.
به گزارش ایرنا، وی در یک مصاحبه تلویزیونی در پاســخ به این ســؤال 
کــه »آیــا آنچه کــه در رســانه ها در مــورد شــرایط بحرانی در ایــران گفته 
می شــود واقعیت دارد؟« گفت: »من فکر می کنم گزارش های نادرست 
در مورد هر کشوری وجود دارد، حتی در مورد آلمان، رسانه ها در برخی 
کشــورها گزارش های نادرستی ارائه می کنند. اما در مورد ایران، رسانه ها 
گزارش هایــی ارائــه می کننــد که بــا واقعیت موجــود کمتریــن تطابق را 
دارد.« وی افــزود: مــا زمانی به این موضوع پــی می بریم که از نزدیک با 
ایــن واقعیت روبه رو شــویم، موضوعی که در ســفر هیأت های پارلمانی 
و یا دولتی از آلمان به ایران بخوبی قابل مشــاهده اســت. به گفته اربل، 
اعضای این هیأت ها وقتی ایران را از نزدیک می بینند، پس از 24 ساعت 
حضور در این کشور اعتراف می کنند که آنچه به عنوان گزارش از شرایط 

این کشور به آنها داده شده، هیچ ارتباطی با واقعیت امر ندارد.

 ادعای یک نماینده مجلس درباره مجمع تشخیص
شنیدیم که، یک عضو فراکسیون امید و نماینده تهران در مجلس گفت 
که مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک نهاد عریض و طویل تبدیل 
شــده اســت. محمود صادقی در بخشــی از گفت وگوی خود با »اعتماد« 
ادعــا کــرد: اخیراً در بازدیــد از منطقه کــِن تهران، شــهروندان مجموعه 
ســاختمانی عظیم در 3۷0 واحد را به بنده نشــان دادند که برای اسکان 
پرسنل مجمع در بخشی از باغات تهران ساخته شده که فارغ از تخلفات 
زیســت  محیطی، نشــان می دهد مجمــع عمًا به  ســمتی دیگر می رود. 
مگر مجمع اساساً چند کارمند دارد. قرار بود همان افرادی که در دولت، 
قوه قضائیه و مجلس مسئولیت دارند، به  همراه چند نفر دیگر گرد هم 
آمده و در مورد مصالح نظام تصمیم بگیرند اما حاا می بینیم که مسیر 

دیگری طی می شود.

 تأیید نظر جنجالی احمدی نژاد از سوی یکی از نزدیکانش
دست آخر اینکه، »عباس امیری فر« نزدیک ترین روحانی به احمدی نژاد 
در دوره ریاست  جمهوری در یادداشتی به انصاف نیوز حرف های منسوب 
بــه احمدی نژاد که انقاب ســال ۵۷ را کار انگلیس خوانــده تأیید کرد؛ در 
حالــی که مشــاور احمدی نــژاد آن را تکذیب کرده اســت. حجت ااســام 
امیری فر نوشــت: »ســام بــرادران عزیزم. بنــده خودم در این جلســه در 
ولنجــک حضــور داشــتم و بدتــر از موارد فــوق را گفتند و بــه دلیل توهین 
ایشــان آن جلســه را ترک کردم و مقدمه قطع ارتباطم با ایشون شد. حاا 
مختارید باور کنید یا نکنید و به قول ما طلبه ها فلک الخیار. اگر نگاهی به 
مصاحبه هــای اخیرش بکنید، بدتــر از این حتی به حضرت آقا کنایه های 
توهین آمیــز هــم داشــتند! بــه نوشــته امیری فــر، ایشــون )احمدی نــژاد( 
بعــد از نهی ارشــادی حضرت آقا برای کاندیدا شــدن ریاســت  جمهوری 
و رد صاحیــت بی ســابقه شــورای نگهبــان به اتفــاق آرای 12 نفــر فقها و 

حقوقدان ها، کینه عجیبی از نظام گرفته است!

 دیـــگه 
چه خبر
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مریم سااری
خبرنگار دیپلماسی

رئیس قــوه قضائیه  پیشــنهاد داد که قضــات دیوان 
عالی کشور با رویکردی آسیب شناسانه، هر فصل یک 
بار، نکاتی را که موجب نقض آرای محاکم می شــود 
استخراج و تدوین کنند تا این نکات و مصادیق، زمینه 
ســاز تدوین دســتورالعمل های ازم برای جلوگیری 
از تکرار کاســتی ها و نقایص در رسیدگی های قضایی 
و نهایتــاً موجــب اتقان بیشــتر آرای محاکم شــود.به 
گزارش میزان، حجت ااسام سیدابراهیم رئیسی در 
جلسه مشــورتی با قضات دیوان عالی کشور، جایگاه 

دیوان عالی کشــور و شأن نظارتی آن را موجب توقع 
بحق مردم، نخبگان و اصحــاب دعوی از این مرجع 
مهم بــرای اجــرای قوانین، موازین شــرعی و تحقق 
عدالــت دانســت و اظهــار کــرد: گرچــه دیــوان عالی 
کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است، اما 
همچنان تا رســیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود 
دارد و قضــات محتــرم دیوان عالی کشــور در مســیر 
نظــارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور 
آرای وحــدت رویــه، باید کم شــدن فاصله دیــوان با 

نقطــه آرمانی و تحولــی خود را همــواره مد نظر قرار 
دهنــد. حجت ااســام رئیســی در ادامه با اشــاره به 
حســین  حجت ااســام  بازنشســتگی  درخواســت 
کریمی رئیس فعلی دیوان گفت: تاکنون روش های 
مختلفی برای این مشــورت وجود داشــته است، اما 
نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک 
جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا 
درخصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم گیری 
شــود. نظراتی را نیــز به صورت غیررســمی دریافت 

کرده ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد 
داده انــد که برخی از این گزینه هــا داخل دیوان عالی 
کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم 
اساساً خارج از قوه قضاییه هستند. اولویت بنده برای 
انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، این است که گزینه 
مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشــور باشد 
و افــرادی کــه خارج از دیــوان در قــوه قضاییه حضور 
دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت می کنند، در 

اولویت های دوم و سوم قرار خواهند داشت.

روش مشورتی برای انتخاب رئیس دیوان  عالی کشور

سد تحریم مانع از ورود سیل کمک های خارجی شد
پاپ رهبر کاتولیک های جهان 100 هزار یورو به سیل زدگان ایران کمک کرد

نوع کمکمرجع کمک کننده

100 هزار یوروپاپ، رهبر کاتولیک های جهان

قایق های امداد و نجات، تجهیزات مخصوص نجات در آبآلمان

 یک میلیون و 200 هزار دار برای خریداتحادیه اروپا       
 نیازهای هال احمر

چادر، تختخواب، پتو، اجاق گاز و...ترکیه

هزاران بسته کمکی شامل چادر، پتو، بسته های غذاییروسیه

چادر، پتو و غذاارمنستان

 دو دستگاه تصفیه آب یک تنی که هر کدام قابلیتسوئیس
 تهیه آب آشامیدنی برای پنج هزار نفر را دارند

پتو، پمپ های تخلیه، بسته های غذافرانسه

 چهل تن مواد غذایی، هزار چادر 12 متری، کویت
دو هزار سبد مواد غذایی، دو هزار پتو و ...

فدراسیون صلیب سرخ و هال 
احمر جهانی

 500 هزار فرانک سوئیس اعتبار برای خرید 
نیازهای هال احمر ایران

محموله ای شامل اقام و تجهیزات پزشکی ضروریسازمان جهانی بهداشت

 وسائل آشپزخانه، تختخواب، چادر، پمپ آب، جمهوری آذربایجان
قایق استیکی و ..

چادرهای سبک و سنگین، رختخواب، ژاپن

غذا، چادر، قایقعمان

چادر، پتو و بسته های کمک های اولیه  پاکستان

ارائه کمک به سفارت ایران در بیروتهیات های خیریه لبنان

نوع و سازوکار کمک نامشخص استعربستان و امارات

خارجــه  امــور  وزارت  جدیــد  ســخنگوی 
انتخــاب شــد. محمــد جــواد ظریف طی 
حکمی ســید عباس موســوی را به عنوان 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه منصوب 
قاســمی،  بهــرام  خداحافظــی  کــرد. 
ســخنگوی ســابق وزارت امــور خارجــه و 
انتخــاب او به عنــوان ســفیر جدیــد ایران 
در فرانســه نشــان از تحولی دارد که ناظر 
بر پیگیری هدف تقویت مــراودات ایران 
نشــان  موســوی  اســت.انتخاب  غــرب  و 
داد کــه پررنــگ شــدن نقــش چهره های 
جوان در دســتگاه دیپلماســی کشور یک 
رویکرد مســتمر است. ســخنگوی جدید 
وزارت امور خارجــه پیش از این مدیرکل 
بــود و  امــور ســخنگویی  و  اطاع رســانی 
چــون  ســمت هایی  در  نیــز  آن  از  قبــل 

رئیــس اداره دیپلماســی رســانه ای، دبیر 
اول سرکنســولگری ایــران در هنگ کنگ 
و رایزن ســفارت ایران در هلند مشــغول 
فعالیت داشــته اســت. او طی ســال های 
گذشته یکی از اعضای ثابت هیأت ایرانی 

در سفرهای مختلف دیپلماتیک بود.
همزمان با انتصاب سید عباس موسوی 
بــه ســمت ســخنگویی؛ حســین جابــری 
انصاری، دستیار ارشــد وزیر امور خارجه 
معــاون  ســمت  بــه  سیاســی  امــور  در 
امــور مجلــس و ایرانیــان وزارت خارجه 
منصــوب شــد. جابــری انصــاری پیــش 
از ایــن ســابقه حضــور در ســفارت ایران 
در لیبــی و همچنیــن ســخنگویی وزارت 
خارجــه را در کارنامه کاری خود دارد و با 
توجــه به تغییر و تحوات اخیر در وزارت 
خارجه از ســوی ظریف به عنوان معاون 
امــور مجلــس و ایرانیــان وزارت خارجه 
منصوب شــد. در ادامــه تغییر و تحوات 

در دســتگاه دیپلماســی کشــور همچنین 
بــا توجه به انتصاب محمدتقی صابری، 
وزارت  اداری  و  مالــی  امــور  معــاون 
خارجــه به عنوان ســفیر جدید ایــران در 
تاجیکســتان، ظریف، حســین پناهی آذر 
را به عنــوان معــاون امــور اداری و مالــی 

منصوب کرد.
ســیدعباس موســوی ســخنگوی جدیــد 

از  بعــد  ســاعتی  خارجــه  امــور  وزارت 
»ایــران  بــا  گفت و گــو  در  معرفــی  اش 
آناین« از فعال شــدن شــاخه رســانه ای 
وزارت امــور خارجــه در فضــای مجــازی 

سخن گفت.
وی بــا بیان این کــه»وزارت امــور خارجه 
متولی سیاســت خارجی کشــور به شــمار 
منعکس کننــده  و  مجــری  و  می آیــد 

سیاســت های رســمی نظــام در عرصــه 
از  نیمــی  شــاید  و  اســت  بین المللــی 
خارجــی  عرصــه  در  دولــت  مســئولیت 
ایــن  »در  افــزود:  اســت«  دار  عهــده  را 
چارچوب ســخنگوی وزارت امور خارجه، 
ســخنگوی دولــت و در ســطحی بزرگتــر 
و  می آیــد  شــمار  بــه  نظــام  ســخنگوی 
بنابراین جایگاه سخنگویی وزارت خارجه 
جدای از شــخص به عنــوان تریبون نظام 

در خارج از کشور شناخته می شود.«
موسوی ادامه داد: »بی تردید با توجه به 
اهمیت تحوات جاری سیاست خارجی 
حساســیت  و  اهمیــت  از  جایــگاه  ایــن 
خاصــی برخــوردار اســت. خاصــه آنکــه 
مقــام ســخنگویی وزارت امــور خارجــه، 
مأمــور بــه موضع گیــری و تحلیــل ابعاد 
وقایعی اســت که هر نکته آن به سرعت 
در صدر اخبار جهان می نشیند. از این رو 
حساسیت برخی رخدادها اطاع رسانی 

بــه موقــع و دقیق را ضروری می ســازد.« 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــر پایــه 
همین اســتدال تأکید کرد:»ما با در نظر 
گرفتن وســعت و ابعاد حوزه های خبری 
اهتمــام  مجــازی  شــبکه های  کارکــرد  و 
ویژه ای بر اطاع رســانی ســریع، صحیح 
مجــازی  رســانه های  طریــق  از  دقیــق  و 

خواهیم داشت.«
موســوی تأکید کرد: »بنده در شــبکه های 
اجتماعــی حضــور فعــال دارم و خواهم 
کوشــید اکانت های رسمی وزارت خارجه 
را از گذشــته فعال تــر کنــم و بهره گیــری 
از ظرفیت هــای ویــژه ای را کــه بر اســاس 
مقتضیات زمان ناگزیر به اســتفاده از آن 
هستیم در دستور کار قرار دهم. امیدوارم 
بــا توجــه بــه همــه الزامــات خبررســانی 
جمهــوری  پیــام  موجــود  زمینه هــای  و 
اســامی ایــران را با دقت بــه همه جهان 

مخابره کنیم.«

وزارت خارجه سخنگوی جدید ، سفیران تازه ، معاون و دستیار ظریف را معرفی کرد

دیپلمات ها در رفت و آمد

بــر خاف برخی اظهــار نظرهای بد بینانه 
نســبت به تعییــن تکلیــف لوایــح مرتبط 
تشــخیص  مجمــع  در  اف  تــی  اف ای  بــا 
مصلحــت نظــام، معاون حقوقــی رئیس 
جمهوری گفتــه که به تصویــب این لوایح 
در مجمع تشخیص خوشبین است.لوایح 
الحــاق ایــران بــه کنوانســیون بین المللی 
مقابله بــا تأمین مالی تروریســم موســوم 
بــه پالرمــو و الحــاق ایــران بــه کنوانســیون 
بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته 
فرا ملی موســوم به ســی اف تی در دستور 
کار بررســی مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظام قرار داد. ســال گذشــته در دو جلســه 
موافقــان و مخالفان ایحــه پالرمو نظرات 
خــود را بیان کردند کــه در نهایت منجر به 
جمع بندی مجمع نشــد. در اولین جلســه 
ســال جدیــد مجمــع کــه روز چهارشــنبه 
برگزار شــد هم اعضا به ایــن موضوع ورود 
نکردند. اما همزمان با قرار دادن نام سپاه 
در فهرســت گروه های تروریســتی از سوی 
امریــکا، برخــی اعضای مجمــع همچون 
غامرضــا مصباحی مقدم و احمد توکلی 
از احتمال قوی رد شــدن لوایح یاد شده در 
مجمــع خبــر دادند. لعیا جنیــدی معاون 
حقوقی رئیس جمهوری امــا درباره اینکه 

گفته می شود بر اساس شنیده ها مجمع به 
این لوایح رأی نخواهد داد، گفت:  امیدمان 
را همیشه حفظ کرده ایم زیرا معتقدیم از 
لحاظ کارشناســی و مصلحت کار درســتی 
صــورت گرفتــه اســت.وی در گفت و گــو بــا 
ایلنا افزود: از لحاظ کارشناسی الحاق ما به 
این معاهدات مشــکلی برای کشــور ایجاد 
نخواهــد کــرد و مزایای زیــادی هم خواهد 
داشــت.ممکن اســت یــک دغدغه هایــی 
وجود داشــته باشــد که در پاســخ گفته ایم 
این دغدغه ها قابل اداره و مدیریت است.
جنیــدی بــا تأکیــد بــر اینکه مــا پیگیــر این 
موضوع هســتیم و من نسبت به تصویب 
این لوایح تا حدودی خوشبین هستم، بیان 
کــرد: در فرصت های بعدی مــا دیدگاه ها، 
کارشناســی  نظــرات  و  مواضــع  نظــرات، 
را  می بینیــم  آن  پشــت  کــه  مصالحــی  و 
بازگو خواهیــم کرد.وی ادامــه داد: مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مرجع تشخیص 
مصلحت کشور است، بنابراین مصالح را 
دوباره تبیین می کنیم و بر اساس آن توقع 
همکاری از مجمع با درنظر گرفتن دیدگاه 
کارشناسی، مدیریتی و مصلحتی دولت را 

داریم.
معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــوری در 

پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عده ای پشت 
تریبون هــای عمومی نســبت بــه تصویب 
لوایــح چهارگانــه موضع گیــری می کنند و 
مطالبی را بیان می کنند که خاف واقعیت 
اســت، از نظر شــما چرا این افراد دست به 
چنین کارهای می زنند، بیان کرد: بعضی ها 
نظر مخالف کارشناسی دارند که در این حد 
ایرادی ندارد.انصافاً سیاسی کردن موضوع 
و اســتفاده از تریبون های سیاسی برای این 
منظور درست نیست.جنیدی خاطرنشان 
کــرد: هنگامــی کــه کار بــه اینجــا کشــیده 
می شــود، در واقع مثل این اســت که گفته 
باشــیم بحث های کارشناســی، دقت های 
مدیریتــی و هــر موضوع فنی کــه می تواند 
آثار مهمی بر مصالح جامعه داشته باشد، 
در هیاهیوی سیاسی گم کنیم که این اصًا 
درست نیست.وی درباره اینکه آیا یک تیم 
کارشناسی منســجم و قوی در بررسی این 
لوایح حضور دارند، بیان کرد: بله، از دولت 
این طور اســت، مخالفان هم دیدگاه هایی 
برای خودشان دارند که هیچ ایرادی ندارد 
اما با سیاســی کردن موضوع و کشاندن آن 

به تریبون های عمومی موافق نیستیم.
پیش از این علی اریجانی رئیس مجلس 
هــم از سیاســی کاری برخــی مخالفــان در 

موضــوع اف ای تی اف انتقاد کــرده بود. او 
در بخشــی از گفت و گوی خود بــا ویژه نامه 
نــوروزی روزنامــه اعتماد با تأکیــد بر اینکه 
بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش های 
سیاسی می شــوند، درباره لوایح مربوط به 
گــروه ویژه اقــدام مالــی FATF گفت: »اگر 
 ]FATF واقعاً ]لوایح چهارگانــه مربوط به
خاف اســتقال کشــور و منافع ملــی بود، 
چــرا در ســال ۸۶ تصویــب کردیــد؟! چــرا 
ســال 90، دبیرخانه بــه این موضــوع ورود 
کــرد و نظــر داد؟! می خواهم بگویم بحث 
FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این 
است موضوعی که محتوایش درباره منافع 
ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی 
می شود. من موافقم کسی محتوایی راجع 
بــه این هــا بحــث کنــد و اختــاف نظر هم 
باشد، ولی اینکه کشمکش ایجاد می کنند 
و بحث اســتقال کشــور را پیش می کشند، 
محل بحث است. چطور است که در سال 
۸۶ اســتقال مان از دســت رفــت و کســی 
هم متوجه نشد؟! قانون هم تصویب شد 
و بــه شــورای نگهبان هم رفت و این شــورا 
هم تأیید کــرد! البته بعــد برخی جزئیات 
ایــن لویــح را شــورای نگهبــان رد کــرد، اما 

درنهایت تأیید شد.«

معاون حقوقی رئیس جمهوری: لوایح »اف ای تی اف« را سیاسی نکنیم
نسبت به تصویب »پالرمو« و »CFT« در مجمع تشخیص مصلحت نظام خوشبینم

بررسی نقش آفرینی احزاب در مدیریت بحران سیل
نشست شورای عالی سیاستگذاری احزاب زنان اصاح طلب با موضوع بررسی 
نحوه مشارکت و نقش آفرینی تشکل ها در مدیریت بحران سیل اخیر و کاهش 
آام هموطنان برگزار شــد. به گزارش ایرنا از جمعیت حمایت از حقوق بشــر 
زنــان؛ در ایــن نشســت که دبیــران کل و اعضای شــورای مرکزی چهار تشــکل، 
مجمع زنان اصاح طلب، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، انجمن روزنامه 
نگاران زن ایران و جمعیت حمایت از حقوق بشــر زنان شرکت داشتند، اعضا 
با مصیبت دیدگان ســیل اخیر در کشور ابراز همدردی کردند و به خانواده های 

داغدار تسلیت گفتند. 

فهرست نهادها و کشورهای کمک کننده به سیل زدگان ایران



بــه گفتــه کارشناســان ســیاب های اخیــر کــه 
همزمان با آغاز ســال نو به تدریج بیش از یک 
ســوم اســتان های کشــور را درگیر کــرده در 100 

سال اخیر بی سابقه بوده است.
هــر روز برآوردهــای خســارت بــه بخش هــای 
مختلــف اســتان های درگیر از کشــاورزی گرفته 
تــا زیرســاخت ها تغییــر می کنــد و جــای خــود 
را بــه اعــداد بزرگتــری می دهــد به طــوری کــه 
برآوردها از خسارت ده ها میلیارد تومانی سیل 
و آبگرفتی های ســال 98 خبر می دهد که البته 
همچنــان دامنــه آن درحال گســترش اســت و 

شهرهای دیگری را نیز تهدید می کند.
بخش کشاورزی بزرگترین قربانی سیاب های 
اخیــر اســت که 60 درصــد خســارات را به خود 
اختصــاص داده و معیشــت یک میلیــون نفر 
بــه صــورت مســتقیم تحــت تأثیــر ایــن بــای 
طبیعــی قرار گرفته اســت. درحالی که پیش از 
این خســارت وارده به بخش کشــاورزی 6 هزار 
و 700 میلیــارد تومان برآورد شــده بود، رئیس 
دفتــر مدیریــت بحــران و کاهــش مخاطــرات 
وزارت جهــاد کشــاورزی، از خســارت 1۵هــزار 
میلیارد تومانی سیل به کشاورزی در 26 استان 

کشور خبر داده است.
موســوی  محمــد  ســید  گفته هــای  براســاس 
75 درصــد ایــن خســارت ها بــه چهــار اســتان 
مازنــدران  و  لرســتان  گلســتان،  خوزســتان، 
اختصــاص دارد و 50 درصد این خســارات در 

خوزستان رخ داده است.
30 درصــد اراضــی کشــاورزی در ایــن مناطــق 
اســت.  شــده  تخریــب  100درصــدی  به طــور 
همچنین 159 هکتــار گلخانــه، 1400 دامداری 
روســتایی، 52 هــزار کلونــی زنبــورداری، 1300 
واحــد آبزی پــروری خســارت دیــده و 27 هــزار 
رأس دام تلــف شــده ضمن این که بــه 10 هزار 
کیلومتر شــبکه فرعی آبیاری و 2 هزار ایســتگاه 
پمپاژ رودخانه به اراضی کشاورزی آسیب وارد 

شده است.
وزیر راه و شهرسازی ایران نیز، خسارت سیاب 
اخیر به زیر ساخت های کشور را برآورد کرده که 
تاکنون 3 هزار میلیارد تومان به زیرساخت های 

کشور خسارت وارد شده است.
به گفته محمد اسامی، این خسارت ها مربوط 
به تخریــب کامل جاده ها، از بیــن رفتن پل ها، 
مختلــف  بخش هــای  و  راه هــا  ســطح  رانــش 
زیرســاختی اســت. برخــی از این آســیب ها به 
فوریت برطرف می شــود و برخی از طرح ها نیز 

تا یکسال زمان می برد.
وی در خصــوص ســیاب های اخیــر گفت: در 
سیاب اخیر؛ 24 اســتان، 231 شهرستان، 269 
شــهر و 5 هزار روستا درگیر حادثه بود و تاکنون 
کشــور با این شدت و گســتردگی درگیر حوادث 
ســیابی نبوده اســت. ســیل به بیش از 12 هزار 
کیلومتــر از راه های کشــور خســارت زده که این 

میــزان راه های خســارت دیده حــدود 6 هزار و 
800 نقطه از کشــور بویژه شهرهای سیل زده را 

شامل می شود.
رضا رحمانی، وزیــر صنعت، معدن و تجارت 
نیزدرباره خساراتی که به بخش صنعت اعام 
کرده اســت کــه 2000 میلیارد تومان خســارت 
بــه واحدهای صنعتی وارد شــده اســت. عاوه 
بر آن، 25 شــهرک صنعتی دچار آب گرفتگی 
شــده اند. 300 واحــد صنعتی آســیب دیده اند 
و 9 هــزار واحــد صنفــی دچــار آب گرفتگــی و 
خســارت 20 تــا 90 درصــدی شــده اند. تمــام 
این هــا در شــرایطی اســت کــه هنــوز خســارت 
واحدهــای صنعتــی اســتان خوزســتان بــه آن 

اضافه نشده است.
ســیاب ها تمام بخش های اقتصادی را درگیر 
کرده انــد. شــبکه گاز نیــز 167 میلیــارد تومــان 
خسارت دیده که بیشــترین آن در چهار استان 
گلســتان، مازندران، لرســتان و خوزستان بوده 

است.
این درحالی اســت که همچنان با تمام قوا کار 
امداد رسانی به ســیل زدگان ادامه دارد و تمام 
دستگاه های دولتی و نیروهای نظامی امکانات 
خود را برای کمک به مردم این استان ها بسیج 

کرده اند.
***

چهارمین هفته ای است که برخی از استان های 
کشور با بحران سیل دست و پنجه نرم می کنند. 
این هفته هم بر اساس پیش بینی های سازمان 
هواشناســی احتمال پیشروی سیل در برخی از 
استان ها نظیر هرمزگان وجود دارد. خوزستان 
هم که در دو هفته اخیر یک شــب آرام نداشته 
و مــردم این اســتان برخی خانه هــای خود را از 
دســت داده انــد و عده ای نیز نگراننــد که مبادا 
ســیل وارد شــهرها و روستاهایشــان شــود و هر 
آنچــه را که دارنــد با خود ببرد. البته مســئوان 
مــدام اعــام می کننــد کــه اوضــاع منابــع آبی 
اســتان خوزســتان در کنتــرل و شــرایط در حال 
تثبیت اســت. بــرای مثــال داریــوش بهارلویی 
مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و 
برق خوزستان روز گذشته حجم خالی سدهای 
استان را یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب 
عنوان کرد و از مردم خواست که نگران نباشند. 
اســتان  ســدهای  بــه  ورودی  رونــد  چراکــه 
خوزســتان کاهش نســبی داشته اســت. به این 
ترتیــب کــه میــزان ورودی به ســدهای اســتان 
در حوضــه کارون 1۵90 مترمکعــب بــر ثانیــه، 
در حوضــه دز 13۴0 متــر مکعــب بــر ثانیه، در 
حوضــه کرخــه 13۶0 مترمکعب بــر ثانیه و در 
حوضــه مارون 178 مترمکعب بر ثانیه اســت 
 که خروجی ها نیز به همین میزان تنظیم شده 

است.
اما سیل بهاری کشور فقط مربوط به خوزستان 
نبود. در این مدت 24 اســتان کشور دچار سیل 
زدگــی بودنــد و گلســتان، لرســتان و فــارس 3 
اســتان دیگری بودنــد که خســارت های زیادی 
از ایــن پدیده متحمل شــدند. هنوز مشــخص 
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نرخ بیکاری سال قبل ١٢ درصد شد
مرکــز آمــار ایــران اعــام کرد، بررســی تغییــرات نرخ 
مشــارکت اقتصــادی حاکــی از آن اســت کــه این نرخ 
نسبت به سال قبل )1396(، 0.۴ درصد افزایش یافته 

است.
 به گزارش تســنیم، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ســال 1397 منتشــر 
شــد. بررســی نرخ بیکاری افراد 10 ســاله و بیش تر نشــان می دهد که 12 
درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند.  در سال 1397، 
40.5 درصد جمعیت 10 ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ 
یعنی در گروه شــاغان یــا بیکاران قرار گرفته اند. بررســی تغییرات نرخ 
مشــارکت اقتصادی حاکی از آن اســت که این نرخ نســبت به ســال قبل 

)1396(، 0.4درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ســاله حاکی از آن اســت که 25,1 درصد از 
فعــاان این گروه ســنی در ســال 1397 بیکار بوده اند. بررســی تغییرات 
ساانه نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می دهد، این نرخ نسبت 

به سال قبل هیچ گونه تغییری نیافته است.
تعداد شاغلین در سال 1397 به 23 میلیون و 813 هزارو 45 نفر رسید 

که نسبت به سال گذشته 463928 نفر افزایش یافته است.
نســبت اشتغال در ســال 1397 به 35,6 درصد رسید که نسبت به سال 

1396 افزایش 3 درصد افزایش داشته است.
 ،1397 ســال  در  کــه  می دهــد  نشــان  ناقــص  اشــتغال  ســهم  بررســی 
10.8درصد جمعیت شاغل، به دایل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود 
کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…( کم تر از 44 ساعت در هفته 
 کار کــرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی اســت که 
 38.3 درصد از شاغلین 10 ساله و بیش تر، 49 ساعت و بیش تر در هفته کار

 کرده اند.
بررســی اشــتغال در بخش هــای عمده اقتصادی نشــان می دهــد که در 
ســال 1397، بخش خدمات با 50.3 درصد بیش ترین سهم اشتغال را 
بــه خود اختصاص داده اســت. در مراتب بعــدی بخش های صنعت با 

32 درصد و کشاورزی با 17.7 درصد قرار دارند.

هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به 
بدهی کشورها

»کریســتین اگارد« رئیــس صنــدوق بین المللی پول 
ضمــن تقدیــر از بســته های محرک اقتصــادی چین، 
نســبت به آنچه شــکل گیری بدهی های کان ناشــی از ارائــه وام های راه 
ابریشم جدید به کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و امریکای اتین 
است، هشدار داد. او وضعیت اقتصادی جهان را بشدت مبهم توصیف 
کرد و گفت: سیاســت های مالی کشــورها و برگزیت، صدها میلیارد دار 
تعرفــه، جنگ تجاری چیــن و امریکا و کاهش تولید از جمله مشــکات 

بزرگ امروز دنیا است./تارنمای روزنامه »اس سی« هنگ کنگ

نحوه اخذ مالیات  از مؤدیان سیل زده
نحوه مالیات ســتانی از مودیان استان های ســیل زده گلستان، مازندران 

و فارس اعام شد. 
طبــق اباغیه معــاون مالیات های مســتقیم ســازمان امــور مالیاتی به 
مخاطبــان، ذی نفعــان، امــور مالیاتــی شــهر و اســتان تهــران و ادارات 
کل امــور مالیاتــی قرار اســت کســر وجوه پرداختــی مؤدیــان مالیاتی به 
حساب های تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور 

از جمله استان های گلستان، مازندران و فارس انجام شود.
 در ایــن اباغیــه آمده اســت: »با توجه بــه وقوع حادثه ســیل اخیر در 
برخی مناطق کشــور از جمله اســتان های گلســتان، مازندران و فارس 
طبــق آنچه از ســوی هیــأت وزیران اباغ شــده، وجــوه پرداختی برای 
کمــک به آســیب دیــدگان این حادثــه به حســاب های اعامــی بنیاد 
مســکن انقــاب اســامی، جمعیــت هال احمــر جمهوری اســامی 
ایــران، ســازمان بهزیســتی کشــور و کمیته امــداد امام خمینــی)ره( از 
درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1398 منبعی که مؤدی انتخاب 

خواهد کرد، قابل کسر خواهد بود«./ایسنا

وزارت نیرو باید وارد لیست صادرکنندگان مجوز 
ساخت و ساز شود

میثم جعفر زاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو گفت: اکنون 
شاهد هستیم بدون نظر خواهی از وزارت نیرو مجوز ساخت و ساز داده 
می شــود و بســیاری مواقع به حریم رودخانه ها تجاوز صورت می گیرد و 

خسارت ها وارد می شود و جان های زیادی به خطر می افتد.
 وارد کــردن وزارت نیــرو بــه فهرســت دســتگاه های ارائــه دهنــده مجوز 
ســاخت و ســاز، مانع دســت اندازی به حریم رودخانه ها می شــود. این 
موضوع سبب کاهش خســارت های ناشی از تجاوز به حریم رودخانه ها 

و کاهش هزینه های سنگین به جامعه می شود./ایرنا

بنگادش در پی افزایش همکاری اقتصادی با ایران
مجیــب الرحمــان بویــان ســفیر بنــگادش در تهــران بــا بیــان این کــه 
جمهــوری اســامی ایــران یکــی از اقتصادهــای بــزرگ اســت، گفــت: 
بنــگادش به انــرژی، مــواد اولیه و محصــوات مختلــف و متنوعی نیاز 
دارد، از ایــن رو عاقــه مندیــم بــرای پیشــرفت بــا اقتصادهــای بزرگــی 

همچون ایران کار کنیم. 
تحریم هــا مشــکاتی بــرای همکاری هــای اقتصادی بــا ایران بــه وجود 
آورده اســت، اما با وجود شرایط حاضر، تجارت بین دو کشور در شرایط 

کنونی نیز ممکن است و نیاز داریم تا با یکدیگر کار کنیم./ایرنا

آمادگی ۸۵ درصدی نیروگاه های برق ایران
محســن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
حرارتــی گفــت: در حــال حاضــر نیروگاه های کشــور بیــش از 8۵ درصد 
آمادگی دارند و کار تعمیر و نگهداری نیروگاه ها تقریباً رو به اتمام است. 
مشــکلی برای نیروگاه ها وجود ندارد و پیش بینی می شــود که تابستان را 

با کمترین چالش سپری کنیم./ ایسنا

39 هیأت اقتصادی میان ایران و عراق در سال 97 
تبادل شد

ناصر بهزاد رایزن بازرگانی جمهوری اسامی ایران در بغداد، تبادل 39 
هیأت اقتصادی میان دو کشــور در سال 97 را نشانه روند رو به پیشرفت 
روابــط و همکاری هــای اقتصــادی دو طــرف دانســت و گفــت: ترکیــب 
هیأت هــای مذکــور 15 درصــد دولتــی و 85 درصد از بخــش خصوصی 
بــوده که در مجموع در مقایســه با ســال 96 به میزان 137 درصد رشــد 

داشته است.
 او ادامــه داد: از نتایــج بــارز تبــادل هیأت هــای مذکــور می تــوان به عقد 
قــرار دادهــای تجــاری میــان شــرکت های بخــش خصوصــی، بازاریابی 
بــا  ایرانــی، اعطــای نمایندگــی و دفتــر فــروش، آشــنایی  محصــوات 
ظرفیت های متقابل، توسعه خدمات گردشگری، افزایش 50 درصدی 
صادرات ایران به عراق، بررســی میدانی چگونگی مشــارکت صنایع در 

همکاری های مشترک و تسهیل اقدامات فیمابین اشاره کرد. / ایرنا

دورنمای یک اقتصاد سیل زده
عطیه لباف

خبرنگار

آمــار روز

خبرخوان

»منتقدان علــم اقتصاد می گویند کــه نظریه های 
ایــن علم انتزاعی و بدون نتیجــه در جهان واقعی 
اســت. یک مثال خوب برای پاســخ بــه آنها وجود 
دارد: رشد جهانی استقال بانک های مرکزی طی 
25 سال اخیر. در دهه 1970 دستکاری نرخ بهره در 
میان سیاســتمداران برای افزایش محبوبیت خود 
بســیار عادی بود. این کار باعث می شد که طاعون 
تــورم شــکل بگیــرد. بــه همیــن خاطر کشــورهای 
ثروتمند و بسیاری از کشورهای کم درآمد سیستمی 
را طراحــی کردنــد که در آن سیاســتمداران اهداف 
اصلی برای ثابت نگه داشــتن قیمت ها را طراحی 
می کردنــد و بانک هــای مرکزی را بــرای اجرای آن 
مستقل می گذاشتند. به همین ترتیب در یک نسل 
میلیاردها نفر از مردم جهان در شرایط تورم پایین 
و قیمت های باثبات رشــد کردند و باور داشــتند که 
سپرده های بانکی شان به خوبی کنترل می شود.« 
هفتــه نامــه اکونومیســت با ایــن مقدمــه، گزارش 
اصلــی شــماره این هفته خــود را آغاز کرده اســت. 
اکونومیســت با تیتر »عصر دخالت« به این مسأله 
پرداخته اســت کــه سیاســتمداران پوپولیســت در 
کشورهای مختلف جهان استقال بانک مرکزی را 
تهدید کرده اند و این مسأله آنقدر خطرناک است 
که می تواند دنیا را به یک بحران جهانی بکشــاند. 
اکونومیست درباره وضعیت فعلی دستاوردی که 
دنیا طی 25 سال به دست آورد، می نویسد: »امروز 
این موفقیــت تحت تأثیــر پوپولیســم، ملی گرایی 
و نیروهــای اقتصــادی ای قــرار گرفتــه اســت کــه 

سیاست های پولی را دوباره سیاسی کرده اند.«
ë  چرا استقال بانک مرکزی برای زندگی همه مهم

است؟

در امریــکا، دونالــد ترامــپ خواهــان کاهــش 
نــرخ بهــره و به دنبال اخــراج کردن رئیــس فدرال 
رزرو اســت. او مــی خواهــد اســتفان مــور و هرمــان 

کیــن را برای ریاســت فــدرال رزرو معرفــی کند که 
هــر دو از دوســتان او هســتند و هیــچ صاحیتــی 
بــرای مدیریت فــدرال رزرو ندارنــد. از آن طرف در 
انگلستان، طرفداران برگزیت کفایت و انگیزه های 
بانــک انگلســتان را موردانتقــاد قــرار می دهنــد. 
در ترکیــه رجــب طیــب اردوغــان رئیس جمهــور، 
کشمکشــی شــبیه به مسابقه طناب کشــی با بانک 
مرکــزی کشــورش بــه راه انداختــه اســت. دولــت 
هندوســتان نیز به جای رئیــس ایق بانک مرکزی 
یــک کارمند داخلــی منعطــف را جایگزیــن کرده 
کاهــش  را  بهــره  نــرخ  انتخابــات  آســتانه  در   کــه 
داده است.بر اساس گزارش اکونومیست، معضل 
سیاســی شدن و سیاســت زدگی آخرین بار در دهه 

1970 دیده شد. 
معضل سیاست زدگی آخرین بار در دهه 1970 
مشــاهده شد. پس از جنگ نظام ارزی برتون وودز 
دچار فروپاشــی شد و بانک های مرکزی نتوانستند 
تــورم ســرکش را مهار کنند. چرا که سیاســتمداران 
آن زمــان، زیر بار پذیرفتن هزینه هــای کوتاه مدت 
بیــکاری نرفتنــد. به همیــن خاطــر، قیمت ها طی 
دو دهــه ســر بــه فلک کشــید و زندگی بــرای مردم 
بسیار سخت شد. بسیاری از کشورها درگیر ابرتورم 

شــدند و مردم آنها روز به روز فقیر و فقیرتر شدند. 
در نهایــت دولت ها به این باور رســیدند که باید به 
بانک هــای مرکزی اســتقال عملیاتــی بدهند. در 
حوزه یــورو، ژاپــن و بریتانیا، بانک هــای مرکزی در 
دهه 1990 میادی به طور قانونی مستقل شدند. در 
امریکا، کاخ سفید حتی از بحث درباره سیاست های 
مســأله  همیــن  و  کــرد  خــودداری  رزرو  فــدرال 
باعث شــد کــه بحران جهانــی ســال 2008-2007 
 تمام شــود و نــرخ تــورم جهانــی در 4 درصد باقی 
بماند. حاا اما این دســتاوردهای جهان زیر ســایه 
سیاســتمداران پوپولیســت تهدیــد شــده و خاطره 
دورانی که باعث شد بانک های مرکزی به استقال 
برســند، از ذهن ها محو شده اســت. از طرفی رشد 
اقتصادی در جهــان کاهش یافته و رکود، محتمل 

شده است. 
سیاســتمداران در آســیا، اروپا و امریکا مشغول 
فشار آوردن به بانک های مرکزی و دخالت در امور 
آنها هســتند و اکونومیســت با کنایه درباره تبعات 
قدرت گرفتن پوپولیست ها می نویسد: »شاید تورم 
جهانــی دوباره از گور خود برخیزد، آن وقت اســت 
که بانک های مرکزی ضعیف باید برای کشتن آن 

جان بکنند.«

 خبر بد برای جهان؛ استقال بانک های مرکزی تهدید شده است

بانک های مرکزی در عصر پوپولیسم
ریحانه یاسینی

خبرنگار

استقال بانک مرکزی به این معناست که سیاستمداران 
و قدرتمنــدان نتواننــد در سیاســت های پولــی دخالــت و 
دســتکاری داشــته باشــند. در شــرایطی که بانــک مرکزی 
را  بانــک مرکــزی  بایــد  باشــد، دولــت  اســتقال داشــته 
سیاســت گذار در جهــت افزایش قدرت پــول ملی بداند و 
اما دولت ها در تمام دنیا کوتاه مدت هستند و می خواهند 
کــه در زمــان خودشــان ســرمایه گذاری کــرده، تقاضــا را 
تحریــک کننــد تا تولید بــاا برود و در نظر مــردم محبوب 

جلوه کنند. 
در این شــرایط با کســری منابع مواجه می شوند و به همین 
خاطر به اســتقراض از بانک ها و بانک مرکزی و چاپ اسکناس رو می آورند و یا 

نرخ سود بانکی را دستکاری می کنند.
 بــا مقاومــت بانک مرکزی هم دولت ها در صدد برکنــاری مدیر کل برمی آیند. 
رئیس بانک مرکزی هم اگر پشــتیبانی نداشــته باشــد، مجبور می شود که به این 
خواســت ها تمکیــن و ســازش کنــد. از همین جــا، اعوجاج و انحــراف اقتصادی 
شــروع می شود. تورم، فساد، رانت چند نرخی شدن همه آنها فساد و مشکات 
ایجاد می کند و نظام سیاســی کشــور با انبوهی از مشــکات و هزینه های جانبی 

مواجه می شود.
بانک های مرکزی در کشــورهای جهان ســوم هم به طور کل هیچ اســتقالی 
ندارند و رؤســای بانک های مرکزی با دســتور مســتقیم رئیس جمهور منتصب 

می شوند. همیشه بحران دارند و بحران هم همیشه توجیه دارد. 
جنگ، ســیل، بیکاری جوانان، خشکســالی و... همیشــه توجیهی اســت برای 
اینکــه دولت هــا از بانــک مرکــزی اســتقراض و سیاســت های پولــی و مالــی را 
دســتکاری کنند. در کشــورهای جهان ســوم، دولت بانک مرکزی را وابسته کرده 
و می خواهــد کــه تــورم هــم ایجاد نشــود، بــه همین خاطر ســراغ سیاســت های 

دستوری می رود. 
امــا بازار راه خودش را پیدا می کند، اقتصاد وارد رکود می شــود، رانت شــکل 
می گیــرد، مؤسســات غیرمجــاز و انواع ســازمان هایی که بتوانند پــول مردم را از 
جیب شــان درآورند و بحران ایجاد کنند، شــکل می گیرد. در کشــور ما هم روند 

کارها همیشه به همین شکل بوده است.

یادداشت

بهاءالدین حسینی 
هاشمی
اقتصاددان

 بحران همیشگی وابستگی
در بانک های مرکزی جهان سوم

ست
ومی

کون
:  ا

طرح

نگاهی به خسارت سیل 1398 ایران

3.5 میلیارد دار خسارت 
به شهرها و روستاها 

وارد شده است

1076 نفر 
مجروح شده اند

55 هزار پتو دراختیار 
سیل زدگان قرار 

گرفته است

276 هزار بطری آب 
معدنی توزیع شده 

است

11 هزار نفر در 
چادرهای موقت 
اسکان یافته اند

107 هزار نفر در 
کمپ های مخصوص 

اسکان یافته اند

آب از 8.11 هزار 
خانه تخلیه شده است

2 میلیون نفر نیاز 
به کمک دارند

10 میلیون نفر 
خسارت جانی یا 

مالی دیده اند

 70 نفر جان 
خود را از دست 

داده اند

24 استان تحت 
تأثیر سیل قرار 

گرفته اند

54 هزار

89 هزار

خانه کاماً 
 تخریب 

شده است

خانه آسیب 
جدی دیده 

است

پایتخت کشور
مرکز استان

خانه های تخریب شده

خانه های آسیب دیده

استان های خسارت دیده
درحال دریافت کمک های 
بشردوستانه
استان های خسارت دیده
در وضعیت اضطراری و 
درحال دریافت کمک های 
بشردوستانه

خسارت هایی که هر روز بزرگتر می شود

نیســت کــه ایــن معضل تــا چــه زمانــی ادامه 
داشته باشد .

البته این ها فقط بخشــی از خســارت های مالی 
است. ســیل عاوه بر تهدید جان و ثروت افراد 
کســب  معــاش،  راه  دادن  دســت  از  موجــب 
و کار هــا و تولیــد، آســیب های روحــی و روانــی، 
مهاجرت، تبعات سیاســی برای کشور و به طور 
کلی کاهش رشد و توســعه اقتصادی می شود. 
وضــع اقتصاد ایــران احتمااً تــا مدت ها تحت 

تأثیر این سیاب های ویرانگر خواهد ماند.
تبعات سیاسی سیل را هم می توان در مواردی 
نظیر شایعه بارورسازی ابرها توسط دولت و با 
همکاری روســیه یا مسدود شــدن هورالعظیم 

بــرای جلوگیــری از ورود ســیاب بــه مناطــق 
نفتی دانســت که هر دو شــایعه با ادله تکذیب 
شــدند. هرچنــد کــه برخــی از ایــن شــایعات از 
جمله کمرنگ بودن حضــور دولت در مناطق 
ســیل زده و بی اعتمادی ها نســبت به پرداخت 

هزینه ها به سیل زدگان هنوز وجود دارد.
بــا ایــن حــال ســیل مخــرب و پرهزینــه ایــران، 
دســتاوردهایی نیز برای کشور به همراه داشت 
درصــدی   76 متوســط  پرشــدگی  جملــه  از 
سد های کشــور. بر اساس آمار شرکت مدیریت 
منابع آب ایران از 178 ســد مهم کشور 72 سد 
بیــش از 90 درصد پرشــدگی دارند. به طور کلی 
بارندگی سال آبی جاری موجب شده که میزان 

رواناب ها در ســطح کشور به حدود 50 میلیارد 
مترمکعب برســد که براســاس پیش بینی های 
صــورت گرفته تا پایان ســال آبی جــاری حدود 
30 تــا 40 درصد دیگر نیز به حجم رواناب های 
کشور اضافه می شــود و این رقم به 70 میلیارد 
مترمکعــب خواهــد رســید. بنابرایــن روانــاب 
ایجــاد شــده در کشــور 3.5 برابر ســال گذشــته 

است.
از این رو با توجه به گســتردگی دامنه آثار سیل، 
فروردیــن   25( امــروز   14 تــا   11 صفحــات  در 
1398( تبعــات مثبــت و منفــی ســیاب ها را 
بررســی  اقتصــادی  مختلــف  بخش هــای   در 

کرده ایم.
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لزوم بازارسازی منابع برداشتی خسارت 
سیل از صندوق توسعه ملی

یادداشــت  در  مرکــزی  بانــک  رئیــس  همتــی،  عبدالناصــر 
اینســتاگرامی خود برنامه بازار ســازی منابع برداشتی تأمین 
خســارت سیل از صندوق توسعه ملی را اعام کرد و نوشت: 
»نیــاز بــه برداشــت از منابــع صنــدوق توســعه ملــی، بــرای 
تأمین بخشــی از خسارت های ســیل، اجتناب ناپذیر است و 
فــروش این منابع، موجب عرضه بیشــتر ارز در بازار شــده و 
منابــع ریالــی ازم را تأمین می کند. همچنین برای تســهیل 
این فرآیند، بانک مرکزی نقش ثبات ســازی در بازار را ادامه 
خواهــد داد و منابع حاصل را صــرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا 
خواهد کرد.بانک مرکزی در ســال جاری بر تغییر ترکیب ترازنامه خود)پایه پولی(
تأکید دارد. همزمان با کنترل اضافه برداشت بانک ها، افزایش خالص ذخایر ارزی 
بانک مرکزی به دلیل تعدیل نرخ ها، افزایش فروش ارز توســط صادرکنندگان و... 
تحقق خواهد یافت.این شیوه می تواند منابع ریالی ازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد 
و رونق تولید از ناحیه رشــد پایه پولی را فراهم آورد.در شــرایط حاضر افزایش نرخ 
ســود کارکــردی جــز افزایش هزینه هــای تولید و فشــار بیشــتر بر ترازنامــه بانک ها 
را نخواهــد داشــت.قطعاً کمک دولــت در ارائه منظم اوراق در بازار و شــکل گیری 

عملیات آن باز نتایج خوبی را در سال جاری به دنبال خواهد داشت.«

اروپا همچنان پیگیر کانال مالی تجارت با ایران است
ژاک ورنر، ســفیر هلند در ایران گفــت: اتحادیه اروپا همچنان 
پیگیــر کانــال مالــی تجــارت با ایران اســت تــا از ایــن طریق 
بتوانــد ارتباط تجــاری خود را با ایران همانند گذشــته ادامه 
بدهــد. بــا وجــود اعمــال تحریم هــای جدیــد علیه ایــران و 
خــروج امریکا از برجــام، اتحادیه اروپا به صورت مشــخص 
بــر قرارداد برجام پایبند اســت. او افزود: امیدواریم در زمینه کشــاورزی بتوانیم با 
ایران همکاری های مشــترک داشــته باشیم، زیرا هلند از لحاظ تولیدات کشاورزی 

و مواد غذایی کشور توانمند و با ظرفیتی است./ایرنا

ایران رتبه نخست صادرات به عراق را کسب کرد
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در 
سال 97 ایران برای نخستین بار رتبه اول صادرات به عراق 
را کســب کــرد، گفــت: بــرای حفظ ایــن جایگاه بایــد از همه 
ظرفیت ها اســتفاده کنیم زیــرا رقبای ترکیه و چین با فاصله 
کمــی پس از کشــورمان قرار دارند. امســال باید صادرات به 
عــراق را جدی تــر بگیریم.او با تأکید بــر اهمیت تأمین نقدینگی بــرای واحدهای 
تولیــدی گفت: این موضوع امســال جزو اولویت ها قرار گرفتــه و رئیس جمهوری 
هم دســتورات ازم را درباره آن به بانک مرکزی داده که ســرمایه در گردش ازم 

برای حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی تأمین شود./ایرنا

افزایش صادرات به روسیه تا 5 برابر
هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیهگفت: 
حجــم کنونی تجــارت ایران و روســیه حــدود 2 میلیارد دار 
در ســال اســت که با فراهم شدن زیرســاخت های ازم تا 10 
میلیــارد دار نیــز قابــل ارتقا اســت. با توجه بــه تحریم های 
ظالمانه غرب و شــرایط ویژه ای که روس ها در واردات مواد 
غذایــی و صنایع ســبک به کشورشــان اعمــال کرده اند، باید 

رویکرد جدیدی در توسعه صادرات به این کشور اتخاذ کنیم./ ایرنا

 گــروه اقتصاد/ فروردین ســال گذشــته 
میانگین قیمت مسکن 5.5 میلیون تومان 
بود اما این نرخ در اســفندماه به 11 میلیون 
تومــان افزایــش یافت به عبارتی متوســط 
قیمــت مســکن در یــک ســال 97 درصــد 
رشــد دارد که کاهش قــدرت خرید مردم و 
کاهش رغبت به سرمایه گذاری و بازگشت 
رکــود در این بخش را رقم زده اســت حال 
مدیرعامــل بانک مســکن از تهیه »بســته 
رونــق زا« بــرای مســکن خبــر داده اســت. 
امــا کارشناســان در گفت و گــو بــا »ایــران« 
می گویند قیمت مسکن آنقدر باا رفته که 
افزایــش وام خریــد یا ســاخت در این بازار 
جوابگــو نخواهــد بود و چاره رونق مســکن 
تغییر سیاستگذاری ها در این بخش است.

ë ادامه صعود قیمت تا روزهای آخر
مســکن در ســال 97 رشــدی قیمتــی 
بــدون وقفــه داشــت و این رشــد قیمتی از 
5.5 میلیــون تومــان در فروردین به بیش 
از 11 میلیــون تومــان در روزهای آخر ســال 
بــازار  از  گــزارش رســمی  رســید. آخریــن 
مسکن نشان می دهد در اسفند 97 قیمت 

مســکن نســبت بــه مــاه پیــش از آن و ماه 
مشابه سال قبل)9۶( به ترتیب 9.۳ درصد 
و 9۵.۵ درصد افزایش یافته و رشد قیمت 
از ابتدای سال 97 تا انتهای سال 97 درصد 
است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی 
از بازار مسکن در اسفند ماه امسال متوسط 
قیمــت هر مترمربــع آپارتمان بــا افزایش 
از  پیــش  مــاه  بــه  نســبت  درصــدی   9.۳
آن یعنــی بهمــن بــه 11 میلیــون و 9هــزار 
تومــان رســیده اســت. در بهمن ماه ســال 
گذشته متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مســکونی 10 میلیون و 66 هزار تومان بود. 
همچنین در اسفندماه سال گذشته 11 هزار 
و 8۳ فقره قرارداد مســکن ثبت شد که در 
مقایســه بــا مــاه پیــش از آن ۳6.8 درصد 
افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند 
افزایش حدود 10 درصدی قیمت مسکن 
در اســفندماه به دلیل رشــد تقاضــا در این 
ماه اســت و دلیل آن نــه افزایش تقاضای 
مصرفــی و خرید ملک توســط متقاضیان 
واقعــی کــه به دلیــل تــاش بــرای حفــظ 
ارزش ســرمایه یا همان نگاه ســرمایه ای و 

ســوداگرانه در بازار مسکن اســت. در واقع 
رشــد نزدیک به دو برابری قیمت مســکن 
در یک سال که همزمان با افزایش قیمت 
در بازارهــای دیگــر و کاهــش تــوان مالــی 
مــردم بــود متقاضیــان مصــرف را از بازار 
خــارج کرد و ســوداگری به خریــد به قصد 
کسب سود و افزایش سرمایه انگیزه اصلی 

بیشتر معامات در این بازار بود.
ë بسته ای برای رونق

جهش قیمت مســکن خطر بازگشــت 
رکــود در فاصله زمانی انــدک با رونق را در 
پی داشت. ابوالقاسم رحیمی، مدیرعامل 
بانک مســکن اکنــون از تهیه بســته رونق زا 
برای بخش مسکن خبر داده است. به گفته 
انارکی »این بسته در چند روز آینده نهایی 
می شــود و برای تصویب و عملیاتی شدن 
تحویل دولت و بانک  مرکزی خواهد شد.«

مدیر عامل بانک مســکن این بســته را 
شــامل دو حوزه سیاســتگذاری و عملیاتی 
دانســت که قرار اســت »از طــرق مختلف 
نســبت به خــارج کــردن بخش مســکن از 
رکود اقدامات ازم را انجام دهد.« به گفته 

انارکی با توجه به اینکه امســال سال رونق 
تولیــد اســت،« مســکن از پتانســیل باایی 
در شــرایط فعلــی بــرای کمــک بــه رشــد 
اقتصادی و اشــتغالزایی برخوردار است.« 
تحرک بخشــی به ســاخت و ســاز مســکن 
متناســب بــا الگــوی مصــرف و همچنین 
کمک بیشتر به قدرت خرید خانه اولی ها و 
حمایت مالی و اعتبــاری از این گروه برای 
تأمین مسکن مناسب اهداف اصلی است 
کــه انارکی بــرای تدوین بســته حمایتی در 

بخش مسکن به آنها اشاره کرده است.
رحیمی انارکی دربــاره چارچوب کلی 
فعالیــت بانــک مســکن در ســال جدیــد 
نیز گفــت: بانک مســکن در ســال 98 دو 
مســیر تأمیــن مالــی را پیــش روی خــود 
تعریــف کــرده اســت. مســیر اول، تأمین 
مالی مناســب بخش مســکن است که در 
این مســیر اولویت با عرضه مسکن است 
امــا در کنــار آن، خانه اولی ها نیز به عنوان 
گروه اولویــت دار در ســمت تقاضا، مورد 
گرفــت.  خواهنــد  قــرار  بانــک  حمایــت 
مســیر دوم تأمیــن مالــی نیــز پرداخــت 

 بسته رونق گره رکود مسکن را باز می کند؟
مشوق های خرید و سرمایه گذاری بخش مسکن در گفت وگوی »ایران« با کارشناسان

نفت در آخرین هفتــه کاری بازارها برای 
وارد  میــادی  درســال جاری  بــار  نخســتین 
کانــال 71 دار شــد. در پایــان معامــات روز 
جمعــه هم بهای شــاخص نفت خام برنت 
به بشــکه ای 71 دار و 55 سنت رسید. علت 
اصلی این افزایش هم بروز اختال در عرضه 
از کشــورهای عضــو ســازمان  نفــت برخــی 
کشــورهای صادرکننده نفــت )اوپک( بود که 
محدودیت عرضه نفت در بازارهای جهانی 
را بــه همــراه دارد.رویتــرز در ایــن بــاره علت 
دیگر رشد قیمت ها را اینچنین توصیف کرده 
اســت: »کاهش تولید نفــت اوپک و تصمیم 
غیرمعقوانه امریکا بــرای اعمال تحریم  بر 
اعضــای مؤثر این ســازمان از جملــه ایران و 
ونزوئا، شــرایط بروز تشــنج در بــازار جهانی 
نفــت را فراهــم آورده و قیمــت طای ســیاه 
را بــه بااتریــن حــد خــود از ماه نوامبر ســال 
2018 میــادی )آبــان-آذر( تاکنون رســانده 
اســت. انتشــار آمارهای امیدوارکننده درباره 
اقتصاد چین نیز ســبب کاهش نگرانی ها در 
خصوص افــت تقاضای جهانی نفت شــده 
است.«آمارها نشان می دهد از آغاز سال جدید 
میــادی )دی 97( بهــای نفت برنت و وســت 
تگزاس اینترمدیت تاکنون بــه ترتیب 40 و ۳0 

درصد افزایش داشته اند.

ë احتمال کاهش تقاضای جهانی نفت
امــا در همیــن حــال آژانــس بین المللــی 
انــرژی در جدیدتریــن گــزارش ماهانــه خــود 
از احتمــال کاهــش میــزان تقاضــای نفت در 
بازارهــای جهانی نفت خبر داد. این ســازمان 
در گزارش ماه آوریل )فروردین- اردیبهشت( 
پیش بینــی کــرد میــزان تقاضــای جهانــی در 
پی افت شــدید میزان تولید نفت عربســتان و 
ونزوئــا کاهــش می یابد.بنابــر پیش بینی این 
ســازمان، نرخ رشــد مصرف جهانــی نفت در 

ســال 2019 تغییر نخواهد کرد و به میزان یک 
میلیون و 400 هزار بشــکه در روز ثابت خواهد 
ماند.این گزارش حاکی اســت میزان تقاضای 
جهانی نفت در سال 2018 میادی 99 میلیون 
و ۳00 هــزار بشــکه در روز بود.ایــن ســازمان 
همچنین در خصوص تبعــات افزایش بهای 
جهانی نفت هشدار داد. در حال حاضر بهای 
نفت خام برنت از مرز 71 دار برای هر بشــکه 
عبور کرد. این درحالیست که این رقم در سال 
2018 حدود 50 دار بود.در پی کاهش عرضه 

نفــت اوپک و اعمال تحریم بر ونزوئا، میزان 
عرضــه جهانــی نفت در مــاه مارس )اســفند 
97- فروردیــن 98(، 4۳0 هــزار بشــکه در روز 

کاهش یافت.
ë  احتمــال تمدید نشــدن توافــق اوپک

پاس جدی شد
آژانــس  از  نقــل  بــه  الریــاض  همچنیــن 
بین المللی انرژی اعام کــرد، برخی از گمانه 
زنی هــا نشــان می دهد کــه به خاطر مســائلی 
که در بازار نفت مطرح می شــود، توافق اوپک 
پاس تمدید نخواهد شــد و احتمااً روسیه از 
ایــن توافق خــارج خواهد شــد. در حال حاضر 
تولیــد نفــت خــام عربســتان ســعودی در دو 
سال گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده 
است؛ زیرا دولت پادشاهی عربستان به دنبال 
تاش برای افزایش قیمت بوده است اما اآن 
مشــخص نیســت که برنامه جدید این دولت 
چه باشد؟نشســت بعدی اوپــک در ماه ژوئن 
)خرداد( برگزار خواهد شــد که حدود یک ماه 
بعــد از اتمام معافیت های فعلــی خریداران 
نفت خام ایران است. احتمال دارد که امریکا 
این معافیت هــا را در ماه مه )اردیبهشــت( با 
محدودیت بیشتر تمدید کند اما هر تصمیمی 
که گرفته شود بر توافق اوپک پاس اثر خواهد 

داشت.

درصد رشداسفندفروردین

5.584.00011.000.00097متوسط قیمت)تومان(

4.56211.08336تعداد معامات)واحد(
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تسهیات به خسارت دیدگان در حوادث 
غیرمترقبه در شــهرها و روستاهای کشور 
طبــق تصمیمات بموقع دولــت و بانک 
مرکــزی خواهــد بــود. امــا کارشناســان و 
فعــاان اقتصــاد بــا اســتناد بــه شــرایط 
ســیل  کــه  مشــکاتی  و  اقتصــادی  کلــی 
بــه همــراه آورده تردیــد دارند کــه منابع 

کافی برای رونق بخشــی به بازار مســکن 
از طریــق افزایــش تســهیات خریــد یــا 
معتقدنــد  آنهــا  شــود.  فراهــم  ســاخت 
بــرای  مســکن  بخــش  سیاســتگذاران 
جلوگیــری از افزایــش دوبــاره قیمت هــا 
باید اقداماتی خارج از افزایش تسهیات 

را در دستور کار خود قرار دهند.

برنامه افزایش تســهیات مســکن با 
2محدودیت روبه رو است. نخست اینکه 
منابــع بانک مرکــزی و بانک هــا به خاطر 
امــکان  مشــکات اقتصــادی تحریم هــا 
افزایش تســهیات را ندارد از طرف دیگر 
ســیل با تحمیل بیــش از 15 هزار میلیارد 
تومــان خســارت که عدد تــکان دهنده ای 
اســت مشــکات جدیدی بــرای افزایش 
منابع بانک ها ایجاد می کند و بعید است 
دولــت بتواند بــا تکیه بــر منابــع بانکی و 
منابــع آزاد توســعه بخش مســکن را رقم بزنــد. محدودیت دوم 
در خصــوص افزایــش تســهیات این اســت که مردم تــوان مالی 
بازپرداخت اقســاط را ندارند. هر چقدر تسهیات خرید یا ساخت 
مسکن افزایش یابد اقساط آن نیز زیاد می شود که با توجه به کاهش 
ارزش پــول ملــی و کاهــش ارزش دارایــی و درآمدهــا بازپرداخت 
اقســاط بیشــتر تقریباً برای متقاضیان واقعی امکانپذیر نیســت. 
بنابراین دســت سیاســتگذار تا حــدودی برای افزایش تســهیات 
بســته اســت. راهکار منطقی کاهش نرخ بهره است اما با توجه به 

افزایــش نرخ تورم کاهش نرخ بهــره موجب فرارمنابع از بانک ها 
می شود. در واقع راهکارها در شرایط اقتصادی کشور محدود شده 
اســت. حتی می توان گفت دولت با پوشش بخشــی از نرخ بهره و 
پرداخت یارانه اقساط فشار بار مالی اقساط را بر متقاضیان کاهش 
دهد اما با توجه به مشکات فروش نفت، کاهش تولید و... دولت 
تــوان اختصاص یارانه به تســهیات را نــدارد. بنابراین وعده های 
افزایش توان مالی متقاضیان تا حدودی بدون پشــتوانه اســت. از 
طرف دیگر مردم انتظار دارند دولت با دخالت در بازار یا افزایش 
تــوان مالی متقاضیان از افزایش قیمت هــا و کاهش قدرت خرید 
مردم جلوگیری کند اما تأکید می کنم نقش دولت در بازار مسکن 
با دخالت مســتقیم ایفا نمی شــود چون 95 درصد سمت و سوی 
مسکن توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی و متقاضیان تعیین 
می شود. نقش سیاســتگذار در بخش مسکن عادی کردن شرایط 
اقتصادی و بهبود اقتصاد کشــور اســت تا افزایش ســرمایه گذاری 
در بخش مســکن رقم خورده شــود. علی رغــم اینکه قیمت ها در 
بازار مسکن افزایش یافته اما سرمایه گذاری در این بخش رشدی 
نداشــته چون موانع و مشــکات زیادی بر اقتصاد حاکم است که 

معادات را در بازار مسکن تحت تأثیر قرار داده است.

سیاســتگذاران بــرای تأمین مســکن 
مردم بایــد اقدامــات مؤثــری انجام 
دهنــد. بــا توجــه بــه افزایــش قیمت 
بیــش از تــوان مالــی مــردم افزایش 
تســهیات خرید یــا افزایــش عرضه 
راه حلــی غیر مؤثــر و بی فایــده برای 
خانه دار کردن مردم اســت. مشــکل 
اصلــی مســکن در کشــور ســوداگری 
اســت امــا متولیــان بخــش مســکن 
هیچ گاه در سیاستگذاری ها به این نکته اشاره ای نمی کنند. 
تشــکیل ســامانه اطاعاتــی دقیق نخســتین مرحلــه برای 
سیاســتگذاری در بخــش مســکن اســت. اطاعــات بخش 
مســکن با تکیه به آمارهای 5 ســاله اســت که برای پیشبرد 
اهــداف ایــن بخش کافی نیســت. بازار مســکن به ســامانه 
اطاعاتی دقیقی نیاز دارد تا بر اساس آن سیاستگذار بتواند 
برای این بخش برنامه ریزی کند. راهکار اساســی و مؤثر در 
بخش مســکن خارج کردن مسکن از کاایی سرمایه ای به 
کاایی مصرفی اســت که با ابزار مالیاتی امکان پذیر است. 

در بازار مسکن بیشترین سرمایه گذاری ها برای حفظ ارزش 
پول و سرمایه است در حالی که ابزار مالیاتی از این موضوع 
جلوگیری می کند. مسکن در بازار دست به دست می شود 
تا سرمایه ســرمایه گذاران حفظ شود. وقتی به خاطر حفظ 
ارزش پول تقاضا برای مســکن باا مــی رود قیمت آن هم 
به صــورت غیــر متعــارف افزایــش پیــدا می کنــد. در حال 
حاضر بیشــتر از نصف قیمت مســکن حباب و ســوداگری 
اســت. حباب مســکن فقط با ابزار مالیاتــی از بین می رود. 
ســال 94 قرار بود ســامانه اطاعاتی اماک راه اندازی شود 
امــا تاکنون این اتفاق نیفتاده چون تاشــی برای راه اندازی 
ســامانه نشــده اســت. بر اســاس آمار 2 میلیون و 400 هزار 
مســکن خالی در کشــور وجــود دارد اگر این تعداد مســکن 
وارد بازار شــود انقابی در کاهش قیمــت و ترکیدن حباب 
مسکن رخ می دهد اما ورود این تعداد مسکن به بازار فقط 
با ابزار مالیاتی امکان پذیر است. وقتی قیمت ها روزانه باا 
مــی رود افزایش عرضه هم در افزایش قدرت خرید مردم 
نقشــی ندارد. قیمت باید عادی و واقعی باشــد تا افزایش 

وام هم مؤثر باشد.

چاره ای جز تغییر سیاستگذاری نداریم
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افزایش تسهیات نقشی در افزایش قدرت خرید ندارد
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حقوق دو هزار داری سپر بای تحریم!
در غیاب مرجان شیخ ااسامی، وکیل تسخیری از او دفاع کرد

معــاون اول رئیــس جمهوری با ارســال 
وزارتخانه هــا،  کلیــه  بخشــنامه ای، 
شــرکت های  و  مؤسســات  ســازمان ها، 
دولتــی، بانک هــا و بیمه هــا را ملــزم بــه 
بارگذاری اطاعات در »سامانه یکپارچه 
اطاعــات شــرکت های دولتی« کــرد. به 
گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر هیأت 
دولــت، اســحاق جهانگیــری بــا ارســال 
بخشــنامه ای، همــه شــرکت های دولتی 

محاســبات  قانــون   )4( مــاده  مشــمول 
عمومی کشور و ماده )4( قانون مدیریت 
قانــون   )5( مــاده  و  کشــوری  خدمــات 
رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقای 
نظام مالی کشــور و همچنین مؤسســات 
انتفاعی وابســته بــه دولت را ملــزم کرد 
تا ضمــن معرفــی نماینــده تام ااختیار 
خود به دفتر امور شــرکت های دولتی در 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطاعات 

خــود را در »ســامانه یکپارچــه اطاعات 
شــرکت های دولتی« تکمیل و بارگذاری 
کنند. وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات 
مادرتخصصــی  شــرکت های  و  دولتــی 
نیــز موظفنــد درخصــوص شــرکت های 
زیرمجموعه خود اقدامات ازم را انجام 
دهنــد. براســاس ایــن بخشــنامه وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایی نیز مکلف شــد 
امکانات مــورد نیاز به منظور دسترســی 

بــه این ســامانه را فراهم کــرده و گزارش 
عملکــرد دســتگاه های اجرایی یادشــده 
موضوع این بخشنامه را در مقاطع زمانی 
6 ماهــه بــه دبیرخانــه ســتاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتــی ارســال کنــد. گفتنــی 
اســت نمایندگان مجلس هم در جلسه 
روز 19 در راستای شفافیت بیشتر سیستم 
مدیریت کشور، طرحی را تصویب کردند 
کــه براســاس آن شــرکت های عمومــی 

غیردولتــی و خصولتی هــا باید اطاعات 
مالی خود را به صورت شفاف علنی کرده 
و به سازمان بورس ارائه دهند. براساس 
تصمیــم مجلــس در غیــر ایــن صــورت 
اعضــای هیأت مدیــره این شــرکت ها با 
مجازات هایی روبه رو می شوند. موافقان 
ایــن طــرح در توضیحــات خــود تأکیــد 
کردند که شــفافیت مهم ترین ابزار برای 

مقابله با فساد است.

با ارسال بخشنامه معاون رئیس جمهور

شرکت های دولتی ملزم به ثبت اطاعات در سامانه یکپارچه اطاعات شدند
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بــه  رســیدگی  جلســه  چهارمیــن  در 
شــرکت  پرونــده  متهــم   14 اتهامــات 
بازرگانــی پتروشــیمی، بااخــره نوبت 
به دفاع مرجان شیخ  ااســامی رسید؛ 
متهمــی کــه البته سال هاســت از ایران 
رفته و در کانادا مســتقر اســت. آن گونه 
کــه قاضی مســعودی مقام در جلســه 
»مشــارکت  وی  اتهــام  گفــت،  دیــروز 
در اخــال نظــام اقتصــادی کشــور بــه 
میلیــون   ۶۵۶ و  میلیــارد   ۶ میــزان 
یــورو از طریــق اخــال در نظــام توزیع 
محصــوات پتروشــیمی کــه منجــر به 
تحصیــل ۷ میلیــون و ۶۵ هــزار و ۵۲9 
یــورو-  معــادل ۸ میلیــون و ۷1۰ هزار 
و ۳۸۴ دار« اســت. بــر اســاس متــن 
نماینــده  توضیحــات  و  کیفرخواســت 
دادســتان شیخ ااســامی مدیرعامــل 
شرکت های »دنیز« و »هترا« بوده که با 
شــرکت بازرگانی پتروشیمی همکاری 
می کرده انــد. او البتــه پیــش از ایــن در 
اتهــام »اخــال در  بــا رد  اطاعیــه ای 
نظــام اقتصادی« گفته بــود که تاکنون 
وکیلــی در دادگاه رســیدگی بــه پرونده 
بازرگانــی پتروشــیمی معرفــی نکرده  
اســت. دیروز امــا یک وکیل تســخیری 
به دفاع از او پرداخت و اتهامات وارده 
را رد کــرد. در ابتــدای جلســه، قاضــی 
از حمزه لــو، مدیرعامــل وقت شــرکت 
بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول 
این پرونده خواســت تا نحوه همکاری 

با شیخ ااسامی را تشریح کند.
ë  مرجــان داری  هــزار   2 حقــوق 

شیخ ااسامی
متهــم رضــا حمزه لو توضیــح داد:  
در سال 1۳۸۵ از طریق اتاق بازرگانی، 
تشــکیل  بــرای  همگانــی  فراخــوان 
شــرکتی بــه جهت حضــور در اصل ۴۴ 
داده شــد که در این خصوص شــرکت 
ســرمایه گذاری ایــران تشــکیل شــد که 
آن شــرکت از طریــق 1۲۶ شــخصیت 
حقیقــی و حقوقــی ایجــاد گردیــد کــه 
تمامــی آن خصوصی بود و بانک های 
خصوصــی و تجــار بــزرگ نیــز در آن 
بودند. وی افزود: این شرکت از دی ماه 
۸۵ تشــکیل شــد و بنده از ابتدای سال 
۸۶ مدیرعامل آن شرکت شدم و قبل 
از آن، عضــو هیأت مدیره بودم. متهم 
بیان کرد: هدف از تشــکیل این شرکت 
ســرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود و 
هدف ایــن بود که ســرمایه های بخش 
خصوصــی بــرای احــداث واحد هــای 

جدید جهت دهی شود.
مــوارد  گفــت:  حمزه لــو  متهــم 
ســازمانی کــه برای تشــکیات طراحی 
شــرکت،  کــه  بــود  ایــن  بــود،  شــده 
هلدینگ هــای مختلفی داشــته باشــد 
و در معارفــه ای کــه در ســطح کشــور 
انجام می شــد، گروه هــای مختلفی به 
شــرکت ســرمایه گذاری ایران مراجعه 
خانــم  آن هــا  از  یکــی  کــه  می کردنــد 

شیخ ااسامی و همسرش بود.
افــزود: در آن زمــان آن هــا در  وی 
دو حــوزه فرهنگــی و تجــاری فعالیت 
فرهنگــی  زمینــه  در  و  می کردنــد 
خبرگزاری داشتند. البته تخصصی نیز 
داشــتند که آن مربوط بــه IT بود البته 
ما در شــرکت خود و در داخل موضوع 
IT را داشــتیم در چند نوبت که رفت و 
آمد شــد، تصمیم بر ایــن گردید که در 
این دو زمینه همکاری کنیم که حاصل 
شــرکت هایی  تشــکیل  بــه  منجــر  آن 
ماننــد هتــرا و دنیــز شــد و مربــوط بــه 
بخش هــای  و  چــاپ  کاغــذ،  تجــارت 
مربــوط به رســانه بــود. وی ادامــه داد: 
شیخ ااســامی چهره شناخته شده ای 
بــود و حتــی از فیلتــر شــورای نگهبــان 
رد شــده بــود و به عنوان کارشــناس در 
مجلس و کمیســیون فرهنگی شــرکت 

می کرد. وی فرد محجبه ای بود.
متهم ادامه داد: علت اینکه شرکت 
دنیــز را ثبت کردیم، ایــن بود که ما نیز 
بــا تحریم مواجه شــدیم، این درحالی 
بــود کــه تــا پیــش از آن خیلــی راحــت 
می شــد LC داد و خریــد کــرد. بعد که 
این مشکل اتفاق افتاد، نیاز به شرکت 
خارجی شد لذا شرکت دنیز این نقش 
را برعهــده داشــت و نیاز هــای وارداتی 
که شــرکت هترا با طرف های خود باید 
تأمیــن می کرد، تأمیــن می نمود و این 
کار تــا پایان دوره ای که من در بازرگانی 
پتروشــیمی بودم، ادامه پیــدا کرد و دو 
ســه ماه بعد هــم از هترا و هــم از دنیز 
خــارج شــدم و از اواخــر ســال 9۰ دیگر 
ارتباطی با ایشــان نداشــتم تــا اینکه از 
سال گذشته به بعضی از مدارک برای 
دادگاه نیــاز پیــدا کردم. امــا هیچ کدام 
از مراجــع به عنوان شــخص ثالث این 
مــدارک را بــه من تحویــل نمی دادند. 
حمزه لــو گفــت: مــا کاری که بــه اتفاق 
انجــام دادیم تا پایــان مدیریت من در 
بازرگانی پتروشــیمی بود. در ســال ۸۶ 
آغــاز بــه همــکاری در زمینــه فرهنگی 
کردیــم و از اواخر ســال ۸۸ کار تجاری 
شیخ ااســامی  خانــم  شــد.  آغــاز 

مدیرعامل دنیز و هترا تجارت بود.

عوایــد  درخصــوص  ادامــه  در  وی 
مالی حاصــل از فعالیت هــای تجاری 
برای متهــم شیخ ااســامی گفت: هر 
 PCC مبلغی به محض اینکه از طریق
شــانگهای یا امور مالی اعام می شــد، 
سوئیفت آن به سوی دنیز می رفت من 
نماینــده ای را از ســمت خود گذاشــته 
بودم که به صورت شــبانه روز پیگیری 
خانــم  عمــًا  می کردنــد.  نظــارت  و 
شیخ ااسامی حقوق دنیز را داشت که 
در آن زمــان فکر می کنــم دو هزار دار 
در مــاه بــود. وی افزود: عمــده عایدی 
کــه وجود داشــت، از محل تجارتی بود 
کــه انجــام می شــد. وی اغلــب مــوارد 
در ترکیــه بود و هزینه رفــت و آمد او را 
شــرکت پرداخــت می کرد. مــا تجارت 
می کردیم حتی بانک ملت قراردادی 
مســتقیم با دنیز در ســال 9۰ بسته بود 
که دنیز به نیابت از بانک ملت اسنادی 
را می گرفت و برای کل کشــور فعالیت 

می کرد.
ë  موکلم خــود را ســپر بــای تحریم ها

قرار داد
پــس از اظهــارات حمزه لو نوبت به 
سلوکی، وکیل تسخیری شیخ ااسامی 
رســید. او کــه معتقــد بــود موکلش در 
وظیفــه  عنــوان  بــه  تحریم هــا  زمــان 
درصدد کمک به صنعت پتروشــیمی 
برآمد، در دفاع از شیخ ااسامی عنوان 
کــرد: بــا اعمــال زودهنــگام تحریم هــا 
تمامی حســاب های بانــک مرکزی در 
خارج مسدود شد و عمًا امکان انتقال 
ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط 
برای دور زدن تحریم ها باید مسیرهای 
غیرمعمــول بانکــی مورد شناســایی و 
اســتفاده قرار می گرفت لذا استفاده از 
افــراد و شــرکت های خصوصــی بــرای 
دور زدن تحریم هــا بیشــتر از هر زمانی 
احســاس می شد. حسب تراکنش های 
ثبت شــده در طول همــکاری بین این 
دو فــرد یعنی از بهمن ۸9 تا مرداد 9۰ 
بالــغ بر ۶۵۰ میلیــون یــورو ارز حاصل 
از فــروش محصــوات پتروشــیمی به 
واریــز  خــارج  در  موکلــه  حســاب های 
شــده اســت که عیناً تمامی ایــن ارزها 
و پول هــا بــه حســاب های اعام شــده 
از ســوی شــرکت بازرگانی پتروشــیمی 
واریز شــده است؛ البته مؤید این حرف 
اسناد و مدارک است که نشان می دهد 
تمامی ارزهای دریافتی به حساب های 
شــرکت بازرگانــی واریــز شــده اســت و 
حتــی یــک ســنت هــم باقــی نمانــده 
اســت. موکل بنده نه تنها هیچ جرمی 
مرتکب نشــده اســت، بلکه با ســپر با 

قــرار دادن خــود و خانــواده که ممکن 
بود تحــت تأثیر تحریم ها قــرار گیرند، 
خدمات شایســته ای را به نظام داشته 
است بنابراین متهم کردن موکل بنده 
به اخــال در نظــام اقتصادی کشــور و 
نیــز تحصیل مــال نامشــروع برخاف 

عدالت  است.
ë 300 میلیون یورو به کشور بازنگشت

در ادامــه جلســه دادگاه، حســینی 
وکیــل  دفــاع  بــه  دادســتان  نماینــده 
بــر  مبنــی  شیخ ااســامی  تســخیری 
نجات دادن کشــور از دســت تحریم  ها 
واکنــش نشــان داد و گفــت: کســی کــه 
چنیــن اقداماتــی انجــام داده، چــرا از 
کشــور فــرار کرده اســت. چــه ضرورتی 
داشــت در شــرکت هتــرا و دنیــز یــک 
نفر مدیرعامل باشــد. بر فــرض اینکه 
هتــرا  و  دنیــز  خدمــات  از  اســتفاده 
ضــروری بــوده، چرا تشــریفات قانونی 
رعایــت نشــده اســت و کار بــه صورت 
پنهانــی صــورت گرفته اســت؟ چیزی 

معــادل۳۰۰ میلیــون یورو با ارز منشــأ 
داخلی تسویه شده لذا برخاف ادعای 
وکیل متهم همه ارزها به داخل کشــور 
نیامــده اســت. آیــا عــدم انتقــال۳۰۰ 
میلیون یورو موجب اخال نمی شود؟ 
موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ 
میلیون یورو با همکاری حمزه لو نقش 

داشته است.
وکیــل شیخ ااســامی امــا در برابر 
اظهارات نماینده دادســتان، همچنان 
تأکیــد دارد کــه موکلش تمــام ارزها را 
بــدون کســر حتــی یــک ســنت تحویل 
داده  پتروشــیمی  بازرگانــی  شــرکت 
است. او در پاسخ به اظهارات نماینده 
بــودن  متــواری  بــر  مبنــی  دادســتان 
موکلش گفت: موکل من متواری نشده 
است بلکه به صورت قانونی مهاجرت 
کــرده و اکنــون نیــز در کانــادا زندگــی 
می کنــد و اینکــه چــرا در دادگاه حاضر 
نمی شــود، خــودش صــاح می داند و 

دلیلی بر انتساب جرم به او نیست.

ë ۹0 حقوق ۱۷ میلیونی حمزه لو در سال
متهــم ردیف اول پرونــده  در رابطه با 
۳۰۰ میلیون یورو که مورد بحث نماینده 
 ۳۰۰ موضــوع  گفــت:  بــود،  دادســتان 
میلیون یــورو که هتــرا ارز دریافت کرده و 
آن ارز را به بازرگانی داده اســت، ارتباطی 
بــه کیفرخواســت صــادره و موضوعــات 
مــورد طرح در دادگاه نــدارد، این مبلغ از 
طریق شــرکت بازرگانی پتروشیمی بوده 
و طبق مصوبه هیأت وزیران این ســپرده 
هیچ گونــه تعهــد ارزی ندارد. بخشــی از 
امــوال متعلق بــه خود شــرکت بازرگانی 
اســت و این مبالغ در مســیر دیگری برای 
کشــور هزینه شده اســت. متهم در پاسخ 
به این سؤال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه 
چقــدر حقوق تــان بــود؟ گفــت: حقــوق 
مصــوب بــه عنــوان مدیرعامــل دریافت 
می کــردم کــه این مبلــغ در ســال 9۰، 1۷ 
میلیــون تومــان بــود. ازم بــه ذکر اســت 
که در ســال ۸9 مبلغی بــه عنوان حقوق 
مــن مصوب نشــده بــود. بنده بر اســاس 
حقوقی که دریافت می کنم، مسئولیت را 

می پذیرم و ریال اضافی نمی گیرم.
ë نظام به ما اعتماد کرد؛ مدیونیم

قاضــی  دادگاه  جلســه  ادامــه  در 
مســعودی مقام از متهــم دیگر پرونده 
محسن احمدیان خواست تا در جایگاه 
قرار گیرد. او ضمــن رد اتهامات وارده، 
از  اخــال  اتهــام  درخصــوص  گفــت: 
من ســه بار آخریــن دفاع گرفته شــد و 
می فرماییــد ارز را دیــر آوردنــد و یــا در 
جایــی دیگــر نگــه داشــتند. مــن مدیر 
میانی بودم و مســئولیت من صادرات 
بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل 
انجام نمی شــد. جناب حمزه لو دستور 
حســاب  کــدام  بــه  حتــی  کــه  مــی داد 
پــول واریــز شــود. احمدیان ادامــه داد: 
پی سی سی تبدیل به شرکتی شد که در 
داخل نیــز خرید و فــروش می کرد زیرا 
که مــا بازار داخــل را بلد بودیم و ســود 
خوبی داشــت و بزرگ ترین محصولی 
که می فروختیم، گاز مایع بود. نظام به 
ما اعتماد کرد و ما را در آنجا نشــاند که 
مجرب شدیم و ما مدیون نظامیم و اگر 
نظام نبود، ما نیز بلد نبودیم. من هنوز 
هم متوجه نشــدم که نقــش من در آن 

6.6 میلیارد یورو چیست؟
قاضــی  گــزارش،  ایــن  براســاس 
مســعودی مقــام با رســیدن بــه وقت 
ظهر، ختم جلسه را اعام کرد و گفت: 
جلســه بعــدی دوم اردیبهشــت مــاه 
برگزار می شــود و تا آن زمان تحقیقات 
در زمینه هــای مختلــف ادامــه خواهد 

داشت.

سخنگوی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فرانسه تأکید کردند

 اروپا متعهد به اجرای برجام است

همزمــان بــا اقــدام جدید کاخ ســفید مبنی بر قــراردادن 
نام ســپاه پاســداران انقاب اســامی در لیست گروه های 
تروریســتی این کشــور و عــدم همراهی اروپایی هــا با این 
تصمیم، سخنگوی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فرانسه تأکید کرده اند که این 

اتحادیه همچنان خواستار حفظ برجام است.
»مایا کاســیانچیچ« ســخنگوی اتحادیه اروپا و فدریکا موگرینی در بخشی 
از گفت و گــوی خــود با ایلنــا، گفت: معاهده هســته ای بــا ایران بــه اتفاق آرا 
یک قرارداد خوب به حســاب می آمد که در تطابق با قوانین شــورای امنیت 
سازمان ملل است، این توافق روش کلیدی برای غیرهسته ای کردن ایران و 
فاکتوری مهم برای امنیت منطقه محسوب می شود، اتحادیه اروپا همچنان 
متعهــد بــه اجــرای برجــام اســت.وی ادامــه داد: اتحادیــه اروپــا اقدام های 
غیرقانونی یک طرفه شــریک امریکایی مان را مورد بررســی قرار می دهد. ما 
بــه تحریم هــا نمی پیوندیم و این موضوع نشــان دهنده اقدام قــوی ما برای 
حمایت از برجام اســت چراکــه آن)برجام( را در تطابق بــا قطعنامه ۲۲۳1 

شورای امنیت سازمان ملل می دانیم.
ایــن مقام اروپایی افــزود: هدف ما حفاظت از شــرکت های اروپایی برای 
ادامه تجارت با ایران اســت. در ۳1 ژانویه ۲۰19 سه کشور عضو اتحادیه اروپا 
یعنی فرانسه، آلمان، انگلستان، سازوکار اینستکس را راه اندازی کرده اند که 
هدف آن تســهیل تجارت مشــروع بین ایران و جهان اســت. این موضوع در 
تطبیق بــا قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و براســاس اســتانداردهای مبارزه 
با پولشــویی و مقابله با تأمین مالی تروریســم به شــمار می آید. به گفته مایا 
کاســیانچیچ، ایــران به توافق هســته ای پایبند اســت و لغــو تحریم ها بخش 
مهمی از برجام اســت. باور داریم ســود حاصل از برجام باید به مردم ایران 

تعلق یابد.
وی ادامه داد: از آغاز به کار اینســتکس بســیار راضی هستیم و معتقدیم 
ایــن ســازوکار می توانــد تأثیر تحریم هــا را کم کنــد و به شــرکت های اروپایی 
بــرای ادامه تجارت مشــروع و قانونی با ایران امکان دهد.البته این ســازوکار 
نیــاز بــه زمان برای تطابق با ســاختار ایران دارد. اینســتکس بــه قوانین ضد 
پولشــویی و مقابله با منابع مالی تروریســم توجه دارد و در آینده ســه کشــور 
اصلی اینستکس یعنی فرانسه، آلمان و انگلستان به ارائه جزئیات بیشتری 
از این ســازوکار خواهند پرداخت.ســخنگوی اتحادیه اروپا درباره رویکرد این 
اتحادیــه در قبــال ایــران گفت: ما یک رویکــرد متعادل و مشــخص در قبال 
ایران داریم که مبتنی بر گفت وگو است. همواره بر تعامل سازنده وقتی پای 

منافع ملی در میان است، تأکید داریم.
ë وزیرخارجه فرانسه: اروپا مصمم به حفظ برجام است

 همزمــان وزیر خارجه فرانســه نیز تصریح کــرد: به دنبال تصمیم امریکا 
در خــروج از توافــق هســته ای برجام که باعث تأســف ما شــد، اروپــا تا زمان 
احتــرام جمهوری اســامی ایران به ایــن توافق، تصمیم به حفــظ آن دارد.

بــه گزارش ایرنا، »ژان ایو لودریان« شــامگاه جمعه در گفت و گو با رســانه ها 
در پاســخ به این ســؤال که بعد از تصمیم امریکایی ها در اعام کردن ســپاه 
انقاب اســامی به عنوان تروریســت خارجی با توجه بــه نقش برتری که در 
اقتصاد ایران دارد، به شرکت های فرانسوی که مایل به تجارت با ایران برای 
اجرای طرح هایشــان هســتند چه توصیه ای دارید، افزود: روابط اقتصادی با 
ایران برپایه توافق هســته ای اســت کــه زمینه های اقدامات برابــر یا نابرابر را 
با این کشــور فراهم می کند و براســاس مقررات اروپا ترجمه شــده است.وی 
ادامــه داد: در قالب همکاری های فرانســه، آلمان و بریتانیــا، مکانیزم مالی 
اینســتکس اجرا شد که باید زمینه تحقق معامات مالی را برای شرکت ها و 
بازرگانانی که مایل به برقراری روابط تجاری با ایران هســتند آســان کند و در 

چارچوب قوانین اروپا باشد.
بــا این حال مقام های کشــورمان از روند کند اقدامــات اروپا در مواجهه با 
امریــکا و حمایت از برجــام انتقاد دارند. چنانکه رئیس جمهوری سه شــنبه 
در روز ملی فناوری هســته ای به کشــورهای امضا کننده برجام هشدار داد که 
»صبر اندازه ای دارد«. وی گفت: »یکی از اعضای گروه 1+۵، تمام تعهدات 
خود را زیر پا گذاشــته و نشــان داده است که قابل اعتماد در جهان نیست، از 
این رو به آن گروه پنج می گویم به وظایف خود توجه کنید، ما صبر می کنیم 
و تاکنون صبر کرده ایم اما صبر آســتانه ای دارد و در آن آســتانه ممکن است 

دولت و ملت ایران قدم دیگری بردارند؛ برای آن روز هم فکر کنید«.
علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی کشــورمان هم پیش از این 
گفتــه بــود: در صورتی کــه اروپایی ها به وعده هایشــان عمــل نکنند، ممکن 
اســت تحوات و اقدامات آینده نه برای ایران، نه برای اروپایی ها و نه برای 
ســایر اعضای برجام خوشایند نباشد. تاش های زیادی شد تا برجام شکل 
گیرد. لذا ما تمایل نداریم که این توافق توسط هریک از اعضای باقی مانده 

در آن، شکسته و نقض شود.

جلســه علنــی امــروز مجلــس بــا حضور 
4 وزیــر و دو مقــام مســئول دیگــر مرتبط 
بــا ســیل برگــزار می شــود. به گفتــه علی 
اصغــر یوســف نژاد عضــو هیأت رئیســه 
مجلس عبدالرضا رحمانی فضلی، رضا 
اردکانیــان، محمــد اســامی و محمــود 
حجتی وزیران کشور، نیرو، راه و شهرسازی 
و جهاد کشاورزی در جلسه امروز گزارشی 
از حادثــه ســیل در اســتان های مختلــف 
کشــور و نحــوه عملکرد ایــن وزارتخانه ها 
می کننــد.  ارائــه  ذیربــط  دســتگاه های  و 
همچنین اسماعیل نجار رئیس سازمان 
مدیریت بحران و سحر تاجبخش رئیس 
ســازمان هواشناســی کشــور هــم در ایــن 
جلســه حضور خواهند داشــت و گزارش 
می دهنــد. پیــش از این در اولین جلســه 
بهارستان در سال جدید قرار بود تعدادی 
از وزیران مرتبط با حوزه سیل در مجلس 
حاضر شوند که این اتفاق نیفتاد و منجر 
بــه تذکــرات تنــد و تیــزی از ســوی برخی 
نماینــدگان مجلــس شــد. حــاا معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری توضیح داده: 
از  روز یکشــنبه هفتــه گذشــته مجلــس 
تعدادی از وزیران مرتبط با ســیل دعوت 

کرده بود تا در جلســه حضــور پیدا کنند و 
قرار بود آقایان در جلسه حاضر شوند. اما 
شرایطی شــب قبل از این برنامه در چند 
اســتان از جمله خوزستان پیش آمد و ما 
بارندگی های شدیدی را مشاهده کردیم.

وی ادامــه داد: شــرایط خاصــی به وجود 
آمد و ما برای رســیدگی به این مشکات 
نیاز به تصمیم جمعی داشتیم؛ بنابراین 
با توجه به اینکه مســائل مربوط به ســیل 
باید لحظه ای و مســتمر پیگیری می شــد 
تا آثار کمتری از خود برجای بگذارد، بنده 
به عنوان معاون پارلمانی دولت با هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسامی صحبت و 
اعام کردم با توجه به شرایط فوق حضور 
آقایان در مجلس می تواند به کار آســیب 
بزنــد، بنابرایــن از آقایــان هیــأت رئیســه 
خواستم حضور وزیران را به وقت دیگری 

موکول کنند. امیــری ادامه داد: بر همین 
اســاس نامه ای به هیأت رئیســه نوشــتم 
و شــرایط موجود را در آن بیــان کردم و با 
موافقت مجلس شورای اسامی حضور 
آقایــان بــه روز یکشــنبه )امــروز( موکــول 
شــد.وی ادامه داد: آقای حاجی دلیگانی 
در روز بعــد از ایــن ماجــرا تذکــری را در 
در  وزیــران  حضورنداشــتن  خصــوص 
دادنــد،  مجلــس  و  ســیل زده  مناطــق 
توضیحــات ازم و نامــه را نشــان ایشــان 
دادم، ســپس نزد آقای اریجانی رفتیم و 
با وی هم گفت وگویی داشــتیم، نماینده 
مــردم شاهین شــهر هــم توضیحــات را 
پذیرفــت و قــول داد تذکــرش را اصــاح 
کند. امیری همچنین در گفت وگو با ایلنا، 
درباره اینکه عده ای از نمایندگان مطرح 
می کننــد عملکــرد دولــت در برخــورد با 

حادثــه ســیاب های اخیر ضعیــف بوده 
است و رئیس جمهوری باید استعفا دهد 
یا مجلس باید او را استیضاح کند، گفت: 
خیر؛ به هیچ عنوان چنین چیزی مطرح 
نیســت. اعضــای دولــت و آقــای رئیــس 

جمهوری کاماً پای کار هستند.
ë پیشنهاد تشکیل وزارت مدیریت بحران

احمد صفری عضو فراکســیون امید 
با انتقاد از موفق نبودن نهادهای مرتبط 
بــا کنتــرل بحران، بــه خانه ملــت گفت: 
متأسفانه در چند سال اخیر سیل و زلزله 
و آثار ناشی از آنها بسیار آزار دهنده بوده 
است.نیازمند آن هستیم تا وزارتخانه ای 
تحــت عنــوان وزارت مدیریــت بحــران 
تشــکیل شــود تا هم بودجه اختصاصی 
داشــته باشــد وهم نماینــده تام ااختیار 
کشــور در کنتــرل بحــران باشــد.نماینده 
کرمانشــاه ادامــه داد: رونــد کاری ســتاد 
مدیریــت بحران جوابگو نیســت و اکنون 
که این نهاد ضعیف عمل کرده است نیز 
نمی توانیم بخوبی این ســتاد را مؤاخذه 
کنیــم زیرا آنها نیــز ازنداشــتن اختیارات 
کافی گایه مند هستند و بعضاً می گویند 

اختیار کافی نداریم.

دیپلماسی

زان
: می

س
عک

برای ارائه گزارش سیل به مجلس

4 وزیر امروز به بهارستان می روند

■ حمزه لــو متهــم ردیــف اول پرونــده دربــاره مرجــان 
شیخ ااســامی گفت که وی چهره شــناخته شــده ای بود 
و حتــی از فیلتــر شــورای نگهبان رد شــده بود و بــه عنوان 
کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می کرد. وی فرد محجبه ای بود.

■ بــه گفته حمزه لو، شیخ ااســامی اغلــب در ترکیه بــود و هزینه رفت و 
آمدش را شرکت می داد و  حقوق او حدود دو هزار دار در ماه بوده است.

■ مدیر عامل وقت شــرکت بازرگانی پتروشــیمی توضیــح داد که حقوق 
خودش در سال ۱3۹0 ماهیانه مبلغ ۱۷ میلیون تومان بوده است.

■ سلوکی وکیل تسخیری شیخ ااســامی در دفاع از او گفت: موکل بنده 
نــه تنها هیــچ جرمی را مرتکب نشــده اســت، بلکه با ســپر با قــرار دادن 
خــود و خانواده که ممکن بــود تحت تأثیر تحریم ها قــرار گیرند، خدمات 

شایسته ای را به نظام داشته است.
■ به گفته سلوکی متهمه  تمام ارزها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل 

شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.
■ وکیل تســخیری ادعا کرد: موکل من متواری نشــده اســت بلکــه به صورت 
قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می کند و اینکه چرا در دادگاه 
حاضر نمی شود، خودش صاح می داند و دلیلی بر انتساب جرم به او نیست.

نیم نگاه

رضا اردکانیان محمود حجتی محمد اسامی عبدالرضا رحمانی فضلی

گروه سیاسی



ســیاب که آمد هر چیزی در مسیر بود را 
با خود برد؛ حتی ماهی هایی با اندازه های 
گوناگــون از مــزارع آبــزی پــروری رهایی 
پیدا کرده و در مســیرهای سیابی جاری 
شدند. در نتیجه رهایی سیاب در دشت 
خوزستان، بسیاری از اراضی کشاورزی به 
زیــر آب رفتــه و تبدیل به رودخانه شــده 
اســت. گاهی تا دوردســت ها چشــم انداز 
آب رها شــده، دریا را در جلوی دیدگانت 
تداعی می کند؛ زمین هایی که جز قطرات 
گاه  هیــچ  دســتی،  خــوری  آب  و  بــاران 
سیراب نشده بودند این بار باید به مانند 
بســتر یک رودخانــه هم فشــار قایق ها و 
مســافرانش را تحمــل می کردنــد و هــم 
میزبان ماهیانی می بودند که یا از طغیان 
رودخانه به این اراضی آب گرفته آمده یا 
در نتیجه تخریب مزارع آبزی پروری فرار 
را بر قرار ترجیح داده و رهایی در ســطح 
آبی گســترده تری را انتخاب کرده اند. در 
نتیجه این رهایی خسارت هایی به بخش 

دولتی و خصوصی وارد آمده است.
ë اهمیت آبزی پروری در خوزستان

آنچه در حال حاضر به عنوان سیاب 
در خوزســتان رخ داده در بدترین مقطع 

و  شــیات  امــر  متولیــان  بــرای  زمانــی 
آبزی پروری است، چرا که شرایط فعلی 
چون نه فصل تکثیــر و نه فصل پرورش 
اســت. خوزســتان بواســطه برخــورداری 
بــودن  روان  و  دریــا  بــا  همجــواری  از 
رودخانه های مهم در حوزه شیات کشور 
در درجه اهمیت قابل توجه ای قرار دارد. 
در ســال 79 به میــزان 50 هزار تن ماهی 
گرمابــی از ســطح 13 هــزار و 208 هکتار 
مزارع پرورشــی در اســتان برداشــت شد 
کــه به دلیــل خشکســالی و کاهش حجم 
و کیفیت آب در تابســتان نسبت به سال 
گذشــته میزان 10 هــزار و 812 تن کاهش 
یافته است. همچنین به میزان 705 تن 
ماهی سردابی از سطح 43 هزار مترمربع 
خوزســتان  اســتان  در  پرورشــی  مــزارع 
استحصال شد که نسبت به سال گذشته، 
155 تن افزایش داشت.استان خوزستان 
اما در تولید ماهــی خاویار هم حائز رتبه 
است چرا که میزان 104 کیلوگرم خاویار و 
56 تن گوشت ماهیان خاویاری از سطح 
یــک هکتــار مزارع پرورشــی اســتحصال 
شد. خوزستان در حالی با سیاب دست 
و پنجه نرم می کند که ســال 97 به میزان 
ماهیــان  قطعــه   560 و  یک میلیــون 
زینتــی، 528 تن میگوی دریایــی و 4 تن 
ماهــی دریایــی در آن تولیــد شــد. تکثیر 

بیــش از 61 میلیون قطعه بچــه ماهیان 
گرمابــی و بومــی در خوزســتان از دیگــر 
دستاوردهای استان اســت که در شرایط 
فعلی، موضوع ســیاب خوزستان تمام 
برنامه هــای شــیاتی را تحت تأثیــر قرار 
داده اســت. بخشی از تأسیسات دولتی و 
غیردولتــی خوزســتان در حالی به خاطر 
شــیات بــا تخریــب مواجه شــده کــه در 
سال 97 برنامه ریزی و هماهنگی ازم با 
مراکز تکثیر برای تأمین بچه ماهی مورد 
نیاز طرح بازسازی ذخایر آبزیان و امکان 
ســنجی رها ســازی در منابع آبی صورت 

گرفته بود.
ë  مــزارع بــه  وارده  خســارت  وضعیــت 

شیاتی
معــاون  میرزایــی«  خــون  »نبــی اه 
وزیر و رئیس ســازمان شــیات کشــور در 
گفت و گــو بــا »ایــران« اظهارداشــت: بــا 
از حالــت  خــروج وضعیــت خوزســتان 
بحرانــی و رســیدن بــه آرامــش نســبی، 
بازدیدهای گسترده ای در آینده نزدیک از 
منطقه صورت خواهد گرفت تا وضعیت 
خســارت وارده به مزارع شــیاتی استان 
مــورد ارزیابــی میدانــی قرار گیــرد. خون 
میرزایــی یــادآور شــد: بــا توجه بــه اینکه 
زیرســاخت های  و  تولیــد  در  خســارت 
خوزســتان بــاا اســت، هــدف مجموعه 

تولیدکننــدگان  کــه  اســت  ایــن  دولــت 
دوباره توانمند شــوند و همچون گذشــته 
فعالیت هــای تولیدی خــود را با آرامش 
و جدیــت ادامه بدهند. وی افزود: ســیل 
توجهــی  قابــل  خســارت  اســتان  اخیــر 
و  تأسیســات  زیربنایــی،  امکانــات  بــه 
بخش هــای  در  شــیاتی  محصــوات 
مختلــف از جمله مــزارع منفــرد، منابع 
آبــی و همچنیــن مــزارع دومنظــوره بــا 
اســتفاده از آب چاه هــای کشــاورزی وارد 
کرده است. در بررسی های به عمل آمده 
مبلــغ خســارت ســیل در مــزارع بخــش 
خصوصــی در شهرســتان های مختلــف 
تومــان  میلیــارد   110 حــدود  خوزســتان 
برآورد شده است.رئیس سازمان شیات 

کشور گفت: در سیل اخیر خوزستان 220 
مزرعه آبزی پــروری بخش خصوصی با 
خســارت های 10 تــا 80 درصــدی مواجه 
شــد. شوشــتر با 90 هکتــار مزرعــه آبزی 
پــروری، اهــواز بــا 41 هکتار مزرعــه آبزی 
پروری، سوســنگرد بــا 36 هکتــار مزرعه 
آبــزی پــروری، شهرســتان های کارون بــا 
بــا 15 و  18 هکتــار، شــوش و حمیدیــه 
14 هکتــار مزرعــه آبزی پــروری و ایــذه، 
شــادگان، هویــزه وهندیجــان هــر کــدام 
بیــن یک تا 5 هکتار مزرعــه آبزی پروری 
بیشــترین اماکن خسارت دیده را به خود 

اختصاص داده اند.
وارده  خســارات  بــه  میرزایــی  خــون 
بــه بخــش دولتــی شــیات خوزســتان از 

ســیل اشــاره کرد و یادآور شــد: سیاب در 
7 شهرســتان اهــواز، آبادان، سوســنگرد، 
اندیــکا، کارون، هندیجــان و شــادگان بــه 
انــواع مــزارع آبزی پــروری آســیب وارده 
کرده اســت. وی با اشاره به صدمات وارد 
شــده به تأسیســات شــیاتی خوزســتان، 
بازســازی   97 ســال  در  اظهارداشــت: 
ذخایــر آبزیان در آب های داخلی شــامل 
تااب هــا، رودخانه ها، ســدهای تنظیمی 
و بندهای آبخیزداری دراســتان به تعداد 
حدود 20 میلیون قطعه کپور انجام شــد 
و بازسازی ذخایر آبزیان دریایی به تعداد 
178 هــزار قطعــه شــانک در خوریــات 
ماهشهر و آب های شــمال خلیج فارس 
در هندیجــان را انجــام دادیم. همچنین 
اجــرای طــرح پــرورش میگــو در آب های 
نامتعارف و دور از ساحل از جمله پساب 
مزارع نیشکر را پیگیری کردیم که در حال 
حاضر بخشــی از مزارع نیشکر هم تحت 

تأثیر وضعیت سیابی قرار گرفته است.
رئیس ســازمان شیات کشــور یادآور 
پایــان ســال 97 مقــدار 33.3  تــا  شــد: 
هزارتــن انــواع محصــوات شــیاتی بــه 
کشورهای مختلف صادر شد و در شرایط 
پیــش رو که خوزســتان با ســیاب درگیر 
اســت ممکن اســت که تولید و صادرات 

هم تحت تأثیر قرار بگیرد.

هشدارهای هواشناسی مدارس 
هرمزگان را به تعطیلی کشاند

در پی هشــدارهای هواشناســی مبنی بر بارندگی و سیاب، 
مدرســه های اکثر شهرســتان های هرمزگان دیروز )شنبه( و 

امروز )یکشنبه( تعطیل شد.
»علیرضــا صفا«، مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری هرمــزگان در گفت و گو 
بــا ایرنا، افــزود: با توجه بــه اهمیت موضــوع، این تعطیلی شــامل نواحی یک 
و دو بندرعبــاس، شهرســتان های میناب، رودان، ســیریک، بشــاگرد و جاســک 
و بســتک شــد. درهمین زمینــه روابــط عمومی آمــوزش و پرورش اعــام کرد: 
برابــر اعام ســتاد بحران اســتان به دلیل ورود ســامانه بارشــی و احتمال وقوع 
ســیل تمــام مدارس نواحی یــک و دو بندرعبــاس در این 2 روز تعطیل اســت. 
همچنین»محمد خیری«، رئیس دانشــگاه پیام نور هرمــزگان نیز گفت: تمام 
کاس های این دانشــگاه در شرق اســتان دیروز )24 فروردین( تعطیل بود. این 
واحدهای آموزشی شامل میناب، رودان، جاسک و سیریک بود. روابط عمومی 
دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان هم اعام کرد: براساس پیش بینی هواشناسی و 
هشدار ستاد مدیریت بحران استان، مرکز علمی کاربردی میناب هم دیروز )شنبه( 

تعطیل بود.

صید 18 هزار تن ماهی کیلکا در دریای مازندران
ســال گذشــته 18هــزار تــن ماهــی کیلــکا بــه ارزش 490میلیــارد ریــال از دریای 

مازندران صید شد.
به گــزارش ایرنا، »قاســم کریــم زاده« معاون صیــد و بنادر ماهیگیری شــیات 
مازنــدران افزود: این مقدار صید نســبت به ســال 96حــدود 20درصد افزایش 
نشــان می دهد. معاون شــیات مازندران به فعالیت 44 فروند شــناور صیادی 
کیلــکا اشــاره کــرد و گفــت: 85درصــد ماهیــان کیلــکای صیــد شــده تبدیل به 
پودرماهــی می شــود و بقیه پــس از فــرآوری به مصارف انســانی می رســد. وی 
ســرانه صید هر شــناور را 420 تن اعام کرد و افزود: به لحاظ ارزش اقتصادی، 

کیلکاگیران 160 درصد افزایش درآمد نسبت به سال 96داشته اند.

  خسارت بارندگی به ۲۷۰ رشته قنات 

سیستان و بلوچستان
270 رشته قنات سیستان و بلوچستان که بر اثر بارندگی های سال گذشته آسیب 

دیده بود، بزودی مرمت می شود.
به گزارش ایسنا، »جعفر زربافتی« مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه امسال این قنات ها مرمت 
و بازســازی می شــود، افزود: برای مرمت وبازســازی قنات های خسارت دیده از 
سیل 1۴3 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم. امسال از محل اعتبارات ملی و استانی 

مرمت و بازسازی 202 رشته قنات انجام خواهد شد.

طرح تفکیک زباله به روستاهای مازندران رسید
طرح تفکیک زباله از مبدأ در قالب پروژه مازندران پاک در روستاهای این استان 

به اجرا گذاشته شد.
»شــیداه مهدوی«، مدیر بازیافت و پسماند ســازمان همیاری شهرداری های 
مازنــدران درگفت و گــو بــا ایرنا، افــزود: این طرح بــا همکاری دهیــاران در تمام 
روســتاهای باای 100 خانوار اســتان که 2 هزار و 400 روســتا را شامل می شود، در 

حال اجراست. 

اخبار

خسارت سیاب به مزارع آبزی پروری 7 شهر خوزستان

بــا شناســایی 436 نقطــه ســیل خیــز در 
لرســتان، ایــن اســتان یکــی از 5 اســتان 

سیل خیز کشور است. 
میرزایــی«  »رضــا  ایرنــا،  به گــزارش 
منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
130رودخانــه  داشــت:  اظهــار  لرســتان 
دائمی و فصلی در اســتان وجــود دارد که 
طــول آنها در مجموع بــه 9 هزار کیلومتر 
می رســد. وی افزود: شهرستان ها و بیشتر 
در  یــا  لرســتان  پرجمعیــت  روســتاهای 

کنــار رودخانه هــای پــرآب قــرار دارنــد یا 
رودخانه ها از وسط شهرها عبور می کند.

به گفته میرزایی، ساخت  وسازهایی که در 
ادوار گذشته در حاشیه رودخانه ها انجام  
شــده بیشــتر در حریم و بســتر ســیابی 
رودخانه هــا بوده که این موضوع ســبب 
 شــده ظرفیت آب گــذری رودخانه ها در 
داخل شــهرها بشــدت کاهش یابد و در 
مواقــع بروز ســیاب حتــی بــا دوره های 
بازگشــت کوتاه مــدت 5 و 10 ســاله مــا 

متحمل خسارت شــویم. وی ادامه داد: 
لرســتان به  لحاظ شرایط زمین شناسی، 
گسترش سازندهای ریزدانه، توپوگرافی 
کوهســتانی و میانگین باای بارش ها با 
436 نقطــه ســیل خیز یکی از 5 اســتان 
اول سیل خیز کشور است. میرزایی بیان 
کرد: در سال های خشکسالی هم در این 
2 شــهر با مشــکات آب گرفتگی معابر 
روبه رو هســتیم. ســیابی کــه در پنجم و 
ششــم فروردیــن رخ داد با دبــی 3 هزار 

و 350 مترمکعــب در ثانیــه خســاراتی 
را بــه زیرســاخت های لرســتان و بویــژه 
پلدختــر  و  خرم آبــاد  شهرســتان های 
وارد کــرد. همچنیــن ســیاب دوم که در 
یکهزار ســال اخیر بی ســابقه بود با دبی 
بیــش از 5 هــزار مترمکعــب در ثانیــه 
باعث شــد در حوضه رودخانه کشــکان 
و شهرســتان های پلدختــر، معمــوان، 
خرم آباد و روســتاهای مســیر خســارات 

زیادی به بار بیاورد.

شناسایی 436 نقطه سیل خیز در لرستان

یرنا
س: ا

عک

سنا
س: ای

عک

ماهی ها در مناطق سیابی رها و تورهای ماهیگیری به آب انداخته شده است
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برگزاری آیین دیدار »بهاریه« فیلم کوتاه
آیین دیدار »بهاریه« فیلم کوتاه گروه ســینمایی »هنر و تجربه« 
شــامگاه روز دوشــنبه ۲۶ فروردیــن مــاه ســاعت ۲۰ بــا حضــور 
اصحاب رسانه، هنرمندان و صاحبان آثار در موزه سینمای ایران 
برگزار می شود. »بهاریه« فیلم کوتاه متشکل از مهم ترین فیلم های کوتاه سال ۹۷ 
اســت که از ششــم فروردین ماه در گروه سینمایی »هنر و تجربه« اکران خود را آغاز 

کرده است و همچنان اکران آنها در سینماهای تهران و شهرستان ها ادامه دارد.

پوستر انگلیسی »سونامی« رونمایی شد
پوستر انگلیسی فیلم سینمایی »سونامی« نخستین ساخته میاد صدرعاملی در 
آستانه اکران در جشنواره جهانی فیلم فجر با طراحی مهدی طالقانی رونمایی شد. 
این فیلم ســینمایی به چالش های رقابتی ورزشــکاران می پردازد و فیلمنامه آن را 

میاد صدرعاملی و علی اصغری به طور مشترک به نگارش درآورده اند.

»دوزیست« با هادی حجازی فر کلید خورد
با اضافه شدن هادی حجازی فر و یک چهره جدید به جمع بازیگران »دوزیست«، 
فیلــم تــازه برزو نیک نــژاد در تهــران جلوی دوربیــن رفت.»دوزیســت« یک فیلم 

اجتماعی به تهیه کنندگی سعید خانی است.

معرفی هفت فیلم »جام جهان نما« در جشنواره جهانی فجر
۷ فیلم خارجی دیگر از فهرســت آثار بخش »جام جهان نما« در ســی و هفتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شــد.فیلم »به دور از ساحل«، »به بازی گرفته 
شــدگان«، »خنــده«، »حمیــد«، »ســفره ماهی«، »ساشــا اینجــا بــود« و »رودخانه 

عمیق« برای حضور در بخش »جام جهان نما« معرفی شدند.

همنوایی علیرضا افتخاری و همایون پرنیا با سیل زدگان
علیرضا افتخاری و حسین پرنیا قصد دارند کنسرتی را به زبان فارسی و لری برگزار 
کنند و عواید آن را به ســیل زدگان اختصاص بدهند.این کنســرت ۷ اردیبهشت ماه 
ســاعت ۲۱ در تاار اندیشــه حوزه هنری برگزار می شــود و اعام شده تمامی عواید 
فروش بلیت آن به ســیل زدگان اهدا می شود.قیمت بلیت های این اجرا ۵۰ تا ۱۱۰ 

هزار تومان تعیین شده است.

اولین کنسرت ارکستر ملی ایران در سال جدید
ارکســتر ملی ایران اولین کنســرت ســال جدید خود را چهارم و پنجم اردیبهشــت 
در تاار وحدت برگزار می کند.قرار اســت در این کنســرت آثار پیمان ســلطانی اجرا 
شــود و روبن آساتریان به عنوان رهبر میهمان ارکســتر ملی ایران را در این کنسرت 
هدایت خواهد کرد.مهدی امامی، پارسا حسندخت و علیرضا وکیلی منش به عنوان 

خواننده در این اجرا در کنار ارکستر ملی خواهند بود.

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی دفتر موسیقی
علی ترابی مدیر کل دفتر موسیقی در حکمی سحر طاعتی را به سمت مدیر روابط 

عمومی این دفتر منصوب کرد.

انتشار دو رمان رده نوجوان از شاهین رهنما
شاهین رهنما، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان از انتشار دو رمان رده نوجوانش در 
چند روز آینده خبر داد. رهنما شاعر و نویسنده کودک و نوجوان گفت: دو رمان »چو 
پا چو« و »در سینه ام اسبی می دود« را برای مخاطبان نوجوان به »انتشارات سوره 
مهر« سپرده ام که قرار بود پیش از عید منتشر شود ولی به سال ۹۸ افتاد و قرار است 

همین روزها منتشر و روانه بازار کتاب شود.

انتشار اولین مجموعه  داستان زنانه دفاع مقدسی
اولین مجموعه  داستان حوزه ادبیات دفاع مقدس با محوریت زنان و حضورشان 
در جنگ بزودی توســط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر می شود.
دبیری مجموعه  داستان »یخ دربهشت« به عهده سیده عذرا موسوی از نویسندگان 

ادبیات داستانی است که نامزد جایزه پروین اعتصامی بوده است.

فراخوان گالری »مژده« برای کمک به سیل زدگان
گالری مژده با انتشار فراخوانی اعام کرد جامعه تجسمی با برپایی نمایشگاه آثار 
هنری به کمک آســیب دیدگان در ســیل اخیر می آید.مژده طباطبایی مدیر گالری 
مژده که در زلزله بم و کرمانشاه نیز چنین رویدادی را برای کمک به آسیب دیدگان 
تدارک دیده بود، گفت: از همه هنرمندان، مجموعه داران و همکاران گالری  دارم 
که مایل هستند در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند دعوت می کنم آثار هنری 
خــود را به گالری مژده تحویل دهند تا در نمایشــگاه خیریه چهــار روزه که ۲۸ تا ۳۱ 

فروردین برپا می شود، به نمایش و فروش درآید.

»سازینه« برای سیل زدگان کنسرت برگزار می کند
پیمان بزرگ نیا، پژوهشگر موسیقی نواحی و سرپرست گروه موسیقی »سازینه« از 
ادامه مراحل ضبط تازه ترین آلبوم این گروه با شکلی متفاوت و برنامه ریزی برای 

برگزاری چند کنسرت برای سیل زدگان توسط این گروه خبر داد.

نمایش »ماقات« به اجرای مضاعف رسید
نمایش »ماقات« به کارگردانی پارسا پیروزفر به دلیل استقبال تماشاگران روزهای 
پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ فروردین ماه در ۲ نوبت میزبان عاقه مندان تئاتر است. 
اجرای اول این اثر نمایشــی طی روزهای یاد شــده ســاعت ۱۷ و اجرای دوم ساعت 

۲۰ خواهد بود.

روی خـط 
خـــــــبر

۲۰ کشور میهمان نمایشگاه کتاب تهران
مدیــر بخش بین الملــل نمایشــگاه کتــاب از حضور ویژه کشــور 
سوریه و افغانستان در نمایشــگاه کتاب سال جاری و نیز حضور 

نمایندگانی از ۲۰ کشور دنیا در تهران خبر داد.
احمد شاکری مدیر بخش بین المللی نمایشگاه کتاب تهران اعام کرد: در ساختار 
تازه نمایشگاه کتاب تهران، کمیته امور بین الملل تبدیل به بخش شد و بر راستایی 
چابک ســازی نمایشــگاه تصمیم گرفته شــد که این بخش به شکلی چابک تر و در 
ســاختاری تازه و کوچک تر به فعالیت بپردازد. در این ســاختار تازه در چهار شــکل 
میهمانان بورســیه، بازار جهانی کتاب، نشســت ها و غرفه های میهمانان خارجی 
نمایشــگاه بــه فعالیت های بخش بین المللی نمایشــگاه تعریف شــد که طی آن 
جدای از ۲۰ کشــور نمایندگانی از مؤسســات نشر ۱۰ کشور دنیا نیز در بخش ناشران 

خارجی حضور پیدا می کنند.
وی با اشــاره به دعوت از مدیران نمایشگاه های کتاب فرانکفورت، پاریس، بغداد، 
مسکو و بولونیا برای حضور در نمایشگاه تهران گفت: درباره حضور مدیر نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت در این رویداد منتظر پاسخ ایشان هستیم و مدیر نمایشگاه کتاب 
بولونیا نیز به دلیل تغییر زمان نمایشــگاه در سال جاری و حضورشان در نمایشگاه 
کتاب آرژانتین نمی توانند در ایران حضور داشته باشند و کشور عراق نیز در سطح 
مدیر نمایشــگاه بــرای حضور در این رویــداد اعام آمادگی کرده اســت. همچنین 
قــرارداد تبادل غرفه میان نمایشــگاه کتاب تهران و آذربایجــان نیز در تهران امضا 

خواهد شد و روسیه نیز در غرفه ای چهل متری حضور خواهد داشت.

فرهنگ

»چنــدان آشــنایی ای با موســیقی ســاز 
و آوازی نــدارم، چــرا کــه در ایــن زمینه 
بخــت  ایــن  امــا  ندیــده ام  آموزشــی 
دوســتانم  بهتریــن  کــه  داشــته ام  را 
دوســتان  ایــن  بــا  و  باشــند  موزیســین 
بزرگ شــوم. خانواده من اهل طریقت 
قادریه انــد و به واســطه موســیقی هایی 
الفتــی  می شــنیدم  خانقاه هــا  در  کــه 
دیرینه با موســیقی داشتم. بعد ها هم 

که به مطالعه تاریخ موســیقی شــرق و 
غــرب روی آوردم، موســیقی را با دقت 
از  بخشــی  اینهــا  می کــردم.«  پیگیــری 
صادقــی  قطب الدیــن  صحبت هــای 
فیلمنامه نویــس،  نویســنده،  اســت؛ 
البتــه  و  تئاتــر  کارگــردان  و  مترجــم 
راوی  موســیقی.او  جــّدی  عاقه منــد 
داســتان »آرش کمانگیر« بــود آلبومی 
کمانگیــر  آرش  منظومــه  اســاس  بــر 

سیاوش کســرایی به خوانندگی شهرام 
ناظری و آهنگســازی پژمان طاهری که 
اســفند ماه ســال گذشــته منتشــر شد و 
البته نخســتین اجرای آن هم با حضور 
صادقــی  رفــت.  صحنــه  روی  ایشــان 
موســیقی  از  خوبــی  بســیار  شــناخت 
و  دارد  زمیــن  ایــران  کهــن  مقامــی 
درگفت و گو با »موسیقی ما« اشعاراین 
آلبــوم را حماســی ترین و پرشــورترین 

شعر نو فارسی می داند که عاوه بر روح 
حماســی یــک روح تراژیک هــم در آن 
جای گرفته اســت؛ تنهایــی قهرمان. او 
می گوید: این لحظات عاطفی، حســی، 
تنهایــی و رؤیارویــی با مــرگ چیزهایی 
بــود کــه در ایــن شــعر می شــناختم و 
حتــی در دوران محصــل بودنــم آن را 
از بــر کرده بــودم. قطب الدین صادقی 
در ادامــه می افزایــد: موســیقی مقامی 

پر از اندیشــه ها و لحظات بزرگ اســت 
که فقط یــک حس را توصیف نمی کند 
بلکــه اندیشــه هــم در آن جــای گرفته 
از  مجموعــه ای  صاحــب  مــن  اســت. 
بهترین های موســیقی دنیا هســتم و از 
ایــن اتفاق خوب بســیار ســود بــرده ام. 
موســیقی نقــش بزرگــی در تربیت من 
به عنــوان انســان و همچنیــن روحیات 
معنوی و تربیت هنری ام داشته است.

بخت یاری موسیقایی قطب الدین

جنگ و ناکامی؛ تصویری خاصه از جهان
فروغ عایی و عنایت اسدی، دو عکاس ایرانی جایزه اول و سوم را در دو بخش از آن خود کردند

برگزیدگان نهایی World Press Photo در سال 2019 معرفی شدند

»ایــران«: »همراه شــو عزیز، تنهــا نمان به 
درد، کیــن درد مشــترک هرگــز جــدا جــدا 
درمان نمی شود...« تصنیف حماسی خسرو 
آواز ایــران در جان هــا طنیــن انداختــه و زیر 
آسمان خاکستری تهران »سیل مهربانی« 
را جاری کرده است؛ تقاطع خیابان بهشتی 
حتــی  و  جشــنواره  ایــام  از  شــلوغ تر  وزرا  و 
فرش قرمز آثار ســینمایی اســت. به سینما 
آزادی که نزدیکتر می شــوی وضوح تصویر 
حلقــه مــردم بــه دور قرمــز و سپیدپوشــان 
هال احمر بیشتر می شود. علی نصیریان، 
علی دهکــردی، آریا عظیمی نــژاد، فاطمه 
معتمدآریــا، الــه اســکندری، امیــن تارخ، 
حبیب رضایی، امین حیایی، رخشــان بنی 
اعتمــاد، نیکــی مظفــری، شــبنم مقدمی، 
گاره عباســی، حسن پورشــیرازی، همایون 
اســعدیان، مازیــار میری، فرشــته طائرپور، 
المیرا دهقانی، حسن فتحی، تینا پاکروان، 
همایون ارشادی، غامرضا موسوی، مهتاب 
کرامتــی، لیا حاتمی برخــی با جلیقه های 
آشــنای هــال احمــر و برخــی بــا لبــاس 
شــخصی اما دوشــادوش جمعیــت هال 

احمر پشــت میــز نشســته اند و کمک های 
نقدی را جمع می کنند. بازار سلفی بگیران 
داغ اســت و اهالــی ســینما با آغوشــی بازتر 
و بــا لبخنــد از قــرار گرفتــن جلــوی دوربین 
استقبال می کنند، در ازای آن صندوق های 
شیشــه ای جمــع آوری کمک هــای نقــدی 
پربارتر می شود. چادرهای هال احمر برای 
جمــع آوری اقــام ضــروری مانند وســایل 
بهداشــتی، پتو، لبــاس گــرم و... هم بــه راه 
اســت. عصر جمعه ۲۳ فروردین ماه طبق 
وعده خانه ســینما، اهالی سینما به سینما 
آزادی آمدنــد تا با مشــارکت مردم »ســیل 

مهربانی« را روانه مناطق سیل زده کنند.
صاحبــان ۲ فیلــم »متــری شــیش و نیم« 
ساخته ســعید روســتایی و »رحمان ۱۴۰۰« 
ســاخته منوچهــر هــادی نیــز در راســتای 
همراهی با برنامه »سیل مهربانی«، فروش 
روز جمعــه خود در ســینما آزادی را به طور 

کامل به سیل زدگان اختصاص دادند.
ë علی نصیریان: همه ما مسئول هستیم

بایــای طبیعــی در ایــران زیاد اســت و حاا 
دیگــر عــادت کرده ایــم در پــس هــر رویداد 

ناخوشاید شاهد حضور فعاانه و داوطلبانه 
دســته بندی  در  کــه  باشــیم  هنرمندانــی 
الگوهــای مرجــع جامعــه، در صــدر قــرار 
دارنــد. واکنــش فعاانــه هنرمندان بــه این 
معضــات و حضور داوطلبانه آنهــا در این 
دســت اقدامات اســباب تقویت حساسیت 
اجتماعی و همبستگی در جامعه می شود و 
از سوی دیگر پشتوانه محکمی برای مدیران 

ایجــاد  مشــکات  حــل  بــرای  مســئوان  و 
می کند اما برخاف زلزله کرمانشاه، این بار 
هنرمندان شــیوه متفاوتی اتخــاذ کردند و از 
مردم خواسته اند کمک های خود را به هال 
احمر بدهند. در مراسم »سیل مهربانی« نیز 
اهالی ســینما با پوشــش هال احمر حاضر 
شــده اند تــا تأکیدی دوبــاره بر این خواســته 
باشــند. علی نصیریان که حضورش در این 

مراســم یادآور خاطره تاش های عزت اه 
انتظامی برای جلب مشارکت های مردمی 
در زلزلــه بــم اســت، بــه »ایــران« می گوید: 
»هال احمر یک ســازمان خیریه اســت که 
در امــداد و نجــات مباشــرت می کنــد، البته 
من در جریان دقایق قضیه و مشورت خانه 
ســینما با هال احمر و شهرداری نیستم، از 
مــن دعوت کردند که در این جمع بنشــینم 

تا مردم کمک کنند و من هم قبول کردم.«
از همراهــی مــردم  او حــس خوشــایندی 
دارد و دربــاره ایــن تجربــه می گویــد: »فضا 
بســیار خوب بود و مردم هم بخوبی کمک 
کردنــد. برخــی در ارقامی ماننــد 6 میلیون 
تومــان یا ۱۸ میلیــون تومان کمــک کردند. 
در صندوق هایی که در محل وجود داشــت 
مردم عادی، کمک های اگر چه اندک، اما با 

اهمیت خود را به هال احمر اهدا کردند.«
علــی نصیریــان ســتاره های ایــن مراســم 
را مــردم ایــران می دانــد، هموطنانــی کــه 
را  مشــکات  و  آام  رفــع  در  مشــارکت 
وظیفه انســانی و شهروندی خود می دانند: 
»ارزیابــی مــن مثبت اســت، ضمــن اینکه 
مردم خودشــان دارند کمک می کنند، زیرا 
می دانند که تنهــا دولت نباید در این زمینه 
مســئول باشــد، بلکــه مــردم هم مســئول 
هســتند و خــود مــا هــم مســئول هســتیم. 
همه ما مسئول هستیم و باید کمک کنیم. 
فاجعه و پیشامد طبیعی بزرگی است و باید 
کمک کنیم و مردم هم بخوبی از این طرح 

استقبال کردند.«

سینماگران »سیل مهربانی« راه انداختند

همه ما مسئولیم

World Press Photo یــک بنیاد مســتقل 
و غیرانتفاعی مســتقر در آمســتردام است 
که از ســال ۱۹۵۵ پایه گذاری شده و شهرت 
از برگــزاری معتبرتریــن و  و اعتبــارش را 
بزرگ ترین مسابقه  ســاانه  عکس خبری 
در جهان دارد. ۵ عکاس هلندی ، این بنیاد 
را ســال ۱۹۵۵ با هدف نمایش عکس های 
مســتند و خبری منتخــب برای عکاســان 
سراســر جهــان راه انــدازی کردنــد و حــاا 
World Press Photo به یکی از مســابقات 
و بنیادهــای مهم در زمینه عکس مســتند 
صحــت،  اســت.  شــده  تبدیــل  خبــری  و 
تنــوع و شــفافیت ســه شــعار اصلــی ورلد 
پــرس فتــو هســتند و عکس هــای انتخاب 
شــده از طرف این بنیاد ســاانه میلیون ها 
بازدیدکننــده از سراســر جهــان دارد و در 
کنــار این هــا، بنیاد عکــس خبــری جهان، 
به دنبــال گســترش فعالیت های خــود به 
سمت خبررسانی چندرسانه ای با رویکرد 
ایجــاد رشــد و توســعه در روزنامه نــگاری 
امــروز  تــا   ۱۹۸۲ ســال  از  اســت.  بصــری 
عکس های بسیاری از عکاســان ایرانی، در 
بخش های مختلف این مسابقه، برگزیده 
شــده اند کــه در این لیســت، نام  عکاســان 

صاحبنام و پیشکسوتی همچون جهانگیر 
رزمی، منوچهر دقتــی و رضا دقتی، آلفرد 
ســیف اه  فرنــود،  محمــد  یعقــوب زاده، 
صمدیان و... تا نسل امروزی هایی همچون 
ابراهیــم نــوروزی، مجیــد ســعیدی و امیر 
پورمند، آرش خاموشی، فاطمه بهبودی، 
زهره صابری و... به چشــم می آید. امسال 
نیــز شــصت و دومیــن دوره اهــدای جوایز 
»عکــس خبری جهان« بــا رویکرد تجلیل 
از عکاس/خبرنگارانــی کــه توانســته اند با 
عکس های خبری خود خاصه ای از ســال 
گذشــته را در یک عکــس بگنجانند یا یک 
موضوع ویژه و پراهمیت را به شــیوه ای به 
یادماندنــی ثبت کننــد؛ برگزار شــد. اولین 
نکته حائز اهمیــت اینکه در ایــن دوره نیز 
عکاســان ایرانــی خــوش درخشــیدند و از 
میــان ۸۰ هــزار شــرکت کننده، ۴۳ عکاس 
از ۲۵ کشــور، نامزد مسابقه ورد پرس فوتو 
امســال نام دو عکاس ایرانی نیز در لیست 
نهایــی وجــود داشــت. در کنــار دو جایــزه 
اصلــی عکــس ســال » ورد پــرس فوتــو« و 
 داستان سال »ورد پرس فوتو«،  عکاسان در 
هشــت حوزه مختلف به عنوان نامزدهای 
اولیه برگزیده شده اند و در نهایت »عنایت 
اســدی« در حــوزه تک عکس مســائل روز 
جایزه نفر سوم و »فروغ عایی« در بخش 
مجموعــه عکس داســتان ورزشــی جایزه 

اول را از آن خــود کــرد. عکــس اســدی دو 
پناهنــده افغــان را در انتظــار بــرای انتقال 
از مرز شــرقی عــراق به تصویر می کشــد و 
فروغ عایی در مجموعه عکس های خود 
داســتان زنــان ایرانــی را به تصویر کشــیده 
کــه امــکان ورود بــه اســتادیوم فوتبــال را 
ندارند. در پایان مرحله بررســی و انتخاب 
عکس هــای امســال، در نهایــت در بخش 
اخبار عمومــی، گزارش ویژه، زیســت بوم، 
طبیعت، امور معاصر، رخ نگاشت )ُپرتره(، 
ورزشــی و همچنین پروژه های بلندمدت، 
عکس های برتر، انتخاب و عکســی از جان 
مــور عــکاس آمریکایــی در رقابــت با پنج 
 عکــس دیگــر به عنــوان عکــس برگزیــده
 World Press Photo راجایــزه این دوره از 

آن خود کرد.
ë دختر گریان

مــور:  جــان  مــرز«،  در  گریــان  »دختــر 
خانواده های مهاجــر از ریو گرنده مکزیک 
عبــور کــرده بودنــد کــه توســط مســئوان 
دســتگیر شــدند. یانــا - کــه نزدیــک تولــد 
دوســالگی اش بــود - و مــادرش جزئــی از 
یک کاروان مهاجر بودند که سفر خودشان 
را مــاه آوریــل از جنوب مکزیــک آغاز کرده 
کــه  درحالــی  هنــدوراس،  از  یانــا  بودنــد. 
پلیس مرزی امریکا در حال بازرسی بدنی 

مادرش است، گریه می کند.

ë بارداری ممنوعه
»حاملگــی پــس از ممنوعیــت حاملگــی 
فــارک: کاتالینــا مارتیــن چیکــو/ از زمــان 
امضــای یــک معاهــده صلح بیــن دولت 
کلمبیــا و جنبش شورشــی فارک در ســال 
۲۰۱۶، افزایش حاملگی چشــمگیری بین 
زنان چریک سابق وجود داشت. قبل از آن 
بارداری بــا زندگی چریک ها درتضاد بود و 
زنان مجبور بودند در جنگ شرکت کنند و 
کودکان خودشان را به بستگانشان بسپارند. 
برخی هم ادعا می کنند که زنان مجبور به 
سقط جنین می شدند که فارک این ادعا را 
رد می کند. یورالدیس پس از اینکه ۵ فرزند 
دیگر خودش را طی مدت حضور در فارک 
ســقط کرده بود، برای ششمین بار حامله 
شده بود. او می گوید توانسته است حاملگی 
پنجم را با پوشیدن لباس های گشاد، تا ماه 

ششم از فرمانده خودش مخفی کند.
ë پسرک یتیم

»پســر المجیــری«: مارکــو گواازینی/ یک 
پســر یتیم، از کنار یک نقاشــی دیــواری که 
نارنجک اندازهای مســلح به موشک را به 

تصویر کشیده است عبور می کند.
ë رسوایی بزرگ

ناپدیــد شــدن جمــال خاشــقجی: کریس 
مک گرت/ ۱۵ اکتبر یک مرد ناشــناس، در 
حالی که محققان سعودی به کنسولگری 

عربســتان در اســتانبول می رســند، سعی 
می کند خبرنگارانی را که می خواهند ناپدید 
شدن جمال خاشقجی را پوشش دهند دور 

نگه دارد.
ë   قربانی ها

»قربانیــان یــک حمله شــیمیایی در حال 
درمــان در غوطــه شــرقی«: محمــد بدره/

در فوریــه ۲۰۱۸. مردم غوطه شــرقی که در 
حومه دمشــق قــرار دارد و یکــی از آخرین 
مناطــق شورشــی تحــت محاصره اســت، 
برای پنج ســال تحت محاصــره نیروهای 
دولت بوده اند. طــی آخرین حمله غوطه 
شرقی زیر آتش موشــک و بمباران هوایی 
بود و حداقل یک حمله شــیمیایی در این 

منطقه اعام شد.
ë مهاجران بداقبال

»کاروان مهاجــر« پیتر تن هوپــن/ در اکتبر 
و نوامبر ۲۰۱۸، هــزاران نفر از پناهنده های 
امریکای مرکزی به یک کاروان که به طرف 
مرزهــای امریکا حرکت می کرد پیوســتند. 
کمپیــن  یــک  طریــق  از  کــه  کاروان  ایــن 
شــبکه های اجتماعی مردمی جمع شــده 
بودنــد ۱۲ اکتبــر ۲۰۱۸، ســن پــدرو ســوای 
هندوراس را ترک کردند و با پخش شــدن 
خبــر، مــردم از نیکاراگوئــه، الســالوادور و 
گواتمــاا نیز به آنها پیوســتند.  ایــن کاروان 
ترکیبــی بــود از کســانی کــه دچار ســرکوب 

سیاســی و خشــونت شــده بودند و کسانی 
کــه به امید پیدا کردن یــک زندگی بهتر، از 
شرایط اقتصادی کشورشان فرار می کردند.

ë بحران زیست محیطی
»بحــران دریاچــه چــاد«، مارکــو گوازینــی/ 
یک بحران انســانی در حوضــه رودخانه چاد 
در جریــان اســت که بــه خاطــر مجموعه ای 
از رقابت هــای سیاســی و فاکتورهــای محیط 
زیســتی ایجاد شــده اســت. دریاچه چــاد که 
زمانی یکــی از بزرگتریــن دریاچه های آفریقا 
و خــط زندگی ۴۰ میلیون نفــر بود، دچار یک 
بیابان زایی عظیم شده است. به خاطر آبیاری 
بــدون برنامــه، خشکســالی رو بــه افزایــش، 
جنگل زدایــی و مدیریــت نادرســت منابــع، 
انــدازه این دریاچه طی ۶۰ ســال گذشــته، ۹۰ 
درصد کاهش یافته اســت. روش های سنتی 
تأمیــن معیشــت، ماننــد ماهیگیــری از بین 
رفته اســت و کمبود آب باعــث درگیری بین 

کشاورزان و دامداران شده است.
ë یمن در آتش

بحران یمن، لورنزو تاگنولی، کونتراستو/ وفا 
احمد حثیم )۲۵ ساله( پای چپ خودش 
را به دلیل حمله خمپاره ای به منزلش در 
منطقه اســتراتژیک بنــدر دریای ســیاه در 
حدیده از دســت داده اســت. این اتفاق در 
زمانی افتاد که گفت و گوهای صلح در سوئد 

درحال رخ دادن بود.

»قربانیان یک حمله شیمیایی در حال درمان در غوطه شرقی«: محمد بدره ناپدید شدن جمال خاشقجی: کریس مک گرت

»دختر گریان در مرز«، جان مور

محسن بوالحسنی
خبرنگار

عکس های فروغ عایی در بخش مجموعه عکس داستان ورزشی رتبه اول را به دست آورد  

این عکس عنایت اسدی جایزه سوم تک عکس روز را گرفت
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برای کاشت ویا، به آبخیزداری نیاز داریم
به نام آبخیزداری، به کام کوه خواران و آب خواران

يرنا
س : ا

عک

»چرا فان جا آبخیزداری نکرده بودند که سیل 
نیاید؟« این سؤالی است که ممکن است آن را از 
زبان خیلی ها شنیده باشیم، خصوصاً این روزها 
ــیل ویرانگر نقاطی از کشور را درگیر کرده و  ــ که س
دیگر چه کسی است که نداند چه ها بر سر مردم 
گلستان، لرستان و خوزستان نیاورده است. حتماً 
ــانی برخورد کرده اید که بعضی  ــ شما هم با کس
ــــل آبخیزداری  ــــوط به آب، مث اصطاحات مرب
ــــت و حاا  ــان اس ــ و آبخوانداری مدام ورد زبان ش
اگر ازشان سؤال کنیم که واقعاً چقدر درباره اش 
می دانند، ممکن است ِمن و منی کنند و بگویند 

همان کاری که باید می کردند تا سیل نیاید.
ــزداری  ــ ــته آبخی ــ ــه در رش ــ ــود من ک ــ ــرای خ ــ ب
ــه برای  ــ ــا پیش آمده ک ــ ــرده ام، باره ــ ــــل ک تحصی

دیگران به زبان ساده توضیح بدهم آبخیزداری 
ــود و  ــ ــــی گفته می ش ــه عملیات ــ ــه مجموع ــ به چ
ــار دیگر باهم  ــ ــــت. بگذارید یک ب لزومش چیس
مرور کنیم؛ آبخیزداری درواقع مطالعه و بررسی 
ــــت که به اجرای طرح ها و  یک حوضه آبخیز اس
برنامه هایی منتهی می شود که هدف آن حفظ 
پایداری منابع حوضه آبخیز و توزیع پایدار است 
ــه حفظ جوامع گیاهی و جانوری  ــ که در نهایت ب
منجر می شود. آنچه از این تعریف برمی آید، در 
چند کلمه خاصه می شود: »حفظ آب و خاک« 
ــود به جمله ای اشاره کرد  ــ و در اهمیت آن می ش
که آیت اه هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست 
ــزداری علم  ــ ــود عنوان کرد: »آبخی ــ جمهوری خ

ممکلت داری است.«
ــر آبخیزداری  ــ ــنگ جزی، مدیرکل دفت ــ هوش
ــا، مراتع و  ــ ــازمان جنگل ه ــ ــــت خاک س و حفاظ
آبخیزداری  معتقد است در سیل اخیر در سطح 

ــات آبخیزداری  ــ ــــزی که اقدام حوضه های آبخی
ــــوس  ــــیاب محس ــده، کنترل س ــ در آن انجام ش
ــــت. به گفته او، انجام اقدامات آبخیزداری و  اس
ــــش گیاهی  آبخوان داری و حفظ و افزایش پوش
در سطح حوضه های آبخیز باادست به کنترل 
و کاهش سرعت سیاب کمک می کند. اما گاهی 
ــود برای آنکه  ــ ــزداری ابزاری می ش ــ همین آبخی
ــــم. در واقع  ــود درآوری ــ ــــت را به حبس خ طبیع
سوء استفاده از امری مهم، به نتیجه ای نامطلوب 
ــرای عده ای  ــ ــود که فقط می تواند ب ــ ختم می ش

سودآور باشد و جمع زیادی را متضرر کند.
ــنده و فعال  ــ ــی، نویس ــ ــمت اه انتخاب ــ حش
محیط زیست در این باره در گفت وگو با »ایران« 
این طور می گوید: »متأسفانه از عنوان آبخیزداری 
ــاخه ها بخصوص سرشاخه  ــ در بسیاری از سرش
زاینده رود سوء استفاده می شود. هدف عمده در 
آبخیزداری، حفظ خاک، پوشش گیاهی و حفظ 

ــــم بند و سد  ــــت و ما هیچ چیزی به اس مرتع اس
ساختن در آبخیزداری نداریم. چیزی که به اسم 
ساختن بند در آبخیزداری داریم، ساختن گابیون 

است که یک متر ارتفاع دارد.«
بگذارید همین جا یک توضیح کوتاه درباره 
ــــما هم قلوه سنگ هایی  گابیون بدهم. حتماً ش
ــده و بنا بر  ــ ــه داخل یک تورفلزی پیچیده ش ــ را ک
نیاز در بخش هایی از دیواره یا بستر رودخانه ها 
ــده، دیده اید؟ نام آنها گابیون است.  ــ گذاشته ش
ــــرعت  ــــیب دره ها کمک می کند س گابیون در ش
ــود، مقداری از آن وارد زمین شود  ــ آب گرفته ش
و در نهایت اینکه خاک فرسایش پیدا نکند. اما 
حاا فکر کنید به جای آن بندی 10 متری جلوی 
ــه اتفاقی  ــ ــیم؛ چ ــ ــــک رود بکش ــاخه های ی ــ سرش
ــــت می گویند حبس  ــــن وضعی ــــد؟ به ای می افت

کردن آب.
ــد: »گابیون بندی در  ــ ــه می ده ــ انتخابی ادام

ــــرعت آب  ــــت که س ــرای این اس ــ ــزداری ب ــ آبخی
ــود. اما حاا  ــ ــته نش ــ کاهش پیدا کند و خاک شس
ــــدهایی زده اند  ــزداری آمده اند س ــ ــــم آبخی به اس
ــــت و ارتفاعش به 5 تا 10  ــه طولش 100 متر اس ــ ک
ــد نصیرآباد که یکی از  ــ ــد از جمله س ــ متر می رس
ــاخه های مهم زاینده رود است. در همان  ــ سرش
منطقه و در مسیر »آب زری« هم 3 تا سد زده اند 

که ارتفاع شان بیشتر از 10 متر است.
ــده رود هم  ــ ــیاب« زاین ــ ــاخه »جوب آس ــ سرش
ــا دارد طوری که  ــ ــــن بنده ــادی از همی ــ تعداد زی
ــود.  ــ ــــی از آن وارد رودخانه نمی ش عمًا هیچ آب
در چهارمحال و بختیاری و اصفهان نمونه های 
ــــدها وجود دارد که اجازه حرکت  زیادی از این س
ــردم تصور می کنند  ــ ــده رود نمی دهد. م ــ به زاین
ــــمه می گیرد اما  ــده رود از کوهرنگ سرچش ــ زاین
ــــمه تبدیل می شود به صدها آبراهه  هزاران چش
و این آبراهه ها تبدیل می شود به ده ها رودخانه 
ــتند و همه آنها  ــ ــان دائمی هس ــ که بعضی هایش

درنهایت می شوند منابع تأمین آب زاینده رود.
اان مقدار زیادی بارش های میان حوضه ای 
داریم. در عین حال این همه روان آب  وارد مراتع 
شخم زده می شود. مراتعی که تبدیل به باغداری 
ــــس می کنند؛ آبی که قبًا  ــده و عمًا آب را حب ــ ش
ــــت  ــده و می آمده پش ــ ــه روان آب می ش ــ تبدیل ب
ــد زاینده رود و در سال آب ذخیره سد را تأمین  ــ س
ــاورزی  ــ می کرده. به همین دلیل وقتی فصل کش
ــــت، رودخانه »پاس جان« راه می افتد و در  نیس
فصل کشاورزی خشک می شود. همین مدت 25 
درصد ظرفیت پشت سد زاینده رود آب داشتیم. 
بخش دیگری که باید پشت سد باشد، آبی است 
ــــت و هنوز آب نشده و بخش دیگری  که برف اس
ــــت  ــه همین حبس آب در باادس ــ ــــم مربوط ب ه

ــد. در  ــ ــــده اش پایین نمی آی ــــش عم ــــت و بخ اس
خوزستان هنوز مراتع به این شکل شخم نخورده 
ــود و ما می بینیم که آنجا  ــ و روان آب ایجاد می ش

آب بیشتری پشت سدها داریم.«
ــاا وقتی آب را در مبدأ حبس کردیم، و در  ــ ح
ــتانی زیبا دریاچه  ساختیم، چه کم  ــ میانه کوهس
ــا. انتخابی می گوید: »من ده ها مورد  ــ داریم؟ وی
از این نمونه ها را دیده ام. مثًا روی رودخانه آب 
ــده. حدفاصل  ــ ــازی ش ــ زری، تعداد زیادی ویاس
ــــمان حدود  ــــم آس ــد چ ــ ــا س ــ ــده رود ت ــ ــد زاین ــ س
ــای رودخانه،  ــ ــــت با چم و خم ه 120کیلومتر اس
ــه رودخانه عبور می کند هزاران  ــ در این فاصله ک
ویا ساخته شده است. متأسفانه آمدند اراضی 
ــات واگذار کردند؛ اولش هم به  ــ ملی را در ارتفاع
اسم این بود که می خواهند درختکاری شود ولی 
اان ویاسازی شده و خیلی از آنها دارند تفکیک 
ــوند. در همین فاصله اگر بروید  ــ و فروخته می ش
سربزنید، صدها بنگاه معامات ملکی می بینید 
ــذاری می کنند و  ــ ــه کوه ها را دارند قیمت گ ــ که قل
می فروشند. همان طور که در خیلی مناطق دیگر 
ــور از جمله شمال تهران در منطقه لویزان و  ــ کش
ــــم  هم می بینید. جالب اینکه روی  اوشان و فش
ــــت و آب  ــتر اس ــ زاینده رود تعداد این ویاها بیش
مصرفی این ویاها را تأمین می کند و پمپاژ آب 
ــاورزی تأمین می شود که  ــ برای ویاها از برق کش

تقریباً رایگان است.
من مخالف آبخیزداری نیستم اما این چیزی 
ــود،  ــ ــزداری دارد انجام می ش ــ ــــم آبخی ــه به اس ــ ک
ــــت. مثًا آمده اند گون را شخم  آبخیزداری نیس
ــاورزی  ــ ــد به زمین کش ــ ــــل کرده ان ــد و تبدی ــ زده ان
درحالی که خود گون بهترین پوشش برای حفظ 
ــاهده می کنیم که بارش های  ــ ــــت. مش خاک اس

ــــیاب می شود، اان  شدید یکروزه تبدیل به س
ــــم برای  ــا را داری ــ ــــن بارش ه ــــم پیش بینی ای ه
ــارش باای  ــ ــتان. جایی که ب ــ جایی مثل خوزس
ــیم، دیگر خاکی باقی  ــ 100 میلیمتر داشته باش

نمی ماند.«
خلیل آقاجانلو، کارشناس آبخیزداری هم 
ــــی دارد: »مبنای کارهایی  در این باره حرف های
که در آبخیزداری انجام شده، مطالعاتی است 
ــازمان  ــ ــورت گرفته و تأکید س ــ ــته ص ــ که در گذش
ــام کارها دارای  ــ ــــت که تم جنگل ها هم این اس
ــزداری  ــ ــا در آبخی ــ ــد ام ــ ــابقه مطالعاتی باش ــ س
اولویت ما این است که پوشش گیاهی را افزایش 
ــــعه بدهیم ولی بعضی جاها با توجه به  و توس
ــایش خاک و سیلخیزی زیاد  ــ اینکه شدت فرس
ــــری کارهای سازه ای هم  ــــت مجبوریم یکس اس
ــــت های بحرانی  انجام دهیم یا جاهایی که دش
داریم و بحث تغذیه مصنوعی وجود دارد، اینها 
هم کارهایی است که آبخیزداری و آبخوانداری 
ــــت  انجام می دهد اما اولویت اصلی ما این اس
ــــم تا از آن  ــــش گیاهی را حفظ کنی که باید پوش
طریق بتوانیم به اهدافی که برای آبخیزداری و 

آبخوانداری دنبال می کنیم، برسیم.
ــاق می افتد در  ــ ــوردی اتف ــ ــــم م ــات ه ــ تخلف
ــال کارهای مثبت هم  ــ همه حوضه ها. به هرح
ــــت. ما در  ــود اما تخلفات هم هس ــ انجام می ش
آبخیزداری به دنبال ذخیره آب نیستیم. این کار 
وزارت نیرو است که مجوز ذخیره آب و استفاده 
ــــیاب و  ــتای کنترل س ــ ــد. ما در راس ــ از آن را بده
ــزداری انجام  ــ ــای زیرزمینی آبخی ــ تغذیه آب ه
ــر آبخیزداری  ــ ــــاس اعام دفت می دهیم.« بر اس
ــا، مراتع و  ــ ــازمان جنگل ه ــ ــــت خاک س و حفاظ
ــور  ــ آبخیزداری، 12۶ میلیون هکتار از اراضی کش
تحت فرسایش آبی قرار دارند که در حال حاضر 
2۶ میلیون هکتار از این اراضی تحت مطالعات 
آبخیزداری قرار گرفته  و در 11 میلیون هکتار از آن 
عملیات آبخیزداری اجرایی شده و 15 میلیون 
ــز در انتظار اجرای عملیات  ــ هکتار باقیمانده نی
است. این، یعنی تنها برای یک ششم اراضی در 
معرض فرسایش مطالعات آبخیزداری انجام 
ــده و از آن مساحت هم کمتر از نیمی تحت  ــ ش
انجام عملیات اجرایی قرار گرفته است. با این 
احوال اگر عملیات آبخیزداری حتی در بعضی 
ــتی ها روبه رو باشد،  ــ موارد هم با تخلفات و کاس
ــد، آن هم در  ــ ــــد ضرر عمده ای ایجاد کن می توان
شرایطی که بیش از همیشه نیازمند حفظ منابع 

آب و خاک هستیم.

حتماً شما هم قلوه سنگ هایی را که داخل یک تورفلزی پیچیده 
شده و بنا بر نیاز در بخش هایی از دیواره یا بستر رودخانه ها 

گذاشته شده، دیده اید؟ نام آنها گابیون است. گابیون در شیب 
دره ها کمک می کند سرعت آب گرفته شود، مقداری از آن وارد 
زمین شود و درنهایت اینکه خاک فرسایش پیدا نکند. اما حاا 

فکر کنید به جای آن بندی 10 متری جلوی سرشاخه های یک رود 
بکشیم؛ چه اتفاقی می افتد؟ به این وضعیت می گویند حبس 

کردن آب حاا وقتی آب را در مبدأ حبس کردیم و در میانه 
کوهستانی زیبا دریاچه  ساختیم، چه کم داریم؟ ویا

مريم طالشی
گزارش نويس



ــاعران  ــ ش شعر  ــــی  بررس
ــــف  مختل ــای  ــ دوره ه در 
می دهد  ــان  ــ نش تاریخی 
ــــعرا، همواره تحت  که ش
ــرایط  ــ ــر اوضاع و ش ــ تأثی
ــد  ــ ــود بوده ان ــ ــه خ ــ جامع
ــــری آنها  ــتگاه فک ــ و خاس
ــاع زمانه آنها  ــ ــــدودی برگرفته از اوض نیز تا ح
ــــت. در زمینه سیاسی و اجتماعی گاه  بوده اس
ــاعرانی روبه رو بوده ایم که حتی گرایش  ــ با ش
سیاسی خاصی داشته و به مبارزه با جریانات 
ــنده )پروین(  ــ ــد. رخش ــ ــز پرداخته ان ــ حاکم نی
 16 ــز-  ــ تبری  1285 ــفند  ــ اس  25( ــــی  اعتصام
فروردین 1320 تهران( جزو شعرایی که سبک 
خاصی در سیاست داشتند نبود، اما می توان 
وی را شاعری دغدغه مند و مردم دار خطاب 
کرد که نسبت به اوضاع زمانه و اجتماع خود 
ــــت. شاعری که بسیاری از  بی تفاوت نبوده اس
ــــی زمان خود را در  دردهای اجتماعی و سیاس
اشعارش به تصویر می کشد، پروین همچنین 
اولین زنی است که در دوران معاصر از طریق 
شعر و در قالب تمثیل و داستان، جامعه خود 
ــد.پروین اعتصامی را قطع  ــ ــه نقد می کش ــ را ب
ــــت  ــــعرایی دانس ــه یقین می توان یکی از ش ــ ب
ــــی دوران خود  ــــی و اجتماع ــه با روند سیاس ــ ک
ــکوفایی پروین در بین  ــ ــــق نبود. دوران ش مواف
ــال های 1300 تا 1320 بوده است. این دوره  ــ س
ــال های پایانی سلسله قاجاریه  ــ همزمان با س
ــــوی اول بود.مطابق یک  و آغاز حکومت پهل

ــاه« از پروین  ــ ــار »رضاش ــ ــــت تاریخی، درب روای
ــــوزش ملکه و  ــرای آم ــ ــرده بود که ب ــ دعوت ک
ــه دربار برود اما پروین این تقاضا  ــ فرزند وی ب
را رد کرد. همچنین گفته شده که دربار نشان 
اهدایی برای وی در نظر گرفته بود که پروین از 
دریافت آن خودداری کرد. این سخنان اگرچه 
ــــاس روایت برادر پروین »ابوالفتح  تنها براس
ــند معتبری در  ــ ــده و س ــ ــــی« گفته ش اعتصام
دسترس نیست، اما اگر بنا را بر درست بودن 
ــه می توان از آن  ــ این روایت بگذاریم دو نتیج
ــــخصیت یک زن  گرفت. یکی اینکه پروین ش
سنتی را داشته است و فضایی که در آن تربیت 
ــنتی بود و  ــ ــد یافته یک فضای س ــ ــده و رش ــ ش
همین سبب می شد که زیاد در اجتماع حضور 
ــــخن خود به صورت واضح و  نیابد و از بیان س
ــد. دوم اینکه به دلیل  ــ ــودداری کن ــ ــرده خ ــ بی پ
استبداد حاکم بر این دوره، شاعر حاضر نبوده 
ــتگاه حاکمیت، حتی برای تدریس  ــ که در دس
نیز وارد شود و از این طریق خواسته مخالفت 

خود را نشان دهد.
ë اندیشه سیاسی و اجتماعی پروین 

ــاعران پیش از  ــ ــیوه قدما و ش ــ پروین به ش
ــرده و به صورت  ــ ــادات خود را در پ ــ خود، انتق
ــــت. اما  ــان کرده اس ــ ــــمبلیک بی نمادین و س
ــان خود به کار  ــ ــــی که پروین در بی چنین روش
گرفته بود به معنی نداشتن شهامت نیست، 
بلکه بیشتر اقتضای شرایط و محیطی است 
که وی در آن روزگار می گذراند، زیرا پروین در 
فضایی آزاد نبود که مجال اظهار نظر بی پرده 

داشته باشد.
ــتیابی به نگاه واندیشه سیاسی و  ــ برای دس
اجتماعی پروین باید به اشعار وی رجوع کرد. 
دقت در شعر پروین نوعی دوگانگی را در ذهن 
خواننده نسبت به اشعار او ایجاد می کند. اگر 
ــــی و اجتماعی پروین دقیق  ــــعار سیاس در اش
ــاعر هیچ گونه دیدگاه  ــ ــویم می بینیم که ش ــ ش
ایدئولوژیکی خاصی در اشعارخود ندارد. اما 
ــا و دردهای  ــ ــــرف دیگر با انبوهی از نقده از ط
ــــی برخورد می کنیم  اجتماعی و گاهی سیاس
ــان می دهد که وی از اوضاع زمانه خود  ــ که نش

رضایت نداشته است.
ــــردن مفاهیم اخاقی و اجتماعی  به  کار ب
ــاوات، برخورد  ــ ــــت و مس ــاع از عدال ــ مانند دف
ــــعر  ــتم و... در ش ــ ــا فقر و نابرابری، ظلم و س ــ ب
پروین نشان از توجه وی به مسائل اجتماعی 
ــــعر  ــــیب های خاص روزگار او دارد. در ش و آس
ــه دیده  ــ ــــت خواهان ــگاه عدال ــ ــــن نوعی ن پروی
ــاعر به دنبال جامعه ای ایده آل  ــ ــود و ش ــ می ش
است که در آن همه، از مواهب و کرامت هایی 
ــدگاه اجتماعی  ــ ــند. دی ــ ــور برخوردار باش ــ درخ
پروین در اشعارش نشان می دهد که در مورد 
مسائلی مثل فقر، وی اغنیا را عامل سیه روزی 
ــــت  ــد و بر این اعتقاد اس ــ ــرا معرفی می کن ــ فق
ــرع و قضات در جامعه با اغنیا  ــ که افراد متش
همراهی می کنند و فقرا را تنها می گذارند تا هر 
روز فقیرتر شوند. برخی منتقدان نتیجه گیری 
ــای اجتماعی پروین  ــ ــود را بر این گرایش ه ــ خ
ــــاس وی را دارای  ــــن اس ــر ای ــ ــرده و ب ــ ــتوار ک ــ اس

گرایش های سوسیالیستی دانسته اند. این در 
ــــت که نگاه پروین به قشر ضعیف و  حالی اس
طبقات پایین جامعه برگرفته از بشر دوستی 

وی بود.
پروین در شعر »اشـــک یتیم« مستقیماً 
پادشـــاه را عامل فقر و ظلم وتباهی جامعه 
معرفی می کند و از روابط اجتماعی ناسالم 
و وجود انســـان های فاســـد و ریاکاری برخی 
اصحـــاب دین می گوید که مانع ایجاد تغییر 
در جامعه می شـــوند. بســـیاری بر این گمان 
هستند که پروین این شعر را بر ضد شخص 
رضاشاه ســـروده اســـت، اما »دکتر حشمت 
مؤید« چنین نظری را رد می کند و ســـرودن 
شعر اشـــک یتیم را چند ماه پس از کودتای 
ســـوم اســـفند 12۹۹یعنـــی زمان ســـلطنت 
احمدشـــاه می داند. به نظر می رســـد قصد 
پرویـــن در اشـــعارش از خطاب قـــرار دادن 
شاهان، فرد خاصی نیست، بلکه او به شیوه 
شاعران سنتی به اندرز و انتقاد از کل دستگاه 

حکومتی پرداخته است.
ــــن  پروی ــد  ــ نق در  ــــی«  بهبهان ــیمین  ــ  »س
ــه از تجارب  ــ ــــعر پروین هر جا ک می گوید: »ش
ــان را باز  ــ ــانه هایی دارد، روح زم ــ ــــی او نش عین
ــد می خورد.  ــ ــــی روزانه پیون ــد و با زندگ ــ می تاب
ــــجام و پختگی،  ــــن با همه انس ــیوه کار پروی ــ ش
ــیوه گذشتگان است...او  ــ بدون تردید همان ش
ــــک قهوه خانه، یک میهمانخانه، یک  هرگز ی
ــین و... را به صورت ملموس  ــ ــه فقیرنش ــ محل

تجربه نکرده است.«
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المـــوت  ســـرزمین 
اقلیمـــی  ویژگـــی  بـــا 
مناســـب و موقعیـــت 
جغرافیایـــی  خـــاص 
از هـــزاره دوم پیش از 
دوران  سراسر  و  میاد 
زیســـتگاه  تاریخـــی، 
انســـان بـــوده اســـت. 
محوطه های گورســـتانی بی شماری از این 
دوران درسراســـر این دره شناســـایی شده 
اســـت. ایـــن ســـرزمین در ادوار تاریخی از 
مناطـــق مهم به شـــمار می آمـــده. گفته 
می شـــود بنای اولیـــه بســـیاری از دژهای 
منطقه در این دوران ســـاخته شده است. 
طبـــق نوشـــته های تاریخی در ســـده های 
نخســـت اســـام، ایـــن منطقه بخشـــی از 
ســـرزمین دیلم به شـــمار می رفتـــه و زیر 
فرمانروایـــی دیلم چون ملوک جســـتانی 

بوده است.
ســـرزمین المـــوت بخشـــی از حوضه 
آبریز کاســـپین و در شـــمال شـــهر قزوین 
المـــوت،  گســـتره  اســـت.  گرفتـــه  جـــای 
غربی- شـــرقی و از پـــل انبوه در شـــمال 
غـــرب با مرز گیان به ارتفـــاع 1300 متر، 
از شـــمال شـــرق به روســـتای اواتـــر و در 
روستای پیچه بن در مرز با مازندران و به 
ارتفاع 2740 متر اســـت. دژ حسن صباح 
هســـته اصلـــی و مرکـــز منظـــر فرهنگـــی 
سرزمین الموت در شمال شرق روستای 
المـــوت شـــرقی  بخـــش  و در  گازرخـــان 
اســـت. بقایـــای دژ در دامنه کـــوه جنوب 
غربی هودکان از رشـــته کوه البرز مرکزی 
پودنگی)کنگلومرائـــی(  صخـــره  روی 
پرتگاه هـــای ســـهمگین در  و  بـــا دره هـــا 
پیرامـــون قراردارد.   ایـــن صخره 220 متر 
از زمین های اطراف ارتفاع دارد و بلندی 
آن از ســـطح آبهای آزاد 2163 متر است. 
این  صخره دژ مانند بخشـــی از معماری 
و اســـتحکامات قلعـــه به شـــمار می  آید 
کـــه تســـخیرناپذیر و بـــا دیـــده بانی  های 
بی شـــمار در تمـــام جبهـــه  ها، بـــرج ها و 

دیوارهای حفاظتی بـــوده که پایداری آن 
را تقویـــت می کرده اســـت. وســـعت این 
دژ بیش از دوهکتار اســـت که روی شیب 
صخره و روی پســـتی و بلندی ها بنا شده 
و از همه شیب ها و ســـطوح بهره برداری 

کامل شده است.
نزاریـــه  فرقـــه  رهبـــر  صبـــاح  حســـن 
اســـماعیلیان )گروهی از شیعیان به شمار 
می روند که پس از امام جعفر صادق)ع( 
حـــق  بـــر  امـــام  را  اســـماعیل  فرزنـــدش 
می دانند( در قم یا ری  زاده شده و کودکی 
او همزمـــان با ســـلطنت مســـعود غزنوی 
433- 421 هجـــری قمـــری بوده اســـت. 
پـــدرش علـــی بن محمـــد بـــن جعفربن 
حســـین بن محمـــد بن صبـــاح حمیری، 
عربـــی یمنی تبـــار از مردم کوفه بـــود و از 
کوفـــه به قم مهاجرت کـــرد، ازآنجا به ری 
رفتـــه و حســـن در آنجا بر مذهب شـــیعه 
اثنی عشـــری تعلیـــم و تربیـــت یافت. در 
ری کـــه از مراکز فعالیت اســـماعیلی بود، 
حسن صباح کیش اسماعیلی را پذیرفت. 
او بـــرای آموزش بیشـــتر به قاهـــره رفت و 
از ســـال 473-471 در مصـــر بـــه آموزش 
اســـماعیلیه پرداخت و برای اشاعه کیش 

خود در ایران مسافرت های بسیاری کرد.
صبـــاح  حســـن  دژ،  متـــون  برپایـــه 
دارالملـــک المـــوت و مرکـــز فرمانروایی 
دولت نزاریان ایران اســـت. گفته می شود 
زیدیـــان  از  جســـتانی  ملـــوک  از  یکـــی 
علـــوی درســـال 246 هجـــری قمـــری به 
نام»الداعـــی الی الحق حســـن بن زید« 
برکوهـــی در دره المـــوت دژی بنـــا کـــرد 
کـــه همان دژ حســـن صباح بوده اســـت. 
گویند حســـن صبـــاح، رهبر فرقـــه نزاریه 
درســـال483   ایـــران،  در  اســـماعیلیان 
هجـــری قمـــری به ســـه هـــزار دینـــار زر، 
زیـــدی  از مهـــدی علـــوی  را  المـــوت  دژ 
خریـــداری کرد. وی به مرمت و نوســـازی 
بنای قلعه پرداخت، اســـتحکامات آن را 
تعمیر ومخـــازن و منابع تأمین آب آن را 
اصاح کرد، شـــبکه آبیاری و کشت غات 

را در دره الموت گســـترش داد و درختان 
بســـیار درآنجا کاشـــت. دژ الموت مرکز و 
حوزه علمی و دینی به شـــمار می آمد. از 
کتابخانه و نوشته ها و  آات و افزار علمی 
نجوم و رصد دراین دژ یاد شـــده و گویند 
کتـــاب دســـتورالمنجمین درآداب نجوم 
در این دژ نوشـــته شده. دانشمندان نامور 
و بزرگ مســـلمان همچون خواجه نصیر 
طوســـی از632 تا 654 هجـــری قمری به 
مدت 22 ســـال تا زمان سقوط الموت در 

این دژ می زیسته اند.
درســـال 483 هجری قمری، حســـن 
صباح ســـرزمین الموت را که کلید دروازه 
دیلمان به شمار می آمد و مکانی صعب 
العبور وغیر قابل دسترس با استحکامات 
طبیعی کوهســـتان بود، به عنـــوان پایگاه 
مبارزه و تبلیغ در ایران برگزید. نخستین 
ورودگاه او بـــه المـــوت، دره انـــدج بـــود. 
حســـن صباح الموت را »بلده ااقبال« و 
دژ المـــوت را »الملـــک ه« نامید. دژها 
یـــا دارالهجره به صورت دژ شـــهرک ها به 
مدت نزدیک به دوســـده کانـــون و پایگاه 
مبـــارزه و تبلیغ دینی بوده اســـت. پس از 
درگذشت حسن صباح به مرگ طبیعی 
در ســـال 518 هجری قمـــری، هفت نفر 
از جانشـــینان او در المـــوت تا ســـال 654 
هجـــری قمـــری، فرمانروایـــی داشـــتند و 
در همان ســـال پس از دوسده مقاومت، 
آخریـــن  خورشـــاه  رکن الدیـــن  درزمـــان 
فرمانـــروای اســـماعیلیان المـــوت، ایـــن 

سالگرد تصرف الموت توسط حسن صباح

قلعه ای به بلندای تاریخ

علی قلی پور 
الموتی

باستان شناس و 
راهنمای قلعه الموت

زهرا آذرنیوش
کارشناس ارشد 
تاریخ ایران باستان

سرزمین تسلیم هاکوخان مغول گردید.
از سرنوشـــت الموت پس از فروپاشی 
اطاعـــات  و  هـــا  داده   اســـماعیلیان 
دوران  در  نیســـت.  دســـت  در  چندانـــی 
تیمـــوری و صفـــوی از دژهـــای المـــوت و 
الحکومـــه  نایـــب  و  لمبسر)زمســـتانگاه 
اسماعیلیان( به عنوان زندان و تبعید گاه 
اســـتفاده می  شده است. با متروک شدن 
و شـــرایط جوی  طی زمان، این دژ ویران 
شـــده و تنهـــا بقایای دیواره هـــا و برج ها و 
دیـــده بانی های ســـنگی با مـــات گچ بر 

پیرامون صخره دیده می شود.
پیـــش از کاوش هـــا ســـطح قلعـــه بـــا 
خاک پوشیده شده و سطحی نامشخص 
داشـــت. از ســـال1381 بـــا کاوش های هر 
ســـاله بخشـــی از آثـــار مشـــخص گردیده 
و بازســـازی و بازنمایـــی معمـــاری دژ و 
دوره هـــای آن امکان پذیر شـــده اســـت. 
بـــاا مقـــر اصلـــی  بـــاای ســـطح دژ  در 
فرمانروایان اسماعیلیه در طی 170 سال 
بوده اســـت که آثـــار آن در زیرســـاخت و 
ســـاز دوره های باا )دوره صفوی وقاجار( 
مدفون اســـت که طی کاوش ها بخشی از 

ویرانه های آن به دست آمده است.
و  داخـــل  در  شـــده  کاوش  فضاهـــای 
بیـــرون از دژ شـــامل: کوره کاشـــی، کانال 
آب بـــا لولـــه تنبوشـــه ســـفالی، اصطبل، 
دروازه ها )قلعه پایین و باا( برج و باروی 
باقیمانـــده، دیده بانـــی، کـــوره آجرپزی، 
فضاهای دســـتکند، شـــبکه آبرسانی سد 
و خندق، گذرگاه و کوچه های دسترســـی، 
مواســـرا و ســـردابه، حـــوض انبـــار، انبار 
آذوقـــه، حمام، فضاهای مســـکونی، آب 

انبارها و بی شمار اتاق نگهبانی است.
ë دژهای الموت

فرآینـــد نزدیک به دو ســـده حضور و 
منطقه،  درایـــن  اســـماعیلیان  فعالیـــت 
بنای دژهای بی شـــماری در این سرزمین 
و  شـــهرک  دژ،   20 بـــه  نزدیـــک  اســـت. 
دیده بانی دربلندی هایی تحسین برانگیز 
و بـــا پرتگاه های ســـهمگین وهولناک، به 
جامانده اززمان فرمانروایی اســـماعیلیه 
درمنطقه، یادگارمانـــدگاری ازاین دوران 
اســـت. نام آورترین این دژها: دژحســـن 
صباح دارالملک الموت، شیر کوه، نویزر  
شاه گرمارود، دژ شـــمس کایه، قسطین 
دژلمبســـر  و  آوه  شـــهرک،  ایـــان،  ار، 
دررودبار شهرســـتان که نایب الحکومه و 
زمســـتانگاه الموت اســـت. مجموعه این 
زنجیره دژها که برســـر راه های دسترسی 
بـــه دره الموت بنا شـــده اســـت محدوده 
منظـــر فرهنگـــی المـــوت که همپوشـــان 
بـــا محدوده طبیعـــی و تاریخی اســـت را 
تعیین و مشـــخص کرده که هسته اصلی 
آن دژ حســـن صبـــاح ومنظـــر فرهنگـــی 

وابسته به آن است.
ë یافته های باستان شناسی

شناســـی  باســـتان  کاوش هـــای  در 
الموت مجموعه ای از یافته های باســـتان 
تزئینـــات  ســـفالینه ها،  شـــامل  شناســـی 
معماری، کاشـــی و آجر، آثار سنگی، آثار 
فلزی، ســـکه، صدف، اســـتخوان از دوره 
اســـماعیلیه )ســـده 7-5 هجری قمری( 
دوره پـــس از اســـماعیلیه و دوره صفوی 
و قاجار)ســـده 13-8 هجـــری قمری( به 

دست آمده است.
منابع:

- بروشور  پایگاه میراث فرهنگی الموت

ë در نقد پروین
بســـیاری از منتقـــدان و شـــعرا، پرویـــن را 
نقـــد کرده انـــد. برخـــی او را زنـــی مطیـــع و از 
لحاظ اجتماعی و سیاســـی، شـــاعری منفعل 
دانســـته اند که تنهـــا در بند ضعیـــف و غنی و 
عدالت و بی عدالتی اســـت و پویایـــی در کار او 
نیســـت. برخی دیگر نیز پروین را نصیحت گو 
خطاب کرده اند و بیشتر نقدهای اجتماعی او را 
نوعی پرخاش نسبت به ناگواری ها دانسته اند. 
اگرچه پروین از لحاظ ســـبک، شیوه ای سنتی 
داشـــته است و برخی معتقدند که شخصیت 
خود وی نیز یک زن سنتی بود، اما عقاید او در 
مورد زنان و وظایـــف یک زن، به صورت کامًا 

مدرن در معنای تســـاوی زن و مرد بود و زن را 
در کارهای اجتماعی در کنار مرد قرار می داد. 
»یحیی آرین« در مورد نگاه پروین به مســـائل 
زنان می گوید: »پروین در جریانات اجتماعی 
مربوط به بانـــوان و در جنبش آزادی و حقوق 
زن عمـــًا مداخله نکرد و ایـــن کناره گیری در 
اشعارش نیز منعکس شده است. با این همه 
هنگامی که شـــرایط برای دخالت فعال زنان 
در امور اجتماعی مســـاعد شد، در قصیده ای 
به  نام زن در ایران کـــه با مصرع »زن در ایران 
پیـــش از این گویـــی کـــه ایرانی نبود« شـــروع 

می شد نظرش را بیان کرد.
اشعار پروین آیینه نمایش تاریخ اجتماعی 

ــر پهلوی اول  ــ ــران در دوره پایان قاجار و عص ــ ای
است. وضعیت زندگی طبقات پایین اجتماع، 
ــاورزان  ــ ــــت دهقانان و کش ــان دادن وضعی ــ نش
ــتگاه های حاکم  ــ ــاد دس ــ در مقابل ماکین، فس
ــر  ــ ــه معاص ــ ــه از زمان ــ ــــت ک ــانه هایی اس ــ و... نش
ــــت. پروین  ــــعر وی نمود کرده اس ــاعر، در ش ــ ش
ــزاد« به صورت  ــ ــروغ فرخ ــ ــــون» ف اگرچه همچ
ــکنانه به نقد شرایط اجتماعی زمانه  ــ ساختارش
خود نپرداخت، اما اشعار و تمثیل ها و طنزهای 
ــه وی در نقد جامعه زمان خود و نقد  ــ هنرمندان
سیاست های ریاکارانه، بی نظیر است و منبعی 
ــــوب  ــاعر محس ــ ــرای تاریخ اجتماعی عصر ش ــ ب

می شود.

سالروز درگذشت اختر چرخ ادب

تاریخ اجتماعی ایران در شعر پروین اعتصامی
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بررسي عوامل سقوط حكومت زندیه، در سالروز قتل لطفعلي خان زند

جواني، جنگاوري و دسيسه اطرافيان
عوامـــل مؤثر در ســـقوط 
از  حکومت هـــا همـــواره 
موضوعـــات مهـــم بوده 
و توجـــه مورخیـــن را به 
خود جلب نموده است. 
با وجـــود نزدیـــك بودن 
زندیـــه)120۹- دوران 
قمـــري(  1163هجـــري 
به زمـــان حاضر، برشـــمردن عوامل ســـقوط 
سلسله نامبرده صعب اســـت و دشوار. منابع 
غیرفارســـي، منابع دربـــاري، کتاب هایي که در 
ابتـــداي دوران قاجار به رشـــته تحریر درآمده 
هریك نقطه نظرات خود را پیرامون وقایع مهم 
دوران زندیه داشته و با دیدگاه و سلیقه خاص 
خود نگریســـته اند. تاریخ ایران همواره نشـــان 
از آن دارد که نمودار قـــدرت و اقتدار از ابتداي 
حاکمیت در حکومت ها روند رو به رشد داشته 
و آخرین پادشـــاهان و فرمانروایان نقطه اي بر 
فرود منحنـــي رقم زده اند. از »داریوش ســـوم 
هخامنشي«، »یزدگرد سوم ساساني« تا »شاه 
سلطان حســـین صفوي« مي توان روند مذکور 
را مطالعه نمود. اما نمودار قدرت و شجاعت 
در دوران زندیـــه از اوجـــي فرادســـت آغاز و به 
 فراز منحني میل مي کند. نام »کریم خان زند«

 )11۹3-1163هجري قمري( و »لطفعلي خان 
زنـــد« )120۹-1203 هجري قمـــري( به عنوان 
نخســـتین و فرجامین حاکم، مساوي با نقطه 
اوج است. اما سؤال اینجاست که لطفعلي خان 
که رشـــادت و شـــجاعتي زبانزد داشت چگونه 
مقهور شـــد و پرونده سلسله زندیه بسته شد؟ 
به نظر مي رســـد نقاط درخشان تاریخ ایران با 
نام وزیران مدبر و با کفایت در کنار پادشاهان و 
فرمانروایان گره خورده باشد. حتي در ازمنه اي 
که ســـلطاني بي خرد حاکمیـــت دارد، کفایت 
و سیاســـت وزیر، ســـکان کشـــتي را به ســـمت 
ســـاحل امن و آرام رانده اســـت. به طور مثال 
نقش بنیادي و شالوده اي »خواجه نصیرالدین 
طوســـي« در کنار »هاکوخان مغـــول«. اما در 
عصـــر زندیه با عنایـــت به هرج و مرج کشـــور 
پس از مـــرگ وکیل الرعایـــا و اختافات میان 
بازماندگان، خأ حضور وزیري باتدبیر و دلسوز 
مام میهن به چشم مي خورد. منابع مکتوب به 
دانش و سیاست »حاجي ابراهیم خان کانتر« 
اشـــاره نموده اند. اما چه بسا علم و دانشي که 
نه تنها به کمك نجات انسان و انسانیت نیاید 

بلکه تیشه بر ریشه اخاق زند. 
لطفعلي خان زند زماني بر اریکه سلطنت تکیه 
زد که اطرافیان سرشـــار از حـــس انتقام جویي 
اگرجوانـــي لطفعلي  خـــان  بودنـــد و شـــدند. 
مصادف با سرداري سپاه کریم خان زند مي شد 
و شاهزاده خامي و غرور خویش را در مشایعت 
وکیل، پخته مي ساخت شاید سرنوشتي دیگر 
بر خاندان زندیه رقم مي خورد. تاریخ حکومت 
لطفعلي خـــان مملو از اعتمـــاد و تصمیمات 
زود هنـــگام آخریـــن فرمانـــرواي زند اســـت. 
اگرچـــه حافظه جمعي ایرانیـــان خیانت هاي 
حاجي ابراهیم کانتر را ثبـــت و ضبط نموده 
»برخوردارخان«کـــم  چـــون  اشـــخاصي  امـــا 
از تحویـــل  پـــس  تقصیرتـــر نیســـتند. کمـــي 
تـــاج و تخت زندیـــه، لطفعلي خـــان با طیب 
خاطر از ســـپردن پایتخت خویش، شـــیراز، به 
برخوردارخان رهســـپار کرمان شـــد. مطالعه 
شش ســـال حکومت داور زند لبریز از اعتماد 
و اطمینـــان بي جـــاي وي و خیانـــت اطرافیان 

اســـت. مصداق حقیقـــي دولت مســـتعجل 
حضرت حافظ بخوبي در شـــیوه حکومتداري 
او نمایان است. خان زند در تعیین جانشیني 
با درایت و میهن پرست کوتاهي نمود و عدم 
تأمل و شـــتابزدگي، آفتي بـــر پیکره حکومت 
او]لطفعلي خـــان زنـــد[ وارد نمود. بـــار دیگر 
دسیسه شـــخصي به نام »میرزا فتح اه خان 
ارداني« پیروزي قطعـــي لطفعلي خان را به 
شکستي جبران ناپذیر مبدل نمود. در جنگي 
کـــه در بلوك ابـــرج، حوالي مرودشـــت، میان 
خان زنـــد و »آقامحمدخان قاجار« درگرفت، 
خیانـــت فتح اه خان ارداني نتیجه را به نفع 

قاجاریان نمود. 
فتح اه خـــان ارداني از اردوي قاجار خدمت 
لطفعلي خان آمده و عرض نمود که شهریار 
قاجار فرار نمود و تفنگچیان ســـنگر سراپرده، 
براي حفظ خـــود تفنـــگ مي اندازند و صاح 
آن اســـت کـــه شـــما دســـت از جنـــگ بدارید 
و چـــون صبـــح شـــود و رفتـــن آقامحمدخان 
معلوم گردد، تمامـــت اردو بي منازعه احدي 
در تحـــت انقیـــاد شـــما هســـتند و چـــون این 
ســـخن بي غـــرض مي نمـــود، لطفعلي خان 
دســـت از جنگ کشـــید و در کنـــاره اردو آرمید 
و قدغن نمود که جنگ نکنند و کســـي داخل 
سراپرده شـــاهي نشـــود و لشـــکریان اطاعت 
نمودنـــد....«)1( لطفعلي خـــان هنـــگام نماز 
صبـــح شـــهریار قاجـــار را رؤیت نمـــوده و پي 
به دسیســـه فتح اه خـــان ارداني بـــرده و از 
جاسوسي او مطلع گشت. اجرم روي به فرار 
نمود. تعداد دفعات اعتماد شـــاهزاده زند و 
نتیجه منفي و دسیسه هاي اطرافیان بي شمار 
است. بار دیگر در سال )1205 هجري قمري( 
لطفعلي خان زند با اطاع از دسیســـه حاجي 
ابراهیم کانتر، در دســـتگیري برخوردار خان، 
به ناچار در اطراف شـــیراز اردو زد. این بار نیز 
حادثـــه اي رخ داد و پیـــروزي داور زنـــد را بـــه 

تعویـــق انداخت.»...حادثه اي اتفـــاق افتاد و 
آن توطئه عبدالرحیم خان و محمدعلي خان، 
برادران حاجي محمد کانتر و همدستانشان 
بود که قصد داشـــتند لطفعلي خان را به قتل 

برسانند....«)2( 
پررنگ تریـــن و در عیـــن حـــال تأثیرگذارترین 
خیانت در حق شـــاهزاده جوان زند، از ســـوي 
حاجـــي ابراهیم خـــان کانتر روي داد. شـــرح 
بســـیاري  صفحـــات  وي  اقدامـــات  مبســـوط 
از تاریـــخ زندیـــه را به خـــود اختصـــاص داده 
اســـت. نتیجه آنکه لطفعلي خان زند کســـي 
کـــه همـــواره در آثـــار مورخـــان بـــا صفاتـــي 
همچون»شـــیردرنده«، »شـــیر غران فارس«، 
»اســـفندیار دوران« و...الفاظي چنین از او یاد 
شـــده بیش از اینکـــه قربانـــي لطایف الحیل و 
دسایس اطرافیان گردد، مقهور غرور و جواني 
خود و نداشتن وزیري کارآزموده و دلسوز شد. 
شـــتابزدگي، تعجیل، تصمیمـــات زودهنگام 
پایه هاي اریکه وي را سســـت نمود. جنگاوري، 
شـــجاعت و داوري تنها مؤلفه هاي ازم براي 
مملکت داري نبود. شاه جوان به تدبیر، تجربه، 
سیاســـت و پختگي بیشـــتري نیاز داشت تا بر 
دوام سلسله زندیه بیفزاید. استمرار الگوهاي 
مردم واري وکیل الرعایا نیازمند برقراري جوي 
آرام و باثبات بود، که آن هم میســـر نمي شـــد 
مگـــر با وجود شـــاهي مقتـــدر در کنـــار وزیري 
دانشمند و میهن دوست و اطرافیاني معتمد 

و دلسوز.
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اقتصاد 98 متأثر از سیل
روزهای ســختی را پشــت ســرمی گذاریم و ذهن و فکر بخشــی از 
جامعه درگیر موضوع سیل است. پیش از وقوع سیل هم حداقل 
بخش اقتصادی کشــور بشدت در مورد آینده اقتصاد در سال 98 
مضطــرب بود ولی ایــن حادثه طبیعــی هم برشــدت نگرانی ها 
افزود و هم معادات ســابق را قدری برهم زد. اما اقتصاد میدان 
عمل واقع بینانه است. امروز اقتصاد ایران درگیر دو موضوع خرد 
و کان اســت. اول اینکه خســارت های ناشی از سیل که عدد قابل 
توجهی هم برآورد شــده باید جبران شود و دوم اینکه باید فکری 
به حــال آینده و اثرات تحریم ها کرد. متأســفانه در جریان ســیل 
عاوه برزندگی مردم، بخشــی از ساختارهای اقتصادی کشور هم 
آســیب دید. بخش کشــاورزی متحمل خسارت های زیادی شــد و برخی صنایع که در 
مناطق ســیل زده مســتقر بودند هم خســارت جدی دیدند. دولت برای کمک به این 
دو بخش از مکانیزم های تشــویقی استفاده خواهد کرد ولی باید بپذیریم که آسیب به 
یک واحد اقتصادی اتفاقی نیســت که به سادگی و در زمان کوتاه جبران شود. بنابراین 
بــزودی باید در انتظار اثرات این حــوادث در زندگی اقتصادی مردم منطقه و افزایش 
نرخ بیکاری و سختی معیشتی بود. جبران این خسارت ها در کنار تأمین نیازهای روزانه 
مــردم اهمیــت و اولویــت دارد. اما در مورد موضوع تحریم ها، آنچه کشــور نیازمند آن 
اســت، عــزم ملی و وحــدت در تصمیم گیری و رفتارهــا برای عبور از این گردنه اســت. 
فشــارهای امریکا افزایش یافته و ما هم باید متناســب با آن ســاختارهایمان را سامان 

مجدد دهیم.
ســال 1397 بــرای بخــش خصوصی ایران سراســر حــوادث بود. در این ســال نــرخ ارز 
رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و همزمان تحریم های امریکا هم قوت بیشتری یافت. 
هر دو این اتفاقات وضعیت پیش بینی پذیری اقتصاد ایران را کامًا برهم زد و در نتیجه 
بخش خصوصی کشــور را به نقطه ای رســاند که باید در مورد توســعه یا توقف مســیر 
پیــش روی تصمیم گیری می کرد. همزمان فشــارهای داخلی نیز بــر کارآفرینان باقی 
ماند. موقعیت سازمان های تأمین اجتماعی و مالیاتی تغییر چشمگیری نکرد، نظام 
بانکی برهمان سیاق سابق باقی ماند و در نتیجه بخش خصوصی کشور همزمان اسیر 

تحریم های خارجی و برخی کاستی های داخلی شد. 
ترکیب این دو عنصر با هم فشــار کار را برای فعاان اقتصادی ایران بشــدت باا برد و 
شــاید بیراه نباشــد اگر بگوییم یکی از سخت ترین ســال های معاصر اقتصادی کشور را 
پشت سر گذاشتیم. اما موضوع اصلی این است که چرا ما گرفتار این مناقشات شدیم. 
موضــوع نوســان نرخ ارز بــا کنترل ها و تزریق هــای دولتی تبدیل به بحران جدی شــد. 
دولت نه در ســال 97 که از مدت ها قبل می توانســت با یکسان ســازی نــرخ ارز، یکی از 
بزرگتریــن رانت های اقتصادی معاصر کشــور را از میان بردارد ولی عمــًا این اقدام را 
انجام نداد و در نهایت هم فساد عمق بیشتری پیدا کرد و هم این که آسیب های جدی 

به منابع ارزی کشور و فعاان اقتصادی وارد شد.
 پــس از ایــن بازهم دولت رویه اداره دســتورالعملی اقتصاد کشــور را پیش گرفت و در 
نهایت تاش کرد با انواع بخشــنامه های دولتی بر دار مهار بزند ولی آنچه به دســت 
نیامد، موفقیتی طوانی مدت بود و در نهایت آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد شد. 
در پایــان ســال دار روی نرخ باا باقی ماند، نوســانات و پیش بینــی ناپذیری قیمت ها 
سرجایش بود و دست بخش خصوصی هم از منابع ارزی کوتاه و کوتاه تر شد. همزمان 
هــم شــدت تحریم ها وضعیــت بین المللی را بیش از گذشــته وخیم کــرد. همه اینها 
حاصــل بی توجهی به یک منطق اســت. این که مدیران اقتصادی بــرای اداره اقتصاد 
ســعی می کنند به انواع روش های اداری و دســتوری متوسل شوند ولی حاضر نیستند 
اواً اقتصاد را به اهلش بسپارند و دوماً با نگاه مداخله گر مطلق وارد عرصه مدیریت 
اقتصادی نشــوند. این عارضه مربوط به این دولت هم نیســت و حداقل طی چندین 
دهه معاصر وضعیت تصمیم گیری در نظام اقتصادی کشــور همین بوده اســت. اما 
در ســال جدید که دوران نســبتاً ســختی هم پیش بینی می شــود، می توان با بازگشــت 
بــه خردجمعــی، واگذاری اقتصاد بــه بخش خصوصی و اصاح ســاختارهای بیمار از 
آســیب های احتمالی کم کرد. همه اینها به یک منطق وابســته اســت این  که بپذیریم 

تغییرات اساسی ازم است.
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 سال بیست وپنجم  شماره 7034  یکشنبه  25 فروردین 1398

 نــوروز امســال، ایــران میزبــان یــک میهمــان 
ناخوانــده و پرهزینه بود. »ســیل« که ســفرش 
را از اســتان های شــمالی آغــاز کــرد، عــاوه بر 
تهدید جان و مال هموطنان، میلیاردها تومان 
هزینه روی دست اقتصاد کشور گذاشت. برای 
مثال فقط در بخش کشاورزی برآورد هزینه ها 
تاکنــون به بیش از 6 هزار و 700 میلیارد تومان 
رسیده است. اما این میهمان مخرب که ایران 
آماده پذیرایی از آن هم نبود، در جیب هایش 
بــرای اقتصــاد کشــور هدایایــی نیز داشــت. در 
نتیجه بارش های ســیل آســای بهــاری بخش 
قابل توجهی از تااب ها، سدها و رودهای کشور 
پرشدند؛ وضع ذخایر آب سفره های زیرزمینی 
بهتر شد و کشاورزان در بسیاری از مناطق ایران 
محصول بیشــتری را برداشــت کردنــد. اکنون 
بســیاری از کارشناســان عقیده دارند که با یک 
برنامه ریــزی اقتصادی و کوتــاه مدت می توان 
از بارش هــای اخیر بهره برداری و ایجاد درآمد 

کرد.
در پرونــده اقتصــادی ایــن هفتــه روزنامــه 
ایــران تاش شــده اســت که بــا در نظر گرفتن 
آخریــن  همینطــور  و  اخیــر  ســیاب های 
وضعیــت تحریم هــا بــه بررســی و پیش بینی 
شــرایط بخش هــای اولویت دار اقتصــاد ایران 
در ســال جاری پرداختــه شــود. آنچــه در ایــن 
پرونــده آمــده، بر اســاس رخدادهای کشــور تا 
پایــان هفته ســوم فروردین اســت. پیش بینی 
شده که این هفته نیز موج جدیدی از بارش ها 
نیســت  مشــخص  و  بخــورد  رقــم  کشــور  در 
کــه این نــزوات جــوی تــا چه انــدازه ســازنده 

و تــا چــه انــدازه مخــرب باشــد. ضمــن آن که 
بــزودی )مه 2019-اردیبهشــت1397( مهلت 
معافیت هــای 8 خریــدار نفت خام ایــران به 
اتمام خواهد رســید و دقیقاً مشــخص نیست 
کــه ایــن معافیت ها بــرای چه مشــتریانی و با 
چــه حجمی تمدید شــود. اما تــا زمان تنظیم 
این گــزارش یکی از اتفاقات مهم ســال جاری 
کــه بر غالــب بخش هــای اقتصاد کشــور بویژه 
کشاورزی نقش داشته ســیل بوده است. برای 
ایــران بــا اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک، این 
بارش هــا جنبه هــای مثبت نیز داشــته اســت. 
البته اگر کشور از آمادگی بیشتری برخوردار بود، 
مســیل ها و حریم رودخانه ها مســدود نشده و 
برای عبور سهل و روان سیل، سازه هایی ایجاد 
شده بود، امروز دیدگاه ها نسبت به بارش های 
ســیل آســای هفته های اخیــر متفاوت تــر بود. 
برای مثــال روانــاب ایجاد شــده در نتیجه این 
بارش ها 3.5 برابر ســال گذشــته آبی است که 
می تواند آب قابل تنظیم بیشتری را در اختیار 
کشــور بگــذارد، از خاموشــی در پیک تابســتان 
جلوگیــری کند، مانع از ایجاد ریزگردها شــود و 
به احیای تااب ها و دریاچه هایی نظیر دریاچه 

ارومیه کمک کند.
ë آبی که به دریا بازگشت

بــر اســاس آخرین آمــار شــرکت مدیریت 
منابــع آب ایــران، از ابتــدای ســال آبــی کــه از 
مهرماه 1397 آغاز شده و تا مهرماه 1398 نیز 
ادامه خواهد داشت، میزان بارندگی های کشور 
تاکنون به 290 میلیمتر رســیده اســت. ســهم 
جبهه بارشی اخیر کشور)26 اسفندماه تاکنون( 

یادداشت
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وضعیت بهره برداری مخازن سدهاي كشور) حجم به میلیارد مترمکعب(
 از  اول مهر لغایت 20  فروردین ماه سال آبی جاري

گزارش آخرین وضعیت مخازن سدهای کشور

   تا کنون سال آبی 98-97 بعد از سال آبی 72-71 پر بارش ترین سال 
در بازه بلند مدت 50 ساله کشور بوده است
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از ایــن رقــم حدود 85 میلیمتر بــوده که در دو 
جبهه بارشی 50 میلیمتری و یک جبهه بارشی 

15 میلیمتری به وقوع پیوسته است.
آمارهــا نشــان می دهد، بارندگی ســال آبی 
جــاری موجب شــده کــه میــزان رواناب هــا در 
سطح کشــور به حدود 50 میلیارد مترمکعب 
برسد که براساس پیش بینی های صورت گرفته 
تا پایان ســال آبی جاری حدود 30 تا 40 درصد 
دیگــر نیز بــه حجــم رواناب های کشــور اضافه 
می شــود و این رقم بــه 70 میلیارد مترمکعب 
خواهــد رســید. بنابراین رواناب ایجاد شــده در 

کشور 3.5 برابر سال گذشته است.
مترمکعــب  میلیــارد   50 میــان  از  البتــه 
رواناب ایجاد شــده در کشــور حدود 20 میلیارد 
مترمکعــب آن در ســدها ذخیــره شــده و 30 
در  مصــرف  بــرای  آن  مترمکعــب  میلیــارد 
بخش های مختلف از جمله مصارف زیســت 
محیطی رهاســازی شده و بخشــی از آن نیز به 
صورت سرریز روانه دریا شده است. کارشناسان 
حوزه آب کشور در این خصوص انتقاداتی را به 
نحوه مدیریت منابــع آب ایران وارد می کنند و 
می گویند که باید ســدهای بیشــتر و بــا مخازن 

بزرگتری در کشور ایجاد می شد تا این رواناب ها 
ذخیره و در ســال های خشــک اســتفاده شــود. 
امــا بــا همین مخــازن موجــود هم بســیاری از 
ســیاب های مخــرب مدیریت شــده اند. برای 
مثــال ســد کرخه توانســته اســت ســیاب های 
با دبــی متوســط پنــج هــزار و 900 مترمکعب 
و 400  یــا لحظــه ای هشــت هــزار  و  ثانیــه  در 
مترمکعــب در ثانیــه را به حدود دو تــا دو هزار 
و 500 مترمکعب در ثانیه تعدیل کند. اگر این 
ســد وجود نداشت رهاسازی سه برابر خروجی 
فروردین ماه به پایین دست یک فاجعه بزرگ 
زیســت محیطــی را رقم مــی زد. ذخیره فعلی 
ســد کرخه بــه بیــش از 6 میلیــارد مترمکعب 

رسیده که 34 برابر سد کرج است.
ë آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و تااب ها

احیــای آن در  بــرای  کــه  ارومیــه  دریاچــه 
سال های اخیر طرح های زیادی از جمله انتقال 
آب دریــای خــزر به آن ارائه شــد، با بارش های 
اخیــر اندکی جان گرفت. به طوری که از ابتدای 
ســال آبی جاری تاکنون دریاچــه ارومیه حدود 
داشــته آب  ارتفــاع  افزایــش  ســانتی متر   50 

 است.

در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه اگرچــه 
کمتریــن میــزان تغییــرات بارش هــا را شــاهد 
بودیــم امــا میــزان بارندگــی تجمعــی از اول 
مهــر 1397 تــا 20 فروردین مــاه 1398 بالغ بر 
404 میلیمتر بوده که نســبت به سال آبی قبل 
56درصــد و نســبت بــه میانگیــن بلنــد مدت 
69درصــد افزایــش داشــته اســت. به طور کلی 
حجــم آب موجود در دریاچه نســبت به ســال 
آبی گذشــته 1.30 میلیارد مترمکعب افزایش 
نشــان می دهــد امــا هنــوز 12.79 میلیــارد متر 

مکعب کمتر از میانگین درازمدت است.
و  شــادگان  تااب هــای  حاضــر  حــال  در 
هورالعظیم خوزستان نیز که سال ها منشأ گرد 
و غبار بوده اند شــرایط مطلوبی پیــدا کرده اند. 
همچنیــن تااب هایی نظیــر   اه آبــاد قزوین، 
هشیان کرمانشاه، حله بوشهر و آق گل مایر 
همــدان هــم در بارش هــای اخیر احیا شــدند. 
البتــه اگرچــه افزایــش منابــع آبــی کشــور خبر 
خوشی به شمار می رود، اما مشخص نیست که 
در سال های آبی آتی نیز شاهد ترسالی باشیم 
و از ایــن رو مدیریت منابع آب موجود اهمیت 

ویژه دارد.

تعداد سدهای مهم در حال  
بهره برداری کشور: 

33 سد72 سد178 سد
 تعداد سدهایی که بیش از

90 درصد پرشدگی دارند: 
تعداد سدهایی که کمتر از 
40 درصد پرشدگی دارند:

ماهانه 98 - 97

خسارات سیل و راه های جبران آن
 لطفعلی بخشی، اقتصاددان

سیل و همبستگی ملی
 عباسقلی جهانی، کارشناس مدیریت منابع آب

اقتصاد 98 متأثر از سیل
 مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران

132 هزار واحد خسارت دیده از سیل
 عزیز اه مهدیان،معاون بازسازی بنیاد مسکن 

-  سیلی که شاخص های اقتصادی را جا به جا می کند
- سیل مشکات مسکن را چند برابر کرد

- خسارت 6700 میلیارد تومانی سیل به کشاورزی

یادداشت ها:

گزارش ها:

4000 میلیارد تومان خسارت سیل به راه ها
خیراه خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی

قرارداد های نفتی نیازمند سازگاری با شرایط تحریم است 
سید مهدی حسینی کارشناس صنعت نفت

گفت و گوها:



سیل و همبستگی ملی
آهنــگ  بــا  کــه  اخیــر  ســال های  برخــاف   98 ســال 
خشکســالی آغاز می شــد، با باران های سیل آسا آمد. 
بی شک این نزوات جوی سال آبی جاری که در میانه 
آن قــرار داریــم بــر وضعیت منابــع آبی کشــور برای 
مدت ها اثر خواهد داشت. اما از حدود سه هفته قبل 
که اولین آثار ســیاب بویژه در شــمال کشور مشاهده 
و  دیــداری  شــنیداری،  نوشــتاری،  رســانه  های  شــد، 
فضــای مجــازی، بخــش وســیعی از برنامه های خود 
را بــه توضیــح و ارائــه ابعــاد و زوایــای ایــن پدیــده 
اختصاص داده  اند. تحلیل، ارزیابی و تفسیر اهداف، 
نیــات، میــزان تأثیــرات مثبــت و منفی و یــا تخریبی 
نظــرات گوناگــون و طبقه  بنــدی آن ها و اســتخراج مناســبترین دیدگاه ها و 
توصیه ها از میان ســیل و دریای عظیم مطالــب مطروحه نیازمند زمان و 
فرصت مناســبی اســت که در این شــرایط و موقعیت که با ورود موج های 
جدید بارندگی با افزایش ریســک و تشــدید مســائل و مشــکات همزمان 
اســت، کار بسیار ســخت و نابهنگام است. شایان ذکر است که نگارنده نیز 
به عنوان یک کارشناس مدیریت آب که عمر خود را در این عرصه سپری 
کرده، براین اعتقادم که پرداختن به این نوع موضوعات در شرایط حاضر 
که توأم با فضای احساســی و التهابی نیز اســت هیچ مشــکلی از مصائب 

وگرفتاری های هموطنان درگیر در بحران را عاج نمی  کند.
البتــه مشــروط بــر اینکــه مطابق عــادت مألــوف کــه متأســفانه گریبانگیر 
مســئولین و بطــور کلــی جامعــه نخبــگان و نهادهای مختلف اســت پس 
از پشــت ســر گذاشــتن این بحــران، بحث و تبــادل نظر و کنــکاش زوایای 
مختلــف و حقیقــت  یابی درباره هریــک از مؤلفه  های مطروحــه رها و به 
فراموشــی ســپرده نشــده و تا حصــول به نتایج ملمــوس و اثرگــذار ادامه 
یابد. با کمال تأســف تجربیات گذشــته نشــان می  دهد که این اتفاق پس 
از هر پدیده  ای بروز می کند. بدین ترتیب که ابتدا با بروز مشکل، جامعه 
و مســئولین برانگیختــه مــی  شــوند و ســپس بــا گذر زمــان شــرایط بدون 
درس آمــوزی از آثــار و تبعــات ایجاد شــده مبتنی بــر اتخاذ سیاســت ها و 
اســتراتژی های مناســب و ایجــاد نهادها و ظرفیت هــای ازم برای مقابله 
با پدیده  های مشــابه در آینده به وضع ســابق برمی   گردد و صد البته این 

چرخه باطل همواره بر شرایط مستولی وتکرارمی  شود.
بــه هر حــال در شــرایط حاضر بــه نظــر نگارنــده مهم تریــن و مبرم ترین 
تاش هــا بایســتی در اصلــی  تریــن محــور یعنــی کمــک ســازمان یافته و 
هوشــمندانه بــرای تخفیــف آام و مصائــب هموطنــان درگیر در مســأله 
ســیاب متمرکــز شــده و از طــرح مــوارد تفرقه انگیــز و بویــژه موضوعات 
فنی و اعام سیاســت  های عجوانه کــه نیازمند تأمل و ایجاد فضای آرام 
و مناســب اســت، خودداری شــود.البته به شرحی که بیان شــد این امربه 
مفهوم رها کردن مسائل و بی توجهی اصولی به ابهامات نیست وبایستی 
طــرح آن هــا به مطالبات واقعــی جامعه و نخبگان تبدیل شــده و در زمان 

مناسب به آن ها پرداخته شود.
ابعاد خســارات مادی و معنوی در ســیاب اخیر مانند کوه یخی اســت که 
فعًا بخش شــناور آن پیداســت و با گذشــت زمان ابعاد گســترده و وسیع 
آن بیشــتر مشــاهده خواهد شــد. مقابله و مواجهه با ایــن حجم عظیم از 
هزینه و خســارات تنها از طریق همکاری ملی و هدایت صحیح و ســامان 

یافتــه کمک هــای مردمی، دولتــی و احیاناً بین المللی امکان پذیر اســت. 
تجربیات موفق گذشــته نشــان مــی  دهد کــه چنانچه بدرســتی اهمیت و 
جایگاه حرکت مردمی شــناخته شــده و به آنها ارج گذاشته شود می توان 
بحــران  هــای شــدید را از طریق همبســتگی ملی حل و فصل کــرد. از این 
رو پیشــنهاد کوتاه مدت نگارنده این اســت که در اســرع وقت با اســتفاده 
از تمام ظرفیت های نهادهای رســمی و جلب مشــارکت و نظارت واقعی 
ســازمان های مردم نهاد و مورد وثوق در ســطح ملی، استان ها و شهرها و 
روســتاهای آسیب دیده در مرحله اول، جمع آوری و طبقه بندی کمک ها 
از ابعاد مختلف ســازماندهی شده و ســپس با تعیین اولویت ها، به شکل 
مناســب و عادانه و متناســب با نیازها نســبت به توزیع آنها اقدام شده و 
گزارش مدون اقدامات روزانه بطور شــفاف از طریق رسانه ملی به اطاع 
عموم برســد. ممکن است گفته شود که در حال حاضر چنین ساز و کاری 
وجــود دارد لکــن نگارنده بر این باور اســت که روش هــا و اقدامات کنونی 
دارای اشــکااتی اســت که منجر به همبســتگی و همکاری ملی به مفهوم 
واقعــی نمی  شــود و بدون تردید اقدامات انتزاعــی و جزیره ای هرچند در 

سهم و وزن خود مفید است لکن نمی تواند پایدار و اصولی باشد.
پیشنهاد نگارنده برای پس از زمان گذر از بحران و استقرار موقت و ایجاد 

آرامش نسبی در مناطق سیل زده به شرح زیر درج می شود:
  تهیــه و تدویــن یک گزارش ملی بــرای ارزیابی دایــل اصلی و بنیادی 
افزایــش خســارت ســیاب ها از طریــق ســازماندهی گروهــی از نخبــگان 
مســتقل و مورد وثوق و متشــکل از متخصصین ذیربط بویژه کارشناســان 
بین رشــته ای و آســیب شناســی اقدامات گذشــته بــه عنــوان مبنایی ترین 
ســند ملی جهت برنامه ریزی های آتی. این ســند بایستی بدون هیچگونه 

محدودیتی در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
  استقرار یک نظام اطاعاتی یکپارچه برای پیش بینی و هشدار سیاب 
مبتنــی بر مدل  هــای پیش بینی کمــی و توزیع زمانی و مکانــی بارش ها و 
روان آب ها با استفاده از کلیه ظرفیت های موجود و تجربیات بین  المللی.

  تهیــه و تدویــن برنامــه ملــی مدیریــت پیش ــگیری ســیاب در ســیاب 
دشــت ها با رعایت اصــول برنامه ریزی یعنی تدوین اهــداف کمی و کیفی، 
برنامــه زمانــی، برنامه مالــی، توزیع مســئولیت ها، ظرفیت های مــورد نیاز 
و از همــه مهم تر شــاخص های ســنجش عملکرد مبتنی بــر اصول و مبانی 
حکمرانــی خوب بــه مفهوم مشــارکت بخش خصوصــی و جوامع مدنی و 
مردم و بااخره اهتمام به گسترش و استقرار نظام بیمه در مقابل سیاب.

  تدویــن برنامــه عمــل بــرای دوران وقــوع بحران بــه نحوی که بــا بروز 
ســیاب ها در مناطــق مختلــف آمادگــی قبلــی بــرای مقابلــه بــا آن در 

سناریوهای مختلف وجود داشته باشد.
  اســتقرار یــک نظــام مســتقل ملــی بــرای نظــارت عالیه بــر مجموعه 
مــوردی  و  دوره ای  گزارشــات  تدویــن  و  تهیــه  و  عملکــرد  و  اقدامــات 

درخصوص مدیریت سیاب ها در کشور.
امید این است که با فروکش کردن بحران، چرخه باطل همیشگی دوباره 
بــکار نیفتــد و این بار بــا تبدیل موضوع بــه یک مطالبه ملی پیشــنهادات 

برشمرده عملیاتی شود.
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سیل که راه می افتد هر چیزی که سر راهش باشد را ویران می کند. سیل معمواً بیشترین 
خسارت را به زیرســاخت و تأسیســات زیربنایی وارد می کند. خسارت های سیل امسال 
در 5 استان کشور بیشــتر از استان های دیگر است اما با توجه به ماندگاری آب و احتمال 
بارش های دوباره آمار خرابی های سیل هنوز قطعی نشده است. زیرساخت های حمل و 
نقلی یکی از بخش های خسارت دیده از سیل است که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل، برآورد خسارات در این 
بخش حدود 4 هزار میلیارد تومان اســت. خیراه خادمی توضیح کاملی از وضعیت 

زیرساخت های حمل ونقل در شهرهای سیل زده ارائه کرد که در ادامه می خوانید:

سهیا یادگاری
خبرنگار

ë  راه های ارتباطی شــهرهای سیل زده چه
وضعیتی دارد و بیشترین خسارت مربوط 

به کدام مناطق است؟
بــر اســاس آخریــن آمار خســارت ســیل 
به راه های 5 اســتان ســیل زده گلســتان، 
مازنــدران، ایــام، لرســتان و خوزســتان 
تاکنون 2700 میلیارد تومان برآورد شده 
کــه ایــن آمــار قطعــی نیســت و احتمال 
می دهیــم این عــدد بــه 4 هــزار میلیارد 
تومــان برســد. بــا توجه بــه اینکــه تهدید 
سیل در استان خوزستان همچنان ادامه 
دارد در ایــن اســتان حالــت فوق العــاده 
اعام شده و خروجی سدهای خوزستان 
با ظرفیت کامل باز اســت. در این استان 
مناطق شهری و روستایی و مزارع آسیب 
زیــادی دیــده و در کنــار آن جاده هــا هــم 
خســارت زیادی دیده اســت. مســیر 120 
روســتا در حــال حاضر آبگرفتگــی کامل 
دارد، راه ارتباطی 270 روســتا قطع شــده 
اســت، جاده هــای مهمــی ماننــد اهواز- 
اندیمشــک که بزرگراه شــمال به جنوب 
خوزســتان اســت و اهــواز را بــه دزفــول- 
اندیمشک-شــوش و از آنجا به لرســتان 

دسترســی  از  تقریبــاً  می کنــد  متصــل 
خارج شده اســت. این مسیر عمًا مسیر 
ترانزیت بندر امام، خرمشــهر و آبادان و 
مرکز کشور است. 20 کیلومتر محور دچار 
آبگرفتگــی شــده و در 6 نقطــه آب کامًا 
جاده را گرفته و امکان تردد نیست. در 20 
محــور فرعی و غیر شــریانی دیگر هم که 
جاده هــای منطقه ای هســتند آبگرفتگی 
داریم و ارتباط آنها قطع اســت. در مسیر 
ریلی اهواز به ســمت اندیمشک که خط 
ریلی شــمال- جنوب است، خوزستان را 
به مرکز کشــور متصل می کند. در منطقه 
در 5  و  گرفتــه  را  ریــل  روی  آب  دژ  بــام 
کیلومتر بســتر ریل کامًا از بین رفته و به 
بازســازی نیــاز دارد. در حــال حاضر هم 
آب روی ریــل اســت و امکان تــردد ریلی 
نیســت. مســیر ریلی در این منطقه قطع 
اســت. تعــداد بــار ترانزیتی از بنــدر امام 
همیشه بسیار زیاد اســت و چون در چند 
روز تعطیــات نــوروزی بارهای ســنگین 
امــکان تردد ندارنــد در حال حاضر تردد 
در جاده هــا زیــاد اســت و با بســته شــدن 
محــور اهــواز- اندیمشــک محــور اهواز-

شوشتر-دزفول-اندیمشک جایگزین شده 
است.

ë  تردد میــزان  جوابگــوی  جایگزین  مســیر 
خواهد بود؟

محــور جایگزیــن دوخطه اســت و ظرفیت 
عبوری آن کم اســت. 42 هزار وسیله نقلیه 
محور اهواز-اندیمشک به این خط منتقل 
شــده اســت و خــود محــور هــم قبــًا تردد 
زیادی داشته به همین دلیل در حال حاضر 

تــردد در محــور بســیار بــاا اســت و حالت 
فوق العاده ای را ایجاد کرده است. از مردم 
می خواهیــم از تردد غیــر ضروری در محور 
اهــواز- شوشــتر خــودداری کننــد زیــرا این 

محور کامًا اشباع است.
ë  بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال آبگرفتگــی

برخی شهرهای خوزســتان همچنان وجود 
دارد اقدامــات پیشــگیرانه را چگونه ارزیابی 

می کنید؟

1000 دســتگاه ماشین آات ســنگین وزارت 
راه هــای  بازکــردن  بــرای  راه و شهرســازی 
مناطق ســیل زده در حال فعالیت هستند 
و تمــام پیمانــکاران بخــش خصوصی نیز 
که در خوزســتان فعال بودند دســتگاه های 
خود را در اختیار قرار داده اند. ستاد حوادث 
برخــی  از  حفاظــت  اســتان  غیرمترقبــه 
شــهرهای خوزستان را بر عهده وزارت راه و 
شهرسازی قرار داده است از جمله حفاظت 

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با »ایران«:

4 هزار میلیارد تومان 
خسارت سیل به راه ها

سال های گذشته آغاز کرد. درحالی که از سال 
1392 )همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم( 
تــا ســال 1396 اقتصــاد بــه نســبت روزهــای 
آرامی را ســپری کــرده بود از ماه هــای پایانی 
ســال 96 تکانه هــای خارجی ســمت و ســوی 
اقتصاد ایران را تغییر داد. طی دوره دو و نیم 
سال اجرای برجام تمام فعاان اقتصادی با 
خوش بینی به آینده اقتصاد می نگریســتند، 
امــا ســخنان تنــد رئیــس جمهــوری امریــکا 
درباره برجام و پیش بینی خروج این کشور از 
این توافق بین المللی که در اردیبهشــت ماه 
97 به وقوع پیوست، بخشی از خوش بینی ها 

را از بین برد.
برایــن اســاس تحــت جــو روانی که بواســطه 
خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم های 
ایــن کشــور علیه ایــران به وجــود آمــده بود، 
برخاف ســال های گذشــته بازار ارز از همان 
روزهــای نخســت ســال بــا افزایــش نــرخ ارز 
بــه ایــن اخبــار سیاســی واکنش منفی نشــان 
داد. درشــرایطی که بســیاری از اقتصاددانان 
انتظار داشــتند کــه بازار ارز روزهــای آرامتری 
در آغاز ســال 97 داشته باشــد، ولی برخاف 
این انتظارات هر روز بر نوسانات بازار ارز و به 
تبع آن بازار طا افزوده شد تا اینکه با قطعی 
شدن خروج امریکا از برجام جو روانی به اوج 
خود رســید و بتدریج نوســانات در بازار ارز به 
التهــاب تبدیل شــد به طوری که نــرخ دار در 

طبق قانــون بودجــه، در حــوادث طبیعی 
اینچنینــی دولــت بــرای مدیریــت بحــران 
بــرای  کــه  را  بودجــه  درصــد  می توانــد 5 
سال جاری به حدود 20 هزار میلیارد تومان 
می رســد، برای جبران خسارت های ایجاد 

شده اختصاص دهد.
از ســوی دیگــر خســارات ســنگینی کــه بــه 
بخش هــای مختلــف از جملــه کشــاورزی 
روی  تــا  شــد  خواهــد  باعــث  آمــده  وارد 
شــاخص های کان اقتصــاد نظیــر تولیــد 
ناخالــص داخلــی و رشــد اقتصــادی تأثیر 
منفــی گذاشــته شــود. طبــق برآوردهــای 
مقدماتی ارائه شــده تاکنون خســارت های 

ســیل درحــدود 12 هــزار میلیــارد تومــان 
برآورد شده که بیش از نیمی از آن متعلق 
بــه بخــش کشــاورزی اســت. ایــن درحالی 
است که بخش کشاورزی درکنار صنعت و 
خدمات به عنوان بخش های سه گانه تولید 
ناخالــص داخلی کشــور را ایجــاد می کنند 
و برهمین اســاس از بیــن رفتن زمین های 
کشــاورزی و نابودی محصــوات آن باعث 
کوچکتر شدن تولیدات بخش کشاورزی در 
ســال جاری خواهد شــد که برآیند آن رشد 

اقتصادی کشور را ایجاد می کند.
ë 98 شمایل اقتصاد در سال

اقتصــاد ایــران ســال 1397 را متفــاوت از 

اقتصاد ایران سال 1398 را متفاوت از سال های قبل آغاز کرد. سال نو دراستان گلستان 
با آبگرفتگی و ســیل آغاز شــد و در ادامه ســال ســیل میهمان سایر اســتان ها هم شد به 
طوری که بیش از 20 اســتان کشور درگیر این بای طبیعی و ناخوانده شد. اقتصاد ایران 
که از سال گذشته بواسطه فشــارهای خارجی و بازگشت تحریم های امریکا تحت تأثیر 
قرار گرفته بود، با ســیاب های اخیر که بخش وســیعی از کشــور را دربرگرفته و خسارات 
ســنگینی به بخش های مختلف از کشــاورزی گرفته تا زیرســاخت ها وارد کرده اســت، 
بیــش از پیش تحت تأثیر قــرار خواهد گرفت. گرچه هنوز میزان دقیق خســارات مالی 
ســیل های اخیر اعام نشده اســت، اما به طور قطع جبران خســارات  این بای طبیعی 
با توجه به گســتردگی آن نیازمند زمان و هزینه ســنگینی اســت. این درحالی است که 
بودجه 98 به عنوان ســند مالی سال جاری بسته شده اســت و ظرفیت های پیش بینی 
شــده درآن کفاف خســارات هنگفت این ســیل را نخواهد داد و برهمین اساس دولت 

باید از محل های دیگری نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدام کند.

سیاوش رضایی
خبرنگار

گزارش »ایران« از سمت و سوی اقتصاد ایران در سال 98

سیلی که شاخص های اقتصادی را جابه جا می کند

سیل همه گیر شده و استان های بسیاری را در بر گرفته 
اســت. با توجه به بارش های زیاد و آبگرفتگی شهرها و 
روســتاها واحدهای مسکونی زیاد خسارت دیده اند. در 
دو اســتان خوزستان و گلســتان به خاطر ماندگاری آب 
هنوز آمار دقیقی از واحدهای خسارت دیده نداریم اما 
برآورد کلی خسارت سیل به 132 هزار واحد مسکونی بر 
اثر سیل است.  از این تعداد 52 هزار واحد تخریب شده 
است یعنی قابل تعمیر نیســتند که به آنها واحدهای 
احداثی می گوییم و باید به طور کامل نوســازی شــوند. 
بقیه واحدهای آســیب دیده نیاز به تعمیر دارند. البته 
ســیل خصوصیتی دارد و اینکه به خاطر ماندگاری آب 
برخی واحدها در آینده آسیب می بینند که این آسیب بیشتر به صورت نشست 

واحد است اگر واحدی نشست کند باید تخریب شود و از نو ساخته شود. 
پــس برای ارائــه آمارهای نهایی خســارت ســیل به بخش مســکن به زمان 
بیشتری نیاز داریم. بازسازی مسکن در مناطق سیل زده بر عهده بنیاد مسکن 
اســت. در مرحله اول برای ارائه تســهیات نوسازی پیشنهادهایی به دولت 
ارائه داده ایم و پرداخت تســهیات در حال حاضر به صورت علی الحســاب 
است و ممکن است در آینده عدد آن تغییر کند. بازسازی منازل در مناطقی 
که امکان آن وجود داشته شروع شده است واستان های گلستان، مازندران و 
خراسان شمالی جزو این مناطق به شمار می رود. تسهیات پرداختی برای 
واحدهای احداثی در روســتاها 40 میلیون تومان وام بــا کارمزد 4درصد و 10 
میلیــون کمک باعوض اســت. برای واحدهای شــهری احداثی50 میلیون 
وام بــا کارمــزد 5 درصــد و 12 میلیون کمک باعوض پرداخت می شــود. در 
خصوص واحدهای تعمیری منابع در نظر گرفته شده در شهرها و روستاها 

15 میلیون وام و 5 میلیون کمک باعوض است. 
البته این میزان وام تعمیر،  ســقف وام اســت و با توجه به خسارت وارد شده 
میزان وام ممکن است کمتر باشد. در کنار تسهیات پرداختی برای احداث 
یا تعمیر مســکن تســهیاتی نیز برای معیشــت در نظر گرفته ایم که شامل 
5 میلیون کمک باعوض و 15 میلیون وام برای خرید لوازم خانگی اســت. 
همچنین برای واحدهای احداثی صدور پروانه، طراحی و نقشه و نظارت بر 

ساخت رایگان است و هزینه های آن را بنیاد مسکن می پردازد. 
بــرای هــر واحد احداثی بنیاد مســتضعفان 160 کیســه ســیمان را رایگان به 
ســازندگان تحویــل می دهد کــه حمل آن نیز بر عهده بنیاد مســکن اســت. 
می توان گفت عاوه بر تســهیات مصوب کمک های جانبی هم بالغ بر 15 
میلیون تومان است. بنیاد به مالکان واحدهای فرسوده در مناطق سیل زده 
پیشــنهاد می کند حتی اگر این واحدها خسارتی ندیده مالکان برای نوسازی 
آن اقدام کنند. در صورت رضایت مالک به این واحد ها نیز تسهیات احداث 

پرداخت می شود.

 132 هزار واحد خسارت دیده 
از سیل

دیـدگاه

عزیزاه مهدیان
معاون امور بازسازی 
 بنیاد مسکن 

انقاب اسامی



کشــاورزی در ســال های اخیــر رونــد رو بــه رشــدی داشــته و 
تولیدات آن از 97 میلیون تن به 122 میلیون تن در سال 97 
رســید. خودکفایــی در تولید گندم و کاهــش واردات از نتایج 
مهــم این افزایش تولید اســت که همراه با کاهش مصــرف آب و افزایش بهره وری 
در آب به دســت آمده اســت. برای ســال 98 نیز پیش بینی هــا از افزایش تولید خبر 
می داد اما وقوع ســیل و آسیب به کشاورزی بیشتر استان ها اکنون این پیش بینی ها 
را بــا تردید همراه کرده اســت. البته خوش بینی هایی هــم در این بخش با توجه به 
افزایش بارش ها وجود دارد. کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند با توجه به درصد 
باای دیمی بودن زمین های زراعی در کشور خسارت های سیل با افزایش تولید در 

مناطق دیگر قابل جبران است.
ë برآورد خسارت های سیل

عبدالمهدی بخشــنده، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
خسارت های سیل در بخش کشاورزی را تاکنون ۶7۰۰ میلیارد تومان اعام کرد اما با 
توجه به ادامه بارش ها و احتمال وقوع دوباره سیل این خسارت ها نهایی نیست. به 
گفته مسئوان سیل به کشاورزی19 استان کشور خسارت وارد کرده است. اما گسترش 
خســارات وارده در برخی از استان های کشور مانند گلســتان، خوزستان، مازندران و 
لرستان بیشتر و در سایر استان ها درصد خسارت کمتر بوده است. اما خسارات وارده 
در استان خوزستان در حال گسترش بوده و نهایی نشده است. به گفته معاون وزیر 

جهاد کشاورزی 7۶ درصد کل خسارات در ۴ استان خوزستان، گلستان، مازندران و 
لرستان حادث شده است.

بــر اســاس آمــار، تاکنــون بــا ورود آب و آبگرفتگــی در 9۰۰ هزار هکتــار از اراضی 
زراعی و 11۰ هزار هکتار از باغ ها اســتان های درگیر سیل، این واحدها بین 1۰ الی 
1۰۰ درصد خســارت دیده اند. 2۵ هزار رأس دام ســبک، 11۰۰ رأس دام سنگین، 
9 میلیــون قطعــه طیور، ۵1 هــزار کلنی زنبور عســل و 11۰۰ واحد آبــزی پروری و 
پرورش ماهی تلف شــده و تخریب گردیده انــد و 2۵ کارخانه صنایع تبدیلی نیز 
دچار خســارت عمده شــده اند. همچنین خسارات گســترده ای به تأسیسات آب 
و خــاک و امــور زیربنایی این اســتان ها وارد شــده و مطابق بــرآورد انجام گرفته 
تاکنــون 11۵۰ حلقــه چــاه، 18۶۰ رشــته قنــات، 19۰۰ ایســتگاه پمپاژ و برداشــت 
آب و همچنیــن مقادیر بســیار زیــادی از دهنه های برداشــت آب از رودخانه ها، 
شــبکه های آبیــاری و زهکشــی و جاده هــای بین مزارع در این اســتان ها آســیب 

جدی دیده اند و خسارات وارده باا می باشد.
ë پرداخت خسارت

مشــکل پرداخت غرامت به کشــاورزان این اســت که اغلب خســارت دیدگان بیمه 
نبوده اند که دولت با استفاده از منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 
کشور در حال تصویب چگونگی پرداخت و تأمین منابع ازم برای پرداخت خسارت 
می باشد. با توجه به وقوع سیل در دو استان گلستان و مازندران در اواخر اسفندماه، 
دولت یازدهم فروردین ماه امســال مصوبه خوبی برای این دو اســتان شــامل ۴8۰ 
میلیارد تومان کمک باعوض، 22۰۰ میلیارد تومان تسهیات ارزان قیمت با کارمزد 
۴ درصد و ســه ســال امهال تسهیات بانکی دریافت شده توسط خسارت دیدگان را 
تصویب و اباغ کرده است. سازمان برنامه و بودجه اختصاص ۵۰ درصد کمک های 
باعوض را انجام داده و دستورالعمل چگونگی پرداخت کمک باعوض و تسهیات 
را نیــز وزیــر جهــاد کشــاورزی در روز جاری اباغ کرده اســت. برای ســایر اســتان های 
خســارت دیده از جمله خوزستان و لرســتان در سیل نیز وزیر جهاد کشاورزی برآورد 
خســارات وارده تاکنون را به وزیر کشــور به عنوان رئیس ستاد بحران کشور ارائه کرده 
اســت. با مصوبه هیأت دولت، کمک های باعوض و تســهیات ارزان قیمت برای 

کشاورزان و تولیدکنندگان این استان ها نیز تصویب و بافاصله عملیاتی می شود.
اما حجم خســارات در حال تغییر و افزایش است و بخش عمده ای از آسیب ها 
مربوط به اســتان خوزســتان اســت. هیــأت دولــت مصوبه هایی بــرای کمک به 
مناطــق ســیل زده داشــته کــه در بخــش کشــاورزی بــا توجه بــه حجم گســترده 

خسارت ها به مصوبه های تکمیلی نیاز است.
ë خسارت ۱۹۵۰ میلیارد تومانی گلستان

5 اســتان کشور بیشــترین خسارت را از سیل دیده اند. سیل تاکنون 19۵۰ میلیارد 
تومان به بخش کشاورزی گلستان خسارت وارد کرده است. سیل اخیر به بیش از 
1۰۰ هزار هکتار از اراضی شهرســتان های کاله، گنبدکاووس، مینودشت، آق قا، 
گمیشــان، بندرترکمن، کردکوی، گرگان و بندرگز 1۰۰ درصد خســارت وارد کرده 
اســت. ۵۴۰ هــزار هکتــار از اراضی اســتان که زیر کشــت پاییزه گندم، جو، ســیب 
زمینــی و چغندرقنــد قرار داشــت، تحــت تأثیر طغیــان رودخانه های قره ســو و 

گرگانرود قرار گرفت.
ë خسارت ۵۵۰ میلیارد تومانی سیل به کشاورزی مازندران

ســیل ۵۵۰ میلیارد تومــان به بخش کشــاورزی مازندران خســارت وارد کرد. در 
بخــش زراعــی 1۰7 میلیــارد تومان، باغبانــی 2۶۶ میلیارد تومــان، دام و طیور و 
آبزیــان ۶7 میلیــارد تومــان، آب و خــاک و امور زیربنایــی 11۵ میلیــارد تومان و 
در مجموع ۵۵۰ میلیارد تومان در اســتان مازندران برآورد شــده اســت. تلفات 
دام در اســتان مازندران دو هزار و ۳۳1 رأس و خســارت به 12 واحد مرغداری و 

1۰واحد پرورش ماهی برآورد شده است.
ë ۹8 میلیارد تومان خسارت ایام

طبــق برآوردهــای اولیه 98۰ میلیارد ریال خســارت به زیربخش های کشــاورزی 
اســتان وارد شــده اســت. خســارت های وارده مربوط به زیربخش هــای زراعت، 
باغ هــا، دام، طیــور، آبزیــان، جاده هــای بیــن مــزارع، تأسیســات زیربنایی حوزه 
کشاورزی است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از اراضی زراعی استان ایام را 
مزارع گندم تشــکیل داده حجم زیادی از خسارات شدید به این گندم زارها وارد 
شــده و بســیاری از مزارع غرق آب شــده اند و در برخی اراضی نیز حجم زیادی 

گل و ای وارد شده است.
ë خسارت ۹۰۰ میلیارد تومانی سیل به کشاورزی لرستان

بالغ بر 9۰۰ میلیارد تومان خســارت ســیل به کشــاورزی اســتان بوده اســت. این 
خســارت ها به زیــر بخش های دام، طیور، آبزیان، باغ هــا، مزارع، جاده های بین 
مــزارع، موتورپمپ هــا، خطــوط انتقــال آب، زیرســاخت های آب وخــاک، حوزه 

منابع طبیعی، عشایری و... وارد آمده است.
ë خسارت ۹۵۰ میلیارد تومانی سیل به کشاورزی خوزستان

خســارت 9۵۰ میلیارد تومانی ســیاب به بخش کشــاورزی تاکنون حدود 11۰ هزار 
هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان به زیر آب برده و خســارت 1۰۰ درصدی به این 
مزارع وارد شده است. همچنین حدود ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز دچار 
خوابیدگی و خسارت شده اند اما همه محصول آنها از بین نرفته و خسارت کمتر 
از 1۰۰ درصد بوده اســت. در ســیاب اخیر تاکنون 2 هزار و ۵1۵ رأس دام ســنگین 
و ســبک از بیــن رفته اند. همچنین 1۰ هزار قطعه طیــور، ۵۰ هزار قطعه ماهی و 2 
هزار فروند کندوی زنبور عسل در سیاب خوزستان از بین رفته و خسارت دیده اند.

 خسارت ۶۷۰۰ میلیارد تومانی 
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وزیر نیرو و وزیر کشور قرار بر این شد برای 
جلوگیــری از ورود آب به اهــواز مقدار آب 
خروجــی از ســدها کاهش یابــد و فرصتی 
داده شود تا آب از رودخانه ها تخلیه شود 
بخصوص قرار شــد خروجی مسیر کارون 
کاهــش پیدا کند تا به رودخانه دز فرصت 
داده شــود خروجــی آب بیشــتری داشــته 

باشد که نتیجه آن را دیدیم.
ë  لرســتان نیــز از اســتان هایی اســت کــه

آســیب زیــادی از ســیل دیــده، وضعیت 
راه های ارتباطی این استان چگونه است؟

شدت ســیل در لرســتان بســیار باا است 
و ســیل بی ســابقه یا کم ســابقه اســت. در 
اســتان لرســتان موضوع مهم گســتردگی 
سیل است و تقریباً تمام استان را سیل فرا 
گرفته اســت. تمام جاده های روســتایی و 
شهری از سیل خسارت دیده اند اما شدت 
ســیل و خســارت آن در شهرســتان های 
پلدختر، خرم آباد، نورآباد و الشــتر بسیار 

باا است. 
مهم تریــن خســارت ســیل بــه جاده های 
لرستان خسارت جاده تاریخی و ترانزیتی 
پلدختر-خرم آباد اســت. این جاده چون 
در مجاورت رود کشکان است 6۰ کیلومتر 
جاده خســارت ســنگین دیده و حدود 15 
کیلومتــر از جاده کامــًا از بین رفته و هیچ 

اثری از آن باقی نمانده است.
بــا خارج شــدن محــور پلدختر خــرم آباد 
از دســترس، تمام ســرویس دهی مســیر 

بــه آزادراه منتقــل شــده اســت. اگــر خرم 
آباد-پل زال نبود ســیل مســیر دسترســی 
شــمال-جنوب کشــور را در لرســتان قطع 
آزادراه  در  اینکــه  علی رغــم  می کــرد. 
لغزش هــا و ریزش هایی داریم اما مســیر 
باز اســت و تردد شهر پلدختر و معموان 
که قبًا از جاده قدیم بود به آزادراه منتقل 
شــده اســت. ۳۰ پل بــزرگ 2۰ متــری در 
لرســتان و مســیر رودخانــه کشــکان کامًا 
از بیــن رفتــه اســت. بــرآورد ما این اســت 
کــه خســارت در بخش هــای زیرســاختی 
حمل و نقل لرستان بیش از هزار میلیارد 
تومان اســت کــه این عــدد بزرگی اســت. 
به صورت موقت ارتباط شهرهای پلدختر 
و معمــوان را برقــرار کردیم امــا احداث 
جــاده اصلــی نیازمنــد تغییــر واریانــت و 
احــداث تونل اســت، مســیر کامــًا از بین 
رفته و برای ساخت به طراحی جدید نیاز 
است.مشــاوران در آنجا مستقر هستند تا 
طراحی های جدیــد را انجام دهند. محور 
موقــت اتصــال پلدختــر و معمــوان بــه 
آزادراه فقــط بــرای تــردد محلــی و مردم 
منطقه و روستاهای حاشــیه است و تردد 
کامیون هــا و ترانزیــت از آن امــکان پذیــر 
نیســت. مســیر خســارت دیــده فقــط در 
صورت ســاخت دوباره بــا طراحی جدید 

امکان تردد ترانزیتی دارد.
ë  در سیل گلستان نظراتی طرح شد مبنی

بــر اینکــه خــط آهــن اینچــه بــرون عامل 

آبگرفتگی و سیل شــهر آق قا بوده است. 
این نظرات را قبول دارید؟

خیر. اصًا امکان ندارد مسیر ریلی عاملی 
در جهت ایجاد ســیل باشــد. در کشــور ما 
بر اســاس قوانین ابنیه بزرگ برای ســیل 
1۰۰ ســاله و ابنیــه کوچــک ماننــد آبروهــا 
بــرای ســیل 25 ســاله طراحی می شــود و 
ایــن جــزو آیین نامه طراحی جــاده و ریل 
است. ساخت پروژه ها خارج از این اعداد 
اصًا اقتصادی نیست و هزینه اجرا را باا 
می برد. ما نمی توانیم خارج از آیین نامه 
عمل کنیم. در طول مسیر 8۰۰ کیلومتری 
راه آهــن اینچه برون 185 آبــراه و 5 پل با 
دهانه بیــش از 5 متری وجــود دارد. روی 
رودخانه گرگان رود که مســیر اصلی سیل 
بــوده، ریــل پــل 85 متــری دارد کــه برای 
ســیاب 1۰۰ ســاله طراحــی شــده اســت. 
عکس ها و فیلم هایی که وجود دارد نشان 
می دهد پــل آب را کامًا عبور داده اســت 
امــا مشــکل اساســی در این بــوده که قبل 
از اینکــه آب بــه پل برســد آب از رودخانه 
بیــرون زده و مســیر ریل را نیــز آب گرفته 
اســت. آبروهایــی که ما می ســازیم ســیل 
یا بازشــدگی ســدها را عبور نمی دهد این 
آبروها برای سیل های 25 ساله و عبور آب 

از دو طرف جاده است.
 اگــر آب در مســیر رودخانــه می رفت پلی 
کــه مــا روی گــرگان رود ســاخته ایم کامًا 
جوابگوی عبور آب بود، پل های باادستی 
4۰ متــری و 5۰ متری اســت و پل ریلی ما 
85 متری اســت. هنگام ســیل 2 دهانه از 
پل 85 متری را آب نگرفته که این نشــان 
دهنده آن است که آب از مسیر خود نرفته 
اســت. وقتی آب در مســیر خودش نباشد 
خسارت آن زیاد می شود. باز شدن بخشی 
از مسیر ریلی برای چاره موقت بود اما به 
محــض اینکه ســمت دیگر از آب پر شــد 
آب پــس زده شــد. اگر مســیر ریلی عامل 
ســیل بود اان که ریل شــکافته شــده باید 
آب کامل تخلیه می شد پس چرا هنوز آب 
ماندگار اســت؟ این نشــان می دهد مسیر 
ریلــی نقشــی در ســیل نــدارد. بر اســاس 
بررســی ما مسیر ریلی بهترین مسیر بوده 
و طراحی آن بر اســاس آیین نامه ها بوده 

است.

از شهر سوسنگرد که مهم ترین شهر از نظر 
آبگیری است و وضعیت بحرانی دارد. راه و 
شهرسازی استان خوزستان مسئول احداث 
سیل بند سوسنگرد است. نیروهای مردمی 
و مسئوان شــجاعانه مانند زمان جنگ در 
برابــر آب مقابلــه می کنند و می تــوان آن را 
به مبارزه تن به تن زمان جنگ تشــبیه کرد. 
در برخــی جاهــا امــکان تردد ماشــین آات 
نبــود  مردمــی  تاش هــای  اگــر  و  نیســت 

سوسنگرد و حمیدیه کامًا زیر آب می رفت. 
ســطح آب دو رودخانه ای که از سوسنگرد و 
حمیدیه می گــذرد در حال حاضــر بااتر از 
ســطح خیابان ها و معابر شهری است. اگر 
ســیل بندها احداث نمی شد آب شهر را فرا 

می گرفت. 
شــمال اهواز هم همین وضعیــت را دارد و 
از طریق خاکریزی و انســداد مقابله با ورود 
آب به شهر ادامه دارد. در جلسه مشترک با 
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اصًا امکان ندارد مسیر ریلی عاملی در جهت ایجاد سیل 
باشد. در طول مسیر 8۰۰ کیلومتری راه آهن اینچه برون 

18۵ آبراه و ۵ پل با دهانه بیش از ۵ متری وجود دارد. 
روی رودخانه گرگان رود که مسیر اصلی سیل بوده، ریل 

پل 8۵ متری دارد که برای سیاب 1۰۰ ساله طراحی شده 
است. عکس ها و فیلم هایی که وجود دارد نشان می دهد 

پل آب را کامًا عبور داده است اما مشکل اساسی در 
این بوده که قبل از اینکه آب به پل برسد آب از رودخانه 

بیرون زده و مسیر ریل را نیز آب گرفته است

و  گســترده  عظیــم،  ســیل های 
پرحجــم فروردیــن امســال از نظــر 
خســارات وارده به زیرســاخت های 
پل هــا،  و  ارتباطــی  و  جــاده ای 
باغــات،  و  زراعتــی  زمین هــای 
تأسیســات  و  مغازه هــا  خانه هــا، 
شــهری و روســتایی، تلفات انسانی 
و خســاراتی نظیــر وســایل نقلیــه و 

خانگی بی سابقه است.
ســالی  آغــاز  در  خســاراتی  چنیــن 
کــه بســیاری از اقتصاددانــان آن را یکــی از ســخت ترین 
سال های اقتصاد کشــور می دانند، فشار زیادی را نسبت 
به شرایط عادی بر دولت و اقتصاد تحمیل خواهد کرد. 
ســیل اخیر بیش از هر چیز ضعف و عدم سرمایه گذاری 
سیســتم های  ماننــد  ضــروری  زمینه هــای  برخــی  در 
آبخیــزداری و ایروبی را که ســال ها از تخصیص بودجه 
کافــی و پرداختــن بــه آنهــا غفلــت شــده بود نشــان داد 
کــه چنیــن رویکــردی موجــب افزایش حجم خســارات 
و آســیب های وارده و نشــان دهنــده عــدم وجــود نــگاه 

بلندمدت در مدیریت کان کشور است.
تنگنای درآمدی بودجه امســال بر کســی پنهان نیســت 
بخصــوص آن کــه از همین بودجه نامتعــادل حدود 9۰ 
درصــد بودجه صــرف امور جــاری خواهد شــد و بودجه 
عمرانــی در عمــل بــه کمتریــن میــزان ســال های اخیــر 
تقلیل یافته اســت. در چنین ســالی تأمیــن مالی جبران 

خسارات های گسترده سیل بسی دشوارتر خواهد بود.
با توجه به تداوم سیل هنوز ابعاد خسارات دقیقاً روشن 
نیســت و برآوردهای خســارات در مراحــل تخمین های 
اولیــه اســت، لیکــن بــا توجه بــه جمیــع جهات بــرآورد 

یکصدهزار میلیون تومان چندان دور از ذهن نیست.
مقامــات دولتی نیز به مقتضای حــال وعده های زیادی 
بــرای جبــران خســارت و پرداخت هــای باعــوض و وام 
اعــام می کننــد و در هیچ یک از مــوارد منبع تأمین این 

وعده ها مشخص نیست!
بدیهی اســت که با وضعیت بودجه ای ســال 98، تأمین 
ایــن خســارات از طریــق بودجه عادی کشــور غیرممکن 

است. پس چه می توان کرد؟
ë وضع مالیات بایای طبیعی

در بســیاری کشــورهای جهــان در صــورت وقــوع چنیــن 
حوادثی، دولت ها با وضع مالیات بایای طبیعی تاش 
می کننــد هزینه هــای خســارات را تأمین کننــد. لیکن در 
کشــورما با توجه به بروکراســی ســنگین دســتگاه دولتی، 
تهیه ایحه و تصویب آن سال ها به طول می انجامد و به 
عاوه با وضعیت اقتصادی کشور وصول چنین مالیاتی 

نیز ممکن به نظر نمی رسد.
ë انتشار اوراق قرضه ملی

یکــی دیگــر از راه هــای تأمیــن خســارات انتشــار اوراق 
قرضــه ملــی بــرای تأمین خســارات اســت کــه دولت ها 
در ســال های بعــد از طریــق درآمدهــای مالیاتی، اصل 
و ســود اوراق را بازپرداخــت نمایند. با توجه به ســرمایه 
اجتماعــی ضعیف دولت ها در ایران، اســتقبال از چنین 

اوراقی در این زمان بعید است.
ë تعیین استان های معین

جبــران  و  بازســازی  راه هــای  ممکن تریــن  از  یکــی 
خســارت های ســیل، تعیین اســتان های معین برای هر 
منطقــه اســت کــه بــا کمک هــای مردمــی و بودجه های 
و  خســارت ها  جبــران  بــه  نســبت  حــدودی  تــا  محلــی 

بازسازی اقدام نمایند.
ë استفاده از نهادهای مردم نهاد

خساراتی با ابعاد این ســیل ها در کشور نیازمند استفاده 
از همــه ظرفیت های ممکــن، از جملــه نهادهای مردم 
نهاد است. این نهادها که در زلزله غرب و در زمینه هایی 
نظیر خیرین مدرسه ساز، کارایی و توان خود را به اثبات 
رســانده اند قــادر خواهنــد بــود در مــورد ایــن ســیل نیــز 
بخشــی از بازســازی ها را بــه انجــام رســانند. ازم اســت 
دولــت محتــرم زمینــه کمــک، همــکاری و فعالیت این 

نهادها را بیشتر از پیش فراهم سازد.
ë استفاده از نهادهای ثروتمند

در کشــور ما نهادهایی وجــود دارند که دارای درآمدهای 
اوقــاف و مــوارد دیگــر هســتند. یکــی  از محــل  زیــادی 
ایــن  خســارت های  تأمیــن  بــرای  محل هــا  بهتریــن  از 
ســیل نهادهایــی ماننــد آســتان قــدس رضــوی، بنیــاد 
مســتضعفان، فرمــان 8 مــاده ای امــام، قــرارگاه خاتم، 
بنیــاد برکت و نهادهایی نظیر آن هســتند کــه می توانند 
بــا منابــع مالی و امکانــات اجرایی خود عــاوه بر تأمین 
هزینه ها، امور اجرایی بازسازی ها را نیز عهده دار شوند.

در واقــع بهتریــن محــل خــرج درآمدهــای ایــن نهادها 
چنین موردی است که می تواند مشکات بزرگ کشور و 
مردم مناطق سیل زده برای جبران خسارات و بازسازی 
را در این برهه حساس کاهش دهد و بار بزرگی از دوش 

دولت و مردم بردارد.
ë نگاه بلندمدت، نظام بیمه ای

متأســفانه در چنیــن حوادثــی همه نگاه ها بــرای جبران 
خســارات متوجه دولت است. در هیچ کشوری دولت ها 

دارای توان پرداخت چنین خسارت هایی نیستند.
نــگاه بلندمــدت برای جبران چنین خســاراتی در کشــور 
باخیز ما توجه بیشــتر و گســترش صنعت بیمه اســت. 
همان طــور کــه دولــت هزینــه مســتقیمی بــرای حجــم 
عظیــم خســارات و تلفات جــاده ای کشــور نمی پردازد و 
نظــام بیمه ای کشــور متکفل آن هزینه هاســت، با اتخاذ 
سیاست های درست می توان پوشش بیمه ای زمین های 
زراعتــی و باغــات و منــازل مســکونی و وســایل زندگی و 
بســیاری دیگــر را ایجــاد کرد کــه در صورت وقــوع چنین 
حوادثی، نظام بیمه ای بتواند بخش اصلی خســارات را 

پوشش دهد.
نکته امید بخش اقدام شــهردار دوراندیش و مسئولیت 
پذیــر آق قــا در بیمه کردن 25۰۰ خانه شــهر در مقابل 

سیل بود که شایسته تقدیر بسیار است.
در صــورت اتخاذ چنین سیاســت هایی عــاوه بر کاهش 
بــار مالــی دولت و ســرعت بیشــتر در جبران خســارات، 
صنعــت بیمــه کشــور نیز رشــد و شــکوفایی بیشــتری را 

شاهد خواهد بود.

خسارات سیل و راه های جبران

یادداشت

لطفعلی بخشی
نایب رئیس انجمن 
اقتصاددانان ایران

یک دوره کوتــاه به 19 هزار تومان هم نزدیک 
شد.

تغییــر  بــا  ســال  دوم  نیمــه  از  هرچنــد 
فروکــش  بــا  مرکــزی  بانــک  سیاســت های 
کــردن تــب رشــد نــرخ ارز بخشــی از حبــاب 
قیمتی دراین بازار تخلیه شــد، اما همچنان 
نرخ هایی که در ماه های پایانی ســال گذشته 
تا حدودی تثبیت شد با نرخ 42۰۰ تومانی که 
در انتهای اردیبهشــت به عنوان نرخ یکسان 
ارز اعام شــده، فاصله زیادی داشت. براین 
اساس رشد نرخ ارز درکنار نااطمینانی هایی 
که از دنیای سیاست تغذیه می شد، درتمام 
بخش های اقتصاد سایه افکند. درواقع رشد 
نــرخ ارز که خــود از عوامل مختلفی نشــأت 
می گیــرد، ســرآغاز فصلی جدیــد دراقتصاد 
ایــران شــد. درایــن زمینــه بــا وجــودی کــه 
دولت با هدف جلوگیــری از افزایش قیمت 
کااهای اساســی بــرای واردات این دســته از 
کااها حــدود 14 میلیــارد دار 42۰۰ تومانی 
در  موجــود  نقایــص  امــا  داد،  اختصــاص 
سیســتم توزیــع و ورود داان بــه این بخش 
باعث شــد تا کااهای اساســی نیز از افزایش 

قیمت دور نماند.
ë تأثیر بر نرخ تورم

به صــورت  ارز  نــرخ  افزایــش  کــه  درحالــی 
مســتقیم روی قیمت ســایر کااها و خدمات 
تأثیــر داشــت، امــا آغــاز رونــد نزولــی آن از 
مهر مــاه تأثیر ملموســی بر بازارها نداشــت، 
موضوعــی که اقتصاددانان آن را چســبندگی 
تأثیــر  ترتیــب  بدیــن  می داننــد.  قیمت هــا 
بازگشــت  همچنیــن  و  قیمت هــا  افزایــش 
تحریم هــای امریکا و محدودیت های ناشــی 
از آن بتدریــج برشــاخص های کان اقتصــاد 

ایران نمایان شد.
اولین تأثیر درشــاخص تورم نمــود پیدا کرد، 
به طوری که نرخ تورم تک رقمی تا مردادماه 
ســال گذشــته بیشــتر دوام نیاورد و از شهریور 
مــاه وارد مرحلــه دو رقمــی شــد و بــا رشــد 
تدریجی بــه 2۳.5 درصــد در یازدهمین ماه 
سال رسید. با وجود این میانگین نرخ تورم در 
11 ماهه سال گذشته به 1۳.1 درصد می رسد.

ë واکنش رشد اقتصاد
تحدید نرخ رشــد اقتصادی و تولید ناخالص 
داخلی کشــور دومین شــاخصی بود که در اثر 
تکانه های خارجی و واکنش منفی بخش های 
داخلی به این تکانه ها درمســیر کاهشــی قرار 
گرفت که البته همانگونه که اشــاره شــد سیل 
گسترده ای که 2۳ اســتان کشور را درگیر کرده 
اســت هم تأثیر خود را بر این شــاخص کان 
اقتصــادی خواهــد داشــت. در واقــع افزایش 
نرخ ارز و بازگشت تحریم ها که به نااطمینانی 
فعاان اقتصادی دامن زد باعث شد تا تولید 
در بخش های اصلی اقتصاد یعنی صنعت، 
کشــاورزی و خدمــات افــت کند. با بــاا رفتن 
نرخ ارز هزینه های تولیدکنندگان نیز باا رفت 
و محدودیت های تحریم نیز آن را تشدید کرد 
و درنهایــت به افــت تولید ناخالــص داخلی 

کشــور منجر شد. براســاس گزارش مرکز آمار 
ایران از نرخ رشــد اقتصادی شــش ماهه اول 
ســال1۳97 محصــول ناخالــص داخلــی بــه 
قیمــت ثابت ســال 1۳9۰در شــش ماهه اول 
سال 1۳97 به رقم ۳7۳ هزار و 889 میلیارد 
و 895 میلیــون تومــان بــا نفــت و 289 هــزار 
و 952 میلیــارد تومــان بدون احتســاب نفت 

رسید.
ایــن درحالی اســت کــه رقم مذکــور در مدت 
و  هــزار   ۳72 نفــت  بــا  قبــل  ســال  مشــابه 
462میلیــارد تومــان و بدون نفــت 289 هزار 
و 187 میلیــارد تومان بوده که نشــان از رشــد 
۰.4درصــدی محصــول ناخالــص داخلــی با 
ناخالــص  و ۰.۳ درصــدی محصــول  نفــت 
داخلــی بدون نفت در شــش ماهه اول ســال 

1۳97 دارد.
اقتصــاد  مــاه 97  شــهریور  پایــان  تــا  گرچــه 
همچنــان رشــد مثبــت خــود را حفــظ کــرد 
ســوی  از  گرفتــه  صــورت  برآوردهــای  ولــی 
مرکــز پژوهش هــای مجلس نشــان می دهد 
کــه ایــن نــرخ درپایان این ســال منفی شــود.

در  مرکــز  ایــن  اقتصــادی  دفترمطالعــات 
گزارشــی بــا عنــوان »تحلیل بخــش حقیقی 
اقتصاد ایران، عملکرد رشــد اقتصادی ســال 
1۳96 و پیش بینی ســال 1۳97« آورده است؛ 
رشد اقتصادی ســال 1۳96 که در قیاس با 1۰ 
ســال اخیر با کمترین شوک  ها مواجه بود، به 
ســطح بلندمــدت خــود نزدیک شــد و تولید 
ایــن ســال رشــد ۳.7  ناخالــص داخلــی در 
درصــدی با نفــت و 4.6 درصدی بدون نفت 

را تجربه کرد.
عملکــرد اقتصــادی ســال 1۳97 بیــش ازهر 
چیــز متأثــر از وضعیــت تحریم  هــای امریکا 
پــس از خــروج ایــن کشــور از برجــام و نــوع 
واکنــش اقتصادی ایران خواهــد بود. گزارش 
مرکــز پژوهش های مجلــس تصریح می کند 
که با در نظر گرفتن این دو ســناریو پیش  بینی 
می شود در ســال 1۳97 رشد اقتصادی ایران 
دوم  ســناریوی  در  و   -۰.5 اول  ســناریوی  در 
2.8- درصــد باشــد. ایــن میــزان برای رشــد 
بدون نفت 1.9 و ۰.8 درصد برآورد می شــود. 
همچنین در این گزارش رشد سال 1۳98 نیز 
پیش  بینی شده است که رشدی بین ۳.8- تا 
5.5- درصــد را نشــان می  دهــد، البته این در 
شــرایطی اســت که دولت هیچ گونه سیاست 
فعالی برای خنثی ســازی و مقابلــه فعالی با 

تحریم ها نداشته باشد.
پیش بینی هــای  کارشناســان  درمجمــوع 
خــود بــرای ســال 1۳98 را به عوامــل بیرونی 
و سیاســی گــره زده انــد. آنهــا اعتقــاد دارنــد 
درصورتــی که شــاهد تحوات مثبتــی دراین 
نیــز  اقتصــاد  قطــع  به طــور  باشــیم  بخــش 
روزهای بهتری را ســپری خواهد کــرد. دراین 
بخش اجرایی شــدن کانال مالی ایران و اروپا 
و تصویــب لوایــح مربــوط بــه اف ای تــی اف و 
البته نحوه سیاستگذاری دولت نقش تعیین 

کننده ای دارد.
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سید مهدی حسینی در گفت و گو با »ایران«

 قرارداد های نفتی
 نیازمند سازگاری با شرایط تحریم است
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درصد از سبد انرژی متعلق به نفت و گاز باشد.
با توجه به این عائم که نشان می دهد نفت 
و گاز مزیت نســبی کشــور است، در ســبد انرژی 
جهــان جایــگاه برجســته ای دارد و وضعیــت 
زمین شناسی ما اجازه می دهد که فرصت های 
اکتشــافی و توسعه ای جدید داشــته باشیم، اما 
کار چندانــی در ایــن بخــش انجــام نداده ایــم. 
اگــر وضعیت را بــا دیگر کشــورهای تولیدکننده 
مقایسه کنیم، عراق با ١٢٠ میلیارد بشکه ذخایر 
شناخته شده که همیشه نصف ما تولید داشت، 
امــروز ٤.٧ میلیــون بشــکه در روز تولیــد می کند 
و هدف گــذاری ٦ میلیــون بشــکه در روز را دارد. 
روسیه با ١٠٠ میلیارد بشکه ذخایرشناخته شده، 
امــروز ١١ میلیــون بشــکه تولید می کنــد. امارات 
متحــده عربــی بــرای تولیــد ٥ میلیــون بشــکه 
هدفگیری کرده است. کویت هم تولید ٤میلیون 
بشــکه در روز را در ســر می پرورانــد. امــا اینهــا 
کشــورهایی هســتند کــه ذخایرشــان از مــا کمتر 

است.
در همیــن حــال کشــورهای دیگــر ضریــب 
بازیافــت نفت خــود را بــاا برده اند. عربســتان 
امروز ضریب بازیافتی بااتــر از ٥٠ درصد دارد. 
امــارات هم بــه همین شــکل اســت. اان کمتر 
تولیدکننده نفت خامی با ضریب بازیافت کمتر 
از ٤٠ درصــد در حــال تولیــد نفــت اســت اما در 
همین وضعیت ضریب بازیافت مخازن نفتی 

ایران رقمی در کمتر از ٢٥ درصد است.
اینهــا نشــان می دهد کــه ما پتانســیل تولید 
٦ میلیون بشــکه را براحتی داریــم. معنای این 
حرف آن اســت کــه ما می توانیــم از نفت تولید 
ثروت کنیم، ثروت می تواند در بخش های مولد 
اقتصادی تزریق شود و رشد و توسعه اقتصادی 
به همــراه بیــاورد. وقتی اقتصاد ما بزرگ شــود 
ســهم نفت در آن کوچک می شــود و در نهایت 
اقتصاد بدون نفت رقــم می خورد. این اقتصاد 
نیــاز بــه پــول و ســرمایه، تحقیــق و پژوهــش و 
تکنولــوژی در تمــام صنایــع و زیربناهــای خــود 
دارد. اینهــا یک برنامه میان مــدت و درازمدت 
می شــود. اما یک شبه به دســت نمی آید و باید 
از سال ها قبل برای آن برنامه ریزی می کردیم تا 

امروز به وضع موجود گرفتار نشویم.

ë سال سخت مسکن
رسیدن به اوج قیمت، افزایش هزینه های ساخت 
و افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن 
ســه مســأله ای اســت که موجب ایجاد دو رویکرد 
در بــازار مســکن شــده اســت: ١- کاهــش تقاضا٢ 
– کاهش عرضه و ســاخت و ســاز. ایــن دو رویکرد 
کافی است تا دوباره بازار مسکن وارد فاز رکود شود. 
تجربه های ســال های قبل نشــان می دهــد رکود و 
رونــق بازار مســکن به صــورت تناوبی و تقریبــاً در 
دوره های یکسان بوده یعنی اگر بازار یک سال رکود 
داشت رونق آن هم کمتر از یکسال نبود اما این بار 
با اینکه رکود مسکن حدود ٤ سال طول کشید، که 
رکودی طوانی در مقایسه با رکودهای پیشین آن 
محسوب می شود، اما رونق مسکن یک سال بیشتر 

دوام نداشت.
مصطفی قلی خســروی رئیس اتحادیه مشاوران 
امــاک در گفت و گــو با »ایــران« گفت: بیشــترین 
افزایش قیمت مســکن در سال 98 کمتر از میزان 
تورم ســاانه خواهــد بود چون قیمت مســکن در 
سال گذشــته رشد کافی داشــت و این بازار کشش 
افزایش قیمت بیشــتر را ندارد. به گفته خســروی 
»در ۴ دهــه اخیــر ۴ بــار جهش قیمت مســکن در 
کشــور رخ داد کــه در ســال های ۶8، 8۶، 9١ و 9٧ 
بود. در این ۴ بار، عواملی چون ارزش بازار بورس، 
قیمــت حامل هــای انــرژی، افزایش قیمــت ارز و 
تغییــرات قیمــت طا و ســکه بــر افزایش قیمت 
مسکن تأثیر گذاشــتند. به عنوان نمونه در سال 9١ 
با سه برابر شدن قیمت دار قیمت مسکن نیز در 
برخــی نقاط تهران از ٧٠٠ میلیون به دو میلیارد و 

ë  وضعیت صنعت نفت در سال ٩٧ را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

تحولی که ناشی از خروج امریکا از برجام رخ 
داد، از زمان تهدید به تحریم، اعام زمان بندی 
بــرای آن و از مــاه نوامبــر همــه برنامه های این 

صنعت را تغییر داد.
وقتــی آخرین گزارش کنگــره امریکا را نگاه 
می کردم به نکته ای برخوردم که این تحریم ها 
آنقدر گســترده و باتجربه طراحی شده که باید 
به مسئوان حق داد که نتوانند کار زیادی انجام 

دهند. 
بنابرایــن مــا در ســال 9٧ وضعیــت خوبــی 
نداشتیم و صرفاً از این فرصت چند ماهه که تا 
پیش از آغاز رســمی تحریم ها وجود داشت، به 
اضافه اینکه امریکا نمی توانست صدور نفت ما 
را به صفر برساند و در نهایت به اجبار به 8کشور 
معافیت داد، توانســتیم صــادرات نفت انجام 

دهیم.
البته معتقدم امریکا در سال 98 هم مجبور 
خواهد بود که معافیت ها را تا حدی تمدید کند.

اما یک نکته! مسائل اجتماعی و اقتصادی 
بویژه بخشــی که با بین الملل در ارتباط اســت 
با توجه به شــرایطی که داریــم یک روزه اتفاق 
نیفتاده است. ما باید همیشه سیاست هایمان 

را بــه گونــه ای طراحی کنیم که آینــده دورتر را 
هم ببینیم.

ë  یعنی معتقدیــد کــه اتفاقات ســال ٩٧ نتیجه
سیاست های اشتباه گذشته بود؟

بله. می خواهم برگردم به اینکه چرا به اینجا 
رســیدیم و وضــع خوبــی نداریم. در ســال های 
اخیر برنامه ریزی کرده بودیم و سیاست توسعه 
را در اولویــت قــرار داده بودیــم که البتــه تقریباً 
متوقــف شــد؛ به گونــه ای که حتــی در همایش 
اخیــر شــرکت اکتشــاف، معــاون برنامه ریزی و 
توســعه وزارت نفت اعام کرد که تا ســال ١٤١9 
ظرفیــت تولید نفت ایــران همیــن خواهد بود 
که اان هســت. معنــی آن متوقف شــدن نگاه 
توســعه ای اســت. علــت اینکــه سیاســت های 
توســعه ای را کنار گذاشتیم، آن هم درحالی که 
بــا توجه بــه ذخایر و ویژگی های زمین شناســی 
هنوز کشور ما مســتعد توسعه است، چیست؟ 
ما بیشــتر از ٢٠ تــا ٣٠ درصــد روی یک میلیون 
کیلومتر مربع سرزمین های دارای نفت ناشی از 
ایه های رسوبی که فرصتی برای اکتشاف است، 

کار نکرده ایم و مابقی آن مانده است؛ اما چرا؟
با وجود همه پیشــرفت هایی که ســایر انواع 
انــرژی از جملــه تجدیدپذیرهــا پیــدا کرده اند، 
پیش بینــی ایــن اســت کــه تــا ٢٠٥٠ حــدود ٦٠ 

»از همان سال ١٣٩٤ پایه های تحریم ١٣٩٧ بنا شد. اتفاقاتی که در سال ٩٧ رخ داد نتیجه چندین 
ســال انتخاب سیاســت های غلط بود. وقتــی بعد از برجام برای توســعه صنعــت نفت آماده 
می شــدیم، ســیلی از ســرمایه گذاران برتر نفتی دنیا به ایران سرازیر شــده بودند و می خواستند 
که خودشــان را به اقتصاد ما بواســطه این صنعت جذاب وصل کنند، اما برخی مانع شدند. ما 
این فرصت تاریخی را با سیاســت های غلط و خود تحریمی از دست دادیم. متأسفانه از اواخر 
دوره هــای ریاســت جمهوری اوباما اســتفاده نکردیم. اگر ایــن اتفاق می افتــاد، هزینه خروج از 
برجام برای امریکا بســیار گران می شد و امروز منتظر سختی های بیشتر در سال ١٣٩٨ نبودیم.« 
این بخشی از گفت و گوی سید مهدی حسینی یکی از کارشناسان برجسته صنعت نفت درباره 
وضعیت این صنعت در سال جدید است. او که در زمان اجرای برجام از روزهای خوش پیش 
روی صنعت نفت می گفت، امروز در چند قدمی پایان مهلت دور اول معافیت های نفتی در 
گفت و گو با »ایران« از مصائب کشــور در صورت ادامه روند فعلی می گوید. حســینی که در این 
گفت و گو به وضعیت بخش نفت در ســال ٩٧ نیز نگاهی انداخته اســت، مثبت ترین رخداد 
نفتی این سال را بهره برداری از فازهای ٢ و ٣ پاایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس برمی 
شــمارد. اما راه حل هایی هم برای بهبود شــرایط ارائــه می دهد. نظیر طراحــی یک مدل جدید 
قراردادهای نفتی که سازگار با شرایط تحریم باشد. تحلیل او از شرایط موجود و نیازهای صنعت 

نفت کشور را در ادامه بخوانید.

برای بررســی تحوات بازارمسکن در سال جدید باید کمی به عقب برگردیم چون تغییرات 
این بازار تحت تأثیر تکانه های اواخر پاییز ٩6 اســت. آن زمان افزایش قیمت ارز بسرعت 
قیمت مســکن را تحت تأثیر قرار داد. بازاری که از ســال ٩٣ تا ٩6 رکــود را تجربه کرده بود از 
اواخر بهار ٩6 و همزمان با موعد پرداخت نخستین وام های صندوق پس انداز یکم، کم کم 
جان گرفت و معامات از ســر گرفته شــد طــوری که تعداد معامات مســکن  از ٤ هزار و ٨00 
معامله در فروردین و در تهران در مرداد همان ســال به بیش از ١5 هزار معامله رســید و نکته 
مهــم رونق معامــات با کمتریــن افزایش قیمت بــود. از فروردین تا مرداد قیمت مســکن 
کمتــر از ٢00 هزار تومان رشــد داشــت. اما ردپــای افزایش قیمت هــا از آخرین مــاه پاییز در 
بازار مســکن دیده شد. متوســط قیمت از سطح ٤ میلیون و نیم به ســطح 5 میلیون تومان 
رســید و افزایش قیمت مسکن از آن زمان تا آخر ســال ٩٧ بدون وقفه ادامه پیدا کرد. آنچه 
کارشناســان در مورد شــرایط بازار مســکن در ســال جدید پیش بینی می کنند این اســت که 
بازار مســکن دوباره متأثر از ماه های پایانی ســال ٩٧ اســت به این معنی که مســکن کشش 
افزایش قیمت بیشــتر را ندارد و امســال باید در انتظار ثبات قیمتی همراه با رکود معامات 
مسکن باشــیم. البته با توجه به اینکه بازار مسکن به طور مســتقیم از شرایط اقتصادی تأثیر 
می پذیــرد، تحولی پیش بینی نشــده دیگر اقتصاد ایران را از اوایل امســال تحــت تأثیر قرار 
داد که مســکن هم از آن مســتثنی نیست. افزایش بارندگی و ســیلی که بیشتر استان ها را در 
برگرفته خسارت زیادی به واحدهای مســکونی زده و بر اساس آخرین آمار بیش از ١٣0 هزار 
مسکن به خاطر سیل آسیب دیده اند که نیاز به بازسازی دارند. بنیاد مسکن متولی بازسازی 
واحدهای خســارت دیده از سیل اســت که تســهیاتی به این منظور به مالکان این واحدها 

پرداخت خواهد کرد.
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١٠٠میلیــون تومان هم رســید اما به مــرور زمان 
شــاهد ثبــات قیمت در بــازار مســکن بودیم. در 
جهــش قیمتی هم که این دوره در بازار مســکن 
رخ داد، ماننــد دوره قبل عامــل اصلی، افزایش 
قیمــت ارز بوده اســت بنابراین با گذشــت زمان 
شــاهد ثبات قیمت ها در بازار مســکن خواهیم 
بود.همواره رشــد قیمت مســکن زیر نــرخ تورم 
عمومی بوده است و سال آینده نیز بیشتر از نرخ 
تورم رشد قیمت مسکن نخواهیم داشت.« البته 
رئیس اتحادیه مشــاوران اماک این نکته را هم 
گوشزد کرد که اگر دوباره امسال بی ثباتی در بازار 
ارز رخ دهد قطعاً با تأثیر گذاری بر بازارهای دیگر 
قیمت مســکن را هم تحت تأثیر قــرار می دهد. 

ثبات قیمتی بستگی به آرامش بازارها دارد.
ë عوامل افزایش قیمت مسکن

از عواملی که بر افزایش قیمت مسکن تأثیردارد 
می توان به افزایش درآمد خانوار، هزینه  ساخت، 
رشد جمعیت، نقدینگی، قیمت زمین، قیمت 
ارز و طــا اشــاره کــرد. از ایــن عوامــل افزایــش 
هزینه های ســاخت به خاطر بی ثباتــی بازارهای 
دیگر بیشترین نقش را در افزایش قیمت مسکن 
در ســال 9٧ داشــت عاوه بر هزینه های ساخت 
قیمت زمین و قیمت هر متر مربع ملک کلنگی 
نیــز با افزایش قیمتی حــدود 8٠ درصد موجب 

افزایش قیمت نهایی مسکن شد.
روند تغییرات متوســط قیمت مسکن در تهران 
از بهار ١٣9٠ تا زمســتان ١٣9٧ افزایشی بوده و از 
یک میلیــون و ٧٠٠ هزارتومان در ســال ١٣9٠ به 

بیش از ١٠ میلیون تومان در اسفند 9٧ رسید.

میانگین قیمت مسکن در اسفندماه در مقایسه 
بــا بهمــن مــاه 8/ 8 درصــد افزایــش یافــت که 
ایــن میزان تــورم ماهانه بعد از شــهریور ماه 9٧ 
بی ســابقه بــود. ایــن در حالــی اســت کــه حجم 
معامات خرید وفروش واحدهای مسکونی نیز 
اسفندماه در مقایسه با بهمن ماه ٣۵درصد رشد 
کــرد. کاهش نرخ ســود بانک ها در ســال ١٣9٦و 
افزایش تســهیات مســکن شــروع خوبی برای 
ایجاد رونق مســکن در این سال بوده است. بازار 
مســکن در سال ١٣9٦ از رکود ٤ ساله خارج  شده 
و خریــد و فروش نســبت به ســال قبــل افزایش 
 یافته اســت. شــیب افزایش در بهار، تابســتان و 
پاییز مایم بوده ولی در زمستان جهش قیمتی 
تحت تأثیر شــرایط اقتصادی کشور اتفاق افتاد. 
این روند افزایشــی در ســال 9٧ ادامــه پیدا کرد و 
در پاییــز ١٣9٧ به اوج خود رســید. در واقع دلیل 
افزایش قیمت مسکن از زمستان سال 9٦ تا آخر 
9٧ را می توان کاهش نرخ سود بانکی در سال 9٦ 
و افزایــش قیمــت ارز و افزایش قیمت مصالح 

ساختمانی در سال 9٧ دانست.
ë روند افزایشی قیمت مسکن در کل کشور

همزمــان با تهران قیمت مســکن در کل کشــور 
در ســال 9٧ بــا رشــد قیمت مواجه بــود اما روند 
افزایشی قیمت در شهرهای دیگر شیب کندتری 
نسبت به شهر تهران دارد. بیشترین رشد قیمت 
مسکن در شهرهای کشــور، در سال های ١٣9١ تا 
١٣9٧، در نیمه دوم ١٣9١ و نیمه اول ١٣9٧ بوده 
که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
به ترتیب ٢٧/٤ و ٢٠ درصد افزایش داشته است. 

در مقابــل، کمترین رشــد، مربوط بــه نیمه دوم 
١٣9٤ بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد 

مسکونی ٠/9 درصد کاهش داشته است.
ë نرخ اجاره دنبال رو قیمت مسکن

ســال های  در  مســکن  ماننــد  نیــز  بهــا  اجــاره 
گذشــته روند رو به رشــدی داشــته و در ســال 9٧ 
نــرخ اجــاره رکــورددار ســال های اخیر بــود. روند 
تغییــرات متوســط مبلــغ اجــاره یــک مترمربع 
زیربنای مســکونی در شــهر تهــران از ســال 9٠ تا 
9٧ افزایشــی بوده و از9 هزار تومان در سال 9٠ به 
٣٣ هزارتومان در ســال 9٧ رســیده است. اجاره 
مسکن، در بهار و تابستان هر سال با رشد روبه رو 
شده و در پاییز وزمستان با کاهش تقاضا، کاهشی 
می شــود. ولی این روند طبیعی در زمســتان 9٦ 
به علت رشــد و جهش قیمت مســکن متوقف 
شــد و متوسط اجاره افزایش یافت و همین رویه 
در ســال 9٧ نیز تکرار شــد. از ابتدای سال 9٦ و با 
شــروع رشد قیمت مسکن، مبلغ اجاره نیز رشد 
بیشــتری گرفــت و در تابســتان 9٧ به رشــد ١١/٢ 

درصدی رسید.
ë قیمت زمین به آسمان رسید

رونــد تغییــرات متوســط قیمــت فــروش یــک 
مترمربــع زمیــن یا زمین ســاختمان مســکونی 
کلنگی در ســال 9٠ تا 9٧ افزایشــی بــوده و از یک 
میلیــون و ٦٠٠ هــزار تومان در ســال 9٠ به حدود 
١٠میلیون تومان در سال 9٧ رسید. بیشترین رشد 
قیمت زمین در شهر تهران، از سال 9٠ تا 9٦ هم 
ســو با افزایش قیمت مسکن در سال 9١ بوده که 
میانگیــن قیمت هــر مترمربع زمین حــدود ٤٠ 

درصد افزایش داشــته اســت. با شــروع سال 9٦ 
و خــروج مســکن از رکــود و افزایش قیمــت آن، 
روند افزایشــی قیمت زمین نیز با شیب تندتری 
پیش رفت. همچنین در پاییز ١٣9٧ رشد قیمت 
زمیــن بــه ٢٤/9 درصــد رســیده اســت. شــروع 
افزایش قیمت زمین خود عاملی برای افزایش 
قیمت مســکن است. کارشناســان در خصوص 
روند افزایشــی قیمت زمین این تحلیــل را ارائه 
می دهند که نحوه رشــد قیمت زمیــن می تواند 
ارزیابــی بهتــری بــرای پیش بینی رونــد افزایش 
قیمت مسکن باشد. همزمان با افزایش قیمت 
مســکن، تمایل ســازندگان به خریداری زمین و 
ملک کلنگی باا رفته که همین موجب افزایش 
قیمت هــا می شــود. بیشــترین نوســان قیمــت 
مسکن از سال 9٠ تا 9٣ مشاهده می شود. از سال 
9٥ تا 9٦ قیمت زمین در تهران دارای نوسان کم 
بوده است و پس از آن نوسان شدت گرفته است.

با توجه به این آمار قیمت مسکن، قیمت زمین 
و قیمت اجاره بها از سال 9٠ تا 9٧ روند افزایشی 
داشــته اســت و در برخی سال ها جهش قیمتی 
رخ داده و در ســال هایی نیــز به خاطر رکود رشــد 
قیمت هــا اندک بوده اســت. با توجه به بررســی 
تغییرات بازار مســکن از ابتــدای دهه 9٠ تاکنون 
کارشناسان پیش بینی می کنند به خاطر جهش 
قیمتی مسکن در سال 9٧ این بازار دیگر کشش 
قیمت هــای بااتر را نــدارد و باید منتظر رکودی 
دوباره در بخش مسکن باشیم که با توجه به این 
شرایط رشد قیمت ها در سال 98 اوج نمی گیرد و 

نوسان قیمت اندک خواهد بود.

مسکن سیل زده
سیل، مشکات مسکن را چندبرابر کرد

زمان حمله به تحریم های غیرقانونی امریکاست

می توانم ثابت کنم که خروج از برجام به نحوه ای که امریکا 
اقدام کرده با هیچ کنوانسیون و قانون بین المللی همخوانی 

ندارد و دیدیم که شکایت از امریکا در دیوان دادگستری اهه 
بر همین اساس پاسخ داد و ما موفق شدیم. بعد از ملی شدن 
صنعت نفت و گرفتن رأی موافق از دیوان دادگستری اهه که 

انگلیس علیه ما اقامه دعوا کرده بود، دیگر رأیی به این زیبایی و 
صراحت نداشتیم

بــود. وقتــی بــرای توســعه آماده می شــدیم و 
بعــد از برجــام ســیلی از ســرمایه گذاران برتر 
دنیــا به صنعت نفت ایران ســرازیر شــده بود 
و می خواســتند که خودشــان را بــه اقتصاد ما 
بواســطه ایــن صنعــت جــذاب وصــل کننــد، 
برخی مانع شــدند. این موضوع هزینه خروج 
از برجام را برای امریکا بسیار گران می کرد. اما 
ما این فرصت تاریخی را با سیاست های غلط 
و خود تحریمی از دست دادیم. از همان سال 

9٤ پایه های تحریم 9٧ را بنا کردیم.
ریاســت  دوره هــای  آخــر  از  متأســفانه 
جمهوری اوباما استفاده نکردیم که بخواهیم 

قراردادی امضا کنیم.
ë  قراردادهای نفتی می توانست مانع از خروج 

امریکا از برجام یا تحریم شود؟
مســلماً اگر امروز ١٥ قرارداد نفتی داشتیم 
شــاهد اتفاقی بودیم کــه در دوره قراردادهای 
بــای بک رخ داد. آن زمان تحریم ها را با بیش 
از ٢٠ قــرارداد جــذب ســرمایه خارجی با همه 
شرکت های آسیایی، اروپایی و امریکای جنوبی 
شکســت دادیم. ما در آن دوره با وجود همین 
تحریم هــا کــه از ســوی امریــکا بود توانســتیم 
از اختــاف منافــع بیــن اروپا و آســیا بــا امریکا 
استفاده کنیم و با همه کشورهای مهم اروپایی 
مثل انگلیس، فرانسه، ایتالیا، هلند و دانمارک 
قرارداد ببندیم و با کره و چین و حتی ژاپن هم 
قرارداد بســتیم. نتیجه آن شــد که مدیرعامل 
یک شــرکت نفتی در همایشی در لندن اعام 
کــرد هر قرارداد نفتی کــه ایران می بندد مانند 
میخی بر تابوت تحریم های امریکاست. یعنی 
پیروزی ١٠٠ درصدی سیاست های نفتی ایران 

کــه 8 درصــد رشــد اقتصادی بــرای ایــران به 
همــراه می آورد. اما در ســال های اخیــر با این 
سیاستی که از سوی تصمیم سازان کشور دیکته 
شــد، کار بــه جایی رســید کــه امریکایی هــا در 
تحریم ما را این طور تحت فشــار قرار داده اند. 
مگر آنکه ما تاش کنیم به اصل تحریم حمله 

کنیم.
ë  چطــور می توانســتیم از ایــن تضــاد منافــع 

استفاده کنیم؟
اینکــه حتــی شــوروی ســابق هــم ماننــد 
مــا مســتقانه مقابــل امریــکا نایســتاد، یــک 
خاصیت بزرگ داشــت. ایــن موضوع در کنار 
سیاســت های دیوانه وار ترامپ در امریکا یک 
مطلبــی را بــه دنیا ثابت کــرد و آن هــم بازی 
کردن جهان در چارچوب طراحی شده توسط 
امریکاســت و ابزار این بازی و آقایی امریکا بر 
دنیا هم دار است. این تلنگر بزرگی بود که ما 
به جهان زدیم. اگرچه خود قربانی بودیم. به 
طوری که می بینیم اتحادیــه اروپا امروز برای 
کاهش این نقش و حفظ برجام تاش می کند 
و به دنبال باز کردن منافذی نظیر SPV است. 
درســت اســت که این ها فقط منفذ اســت اما 
مــا می توانیــم از این فرصت با سیاســت های 
درست، مذاکرات و فشــار استفاده کنیم. اان 
انگیزه هایــی برای همراه شــدن اروپــا با ایران 
وجــود دارد. از طــرف دیگر چین و روســیه که 
در برجام همراه ایران بودند، اان تحت فشار 
امریکا قرار گرفته اند و می توان از این فرصت 
اســتفاده کرد. البتــه منافع کشــورها در رابطه 
تجاری با امریکا چندین برابر ایران اســت اما 

ë  چرا صنعت نفت ما به این شــدت آســیب
پذیر شده است؟

در سال 9٧ گرفتاری ایران در خروج امریکا 
از برجام و برگشــتن تحریم های بســیار بسیار 
ســخت که با شــدت در حال اجراست، دوباره 
اوج گرفــت. گروه امریکایی اقــدام علیه ایران 
تاکنون به بیش از ٤٠ کشور دنیا سفر کرده تا با 
تهدید و تطمیع آنهــا را با خودش همراه کند 
و فعاانه علیه ما اقدام می کنند. خب چگونه 
اســت که ما به اینجا می رسیم و اینقدر آسیب 
پذیر می شــویم؟ اعتقاد من این اســت که آن 
تفکر توســعه ای که بشــدت در نیمه اول دهه 
١٣٧٠ شــروع شــد، با جذب ســرمایه خارجی 
برای توســعه میدان مشترک پارس جنوبی و 
ظرفیت ســازی بیش از یک میلیون بشــکه که 
ظرفیــت تولید نفت ما را بــه ٤ میلیون و ٣٥٠ 
هزار بشکه رساند، باید ادامه پیدا می کرد و جلو 

می رفت.
دوم در صنعــت نفــت و گاز بخصوص در 
اکتشــاف و تولید که ریسکی ترین نوع صنعت 
در تمام دنیاست، باید عاقانه و با برنامه جلو 
می رفتیم. هیچ کشوری جز چند کشور شبیه ما 
حاضر نیستند که پول هایشان را در این بخش 
خــرج کنند و ایــن کار را به دوش شــرکت های 
نفتی می گذارند. چراکه آنها بلد هستند چطور 
از ریسک پول بسازند و به همین خاطر امروزه 
میلیاردهــا دار ســرمایه انباشــته و ســودهای 
ساانه دارند که گاهی با همه درآمد کشورهای 
نفتــی برابــری می کند. همه دنیا ایــن روش را 
دنبــال می کننــد، امــا ما می خواســتیم خاف 
آن حرکــت کنیم. به طوری که در ســال ١٣8٤ 

با تغییر دولت سیاست های توسعه ای عوض 
شــد و این ادامه پیدا کرد تــا زمان تحریم های 
ســازمان ملل متحــد که دیگر نمی شــد کاری 

انجام داد.
با گذشــت آن دوره ها شاهد برجام بودیم. 
بــا این امید که تحریم های ســازمان ملل کنار 
برود و جریان توسعه مجدداً با کمک سرمایه 
خارجــی برقــرار شــود. این تفکر آنقــدر جدی 
بود که شرکت ملی نفت و به طور کلی وزارت 
نفــت هم کارها و مذاکــرات نفتی را همگام با 
مذاکرات هسته ای جلو می برد. نگاه توسعه ای 
بــود اما توقف آن نگاه بعد از برجام به کشــور 
ضربــه دیگــری زد. آن برنامــه می توانســت 
کشور را به جایی برساند که آنقدر برای توسعه 
قــرارداد بســته باشــیم و شــرکت های بــزرگ 
نفتــی کــه ابی هــای قدرتمنــدی در تعییــن 
سیاســت های بین المللی دارند را درگیر کرده 
باشیم و اقتصادشان را با اقتصاد خودمان گره 
می زدیم کــه امکان تحریم به این شــکلی که 

امروز شاهد آن هستیم اتفاق  نیافتد.
من معتقدم هر گروه سیاســی و هر کســی 
کــه باعث شــد نــه تنهــا روند توســعه متوقف 
شــود بلکــه به عقــب برگردیــم، دولتــی که از 
مواضع خود تحت این فشــارها عقب نشینی 
کــرد، وزارت نفتــی که پا پس کشــید و خودش 
را محــدود کرد، همه عامان ایــن حادثه اند و 
باعث شــده اند که امریکا امروز براحتی بتواند 

ما را تحریم کند.
اتفاقاتــی کــه در ســال 9٧ رخ داد نتیجــه 
چندیــن ســال انتخــاب سیاســت های غلــط 

ایــن جنگ تعرفه و سیاســت های یک جانبه 
امریــکا، چــه در رابطه با ســازمان ملل متحد 
و چــه در برابر کشــورهای جهــان و روش های 
ترامــپ در تحقیر این کشــورها می تواند برای 

ما فرصت باشد.
در پــی ایــن اتفاقــات دنیا درحــال فاصله 
گرفتــن از دار اســت. برای مثال چیــن و ژاپن 
کشــورهایی هســتند که چندان رفیق نیســتند 
اما تصمیم گرفته اند کــه روابط تجاری خارج 
از کانــال دار برقرار کننــد. این اتفاق میمون و 
ناشی از تلنگرهایی است که ما به جهان زدیم. 
اتحادیــه اروپا هم به دنبال تقویت یورو به این 
منظــور اســت. البتــه دار به انــدازه ای بــازار را 
تصاحب کرده اســت که کنار گذاشــتن آن کار 
راحتی نیســت. سال ها قبل در اوپک پیشنهاد 
شده بود که معامات نفتی را از حالت داری 
خــارج کننــد امــا بــا بررســی بــازار ایــن نتیجه 
حاصل شد که هیچ ارزی توانایی جایگزینی با 
دار را نــدارد. حتی گردش پولــی دار در ژاپن 
بیــش از گــردش پولی ین اســت. بــا این حال 
می شــود از ظرفیت های اندک موجود به نفع 

کشور استفاده کرد.
ë ما باید چکار کنیم؟

باید به تحریم های امریکا حمله کنیم.
ë آیا ابزار این حمله را داریم؟

مــن بارها و بارها و بارهــا تأکید کرده ام که 
مــا ابــزارش را بخوبی داریــم و نمی دانم چرا 
ایــن کار را انجــام نمی دهیــم. با بررســی های 
دقیق حقوقی و مطالعاتی که کردم، می توانم 
ثابــت کنم که خروج از برجــام به نحوه ای که 
امریکا اقدام کرده با هیچ کنوانســیون و قانون 
بین المللــی همخوانــی نــدارد و دیدیــم کــه 
شــکایت از امریــکا در دیوان دادگســتری اهه 
بر همین اساس پاسخ داد و ما موفق شدیم. 
بعد از ملی شدن صنعت نفت و گرفتن رأی 
موافــق از دیوان دادگســتری اهه که انگلیس 
علیه مــا اقامه دعوا کــرده بود، دیگــر رأیی به 
ایــن زیبایی و صراحت نداشــتیم. در این رأی 
تمام قضات به اتفــاق آرا تحریم های امریکا 
را محکوم کرده اند. این حکم ازم ااجراست 
امــا امریکا اجرا نکرد. این کشــور و متحدانش 
بدترین اقدامات را علیه کشــور مــا کرده و هر 
روز هــم در منطقــه علیه ما توطئــه می کنند. 
حــاا که ما حکــم علیه ایــن کشــور گرفته ایم 
باید آن را اجرا کنیم. نباید دســت روی دست 

گذاشت.
ë  چه کســی بایــد حکم را اجــرا کند که دســتور

برداشته شدن تحریم ها داده شود؟
شــورای امنیت ســازمان ملــل متحد. من 
بارها به تمام مسئوان گفته ام که قبل از اینکه 
دیر شود باید شکایت کنیم و عدم اجرای حکم 
صریح دیوان دادگســتری اهــه که برای همه 
اعضای ســازمان ملل متحد ازم ااجراست و 
اســتیناف هم ندارد. امریکا حق وتو در شورای 
امنیت را هم ندارد. چراکه شــکایت علیه این 

کشور است.
ë آیا کشورهای دیگر هم وتو نخواهند کرد؟

امــکان آن بســیار ضعیــف اســت. چراکــه 
آنها ثابت کرده اند که می خواهند برجام زنده 
بمانــد و همین طــور یــک نهاد ســازمان ملل 
علیه رأی یک نهاد دیگر خود رأی نخواهد داد. 
بنابراین شانس موفقیت ما بسیار بااست که 

یک قطعنامه علیه امریکا بگیریم.
ë آیا امریکا اجرا می کند؟

اگــر اجــرا هــم نکنــد دو خاصیــت دارد. 
نخســت دســت ما در معامات نفتی و تمام 
مذاکــرات پــر خواهد بــود؛ دوم آنکه هم همه 
دنیــا امریــکا را به عنوان یک متمــرد از قوانین 
بین المللی خواهند شناخت و هم کشورهای 
دنیــا یک محمل حقوقی پیدا خواهند کرد که 
بــا تحریم های امریکا همراهــی نکنند. چراکه 
قطعنامه هــای ســازمان ملل بــرای همه دنیا 

ازم ااجراست.
اینهــا راه هایی اســت کــه مــا در آن حرکت 

نمی کنیــم و مــن نگــران هســتم. تحریم ها را 
می توانیم ریشه ای حل کنیم.

ë سال ١٣٩٨ وضعیت چگونه خواهد بود؟
اگــر مــا مســأله تحریم هــا را ریشــه ای حل 
نکنیم در سال جدید به سختی گرفتار خواهیم 
شــد و حداکثــر می توانیــم یک میلیــون و ٢٠٠ 
هزار بشــکه نفت بفروشــیم. لذا قانون بودجه 
تحقق پیدا نخواهد کرد. امیدواریم که قیمت 
نفــت بااتــر از ٥٤ داری باشــد کــه در بودجه 
دیده شــده است و بخشــی از کمبود را جبران 
کنــد. امــا بــه هرحــال بســیاری از بنگاه هــای 
اقتصادی کشــور در حال فروپاشــی هســتند و 
این هــا مالیات بــده بودند و ســهم زیــادی در 
تأمین بودجه داشتند، از این رو احتمااً اهداف 
مالیاتــی تحقــق پیــدا نخواهــد کرد و کشــور با 
کســری بودجه ای ســنگین مواجه خواهد شد. 
این موضوع روی مباحثی نظیر اشتغال و رشد 

اقتصادی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
اولویــت نفــت فعــًا فــروش اســت و باید 
تمام تاشش را برای فروش نفت به کار گیرد 
و پول آن را به کشور بازگرداند. کار بسیار سختی 
خواهد بود. اگر تغییری رخ ندهد، کسی انتظار 
زیــادی نــدارد که صنعــت نفت غیــر از نفت 
فروشی در سال 98 بتواند کاری را انجام دهد.

ë  یعنی توسعه در سال٩٨ کاماً متوقف خواهد
شد؟

باید گوشه هایی از کار انجام شود تا ظرفیت 
تولیــد نفــت و گاز حفــظ شــود. در تحریم این 
کارهــا توســط شــرکت های ایرانی بایــد انجام 
شــود و ایرانی ها پول و تکنولوژی کافی ندارند. 
امــا درحدی که به صورت نرمال ســطح تولید 
را نگــه داریــم بایــد ایــن شــرکت های موجود 
کامــاً حمایــت شــوند و ایــن حمایــت باید با 
مــدل جدیدتر قراردادهای نفتی انجام شــود. 
شــرکت ملی نفت بایــد دوباره قــرارداد نفتی 
طراحی کند و در این قرارداد ها توجه به روش 
کار آسان با شرکت های داخلی شود. معتقدم 
دیگــر مدل هایی که برای پســا برجام طراحی 
کــرده بودیم کارآیی ندارد و باید موانع موجود 

برداشته و قراردادهای حمایتی تنظیم شود.
ë  از نظر شما مثبت ترین اتفاق صنعت نفت

در سال ٩٧ چه بود؟
افتتــاح فازهــای پاایشــگاه ســتاره خلیــج 
فارس اتفاق بســیار خوبی بود که افتاد. اگرچه 

این پاایشگاه سال ها بود.
ë  در بخشــی از صحبت هایتــان بــه ضریــب

بازیافت نفت خام اشاره کردید. در دوره تحریم 
و بدون تکنولوژی های به روز دنیا توان افزایش 
آن وجود ندارد. اما آیا آماری هســت که میزان 

زیان ایران از این عدم توسعه را نشان دهد؟
اگــر قــرار بود کــه ضریب بازیافــت مخازن 
نفتــی ما ٥٠ درصد باشــد میــزان ذخایر قابل 
اســتحصال کشــور ١٥٠ میلیارد بشــکه اضافه 
می شــد و با در نظر گرفتن متوسط قیمت١٠٠ 
دار برای هر بشکه نفت خام، ١٥ تریلیون دار 

ثروت ملی ایجاد می شد.
اما با روشــی که امــروز ادامه می دهیم این 
پــول را دور می ریزیــم و در حقیقــت ثروتمان 
را زیر زمین دفن خواهیم کرد. معنی توســعه 
همین افزایش ضریب بازیافت اســت. عراق 
اکثر پروژه های جدیدش روی افزایش ضریب 
بازیافــت متمرکز اســت. بــا افزایــش ضریب 
بازیافــت خودشــان را بــه اینجــا رســانده اند و 
بــرای ما هم شــدنی اســت. اما آنهــا راهش را 
پیدا کرده اند. تکنولوژی و پول ســرمایه گذاران 
خارجــی را آورده انــد و اان هم بــرای تولید ٦ 
میلیــون بشــکه در روز هدف گــذاری کرده اند. 
امــا مــا کجــا هســتیم؟ دور هــم نشســته ایم و 
را  بــا درگیــری و خــود تحریمــی فرصت هــا 
می ســوزانیم. نتیجه هم این چیزی اســت که 
امروز هســتیم. باید فکر کنیم و زیرســاخت ها 
رو فراهــم کنیــم. اگر تغییــری در روند موجود 
ایجاد نکنیم سال های بسیار سختی در انتظار 

ماست.



ë یاس امین الدوله
مجموعه داستان »یاس امین الدوله« به قلم سمیه 
کاظمی حسنوند توسط نشـــر ورا منتشر شده است.
بیشتر داستان های این مجموعه به بیان معضات 
اجتماعی پرداخته و آنها را از این منظر مورد بررسی 
قرار داده اســـت. محور بیشـــتر این داستان ها شامل 
مســـائلی مانند تنهایی، جهل، زنانگی های معمول 
در ایه هـــای پاییـــن اجتمـــاع، خرافه پرســـتی، فقر، 
ارتکاب جرایم، دسیســـه چینی های خرد و کان و... 
است. در این میان، تنهایی انسان معاصر که با وجود 

زندگی شـــهری گریبانگیر افراد است، در بیشتر داستان ها خودنمایی می کند و از 
درون مایه های اصلی این مجموعه داســـتان محســـوب می شود. آدم هایی که از 
شدت تنهایی به مصاحبت و مجالســـت با حیواناتی چون اک پشت، چلچله، 
ســـگ و.. روی آورده انـــد و زنانی که دائـــم در ترِس تنها ماندن و از دســـت  دادن 
زندگی می کنند و برای مقابله با این هراس به هر عملی دست می زنند، بخش 
عمده ای از این قصه ها را به خود اختصاص داده اند. مکان وقوع داستان ها بیشتر 
در مناطق شـــهری و گاهی نیز روستایی است که فضاســـازی های داستانی را نیز 
تحت تأثیر قرار داده است. سنجد و تاتوره؛ من جاناتان مرغ دریایی نیستم؛ قند 
عسل؛ چلچله ای با بال های ابریشمی؛ گل و مرغ؛ ماه مشتعل، یاس امین الدوله، 
کت قرمز، گالری خیابان جردن و شـــاندیز داســـتان های این مجموعه به شمار 

می روند که در فضایی فراواقع گرایی یا سوررئال نوشته شده اند.
ë زندگی خانم کاتیوشا ب. و همکاران تمام فلزی اش

کتاب »زندگـــی خانم کاتیوشـــا ب. و همکاران تمام 
فلزی اش« رمانی اســـت که در بیست و شش فصل 
توسط لیا پاپلی یزدی نوشته شده و انتشارات روزنه 
آن را منتشر کرده است. موضوع این رمان دختری نه 
چندان زیبا و نیمه فلزی به اسم کاتیوشا ب است که 
ترکیبی از انسان و اسلحه کاتیوشا هفتاد و دو انچری 
اســـت. کاتیوشا که کارمند اداره موش های کور است، 
یک روز صبح پاکتی حاوی حکم انتقالش به اداره ای 
دیگـــر را دریافت می کند و یک ماه فرصت دارد تا به 

کارهایش رســـیدگی کند. داستان با فضایی معمایی و پرکشش شروع می شود و 
خواننده به مرور با شخصیت کاتیوشا آشنایی بیشتری پیدا می کند.

زندگی کاتیوشا شبیه سایر شـــهروندان درجه یک شهر اسلحه هاست. جز اینکه 
او در ذهنـــش رازی پنهان، مخوف و از منظر اســـلحه ها مســـتحق مرگ دارد. راز 
او خواندن کتاب در شـــهری است که کتابخانه اش جز100 کتاب تأییدشده، کتاب 
دیگری ندارد. کاتیوشـــا از طریق مطالعه و تأمل، بتدریج دوســـتانی می یابد که 
دور از شـــهر خاکستری پر از خشونت، در دنیایی رنگین و پویا، زیر زمین و اعماق 
رودخانه زندگی می کنند. رابطه با همین افراد زندگی خانم کاتیوشـــا ب. را به دو 
بخش تقسیم می کند. روزها با همکاران تمام فلزی و شب ها با دوستان غیرفلزی 

که موجوداتی فرهیخته و دارای احساسات هستند و به امکان تغییر باور دارند.
ë تامارا

داســـتان بلند »تامارا« نوشته فاطمه کریمی توسط 
انتشارات معین راهی بازار نشـــر شده است. در این 
داســـتان، راوی کـــه زنی به نام اِلی اســـت ماجراهای 
زندگی خـــود را بـــرای خواننده روایـــت می کند. اِلی 
بـــا اینکه از همســـر خود جدا شـــده، اما بـــه همراه او 
پســـرش بدون اطاع دیگران از ایـــن جدایی در یک 
خانـــه زندگی می کنـــد. این پنهـــان کاری باعث بروز 
دردســـرهایی برای راوی می شـــود که حـــوادث این 
داســـتان را رقم می زنـــد. »تامارا« نیز زنـــی از اهالی 

قفقاز است که سال ها پیش همســـر پدر اِلی بوده و همان زمان در حال بارداری 
به اجبار پدرش از ایران به روســـیه فرار کرده اســـت. زنان و مردان قصه »تامارا« 
حکایت های عاشـــقانه ای را به همراه دارند و به همین دلیل خواندن این کتاب 
132 صفحـــه ای بـــرای مخاطبـــان عاقه مند به داســـتان های رمانتیـــک ایرانی 
پیشـــنهاد مناسبی به نظر می رسد. فاطمه کریمی پیش از این رمان »در سکوت 

یک زن« را نوشته که سال 85 توسط همین ناشر منتشر شده است.
ë کارآگاه دهکده

مجموعه داســـتان »کارآگاه دهکده« نوشـــته ویلیام 
فاکنر توسط احمد اخوت ترجمه شده و نشر افق آن 
را منتشـــر کرده است. این کتاب شامل شش داستان 
از ویلیام فاکنر در ژانر کارآگاهی است که در مجموعه 
میراث فاکنر منتشـــر شده اســـت. »جنگل بزرگ«، 
»گنج نامه« و »اســـب ها و آدم ها« سه کتاب قبلی از 
همین مجموعه اند که پیش از این با ترجمه اخوت 
منتشر شده بود. داستان های کتاب »کارآگاه دهکده« 
در عین حال که هر یک به تنهایی هویت مســـتقلی 

دارند، اما به هم پیوسته  هم هستند و قابلیت تبدیل شدن به یک رمان را دارند. 
پنج داستان این کتاب از مجموعه »ترفند شوالیه« فاکنر انتخاب شده که محتوای 
آنها نیز یک رمان را تشـــکیل می دهد اما به یکدیگر وابســـته نیستند. مترجم به 
جای داســـتان »ترفند شـــوالیه« داســـتان »مو« را ترجمه کـــرده و آن را در کتاب 

»کارآگاه دهکده« قرار داده است.
شـــخصیت اصلی داســـتان ها وکیل و کارآگاهی به نام گاوین اســـتیونز اســـت که 
نویسنده او را بر اساس زندگی و شخصیت دوست صمیمی اش فیل استون خلق 
کرده و این شـــخص در زندگی فاکنر بســـیار اثرگذار بوده اســـت. دود؛ تارک دنیا؛ 
دســـتی روی آب ها؛ فردا و شب غلط بنماید ســـایر داستان های این کتاب است. 
همچنین در آســـتانه کتاب؛ فیل اســـتون فاکنر و آثاری که گاوین استیونز در آنها 

حضور دارد و سالشمار زندگی گاوین استیونز بخش های دیگر این کتاب است.
ë دو پّله گودتر

مجموعـــه داســـتان »دو پّلـــه گودتر« نوشـــته مهیار 
رشیدیان توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است. 
ایـــن کتاب شـــامل چهارده داســـتان اســـت که فقر، 
اعتیاد، عاشـــقانه های کهِن تلخ و دردناک مضمون 
اغلب آنها را تشـــکیل داده اســـت. اغلب داستان ها 
در فضای محات و خانه های قدیمی روایت شده و 
نویسنده از واژگان و عباراتی چون امامزاده، سقاخانه، 
قلعه، نقوش اسلیمی، کوبه در و عباراتی از این قبیل 
برای فضاســـازی جهان داســـتان های خود استفاده 

کرده اســـت. همچنین گم شـــدن و گم کردن، ســـرباز و افســـر و سرهنگ، بساط 
تریاک کشی، سوگواری، خاکسپاری، فضای گورستان، پختن حلوا، خراشیدن سر 
و صورت توســـط زنان و صحنه هایی از این دست، در داستان های این مجموعه 

مکرر دیده می شود. 
پای گلدسته های زیدبن علی؛ دو پّله گودتر؛ کاشی رنگ باخته 65؛ معصومه؛ تصنیف 
خاک؛ قفس؛ انشای سایه ها؛ 222 – الف – 222؛ منظره؛ دارا نقاش ساختمان؛ پرده ها؛ 
باد لباس ها را می برد؛ حاج لطف اه، دبلنا و مشق فرشته ها عناوین داستان های این 
مجموعه هستند. رشیدیان که نویســـنده ای اهل خرم آباد و دانش آموخته ادبیات 
نمایشی است و نمود این رشته تحصیلی در داستان هایش کاماً مشهود است، پیش 
از این داستان بلند »آقارضا وصله کار« را در کارنامه ادبی خود داشته است. او برخی از 
داستان های این مجموعه را به سیدفرید قاسمی، احمد محمود، هوشنگ گلشیری و 

کنیز وی منیرو روانی پور تقدیم کرده است.
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آیناز محمدی
خبرنگار

 تازه های
 نـــــشر

ــد جنایت  ــ ــتان »بازخوانی چن ــ ــه داس ــ مجموع
ــه قلم  ــ ــتان ب ــ ــــش داس ــامل ش ــ غیرعمدی« ش
محبوبه موسوی است که توسط نشر آگه منتشر 
شده است. همان گونه که از نام کتاب برمی آید، 
ــه در فضای جنایی،  ــ ــتان های این مجموع ــ داس
ــده و با استفاده از  ــ ــته ش ــ معمایی و وهمی نوش
شش موضوع مختلف به روایت رفتار مجرمان 
و انگیزه های آنان از ارتکاب جرم پرداخته است. 
این داستان ها به گونه ای نوشته و پرداخت شده 
که حتی اگر خواننده عاقه چندانی به مطالعه 
قصه هایی از این دست نداشته باشد نیز با توجه 
ــازی و بومی سازی موضوع، مخاطب  ــ به فضاس
ــانی تا انتهای هر داستان با خود همراه  ــ را به آس
می کند.بدیهی است که توصیف کامل جزئیات 
فضای هر یک از این قصه ها و استفاده از عناصر 
وهم و ترس در شکل گیری داستان های جنایی 
این مجموعه بسیار اثرگذار بوده است. تاریکی، 
ــای نیمه باز،  ــ ــایه ها، دره ــ ــــودی، س ــام، رازآل ــ ابه
ــای  ــ ــــب و زمزمه ه ــای غری ــ ــــدن، آواه ناپدیدش

مخوف، استفاده از جانورانی چون سگ و جغد 
و گیاهان عجیب و افسانه ای، محل هایی چون 
خانه های متروک، گورستان، سرداب و باغ های 
مملو از انبوه درختان و... از جمله همین عناصر 
ــــت که در جای جای کتاب برای  و شاخص هاس
شکل گیری قصه جنایی و پیشبرد آن به کمک 
نویسنده آمده است. موضوعات قصه ها کامًا 
ــوادث جهان  ــ ــــت و ح ــر اس ــ ــــوس و باورپذی ملم
ــدا از رخدادهای  ــ ــا ج ــ ــــزی دور ی ــتان ها چی ــ داس
ــــت. بنابراین اگر قتلی رخ داده یا  روزگار ما نیس
ــداری با راوی  ــ ــود دارد، همذات پن ــ معمایی وج
ــــت که آن رویداد  ــــخصیت های داستان اس یا ش

را هم جنس و شبیه به اتفاقات واقعی می کند.
ــتان های  ــ ــترک داس ــ ــــی از نقاط مش ــایعه یک ــ ش
موسوی در این مجموعه است که به عنوان یک 
ــده و به صورت  ــ ــــاک حل معماها ش گمان، م
ــر انتقال می یابد  ــ ــفاهی از فردی به فرد دیگ ــ ش
ــتری از ابهام قرار داده تا فضا  ــ ــوژه را در بس ــ تا س
ــــی آماده کند.  ــتان های جنای ــ را برای تولید داس
ــــی  ــه نهایی اطاعات وارس ــ ــایعه ها که نتیج ــ ش
نشده اند، حین انتقال، تحریف نیز می شوند تا 
محصول نهایی آنها بسرعت منتشر شده و در 

نگاهی به مجموعه داستان »بازخوانی چند جنایت غیرعمدی«
روایت جنایات براساس شایعات 

ــــم جادویی و داستان  نیز که آمیخته ای از رئالیس
معمایی است.

ــرازو نیز که  ــ ــتان ت ــ نکته قابل توجه دیگر در داس
ــــون خیانت زنان و  ــایعات پیرام ــ بی ارتباط با ش
مردان نیست، استفاده از ترازو به عنوان سمبل 
عدالت و انصاف است که وسیله محک، فریب، 
درآمدزایی و نشانه ای بر عقوبت و مجازات شّر 
ــــت. مرد مجرم که گویی بین مرگ و  و بدی هاس
زندگی یا حبس و رهایی گیر افتاده، حین ارتکاب 
ــــت  ــرازوی خویش نیز هس ــ ــرم دائم نگران ت ــ ج
ــتکاری کردن  ــ ــیادی و دس ــ ــــن با ش ــه پیش از ای ــ ک
ــردم روزگار می گذرانده  ــ ــه م ــ ــه دروغ ب ــ آن و ارائ
است. در نهایت می توان گفت »بازخوانی چند 
جنایت غیرعمدی« بازنمایی جنایاتی است که 
ــــخصیت یا دارای  ــــط افراِد دچار اختال ش توس
خصوصیات ضداجتماعی و فاقد معیار اخاقی 
رخ داده و به همین دایل، هنجار اجتماعی آن 
را برنمی تابد و در چارچوب عرف و قانون جرم 
ــــش از این  ــوی پی ــ ــود. محبوبه موس ــ تلقی می ش
ــر«، رمان  ــ ــتان کودک »یک پرنده، یک پس ــ داس
»سکوت ها« و مجموعه داستان »خانه ای از آن 

دیگری« را در کارنامه ادبی خود داشته است.

نهایت به کلی با آنچه در ابتدای کار منتقل شده 
ــد. می دانیم که وقتی افراد بشدت  ــ متفاوت باش
ــند  ــ ــــب خبر درباره موضوعی باش ــتاق کس ــ مش
ــات موثقی به  ــ ــد در آن زمینه اطاع ــ ــا نتوانن ــ ام
دست آورند، آماده شنیدن و پذیرش شایعه ها 
می شوند. در داستان زّقوم می خوانیم:»... مردم 
ــــن. می گن پول چال  ــای خنده داری می زن ــ حرف
کرده زیر این درخت و برای اینکه کسی نزدیک 
ــه، پای زن را به آن می بسته. بچه ها  ــ درخت نش
ــانده بود و بزرگ ترها جرأت دخالت  ــ را از او ترس
ــــت. چه  ــــس طرفش نمی رف ــتند. هیچ ک ــ نداش
معلوم؟ حرف مردم!« زّقوم که در این داستان 
محور وهم و خیال قرار گرفته، درختی است که 
نقطه مقابل و متضاد درخت طوبی در بهشت 
است و به درخت شقاوت نیز تعبیر می شود. در 
این داستان گفته ها و شنیده های مردم پیرامون 
ــه پیرمرد  ــ ــای مربوط ب ــ ــــت و ماجراه ــــن درخ ای
صاحب باغ است که از قدیم موجبات رقم زدن 
فرضیه هایی آمیخته با ترس و خیال را در ذهن 

شخصیت ها فراهم کرده است.
از دیگر وجوه تشابه داستان های این مجموعه، 
ــــف معما  ــگاه قربانی، کاش ــ ــان در جای ــ نقش زن

ــــت. در  ــایی اس ــ ــاون در جنایت یا گره گش ــ و مع
ــه توأم با  ــ ــیم ک ــ ــتان زّقوم زنی را می شناس ــ داس
ــــویش در صدد حل معمای مرگ  ترس و تش
ــال های گذشته است. لیدا  ــ مرموز پیرزنی در س
ــــت که 10  ــــن نام اس ــــی با همی ــــی قصه زن پناه
ــردابی بی آفتاب سر کرده و با  ــ ــال تمام در س ــ س
پیگیری زن جوان معلمی رهایی می یابد. ترازو 
ماجرای نقشه کشیدن زنی برای قتل همسرش 
ــتان آنها  ــ ــــت و در داس حین ارتکاب خیانت اس

 ادبیات اقلیمی 
در چرخه سنت و تکرار

قدر نعمت های خدا دادی و اســـتثنایی این شهر را 
ندانیم. بعدها پی بردم که آن امکانات در آن زمان، 
در کمتر جای ایران و حتی در کمترین جای خیلی از 

شهرهای سایر کشورها وجود داشته است...« 
اما چرا مســـجد سلیمان »فوران« تا این حد در 

پلشتی و نکبت فرو رفته است؟
در تاریـــخ ادبیات جنوب خوزســـتان/ مســـجد 
ســـلیمان با نمونه هـــای همانندی از فقـــر، واپس 
ماندگی، سرسپردگی و شکست رو به رو می شویم. 
این نوع مکتب داستان نویسی، به نوع خود ویژه ای 
از ناتورئالیســـم )بنـــا به تعریف قهرمان شـــیری ( 
رسیده است. دایره های بسته بازآفرینی فرودستان، 
نمایش فقـــر و خرافه و تعارض هـــای کوربین این 
آدم ها، بیانگر حضور شخصیت هایی شهرنشین، 
اما دارای روش و رفتار پیشا صنعتی عشایری است. 
در این دور باطل، از روح زمانه و شخصیت تیپ آن 
خبری نیســـت. برای آن که مشخص تر به موضوع 
مورد نظر این تحلیل نزدیک شویم، بایسته است از 
میان نویسندگان با استعداد مکتب جنوب داستان 
نویســـی در این خطه نفتی، به سه نام اشاره کنیم 
تا به ذهن و زبان قبـــاد آذر آیین در »فوران«، نقبی 
دگرسویه بزنیم: منوچهر شفیانی )1344 تهران – 
1319 مسجد سلیمان(، بهرام حیدری )1321 الی، 
اکنون ساکن سوئد( و فرهاد کشوری )1328، اکنون 

ساکن شاهین شهر اصفهان(.
پس از منوچهر شـــفیانی و بهـــرام حیدری که 
درگیر معضات روستایی و زندگی راکد و ساکن در 
تار و پود مسجد سلیمان صنعتی مغفول مانده اند، 
فرهاد کشـــوری به میانه  شهر ســـرک می کشد تا با 
»بوی خوش آویشن« ، کودکی را در استخر کارمندی 
غـــرق و زن یک پـــادو را به خلوت فرنگـــی ببرد.... 
شـــب طوانی موسا ی فرهاد کشوری حکایت مرد 
مفلوکی است که ازحضور تابو: سندیکا هراس دارد. 
زاویه  دید دانای کل از فضای محله  فقیرنشین – ده 
فوتی های مسجد سلیمان فراتر نمی رود. موسای 
مســـتأصل در پی کســـی/ کســـانی  می گردد که در 
خوراکش  نمک می ریزند و با ســـندیکا ســـر و سری 
دارند. ابتدا به ســـراغ عبدی – کودک درمانده- که 
می رود، مادر در استمداد از شوهر، فریاد بر می آورد:

-  »قربون! کدوم جهنم دره ای رفتی؟ نفت ارث 
و میراث پدرته که شـــب و روز سر کاری؟ بیا و ببین 

موسا چه به سر پسرت آورده...«
نویسنده چه در این زمان کوتاه که تا نزدیکی های 
»درگاه آســـمانی رنگ« ســـندیکا نزدیک می شود 
و چـــه در داســـتان های اخیـــرش – حتـــی آنجا که 
جاسوس انگلیسی – سید جیکاک را باز می آفریند، 
ناتوان از خلق شخصیتی تیب – بازتاب اراده  مسجد 
سلیمان نفتگراســـت. خواننده در آثار منتشر شده  
پیش و پس از قباد آذرآیین، نمایندگان طبقه  کارگر 

را غالب می بیند.
»بختیار« »فوران« همان »موســـای کشوری« 
است: ضد سندیکا، منفعل و درخدمت مأموران... 
آذر آیین کوشیده شخصیت کوهیار – برادر بختیار 
را از تـــار و پـــود یادمانی ســـندیکا لیســـت معروف 
نســـخه ســـلیمان، بهار آقـــا اورک باز آفرینـــد، اما 
ارجاعات تاریخـــی و رویدادگاه ها  نابجا می مانند. 
آیا »صحنه ها واقعی هســـتند« تا      خواننده پذیر 

شوند؟ بی شک، نه!
»فـــوران« رمانـــی دیارگـــرا و اقلیمی اســـت که 
برخـــوردار از مصالـــح زادبومـــی می خواهـــد ریتم 
فرودســـتان رانده در کناره  شـــرکت شهر را به نسل 
ســـوم پیوند بزند. شـــخصیت های ریز و درشت – 
اصلی و فرعـــی – قهرمان و ناقهرمـــان، در فرایند 
و بازه زمانی صنعتی شـــدن مسجد سلیمان زاده 
و بالیده نمی شـــوند. اینان مهاجرند نه شـــهروند. 
خاســـتگاه، ذهـــن و زبـــان و هـــدف زندگـــی آن ها 
عشایری است. برای روشن شدن موضوع، نگاهی 
به زمان سفرنامه ای جاده ای پرویز زاهدی: »کابوس 
اقلیمی« می اندازیم. راوی سوار بر پیکاب )بارکش 
مسافربر( از مسجد ســـلیمان به هفت گل می آید 
تـــا از آن جا به درون ایه های پنهان مانده  فرهنگ 
بختیاری – خاســـتگاه نفتگران خوزستانی راه یابد: 
»گردش در بختیاری،گردش کوه و کمرسوز، گردش 
در آفاق و مناظر نبود؛ معرفت به احوال مردی بود 
که گمشده  ایشان خود ایشان بود...« در این اودیسه، 
رویدادهای شگفتی گزارش داده می شود. راوی به 
کارگران اخراجی، بازنشســـته  یا فـــراری در بلندای 
زاگرس می رســـد. میرزا احمد ســـالی دو مـــاه به او 
می گوید: »انگلیس تا این جا پیش آمد. تا بعد چه 
خواهد کرد با دیگران... ما پوست کلفتیم. ما تتمه  

آن مفاصا حساب پول نفت هستیم...«

قباد آذرآیین در نمایش شخصیت ها، گفت و 
گوهای محلی، کثرت نام های بختیاری و زبانزدها 
کاری کارستان کرده اســـت. کتاب دارای دو بخش: 
بخش طوانی نخست شهروندان واقعی حاضر( 

به ریتم کند و خستگی آوری می رسد.
»بختیـــار«  کـــه ســـه ماهـــی اســـت در بخـــش 
بیماری های خونی بیمارستان مرکزی شرکت نفت 
بســـتری اســـت در بیدارنشـــینی آخرین شب های 
زندگی اش بر آن اســـت شـــهرزادوار از سرپرســـتار 
بیمارســـتان درخواســـت کند مجالی به او بدهد تا 

رفتگان را از پستوی خیال به حضور او بیرون آورد.
نویسنده از ترکیب های کامی گویش بختیاری 
بهره می گیرد: »آل برده نجست نبریده« یا »لقمه 
ســـرگربه ای«؛ امـــا با دســـت بردن و پارســـی کردن 
ترانه ها و عبارات اصیل، کار را نازیبا و نارسا می سازد: 

جک و جانور )جک و جونور(
 یا با اعوجاع در حماســـه سرود خالو زال: لطف 
و اصالـــت آن را از بین می برد. آدم هـــای »فوران« 
به حاشـــیه رانده شـــده، منفعل و مظلـــوم، تن به 

سرنوشت ســـازمان داده شـــده داده اند. فرنگی ها 
حضوری محـــو و گـــذرا در پیرنگ داســـتان دارند: 
نویســـنده از درون ســـندیکا بی خبر است و فعاان 
آن را در بیرون و از چشـــم »بختیار«، موذی، منفرد 

و ترسو می نمایاند.
-»با نشانی هایی که ماه بانو داده بود، بختیار او 
را شناخت. خودش بود. داشت از روبه رو می آمد. 
مـــاه بانو گفته بـــود گمان می کند سردسته شـــان 
باشـــد... ریز نقش و تکیده بود. ســـبیل های انبوه 
خرمایی رنگ اش، دهانش را پوشانده بود و اصًا 
بـــه صورت اغر و پـــوزه روبا ماننـــدش نمی آمد، 

سامی کرد. صداش هم حتی مردانه نبود...
در  آذرآییـــن  قبـــاد  قلم گرایـــی  آنکـــه  بـــا 
بازآفرینی آدم های کودکـــی اش و توصیف انبوه 
مصایـــب، مضحکه و مـــرگ را درهم می آمیزد 
و به ورم خرافه ها نیشـــتر می زنـــد اما فضاهایی 
کـــه می آفرینـــد، حتـــی در تقابـــل بـــا مدرنیتـــه 
نفـــت، فـــوران روزگار نو را از خروش و جوشـــش 
بازمی دارد، او دوباره همان آدم های تکراری اش 
را احضـــار می کند. اینان، گیـــج و منگ، با طبقه 
میانه شـــرکت نفت پیونـــد ندارند، بـــرای بقای 
معیشـــتی خـــود در تنازعنـــد. رنج می کشـــند و 
سوگوارند. ایســـتایی و تکرار ارابه زنگی شان را از 
حرکت باز داشـــته و خود لجوجانه با هر چه بوی 

تغییر می دهد، درستیزند.

با توجـــه به سرشـــت دیرینه رمان کـــه تازگی 
برداشـــت از روح یـــک روزگار را بیـــان می کنـــد، 
اصالـــت زیبایی شـــناختی تلذذ ادبـــی )ادبیت( 
و پیـــام آوری )تعهد؟( آن اســـت کـــه زمینه های 
مانـــدگاری اش را فراهم می ســـازد. مگر نه آنکه 
شاهکارهای داســـتانی با چیرگی بر سایق زمان، 
مهر کاســـیک خورده اند؟ ذهنیت نویسنده هم 
چون ذهنیت دیگـــر انســـان ها، ذهنیتی تاریخی 
اســـت و تـــا حـــد زیـــادی روح زمانـــه را در خـــود 
انعکاس می دهـــد. انتخاب های نویســـنده، مهر 
و نشـــان ایده ها، ســـلیقه ها و گرایش های عصر را 
برخـــود دارند. بدون شـــک او می توانـــد تا حدی 
مســـتقل و به صـــورت عنصر انقابـــی و آوانگارد 

عمل کند....« 
سلیقه سخت گیر خواننده باختر از رمان نویس 
گیـــرا  و  پرکشـــش  کـــه  همچنـــان  دارد  انتظـــار 
می نویســـد،»... بـــا توجه بـــه بعد بازنمـــودی اش 
چیستانی رمان را بر بستر تخیلی بدیع بسیار نزدیک 
به آنچه آشـــنا یعنی برگـــردان واقعیت مورد نظر 

است، پیش بکشد....« 
با توجه به عمر کوتاه رمان پارسی ایرانی و فراز 
و فرود سبک ها به قالب ها و رویکردهای وارداتی به 
کارگرفته شده پرسشی که با خواندن هر اثر تازه ای، 
مطرح می شود، محک و معیار ترجمه پذیری آن 
است. سهم و نقش نویسنده یا ایرانی از پیشخوان 
خوانندگان باختر تا چه حد اســـت؟ و براستی قباد 

آذرآیین در فوران چه می خواهد بگوید؟
با این امید که قباد بنـــا به وعده بازبینی کتاب، 
چاپ دگرگونـــه ای از آن را عرضه دارد و آرزوی من 
که او بی شـــتاب و بی تفاوت به وسوسه های شهرت 
بنویســـد، به کاستی های چشمگیر کتابش اشاراتی 

گذرا می کنم:
1-تاریخ کشف نفت در مسجد سلیمان را بر مبنای 
اســـناد مرتبـــط و بویـــژه بایگانی پـــر کتابخانه های 
مناطق نفت خیز جنوب بازکاوی کند. کتاب شناسی 
نفت، مسجد سلیمان و فعالیت های سازمان ها و 

احزاب آن را نمی توان نادیده گرفت.
2-واژه هـــا، اصطاحـــات و زبانزدهـــا، بویژه ســـرو 

)سرود( ها اصیل بمانند و بومی زدایی نشود.
3-واژه نامـــه پایانـــی ناقـــص و نارســـا و بســـیاری 
را  متـــن  در  منـــدرج  اصطاحـــات  و  کلمـــات  از 
دربرنمی گیرد. چند نمونه: بوبرنـــگ، بیت، گر پا، 

چیتی دست مزد، قندره، لین و...
فنشت برابر با finished به معنی خاتمه کار است.

4-نویســـنده مدعـــی فـــوران )نفت( بهتـــر آنکه از 
راسته های تنگ محله های فقیر کارگری بیرون بزند 
و بنمایانـــد که دور و بر، بـــاا و زیر دکل های حفاری 
یک صد ســـال پیـــش تاکنـــون، درون یونیت های 
)units( انتقال نفت و گاز، مکینه ها و پاایشگاه ها، 
ورک شـــاپ )کارگاه(هـــا، ســـندیکاها، کلوپ هـــای 
حزبـــی، باشـــگاه های کارگـــری کارمنـــدی و بنگله 
ویاهای سینیور استاف ها )مقامات عالیرتبه( چه 

گذشته است...
5-»فوران« بیان ناکامی رنج های آقای نویسنده و 

آدم هایش است.

٭منابع در تحریریه روزنامه موجود است

نقد و بررسی رمان »فوران« اثر قباد آذرآیین

»از نظـــر من موضـــوع فقط 
به  نوشـــتن است.  چگونگی 
نظرم ایـــن یعنی همه چیز. 
مـــن می توانم از یـــک متن 
و  معترضانـــه  بی نهایـــت 
سیاسی تقدیر کنم. اگر کسی 
نویســـنده باشـــد، می تواند کاری کنـــد که توصیف 
مرگ یک قناری، مظهر کل اســـرار مرگ باشـــد.... 
چالش همین اســـت؛ ولی البته اگر درونمایه های 

فوق العاده داشته باشید...« نادین گوردیمر
حدود چهل و دو ســـال است که کودک مسجد 
سلیمانی قباد آذر آیین )1327( همچنان با همان 
کارمایه ها ور می رود و از زاد بوم اش روایت می کند. 
این فرهنگی مرد بازنشســـت، مهاجر از خوزستان 
و به ســـکنا در تهران، به راســـتی، از کـــه و برای چه 
می نویســـد؟ آیا این بار- باز هـــم »فوران« حکایت 
روستاییان پناه گرفته در قلمروی نفت است؟ این 
رمان دیارگـــرا به عنوان واگویه ای ناتمـــام و دوباره 
تکـــراری، آیا توانســـت در گذار از خیل روســـتاییان 
فقر زده، متوهـــم و مردد – همچنان ســـرگردان و 
درمانـــده )مانند گاو دزد داســـتان کوتـــاه »داغ«(؛ 
کارگـــران با مزد کم و پررغ )کولی( در »روزگار شـــاد 
و ناشـــاد محله  نفت آباد« را پشت سر بگذارد و به 
پرولتاریای مســـجد سلیمان شرکت نفتی نزدیک 
شود؟ آیا »فوران« بهره مند از دقت رویداد نگارانه  
ژرمینالی، تخیل پرســـتی و برمـــدار تاریخ عاطفی 
بالزاک وار قصه می گوید؟ چرا این صناعت به تنگنا 
در حصارهای دگ و دنگال حاشیه نشینی مسجد 
سلیمان و این بار دیوارهای سرد و مرگ بیمارستان، 
به خاطره گویی اکتفا می کند؟ آیا پاره های دستچین 
و ناجور از پازل شهر نفت زاد، نویسنده و خواننده را 

به بیراهه نمی کشاند؟
ببینم مسجد سلیمان باز آفریده در »فوران«، 
دارای چـــه خصوصیات فرهنگی بوده اســـت: این 
جا پلکان کوه نشینان کوچزی بختیاری به حساب 
می آید. حدود یک صد و ده ســـال پیش هیواهای 

دکل در دشت رویید... چنین روایت کند تاریخ:
»ســـحرگاه 5 خـــرداد 1287 ، کارگر لهســـتانی 
شـــرکت ســـندیکای امتیازات که مدتی اســـت در 
نفتون – نزدیکی های آتشـــگاه ویران سلیمان جزو 
عمله جات حفاری است، ســـاعت 4 صبح، با آن 
که گرمای کشنده و هجوم حشرات آزارش می دهد، 
با توهم غرش اژدهایی زیر زمین، بی تاب می شود. 
نفس می کشد. بوی گاز که چند روزی است از دهانه 
چاه به مشـــام می رســـد و حباب هایش را می شود 
دید، تندتر شده است. گام برمی دارد تا شاید جورج 
رینولوز – سرپرست تیم اکتشاف  یا آرنولدز ویلسون 

– افســـر انگلیســـی گارد ســـوار هندی را بیدار کند و 
جریان را بگوید. قدم های بعدی را پرشـــتاب تر بر 
می دارد؛ اما ناگهان با صدایی مهیب پایش از رفتن 
می ایستد. مهتاب دل نواز آسمان مسجد سلیمان 
هم در پرده ســـیاهی که فوران نفت ایجاد می کند، 

گم می شود...«
دو دهـــه پس از کشـــف نفـــت، شـــمار کارگران 
صنعتی بومـــی افزایش می یابد و شـــهر مدرن که 
دارای بخش های سکونتگاهی کارگری – کارمندی، 
باشـــگاه ها، اســـتخرها و ســـینماهای همزمـــان با 
پخش فیلم هـــای روز هالیوودی اســـت،  برخوردار 
از فرهنـــگ ســـرزنده  بختیـــاری، در آمیختـــه بـــا 
رهاوردهای پیش برنده  زندگی امریکایی – اروپایی، 
به ظهور شهروندانی سینمارو، فرهیخته و فن آور، 

سندیکالیست و ورزشکار زمینه می دهد.
در دهه های سی و چهل شمسی، جنبش های 
اعتراضی صنفی و تشـــکل های ضد اســـتبدادی و 
اســـتعماری پای می گیرنـــد. زایش نویســـندگان و 
شاعران پیشرو، افزایش تسهیات رفاهی فرهنگی، 
باا رفتن نرخ باسوادی و اعزام به تحصیل فرزندان 
کارگران و کارمندان در تهران و بهترین دانشگاه های 
امریکا و انگلیس، چهره  منحصر به فردی به شهر 
می بخشد. مسجد ســـلیمان برخوردار از موزاییک 
فرهنگی، میزبان جویندگان کار متنوعی می شود. 
سرنوشت شهر را نه حاشیه نشینان، کولی ها، ساکنان 
ده فوتی یا بیست فوتی، رتبه کارکنان رسمی شرکت 
ملی نفت ایران تعیین می کردند که در هیرارشـــی 
مدیریت قرار داشـــتند. باتوجه بـــه آپارتاید حاکم 
بـــر آن و در هنگامه  اعتصاب هـــا و اعتراض ها )به 
عنوان نمونه، تظاهرات بی نظیر 1336 در مسجد 
ســـلیمان( در می یابیم که شـــمار شگفت انگیزی 
از نفتگران مســـجد سلیمانی – بیشـــتر بختیاری، 
در تشـــکیات سیاســـی و البته سندیکایی فعالیت 
می کردند. پس بهتر اســـت با نگاهی واقع بینانه و 
بهره مند از داده های مستند تاریخی یادآور شویم: 
مسجد سلیمانی که در سال 1335 شمسی، تفاوت 
تعـــداد باســـوادانش در مقایســـه با دیگـــر مناطق 
شـــهری کشـــور ایران )33/3 درصد( بیـــش از 2/4 
درصد بود ، نمی بایست دچار فقر مدنی و انفعال 
سیاســـی باشـــد. منوچهر یـــاوری )1318( از شـــهر 
اولین ها – زادگاه نفت، این »شـــرکت شهر« چنین 

یاد می کند:
»زمانی که در مسجد سلیمان زندگی می کردم، 
آن چنان غرق امکانات رفاهی این شـــهر بودم که 
گمان می کردم همه  مردم ایران از چنین امکاناتی 
در شـــهرهای خـــود بهره مند هســـتند و این تصور 
باعث شده بود که من و اکثر مردم مسجد سلیمان 

نفت، سیاست و ادبیات
»فوران« نخســـتین چاه های نفت در جنوب کشـــور جامعه ایران را 
وارد مرحله دیگری از تاریخ کرد، یعنی قشر کشاورز جای خود را به 
طبقه کارگر واگذار کرد. پیدایش طبقه کارگر چالش ها و پیامدهای 
خاص خود را دارد. مبارزه کارگران برای احقاق حقوق خود و شرایط 
بهتر کار منجر به تشکل های کارگری شد تا نقش تاریخی خود را ایفا 
کند. کودتای 28 مرداد و دستگیری و سرکوب وسیع کارگران هم به 
نوعی به نفت و ملی شـــدن آن برمی گردد. این رویدادها در ادبیات 
نوین ایران هم بازتاب پیدا کرد. صفدر تقی زاده و نجف دریا بندری و 
تنی چند از نویسندگان و مترجمان با شناخت ادبیات مدرن جهان 
تاش کردند ادبیات جنوب کشور را شناسنامه دار کنند. نتیجه آنکه 
پس از مدتی ادبیات اقلیمی را پایه ریزی کردند و به عنوان شاخه ای از ادبیات مدرن فارسی 

به  رسمیت شناخته شد.
به دنبال آن نویسندگانی چون احمد محمود آثار درخشانی با موضوع جنوب و نفت و مبارزه 
ــبد آن رمان »همسایه ها« است. نویسندگان جنوبی نسل بعد نیز  ــ خلق کردند که گل سرس
ــندگان است  ــ کماکان در این حوزه قلم زده اند و می زنند که قباد آذرآیین از جمله این نویس
ــــت. نمونه بارزی از  ــوران« مصداقی بارز از این فرآیند اس ــ ــــن رمان وی به نام »ف و جدیدتری
ــرزمین حاصلخیز نفت، نخل، کارون و بلوط های بلندای  ــ ــــی و قصه در س فقر داستان نویس
سرزمین بختیاری است. امید آنکه نقد رمان »فوران« به بازنگری در کارنامه ادبیات جنوب، 

پرهیز از چرخش بر مدار تکرار باطل و کسب دستاوردهای نو بینجامد.
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سالک قابل کنترل است
ســـالک یـــک نـــوع بیمـــاری 
انگلی و مشـــترک بین انسان 
و حیـــوان اســـت کـــه بـــر اثر 
گزش پشـــه خاکی ماده و انتقال انگل ســـالک بر 
پوست انسان ایجاد می شـــود. این بیماری که در 
بیشتر مواقع به شکل یک زخم باز و مزمن دیده 
می شود این روزها در مناطق آسیب دیده از سیل 

دیده شده است.
دکتر محسن ابراهیم زاده متخصص بیماری های 
عفونی در این باره به »ایران« می گوید: متأسفانه 
به دلیل شرایط حاکم در مناطق سیل زده امکان 
گزیده شـــدن و ابتا به بیماری سالک ایجاد شده 

است.

ایـــن زخم ها که بیشـــتر در نواحی باز بـــدن که با 
لباس پوشـــیده نمی شـــود مانند صورت، گردن، 
دســـت ها و پاها دیده می شـــود معمـــواً مزمن 
هستند و با درمان های معمول بهبود نمی یابند.

وی توصیـــه می کنـــد: هنـــگام مواجهه بـــا چنین 
زخم هایی از دســـتکاری زخم خـــودداری کرده و 
در اولین فرصت به مراکز درمانی مراجعه کنید.

ــــم زاده درخصوص درمان این بیماری  دکتر ابراهی
ــــم یکی  ــول گلوکانتی ــ ــــق آمپ ــد: تزری ــ ــار می کن ــ اظه
ــــت.  ــــن بیماری اس ــای ای ــ ــــن درمان ه از اصلی تری
ــروز عفونت های ثانویه،  ــ ــــگیری از ب البته برای پیش
ــود. از این رو  ــ ــــی نیز تجویز می ش پمادهای موضع
ــان در ضد  ــ ــــت که مبتای ــد من این اس ــ توصیه اکی

ــتفاده از داروهای  ــ ــــم و اس ــــمان زخ ــــی و پانس عفون
ــــهل انگاری نکنند  ــــط پزشکان س ــده توس ــ تجویز ش
ــتی رعایت کنند تا  ــ ــه متخصصان را بدرس ــ و توصی

دچار مشکات ثانویه نشوند.

رقابت در دوره  ابتدایی  را به رفاقت تبدیل کنیم

 در میان عکس ها و فیلم هایی که از ســـیل های اخیر منتشـــر شـــده تصاویـــری دلخراش و ناراحت کننده وجود داردکـــه دل هر بیننده ای را 
به درد می آورد اما در کنار تلخی هایی که در این عکس ها موج می زند می توان امید به زندگی را هم مشاهده کرد. امیدی که در برق نگاه 
زنان و مردانی که برای زندگی و زنده ماندن خود و اطرافیان شان می جنگند خود نمایی می کند. در این میان و در شرایطی که بزرگساان 
در حال رســـیدگی و رفع مشـــکات پیش آمده از حوادثی همچون ســـیل و زلزله هستند و برای بازســـازی زندگی و امکانات از دست رفته تاش می کنند ناخواسته 
کـــودکان و وضعیـــت روحـــی آنها مورد غفلت قرار می گیرد.از این رو حضور گروهی در مناطق آســـیب دیده برای مراقبت از کودکان و شـــادکردن آنها با محبت و 

بازی های کودکانه البته به دور از احساس ترحم و دلسوزی می تواند آنها را از ابتا به مشکات روحی و روانی پس از بحران نجات دهد.
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چگونه با درد پس از عمل مقابله کنیم؟
ــاً به معنی  ــ ــــس از جراحی صرف ــردن با درد پ ــ ــه ک ــ مقابل
ــــت.  ــتری از داروهای ضددرد نیس ــ ــدار بیش ــ مصرف مق
ــگاه خاصی در مدیریت  ــ ــد داروهای ضددرد جای ــ هرچن
ــود دارد که  ــ ــای دیگری نیز وج ــ ــا راهبرده ــ ــد ام ــ درد دارن
می تواند به شما در جنگیدن با درد جراحی کمک کند. 
استفاده از آمیزه ای از این راهبردها به منظور کنترل درد 
ــد و بی دردی  ــ ــیار کمک کننده باش ــ جراحی می تواند بس
ــا از ضددردها  ــ ــه تنه ــ ــه با زمانی ک ــ ــــری را در مقایس بهت

استفاده می کنید، برایتان به همراه آورد.
ë !یک گام از درد جلوتر باشید

وقتی توصیه می شود که از درد پیشی بگیرید به آن معنی 
است که منتظر نمانید تا درد شدید شود و آنگاه داروهای 
ــــما شدید یا فزاینده شود،  ضددرد خود را مصرف کنید. اگر منتظر بمانید تا درد ش
کنترل آن دشوارتر خواهد شد؛ بویژه آنکه همچنان باید زمان بیشتری را در انتظار 
بمانید تا دارو توسط بدن جذب شود و اثرات بی دردی آن نمایان شود. در روزهای 
ــود که داروهای ضددرد دقیقاً بر طبق  ــ آغازین پس از عمل جراحی، توصیه می ش
ــــک تجویزکننده )جراح یا متخصص بیهوشی فلوشیپ درد( مصرف  توصیه پزش
ــــت زمان بین دوزهای دارو را افزایش  ــود. با بهتر شدن درد، شما خواهید توانس ــ ش

دهید تا به آنجا که از مصرف آنها بی نیاز شوید.
ë !به داروهای ضددرد غیرنسخه ای هم بیندیشید

ــــده ضددرد استفاده کنید.  ــــخه ش ــتید که صرفاً از داروهای نس ــ ــــما مجبور نیس ش
ــــخه ای )OTC(، با هماهنگی و اجازه پزشک  استفاده از داروهای بی درد غیرنس
درمانگر، می تواند در اداره دردهایی که آنقدر شدید نبوده اند که نیاز به ضددرد 

نسخه شده داشته باشند، کمک کننده و مفید باشد.
ë !خواب کافی داشته باشید

شاید یافتن ارتباط بین خواب کافی و مدیریت بهتر درد، در ابتدا دشوار و دور از 
ــد؛ اما حقیقتاً خواب یکی از مهمترین ابزارهایی است که می تواند به  ــ ذهن باش
ــما را در مقابله  ــ ــما در کنترل درد کمک کند. خواب کافی می تواند توانایی ش ــ ش

ــریع ترمیم بافت های آزرده نیز  ــ ــا درد بیفزاید. عاوه بر این خواب کافی به تس ــ ب
ــــت که درد خود  ــــت. نکته مهم اما این اس کمک خواهد کرد و درد را خواهد کاس
ــــت به  را به قدری کاهش دهید تا بتوانید خوب بخوابید؛ این مهم نیز ممکن اس

مدد دارو و قرار گرفتن در وضعیت مناسب برای خواب مهیا شود.
ë !فعالیت فیزیکی خود را به آهستگی افزایش دهید

ــــاس خوشایندی دارید، لزوماً با احساس  کاری که در حین انجام دادن آن احس
ــــت! زمانی که شما در مرحله نقاهت  ــایند در ساعت های آتی همراه نیس ــ خوش
ــه فعالیت های  ــ ــــت ب ــــت دعوت به بازگش ــر می برید ممکن اس ــ از جراحی به س
ــود و متعاقباً شما را به فعالیت  ــ ــــاس بهتر بودن در شما ش روزمره موجب احس
بیشتر تشویق کند؛ اما اگر این فعالیت ها، بطور نامتناسب بیشتر شود، بر میزان 
دردتان خواهد افزود و اجازه فعالیت بیشتر را از شما خواهد گرفت. از این روی 
ــود تا  ــ ــــی بتدریج و به آرامی انجام ش ــود، افزایش فعالیت فیزیک ــ ــه می ش ــ توصی
ــتگی است.( به این منظور  ــ ــانس تداوم آن بیشتر باشد )آهستگی شرط پیوس ــ ش
برخی افزایش فعالیت فیزیکی به اندازه چند دقیقه بیشتر را در هر روز پیشنهاد 
ــــت به  ــود و امکان بازگش ــ ــــی که دوره نقاهت بطور کامل طی ش ــد تا زمان ــ می کنن

فعالیت های معمول و روزمره فراهم شود.
ë !برای مدتی طوانی ننشینید

نشستن  یا دراز کشیدن در یک نقطه برای مدتی طوانی می تواند درد را بیشتر 
ــتن و قدم زدن در هر ساعت یا هر دو ساعت یک بار طی روز کمک  ــ کند. برخاس
ــــدن تعبیر می شود، در امان بمانید؛ عاوه  می کند تا از وضعیتی که به چوب ش
بر این کمک خواهد کرد تا خطر پیدایش لخته های خون نیز که در پی اقدامات 
ــــدن از  ــاید تصور کنید که جابه جا ش ــ ــود. ش ــ ــــت، کمتر ش جراحی نامعمول نیس
ــد. اگر این تصور در  ــ ــتاده، خود می تواند دردناک باش ــ ــته به ایس ــ وضعیت نشس
ــــت که درد به  ــود به آن معنی اس ــ ــما از راه رفتن می ش ــ عمل موجب اجتناب ش
ــدید شده که قادر نیستید یک عملکرد ساده چون ایستادن یا راه رفتن  ــ قدری ش
را انجام دهید و در چنین مواقعی ازم است که با پزشک درمانگر خود )جراح یا 

متخصص بیهوشی فلوشیپ درد( مشورت کنید و از او راهنمایی بگیرید.
ë بطور طبیعی چه کارهایی را باید انجام دهید؟

ــته اید به این معنی نیست که  ــ ــــما یک عمل جراحی را پشت سر گذاش اینکه ش
ــتفاده می کرده اید،  ــ ــه پیش تر از آنها اس ــ ــما ک ــ ــای معمول کنترل درد در ش ــ راه ه
دیگر مؤثر نیستند. برای نمونه، اگر متوجه شده اید که به هنگام دردهای عادی، 
ــــخ می دهد، احتماًا درد جراحی  ــما به ایبوپروفن بهتر از ناپروکسن پاس ــ درد ش
شما هم به آن پاسخ مشابهی خواهد داشت. این رویه در مورد سایر روش های 
ــتفاده از پدهای حرارتی و سایر روش های بی دردی که شما  ــ کنترل درد چون اس

بطور معمول استفاده می کنید نیز صادق است.
ë !محل جراحی خود را ببندید

یکی از ساده ترین اقداماتی که شما می توانید انجام دهید تا مانع از درد جراحی 
ــتن به معنی نگه داشتن محل  ــ ــــت. بس ــتن محل برش جراحی اس ــ ــوید، بس ــ ش
ــــت که کاری را انجام می دهید که می تواند موجب  برش یا جراحی در زمانی اس
ــــترس می تواند از بلند شدن و ایستادن،  ــود؛ این اس ــ ــــی  روی آن محل ش استرس
ــه  یا سرفه کردن ناشی شود. کاستن استرس از روی برش جراحی، دردی  ــ عطس
ــداد عوارض  ــ ــــت و خطر رخ ــــاس می کنید خواهد کاس ــــل احس ــه در آن مح ــ را ک

شدیدتری چون باز شدن زخم یا بیرون زدن احشا را کمتر خواهد کرد.

 بیماری های پس از سیل قابل
 کنترل است 

ســـیل یکی از پرعارضه ترین بایای طبیعی اســـت کـــه هزینه های مادی و 
معنوی بســـیاری به همراه دارد، دکتر مســـعود مردانی با بیان این موضوع 
به »ایران« می گوید: هزینه ها و مشـــکات ناشی از سیل در مقایسه با سایر 
حوادث طبیعی تا 40 درصد بیشـــتر اســـت. اپیدمی برخـــی از بیماری ها و 
تحمیل هزینه های بســـیار به خانواده ها و نظام سامت نمونه معمولی از 

این مشکات است.
ایـــن متخصص بیماری های عفونـــی ادامه می دهـــد: عفونت های روده و 
دســـتگاه گوارش، وبا، حصبه، هپاتیت A، بیماری های انگلی و حتی گزیده 
شدن توسط مار و عقرب و برخی حشـــرات، بیماری ها و مشکاتی هستند 

از  پـــس  معمـــوًا  کـــه 
وقوع ســـیل در سراســـر 
جهـــان بـــروز می کننـــد 
کوتاهـــی  صـــورت  در  و 
در درمـــان بـــه صـــورت 
گســـترش  فزاینـــده ای 
رئیـــــــــــس  مـــــــی یابد. 
متخصصیـــن  انجمـــن 
بالینی  میکروبیولـــوژی 
و بیماری هـــای عفونـــی 
ایـــران تأکیـــد می کنـــد: 
ایـــن بیماری ها  عمـــده 
به علت اســـتفاده از آب 
و غـــذای آلوده و رعایت 
فردی  بهداشت  نکردن 
اتفـــاق می افتـــد؛ از این 
می کنـــم  توصیـــه  رو 
از  پیشـــگیری  بـــرای 
از  بیماری هایـــی  بـــروز 
بر  عـــاوه  ایـــن دســـت 
مســـئوان  که  اقداماتی 
بهداشـــتی ایـــن مناطق 
مــــــــی دهند،  انجــــــام 

حاضران و ســـاکنان در مناطق آسیب دیده از ســـیل های اخیر حتماً از آب 
آشامیدنی و غذای سالم اســـتفاده کنند و به توصیه مسئوان در خصوص 
بهداشـــت مواد غذایی و همچنین رعایت بهداشـــت فردی توجه داشـــته 

باشند.
وی با اشـــاره به شـــیوع مار گزیدگی و عقرب گزیدگی در مناطق ســـیل زده 
می گوید: احتمال گزیده شـــدن توســـط حیوانات و حشـــرات موذی در این 
مناطـــق زیاد اســـت به همین دلیل بهتر اســـت در صـــورت مواجهه با این 
مشـــکل ضمن حفظ آرامش خود، از مکیدن محل گزش خودداری کنید. 
بهترین راهکار بســـتن چند ســـانتی متر بااتر از محل گزش اســـت. سپس 
محل آســـیب دیده را با آب و صابون بشویید و در اولین فرصت به پزشک 

مراجعه کنید تا برایتان سرم ضد سم تزریق شود.
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آیا دخترم تکرر ادرار دارد؟
ë  دختری 7 ســـاله دارم که مدتی است دچار تکرر ادرار

شـــده اســـت به گونه ای که شـــب ها حدود 4 تـــا 5 بار از 
خواب بیدار می شود. ابتدا فکر می کردم که این موضوع 
به میزان آب و مایعاتی که می نوشـــد مربوط می شود اما 
محدود کردن میزان مایعاتی که شب هنگام می نوشید 
هم مشـــکل او را رفع نکـــرد. متأســـفانه در روزهای اخیر 
مدت زمان تخلیه مثانه او نیز طوانی تر شـــده، لطفاً مرا 
راهنمایی کنید که این مشـــکل واقعـــاً بیماری تکرر ادرار 

است یا مشکل دیگری است که باید درمان شود؟
تکـــرر ادرار موضوع مهمی اســـت که بســـیاری از اقشـــار 
جامعه در ســـنین مختلف با آن مواجه هستند اما متأسفانه تا زمانی که فرد 
مبتا را با مشکات جدی مواجه نکند مورد توجه قرار نمی گیرد. البته بسیاری 
از افراد جامعه تکرر ادرار را به درستی نمی شناسند. تکرر ادرار به حالتی گفته 
می شود که فرد در طی روز بیش از 7 بار و در طول شب بیش از 2 تا 3 بار نیاز 
به تخلیه مثانه و دفع ادرار داشته باشد. این مشکل معمواً به دایل مختلفی 
نظیر ابتا به مثانه نوروژنیک یا مثانه عصبی و همچنین مشـــکل در گردن یا 

عضات مثانه باشد.
زمـــان طوانی تخلیـــه ادرار یا تأخیر در شـــروع یا دفع ادرار نیـــز یکی دیگر از 
نشانه های مشکات جدی مثانه است. متأسفانه حدود سه درصد کودکان به 
این مشکل مبتا هستند و والدین نیز این مشکل را جدی نمی گیرند و آن را به 
نوشیدنی های طی روز مربوط می دانند. البته درست است که میزان استفاده 
از نوشیدنی ها در طی روز مهم است یا گاهی افراد هیجانی و استرسی بیش از 
سایرین نیازمند تخلیه مثانه می شوند اما باید بدانیم که بیدار شدن از خواب 
بیش از 3 بار در شب آن هم در روزهای متوالی نشانه مشکلی جدی در ناحیه 
مثانه اســـت که اگر بموقع درمان نشود می تواند به کلیه ها آسیب های جدی 

وارد کند.
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از همـــان روزهـــای اول کـــه فرزندمان 
به دنیـــا می آیـــد برایـــش بهترین ها را 
می خواهیم و ســـعی می کنیم شرایط 
رشد و پیشرفت وی را فراهم کنیم. قدم 
که به دوران خردسالی می گذارد تاش 
ما برای اینکه پله های ترقی را دو تا یکی 
طی کند بیشـــتر می شـــود تـــا جایی که 
ناخودآگاه از او می خواهیم برای بدست 
آوردن موقعیت های برتر با همساان 
خود رقابت کند. هرچند تشـــویق برای 
کســـب بهترین ها می توانـــد انگیزه ای 
باشـــد برای دســـتیابی بـــه موفقیت ها 
امـــا کوچک ترین اشـــتباه در این زمینه 
می توانـــد آنهـــا را در میدان مبـــارزه ای 
همیشـــگی قرار دهد که نـــه تنها باعث 
حس خوشـــایند از زندگـــی و موفقیت 
نخواهد شـــد بلکه برتر بودن از دیگران 
را به یک اصل و باید در زندگی کودکان 
تبدیل می کند که این امر تأثیری مخرب 

برافکار و رفتار کودکان می گذارد.
مرضیـــه آقاجانـــی کارشـــناس علـــوم 
تربیتـــی نیز معتقـــد اســـت رقابت در 
میان دانش آموزان دبســـتانی از جمله 
مواردی اســـت که امروزه فراگیر شـــده 
و آمـــوزش و پرورش کشـــور ما را تهدید 

می کند.
وی در گفت و گـــو با »ایـــران« می گوید: 
رقابت نادرست باعث تضعیف عزت 
نفس دانش آموز می شود. در حقیقت 
وقتـــی دانش آمـــوزی احســـاس کند با 
توجه به میزان تـــاش خود نمی تواند 
انتظـــارات والدین خود را برآورده کند و 
برنده شود احساس بی کفایتی می کند. 
ایـــن حس کم کم عملکـــرد او را تحت 
تأثیر گذاشـــته به تضعیف عزت نفس 
دانش آموز منجر می شود. این در حالی 
اســـت که هر دانش آموزی توانایی های 
منحصـــر بـــه فـــردی دارد بنابراین ما 
نمی توانیم دانش آموزان یک کاس را 
با هم بسنجیم زیرا نه تنها حس رقابت 
بیـــن آنها ایجاد نمی شـــود بلکه باعث 
ایجاد حس حســـادت در همکاسی ها 

می شود.

این کارشناس علوم تربیتی می افزاید: 
یکی از اهداف استفاده از شیوه توصیفی 
در مقطع دبســـتان نیز همین موضوع 
اســـت. در روش توصیفـــی، عملکـــرد 
دانش آمـــوز با اســـتعدادهای خودش 
بررســـی می شـــود و مـــورد توجـــه قرار 
می گیـــرد. چراکـــه ممکـــن اســـت یک 
دانش آموز در درس ریاضی اســـتعداد 
داشـــته باشـــد اما دانش آمـــوز دیگر در 
فعالیت های عملی، خاقیتی یا کارهای 
هنری سرآمد باشد. در چنین شرایطی 
می بایســـت آموزگار استعداد یابی کند 
و به دانش آموز در زمینه اســـتعدادش 
بال و پر دهد. چنین رفتاری می تواند به 
شکوفایی اســـتعداد های دانش آموزان 
و جهت دهـــی مثبت به آینـــده کودک 

منجر شود.
وی با اشـــاره به اهمیت توجه به عایق 
و استعداد های دانش آموزان می گوید: 
همان طـــور کـــه جامعـــه بـــه دکتـــر و 
مهندس نیـــاز دارد به مکانیک، خیاط، 
نجـــار و شـــغل های دیگر نیـــز نیازمند 
اســـت که بســـیاری از ایـــن مهارت ها را 
باید از همان دوران کودکی به فرزندان 
خود آموزش دهیم و عایق شان به این 
مهارت هـــا را تقویت کنیم. البته بازهم 
تأکید می کنم بســـته بـــه عایق کودک 
و نـــه عایق پـــدر و مادر بایـــد آموزش 

مناسب صورت بگیرد.
آقاجانی با تأکید بر اهمیت هماهنگی 
خانواده با مدرسه اظهار می دارد: البته 

فراهم کردن زمینه رشـــد و شـــکوفایی 
اســـتعداد کودکان و کمک به پیشرفت 
آنها تنها در مدرسه عملی نیست، بلکه 
در محیـــط خانواده هـــم باید این اصل 

مهم مورد توجه قرار گیرد.
بـــه گفته این کارشـــناس علوم تربیتی، 
اینکـــه دانش آموزان براســـاس  بـــرای 
قابلیت های فردی خویش رشـــد کنند 
و یادگیری در محیطی انســـانی صورت 
گیرد بایـــد رقابـــت بیرونی بـــه رقابت 
درونی تبدیل شود. در رقابت بیرونی هر 
دانش آموزی ســـعی می کند از دیگری 
پیشـــی بگیرد امـــا این ســـعی و تاش 
بعد از مدتـــی به درجازدن عـــده ای از 
دانش آموزان می انجامد زیرا عده بسیار 
کمـــی در این مســـابقه به هـــدف مورد 
نظر معلم دست می یابند. اکثریتی که 
از این دور خارج شـــده اند هیچ امیدی 
برای رســـیدن بـــه خط پایـــان ندارند و 
سرخورده می شـــوند. احساس حقارت 
دانش آموزانـــی  چنیـــن  در  ناتوانـــی  و 
افزایش می یابد و هرگونه تاشی برای 
یادگیری را بی فایده می دانند. در سوی 
دیگر اما افرادی که پیشـــرفت هایشان 
نزدیک به هم است به طرز تأسف آوری 
بـــا یکدیگر بـــه چالش می افتنـــد. آنها 
از پسرفت یکدیگر خشـــنود می شوند. 
ایجاد اضطـــراب و تشـــویش در چنین 

کاسی طبیعی است.
وی در ادامه خاطرنشـــان می کند: برای 
ایجـــاد انگیـــزه در دانش آمـــوزان باید 

تشویق دانش آموزان به صورت یکسان 
و براساس قابلیت های آنها ایجاد شود 
و از تبعیـــض در کاس درس بشـــدت 
پرهیـــز کرد. البته تشـــویق هـــم باید به 
صورت درســـت صورت گیرد. تشویش 
می توانـــد مـــادی، کامـــی یـــا معنوی 
باشـــد. اگر در قبال یادگیـــری فراگیران 
بـــه آنها پاداش مـــادی دهیم یادگیری 
ارزش واقعی خود را از دســـت می دهد 
و عاقـــه دانش آمـــوزان بـــه یادگیـــری 
کاهش می یابد و در مقابل نوعی حس 
باج گیری در فرد تشـــویق شده، تقویت 
می شـــود. بنابرایـــن پـــاداش معنوی و 
کامی ماننـــد: صلوات برای ســـامتی 
دانش آمـــوز کوشـــا و یـــا 5 دقیـــق زنگ 
تفریح ویژه و همچنین کف زدن بچه ها 
ســـاعی  دانش آمـــوز  بـــرای  کاس  در 

می تواند به مراتب تأثیر گذارتر باشد.
آقاجانی در پایـــان می گوید: زمانی که 
جـــو رقابـــت و برنده شـــدن در کاس 
حاکـــم می شـــود فرصت هـــای تفکـــر 
دســـت  از  درســـی  مطالـــب  دربـــاره 
می رود، در چنین شرایطی از خاقیت 
و ابتکار خبـــری نیســـت. پاداش های 
نامناسب دشمن اختراع و اکتشافات 
هســـتند و زیان هـــای آشـــکار و پنهان 

فراوانی دارند.
در حقیقت آنچه جامعـــه امروز به آن 
نیـــاز دارد نه رقابت بلکـــه کار گروهی و 
همکاری اســـت یعنی در صدد تبدیل 

کردن رقابت به رفاقت باشیم.
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توصیه های کارشــناس علوم تربیتی  درباره نزدیک شدن به امتحانات پایان سال

 مهارت 
 سامت

پرستو رفیعی
خبرنگار

دکتر رضا امین نژاد
متخصص بیهوشی، 
استادیار دانشگاه 
علوم پزشکی قم

برای پیشگیری از 
بروز بیماری هایی از 
این دست عاوه بر 

اقداماتی که مسئوان 
بهداشتی این مناطق 

انجام می دهند، 
حاضران و ساکنان در 

مناطق آسیب دیده از 
سیل های اخیر حتماً از 
آب آشامیدنی و غذای 

سالم استفاده کنند و 
به توصیه مسئوان در 

خصوص بهداشت 
مواد غذایی و همچنین 
رعایت بهداشت فردی 

توجه داشته باشند



امریکا به دنبال فتح نسل پنجم اینترنت
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــوری امریکا بر این باور اســت 
که این کشور در بازی شبکه نسل پنجم اینترنت 5G برنده 
خواهد شــد. به گزارش ایســنا، از آنجا که اخبار نســل جدید 
اینترنت ۵G در گوشــه و کنار جهان منتشــر شــده و کاربران بسیاری نیز در انتظار 
اجرای آن هستند، کشــورهای زیادی با همکاری بزرگ ترین اپراتورهای اینترنت 
و غول های تکنولوژی در جهان درصدد برقراری این نســل جدید از اینترنت اند. 
اوایــل ســال ۲۰۱۲ میادی بــود که اتحادیــه بین المللی مخابــرات )ITU( تحت 
نظر ســازمان ملل برنامه ای را برای توســعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی 
)IMT( بــرای افق ۲۰۲۰ و فرای آن )IMT-۲۰۲۰( آغاز کرد. در نتیجه رســماً یک 
مســابقه جهانی برای تعیین نســل پنجم شبکه موبایل شروع شــد و از آن پس، 
شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان 
هستیم که هر یک به دنبال برقراری و راه اندازی نسل جدید و پرسرعت اینترنت 
۵G در کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایاات متحده امریکا، 
اســترالیا و غیره هســتند و از توانایی هــا و برنامه های خود در ایــن زمینه رونمایی 
می کننــد. حاا به نظر می رســد که ترامپ، بر این باور اســت که امریــکا در بازی و 
رقابت تنگاتنگی که میان کشــورها و شرکت های مخابراتی از سراسر جهان برای 

برقراری زودهنگام اینترنت 5G برپا شده برنده خواهد شد.
بر اســاس گزارشــی که در وب ســایت the verge آمده است، وی با انتشار توئیتی 
خاطرنشــان کرده اســت که ایاات متحده امریکا در تمامــی تکنولوژی های برتر 
جهان پیشگام و پیشتاز بوده است و حاا نیز باید در برقراری نسل پنجم و جدید 
شــبکه اینترنت 5G و حتی 6G نیز پیشتازی خود را از سایر کشورها و شرکت های 
مخابراتی جهان اثبات کند. کشــورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاات 
متحــده امریکا، کانادا، اســترالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن و بســیاری از کشــورهای 
اروپایــی و غیره با همکاری بزرگ ترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نســل 
پنجم اینترنت همراه ۵G هستند و در این زمینه فعالیت های گسترده ای انجام 
داده اند. بسیاری از بزرگ ترین شرکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان 
نظیر نوکیا، اریکســون، هوآوی، ال جی، اســپرینت و غیره بشــدت در حال رقابت 

برای راه اندازی نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم ۵G هستند.

اگــر شــما هــم از افرادی هســتید کــه در 
اینترنت زیاد به گشت و گذار می پردازید 
یــا خرید آناین انجام می دهید احتماًا 
برای عضویت در ســایت های مختلف، 
پســوردهای متفاوتی هم بــرای خودتان 
لحظــه  در  هرچنــد  کرده ایــد.  تعییــن 
خریــد یا ورود به ســایت یا کمــی پس از 
آن، پســورد را به خاطــر داریــد و براحتی 
می توانیــد وارد وب ســایت مــورد نظــر 
خود شــوید ولــی وقتی تعداد ســایت ها 
و بالطبــع پســوردهای مرتبــط بــا آنهــا 

افزایــش یابــد احتمــااً بــرای به خاطــر 
ســپردن این رمزهای عبور دچار مشکل 
و  مشــکل  ایــن  حــل  بــرای  می شــوید. 
مدیریت مناسب پسوردها نرم افزارهای 
زیــادی ارائــه شــده اســت کــه از بهترین 
 LastPass Passwordبــه می تــوان  آن 
Manager اشــاره کــرد؛ نرم افــزاری کــه 
بــا دراختیــار  و  بســیار قدرتمنــد اســت 
داشــتن آن، دیگر نگران فراموش کردن 
در  کــه  مختلــف  اکانت هــای  رمزهــای 
اســتفاده  آنهــا  از  ســایت های متفــاوت 

می کنید نخواهید بود.
یکــی از مزایــای این نرم افزار، پشــتیبانی 
از مرورگرهــای پرکاربــرد همچون گوگل، 

اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس، کروم، اپرا 
و ســافاری است. درواقع شــما می توانید 
تنها با یک بار وارد کردن هر پســوردی در 
اینترنــت، در مواقــع نیاز براحتــی به وب 
ســایت مورد نیازتان مراجعه کنید بدون 

اینکه نگران فراموش کردن رمز عبورتان 
باشــید. درواقع این نرم افزار، رمزها را در 
ســرور خود ذخیره می کنــد و هنگامی که 
مجــدداً بــه ســایت های مورد نظــر خود 
مراجعــه می کنیــد، بخش هــای مربــوط 
به نام کاربــری و کلمه عبورتان به صورت 
خــود کار پــر می شــود. البتــه در این میان 
باید مراقب هکرها باشــید و پسوردهایی 
با ضریــب اطمینان باا انتخــاب کنید تا 
از آن سوء اســتفاده نشــود. اگر شما هم از 
کاربران عاقه مند به استفاده از ظرفیت 
ایــن نرم افزارهســتید می توانیــد آن را از 
وب ســایت P3۰world.com به صــورت 

رایگان بارگذاری کنید.

طرح »امن ســازی زیرساخت های حیاتی 
در قبال حمات ســایبری« بعد از تدوین 
از ســوی مرکز مدیریــت راهبــردی افتای 
ریاســت جمهوری بــرای اجــرا به تمامی 
دســتگاه های اجرایــی دارای زیرســاخت 
حیاتی کشــور اباغ شــد. در پــی اباغ این 
طرح به دســتگاه های اجرایی این ســؤال 
امن ســازی  بــرای  کــه  می شــود  مطــرح 
زیرساخت های حیاتی آیا تنها یک اباغیه 
کفایــت می کند؟ برای کاهش مشــکات 
زیرساخت های حیاتی کشور دستگاه های 
اجرایــی باید چــه کارهایی انجــام دهند؟ 
برای دریافت پاســخ این سؤاات روزنامه 
ایران به ســراغ کارشناســان حــوزه امنیت 
سایبری رفته و نظر آنان را در این باره جویا 

شده است.
ë  بــا مقابلــه  بــرای  متولیــان  آگاهــی 

حمات سایبری
زیرســاخت های  امن ســازی  »طــرح 
حیاتــی در قبــال حمــات ســایبری نــه 
تنهــا اقــدام مثبتــی اســت، بلکــه بموقع 
و در شــرایط مناســب و زمــان خوبــی بــه 

دستگاه های اجرایی اباغ شده است.«
هیــأت  عضــو  تدیــن  محمدحســام 
و  ارتباطــات  وزارت  پژوهشــگاه  علمــی 
فنــاوری اطاعــات بــا بیان مطلــب فوق 
دربــاره تأثیــرات ایــن اقــدام مثبــت بــه 
»ایــران« گفــت: اولیــن اثر مؤثــر و مثبت 
ایــن اقدام فرهنگســازی در دســتگاه های 
اجرایی کشور بخصوص در میان متولیان 
زیرســاخت های حیاتی ماننــد آب، برق، 
گاز و... اســت. ابــاغ این طرح به متولیان 
زیرســاخت های کشــور می توانــد توجــه 
آنهــا را به نکته مهم و حســاس که همان 
تهدیدات ناشی از حمات سایبری است، 
جلب کند. آنها باید بداننــد با اقدام های 
مؤثــر و نقشــه راه تبییــن شــده می توانند 
کارشناســان متخصــص  به کارگیــری  بــا 
حوزه فضای ســایبری جلوی تهدیدات و 
حمات ســایبری را گرفتــه و با آن مقابله 

کنند.
تدین با بیان اینکه مخاطرات سایبری 
اکنون دیگر با فضای واقعی و حقیقی در 
هم تنیده شــده است و این دو فضا متأثر 

از همدیگر هســتند، افزود: سیســتم های 
کنترلــی از طریــق اینترنــت در دســترس 
اســت به همیــن دلیــل بایــد ارتباطات و 
دسترســی های امــن و صحیــح در نظــر 
گرفته شود تا بتوان از بسیاری از رخدادها 

پیشگیری کرد.
وی با بیان اینکه ما هنوز به مواردی که 
بعد از تهدیدات و حمات سایبری برای 
زیرساخت های حیاتی کشور رخ می دهد، 
نپرداختــه ایم، گفــت: به عنــوان مثال در 
همین ســیل اخیر که کشــور را درگیر کرده 
و بســیاری از زیرســاخت های حیاتــی مــا 
را تخریــب کــرد متولیــان امــر می تواننــد 
بــا نقشــه راه این طــرح جدید بــه مقابله 
بــا تهدیــدات ناشــی از حمات ســایبری 
بروند. هر طرحی دارای نقشه راهی برای 
مقابله با تهدیدات است و اجازه می دهد 
قــوت و ضعــف زیرســاخت های  نقــاط 
حیاتی و عوامل تهدیدات را بشناسیم. از 
ســوی دیگر باید کارشناسان خوب در این 
زمینه تربیت کنیم تا اگر حادثه ای رخ داد 

بتوانیم با آن حوادث مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه تنها اباغ طرح کافی 
نیســت و بایــد نقشــه راه را اجرایــی کــرد، 
گفــت: در این نوع طرح ها نقاط ضعف و 
مقابله با حمات ســایبری ارائه می شود. 
دستگاه های اجرایی باید نه تنها تجهیزات 
ازم بخصــوص تجهیــزات امنیتی بومی 
شده را آماده کنند بلکه برای پیشگیری و 
مقابله با حوادث تمرین هــای ازم را نیز 

داشته باشند.
تدیــن با اشــاره به اینکه دســتگاه های 
را  طرح هایــی  چنیــن  بایــد  اجرایــی 
جــدی بگیرنــد، افــزود: بــرای مقابلــه بــا 
تهدیدات ســایبری باید ضمن آموزش و 
فرهنگسازی نیروی متخصص نیز تربیت 

کرد  و به کار گرفت.
ë ارتقای سطح امنیت

امید توکلی کارشــناس طــراح و راهبر 
امنیــت راهکارهــای فنــاوری اطاعــات و 
عملیات نیز درباره ایــن طرح به »ایران« 
گفت: ساختار طرح و اجزای آن به درستی 
و دقیق تدوین شــده اســت به طــوری که 
راهبردهای امن ســازی مناســبی در طرح 
گنجانده شــده است از سوی دیگر رویکرد 
مــدل بلــوغ امنیتی ایــن طــرح می تواند 
راهنمای خوبی برای دستگاه های اجرایی 

در رسیدن به سطح مطلوب امنیتی باشد. 
انتشــار نســخه دوم طرح پس از 5 سال و 
تغییرات عمده ای که در آن صورت گرفته 
اســت؛ در صورتــی کــه به صــورت دقیــق 
پیگیری شود، نویدبخش ارتقای مطلوب 
سطح امنیت زیرساخت های حیاتی کشور 

خواهد بود.
 توکلــی با بیــان اینکه در ایــن طرح به 
ظرفیت هــای بخــش خصوصــی چابک 
و مــورد تأییــد در اجــرای این طــرح توجه 
ویژه شــده و از نقاط قوت طرح محســوب 
می شــود، افــزود: بــه طــور قطــع بخــش 
امنیتی دستگاه های اجرایی نیاز ضروری 
به ایــن طرح دارند. دســتگاه های اجرایی 
بهــره  بــردار زیرســاخت های حســاس و 
عملیاتــی  چارچوبــی  نیازمنــد  حیاتــی، 
بــرای مصون ســازی و افزایش تــاب آوری 

زیرساخت های خود هستند.
حمــات  کــه  آنجایــی  از  گفــت:  وی 
سایبری زیرساخت های آب، برق، انرژی 
و... را بــه  صــورت جــدی تهدیــد کــرده و 
اختال های زیادی را به وجود می آورند به 
همین دلیل تمام دولت ها برای حفاظت 
از زیرســاخت های خود چنین طرح هایی 
را ارائــه می دهند. به عنوان مثال در فوریه 
سال ۲۰۱3، رئیس جمهوری وقت امریکا 
فرمــان اجرایی بــرای تدوین طــرح ملی 
محافظت سایبری زیرساخت های حیاتی 

ایــن کشــور را صادر کــرد و در فوریــه ۲۰۱4 
چارچــوب عملیاتی مرتبط با آن ازســوی 
مؤسســه ملی اســتاندارد و فناوری امریکا 

منتشر شد.
این کارشــناس در پاســخ به این سؤال 
کــه آیا ایــن طــرح بموقــع به دســتگاه ها 
ابــاغ شــده اســت، گفــت: پیــش از ایــن 
نیــز نهادهــای حاکمیتــی نظیر ســازمان 
پدافنــد غیرعامــل و مرکــز ملــی فضــای 
مجازی اقدام های مناســبی در این حوزه 
انجــام داده انــد و بــه شــکل مــوردی یــا 
فراگیــر، طرح هــا و نظام  های امن ســازی 
زیرســاخت های حساس و حیاتی را اباغ 

کرده اند.
فرآینــد  یــک  امن ســازی  افــزود:  وی 
مســتمر در هر دســتگاه اجرایی اســت که 
خدمــات آن بایــد در طــول چرخــه عمر 
راهکارها و محصــوات فناوری اطاعات 
و عملیــات مورد کاربرد در زیرســاخت ها 
بــه شــکل مســتمر ارائــه شــود. بنابرایــن 
نبایــد نقطه آغاز یا پایانی بــرای این گونه 
فعالیت هــا در نظــر گرفــت. نکتــه مهم، 
پویایــی این طــرح و بــه  روز رســانی آن در 
مقاطع مختلف و همگام بــا رخدادهای 

سایبری دنیا است.
توکلی با بیان اینکه مهم ترین مسأله 
در ارائه طرح های امن سازی، تدوین ساز و 
کارهای اجرایی آن است، افزود: بر اساس 

سطح بلوغ فعلی هر زیرساخت، می توان 
ابزارهای انگیزشــی و القایی بــرای اجرای 
طــرح درنظــر گرفــت. به طور مشــخص، 
صرف ابــاغ و قید فوریت کافی نیســت. 
بایــد اعتبــارات ازم بــرای اجــرا تأمیــن 
کــرده و دســتورالعمل های اجرایــی ارائه 
داد. از ســوی دیگر بایــد بازوهای نظارتی 
تعییــن کــرده و مشــوق های ازم بــرای 
زیرســاخت هایی کــه بــه ســطح مطلوب 
امنیت رسیده اند، فراهم کرد تا امن سازی 
زیرســاخت ها به صــورت مســتمر ادامــه 

داشته باشد.
مشــکاتی  چــه  اینکــه  دربــاره  وی 
تهدیــد  را  مــا  حیاتــی  زیرســاخت های 
ایــن طــرح می توانــد بــه  می کنــد و آیــا 
کاهــش مشــکات کمــک کنــد، گفــت: 
در  همیشــه  حیاتــی،  زیرســاخت های 
معــرض حمــات ســایبری و خطاهــای 
عملیاتــی هســتند. این موضــوع فقط در 
کشور ما مطرح نیســت و زیرساخت های 
اقتصاد، ســامت جامعــه و امنیت ملی 
هر کشوری، وابســته به حفاظت سایبری 
آن  حیاتــی  و  حســاس  زیرســاخت های 
کشــور اســت. در اتفاقــات اخیــر ونزوئا و 
حمــات ســایبری که انجام  شــد به دلیل 
خاموشــی سراســری به زیرســاخت برق 
این کشور خسارات بسیاری وارد کرد و این 
گونه حمات خود مبنایی بر افول قدرت 

حاکمیت در مدیریت کشــور ها محسوب 
می شــود. طرح های امن سازی با پشتوانه 
اجرایی و نظارتی حاکمیــت و حمایت از 
استفاده از راهکارهای بومی، نقش مؤثری 
در حفظ تمامیت و استقال کشورها دارد.

ë مقابله با حمات سایبری
علیرضــا پورابراهیمــی عضــو هیــأت 
علمی دانشــگاه آزاد اســامی نیز با بیان 
اینکــه حــوزه ســایبر به طــور کلــی حــوزه 
مســتقلی نیســت به »ایــران« گفــت: هر 
فعالیتی که اکنون در کشور انجام می شود 
در شبکه های جهانی صورت می گیرد به 
همین دلیــل مخاطرات بزرگ ســایبری 
در انتظار آنها است از آنجایی که بسیاری 
از خدمــات مانند خدمات بانکی و... روی 
ایــن شــبکه ها انجام می شــود، بــه عموم 
مــردم نیــز مربــوط می شــود و هرگونــه 

حمله ای زندگی مردم را مختل می کند.
پورابراهیمی افزود: باید با ارائه بموقع 
چنیــن طرح هایی بــه ســازمان ها، آنها را 
بــا حمــات ســایبری و راه هــای مقابله با 
آن هوشــیار کرد. البتــه در این میــان باید 
امکانــات ازم را نیــز بــرای دســتگاه های 
بســیاری  چــون  کننــد  فراهــم  اجرایــی 
امکانــات،  اســت  ممکــن  دســتگاه ها  از 
تجهیزات و حتی بودجــه ازم را نیز برای 

اجرایی کردن آن نداشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضای ســایبر 
بســیار تخصصی اســت، گفت: این حوزه 
ضمــن ویــژه بــودن بســیار پویــا اســت و 
بســرعت به روز می شــود. به عنوان مثال 
اگر حمله ای صورت بگیرد و با آن حمله 
مقابله شود در ادامه حمله کننده از مسیر 
دیگــر حملــه کــرده و حتی نــوع حمله را 
نیــز عوض می کند بــه همین خاطر گفته 
می شــود دفــاع از حوزه ســایبر هوشــمند 
اســت از ایــن رو تخصــص و هوشــمندی 
باایی نیاز دارد، چرا که حمات ســایبری 

مدام در حال به روزرسانی هستند.
ایــن اســتاد دانشــگاه نیز بــه موضوع 
تربیــت نیــروی متخصص اشــاره کــرد و 
گفــت: ضمــن آگاه کــردن دســتگاه های 
زیرســاخت های حیاتــی کشــور  اجرایــی 
و اختیــار دادن بــه آنهــا بایــد روی بخش 
امنیت ســایبری نیز ســرمایه گذاری شود 
چون این طرح ها تنهــا با اباغیه و تزریق 

بودجه عملیاتی نمی شود.

دوئل مایکروسافت و آمازون بر سر قرارداد 
10 میلیاردی پنتاگون

پروژه محاســبه ابری پنتاگون موســوم به »JEDI« با ســرمایه 
هنگفت ۱۰ میلیارد داری خود، نام های بزرگ دنیای فناوری 
را به خود جلب کرده اســت و بزرگانی همچون مایکروسافت 
و آمــازون در حال رقابت برای تصاحب آن هســتند. به  گزارش ایســنا، آمازون و 
مایکروسافت دو شرکت نهایی هستند که در حال تقا برای تصاحب قرارداد ۱۰ 

میلیارد داری محاسبه ابری وزارت دفاع امریکا هستند.
مهاجرت پنتاگون به محاسبه ابری که به نام پروژه »JEDI« شناخته می شود، در 
سال ۲۰۱۷ اعام شد و برخی از بزرگ ترین شرکت های دنیا از آن زمان در رقابت 

برای اجرای آن بوده اند.
برنــده شــدن در تصاحب این قرارداد درســت مثل مســابقات تلویزیونی شــده 
اســت. به طوری که بزرگ ترین شــرکت های فناوری دنیا نظیــر آی بی ام، اوراکل، 
مایکروسافت، گوگل و آمازون پیشنهادات خود را برای تصاحب آن ارائه داده اند 

و در آخر این مایکروسافت و آمازون بودند که فینالیست شدند.
حتــی در ایــن فرآینــد، اوراکل از یکی از کارمنــدان آمازون که قبــًا روی JEDI کار 
می کــرد به دلیــل تأثیر منفی وی روی فرآیند انتخاب، شــکایت کــرد. با این حال 
پنتاگــون ایــن ادعــا را رد می کند. آمــازون و مایکروســافت هــر دو در حال حاضر 
بشــدت بر محاسبات ابری تمرکز کرده اند و تصاحب یک قرارداد دولتی آن هم 
در این اندازه به نفع هر دو خواهد بود و در واقع یک معامله دو سر سود برای آنها 

است. برنده این قرارداد اواسط ماه ژوئیه)خرداد ماه( اعام خواهد شد.

تسا و ساخت تراشه هوشمند مغزی
وابســته  دانشــمندان  از  گروهــی 
بــه بنیــاد پژوهشــی ایان ماســک 
تــا  مدیرعامــل تســا در تاشــند 
تراشــه های مغزی پیشــرفته ای را 

طراحی و وارد بازار کنند.
به گزارش انتخاب، به نظر می رسد 
ماســک  ایــان  بلندپروازی هــای 
صرفــاً بــه زمیــن و فضــا محــدود 

نمی شود و شامل فعالیت های پزشکی نیز می شود.  فعالیت های ایان ماسک 
در حوزه فناوری پزشــکی که نخســتین بار توســط بلومبرگ افشا شد و اکنون این 
فعالیت هــا وارد فاز جدی تری شــده اســت. در مرحله فعلی تراشــه ها با هدف 
نظارت غیرفعال بر فعالیت مغز طراحی می شوند. این موضوع بخشی از پروژه 

ایجاد ارتباط بین مغز انسان و کامپیوتر است.
محققان این تکنیک جدید را در موش های آزمایشگاه مورد آزمون قرار داده اند 
و اکنون به دنبال نســل جدیدی از رابط های قابــل انعطاف، پایدار و امن عصبی 
هستند که از یک سو برای مطالعه علمی اولیه عملکرد مغز و از سوی دیگر برای 

بررسی برنامه های کاربردی بالینی تراشه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
در این روش ابتدا یک بخش از جمجمه موش ها توســط دانشــمندان حذف شد. 
سپس تراشه هوشمند با استفاده از روشی بسیار دقیق در مغز موش ها فعال شد. 
این تراشــه با کمک الکترودهای پلیمری انعطاف پذیر به مغز متصل می شــود و 
سپس از طریق یک صفحه مدار به پشت سر موش ها متصل می شود و اطاعاتی 
را در مورد فعالیت مغز موش ها ثبت می کند. این تکنیک که با هدف ایجاد ارتباط 
بیــن مغز مــوش و مغز انســان فعالیت می کنــد، هنوز تکنیک دقیقی محســوب 
نمی شــود امــا می توانــد مفیــد باشــد. ایــن آزمایــش در »Neuralink« کــه یکی از 
شرکت های مخفی و اسرارآمیز ایان ماسک است، اجرا شده است. این شرکت در 
ســال ۲۰۱6 تأسیس شد، اما تا مارس ۲۰۱۷ این شرکت به هیچ وجه فعالیت های 
خود را علنی نمی کرد. درواقع فعالیت های این شــرکت زمانی علنی شــد که وال 
اســتریت ژورنال نخســتین بار در مورد این شرکت مطلبی منتشــر کرد. پس از آن 
بود که ایان ماسک بیشتر در مورد Neuralink سخن گفت و اعام کرد که امیدوار 
است یک روز توانایی افزایش آگاهی انسانی را از طریق هوش مصنوعی فراهم کند.

 امضای تفاهمنامه وزارت ارتباطات
 با »یونیدو«

وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با سازمان توسعه صنعتی 
ملــل متحد )یونیدو( در وین تفاهمنامــه همکاری امضا کرد. 
به گزارش »ایران«، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
در ادامه دیدارهای فشرده خود با مقامات سازمان ملل در وین با مدیرکل یونیدو، 
آقای لی یونگ تفاهمنامه همکاری امضا کرد. آذری جهرمی و هیأت کارشناسی 
وزارت ارتباطــات در مقــر اروپایی ســازمان ملل واقع در ویــن با لی یونگ و هیأت 

کارشناسی یونیدو درباره زمینه های مشترک همکاری دیدار و گفت و گو کردند.

تعرفه مکالمه تلفن ثابت گران نمی شود
معاون وزیر ارتباطات گفت: با اصاح قیمت برخی سرویس های تجاری شرکت 
مخابــرات، مشــکل کاهــش درآمد این شــرکت تاحــدودی مرتفع شــد و تعرفه 

مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال ۹۸ تغییری نخواهد داشت.
به  گزارش مهر، حسین فاح جوشقانی درباره پیشنهاد مخابرات ایران به سازمان 
رگواتوری مبنی بر افزایش تعرفه های تلفنی اظهار داشت: این شرکت در نیمه 
دوم سال ۹۷ درخواست افزایش تعرفه مکالمات تلفنی را به رگواتوری پیشنهاد 
داد تــا با توجه به افزایش هزینه های جاری و حکم لغو دریافت هزینه آبونمان، 
تا حدودی ضرر و زیان ها جبران شــود اما با بررســی هایی که از ســوی رگواتوری 
انجام شد، به جای افزایش تعرفه مکالمات برای مشترکان خانگی، رگواتوری با 

اصاح تعرفه سرویس های تجاری این شرکت موافقت کرد.
رئیس رگواتوری گفت: تعرفه سرویس های مشترکان سازمانی مخابرات مطابق 
مصوبه ۲۶ کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات اباغ شــده بود که طی ۱۰ ســال 
اخیــر تغییری نداشــت. از این رو ما موفق شــدیم در کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطــات، ایــن تعرفه ها را اصاح کنیم. از ســوی دیگر با اصــاح این تعرفه ها، 
اپراتورهای FCP نیز می توانند ســرویس پهنای باند اختصاصی خود را بر مبنای 
ایــن اصاح مصوبه، ارائه دهند.  وی گفت: موضوع ابطال مصوبات کمیســیون 
تنظیم مقــررات ارتباطات در خصوص تعرفه هــای مخابراتی و حذف آبونمان 
از ســوی دیوان عدالــت، حدود ۷۰۰ میلیارد تومــان از درآمد مخابرات را کاهش 
می دهد که با اصاح تعرفه مشــترکان ســرویس های سازمانی مخابرات، حدود 

یک سوم این کاهش درآمد، جبران شده است.
فاح جوشقانی در مورد عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط شرکت مخابرات 
ایران نیز گفت: مخابرات در حال تغییر سیســتم های صورتحساب گیری خود از 
نظر فنی است تا این حکم را اجرایی کند. البته در کنار آن، نامه اعتراضی نیز به 

دیوان عدالت زده ایم که قرار است این حکم مجدداً بررسی شود.

اخـــبار

آن سوی 
خــــــبر

جهــان  در  هوشــمند  جلیقــه  اولیــن 
AppWEAR با داشــتن 3 پد حرارتی، 
گرمایش بــدن در شــرایط آب و هوایی 
ســرد را تأمین کرده و از طریق بلوتوث 
با تلفن همراه کاربر ارتباط برقرار کرده 
و درجه حرارت موردنیاز بدن را تنظیم 

می کند.
بــه گــزارش »ایــران آنایــن«، فنــاوری 
شــکل  بــه   Jacket AppWEAR
باورنکردنــی درجــه حــرارت بــدن را در 

هر شــرایط آب و هوایی تأمین کرده و با 
وجود 3 منطقه گرمایش در جلو و پشت 
جلیقه، گرمایی متعادل و متناسب را به 

بدن کاربر هدیه می دهد.
این جلیقه مناسب ترین و راحت ترین 
وسیله پوشیدنی برای تأمین گرمایش 
بــدن در محیــط خارج از منزل بشــمار 
می رود. این سیستم دارای باتری است 
کــه با هــر بار شــارژ شــدن به مــدت ۱۲ 
ســاعت عمر مفید داشته و بدن را گرم 

می کنــد. این فنــاوری از طریق بلوتوث 
به اپلیکیشــنی در تلفن همــراه کاربر با 
سیســتم عامــل )اندرویــد و آی او اس( 
متصــل شــده و میــزان گرمای بــدن را 
می توان از طریق گزینه های ثبت شــده 

در آن تنظیم کرد.
ایــن جلیقه دارای یک دکمه ســلیکون 
LED بــه منظور تنظیم دســتی گرمای 
بدن، یک سیستم گرمایشی کامپوزیت 
بــرای دوام و قابلیــت اطمینــان آن و 

بــه   Geolocation فنــاوری  همچنیــن 
منظــور ردیابــی کاربــر در هــر محیط و 
شــرایطی اســت. ایــن فنــاوری عــاوه 
بر تأمیــن گرمــای بــدن، فعالیت های 
بــدن کاربر را نیز رصد کــرده و از طریق 
بلوتــوث بــه تلفن همــراه کاربر ارســال 

می کند.
اپلیکیشــن  کمــک  بــه  کاربــران 
تمامــی  می تواننــد   AppWEAR
طریــق  از  را  خــود  فعالیت هــای 

اشــتراک  بــه  اجتماعــی  شــبکه های 
گذاشــته و ماجراجویی تــازه در فضای 
مجــازی رقم بزننــد. ایــن جلیقه ضد 
آب بــوده و براحتــی قابل شست و شــو 

است.
در حال حاضر این جلیقه هوشمند در 
سایت کیک استارتر با قیمتی برابر ۱3۹ 
دار پیش فروش می شــود. پیش بینی 
شده است این فناوری در سپتامبر سال 

۲۰۱۹ به بازارهای جهانی عرضه شود.

تنظیم گرمای بدن با جلیقه هوشمند

www.iran-newspaper.com
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 امروزه تلفن همراه، تبلت یا لپ تاپ به جزء جدایی ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است و در طول سفر و... کاربران نمی توانند 
لحظــه ای را بــدون حداقل یکی از این وســایل دیجیتال بگذرانند. شــارژ شــدن این وســایل نیــز یکی از دغدغه هــای کاربران در 
محل هایی اســت کــه به نیروی برق دسترســی ندارند. هرچنــد پاوربانک های متعددی در بازار موجود اســت ولی شــارژرهای 
خورشیدی، آبی و بادی برای طبیعت گردها کارآیی بیشتری دارند. یکی از این 

شارژرها که توسط یک استارتاپ بریتانیایی ساخته شده، Giga نام دارد.
این شــارژر بادی که یک کیلوگرم وزن دارد، ضد آب اســت و براحتی می توان 
در فضــای بــاز از آن اســتفاده کرد. Giga را می توان بســته به شــرایط محیطی 
روی درخت، بین صخره ها یا روی زمین قرار داد تا شــارژر بتواند از جریان باد 
بیشترین بهره را ببرد. این شارژر برخاف شارژرهای خورشیدی که تنها در طول 
روز و در مجاورت نور خورشید شارژ می شوند، در طول شب نیز شارژ می شود و 
بارش باران نیز برای آن مشکلی ایجاد نمی کند. میزان انرژی برق تولید شده 
توسط این شارژر هم به جریان باد و قدرت آن بستگی دارد ولی می توان گفت 
که به طور متوسط 5وات برق تولید می کند و آن را از طریق یک کابل شارژ »یو اس بی«، به گوشی، تبلت، فانوس های دیجیتال، 
قطب نماهای دیجیتال و... می رساند. Giga اکنون با بهای ۱۲۹ دار پیش فروش می شود تا سرمایه مورد نیاز برای تولید انبوه آن 

تأمین شود ولی در صورت ورود به بازار بهای آن به ۱۹5دار خواهد رسید.

 شارژر بادی همراه ضروری گردشگران طبیعت

مدیریت پسوردها به کمک نرم افزار 

میترا جلیلی
خبرنگار

علیرضا احمدی
خبرنگار

قاب 
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نرم افزار 
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اباغ طرح امن سازی زیرساخت های حیاتی به دستگاه های اجرایی 
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گیز

سوسن صادقی
خبرنگار
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تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

تمساح و مار  همبازی های کودک 
اندونزیایی

بازی پســر بچه اندونزیایی با تمســاح و مار سوژه 
رســانه های اجتماعــی شــد. بــه گــزارش دیلــی 
میــل، »دیــان مهارانی« بدون ترس ســاعت ها 
بــا حیوانــات عجیب و غریب خــود بازی می کند 
و آنهــا را بــه حمام می بــرد. این کودک 3 ســاله 
بــا تمســاحش همچون عروســک بــازی می کند 
و هیــچ ترســی از این حیوانات نــدارد. پدر و مادر 
ایــن کــودک امیدوارنــد کــه عاقــه فرزندشــان 
بــه حیوانــات بتوانــد او را تبدیــل به یــک حامی 

حیوانات کند.

پاکسازی اورست از زباله
ده هــا کوهنــورد نپالــی بــرای پاکســازی زباله های 

پاستیکی از قله اورست راهی این منطقه شدند.
به  گــزارش گاردین، زباله های باقــی مانده باعث 
تخریب و زشتی محیط زیست در قله اورست شده 
اســت. در میان این زباله ها تجهیزات کوهنوردی، 
قوطی های نوشیدنی و قوطی کنسروهای خوراکی 
نیــز دیــده می شــود. »دنــدو راد گیمیــر«، از گــروه 
گردشــگری نپال در این باره گفت:»پاکســازی کوه 
از آلودگــی زباله هــا ســبب شــد تــا ده هــا کوهنورد 
وارد عمــل شــده و خود را بــه اردوگاه های موجود 
در اورســت برســانند تا زباله ها را از محیط زیست 

جمع آوری کنند.«

 سهل انگاری پدر 
عامل مرگ دختر بچه

پدر فراموشکار که قرار بود دختر کوچولویش 
را بــه مهد کودک برســاند او را تنها در خودرو 

جا گذاشت و باعث مرگ وی شد.
به  گــزارش اینترنشــنال بیزینس تایمــز، این 
دختــر چهــار ســاله چینــی مــدت ۹ ســاعت 
داخــل خــودرو در گرمــای بســیار بــاا حبس 
بــوده و در نهایت به دلیل خفگی جان خود را 
از دست داده  اســت.پلیس در رابطه با علت 
فــوت این کــودک گفت: پــدر ایــن دختربچه 
قصــد داشــته فرزنــد خــود را بــه مهدکودک 
برســاند امــا به دلیــل اینکــه ســرگرم بــازی با 
تلفن همراهش بــوده فراموش می کند بچه 
 را از خــودرو پیــاده کــرده و بــه مســئول مهــد

 تحویل دهد.
این مرد با تصور اینکه فرزندش را به مسئول 
مهــد ســپرده، روانه محل کارش می شــود در 
حالــی که کودک در صندلــی عقب به خواب 

رفته بود.
بنابــر اعــام پلیــس چیــن، مــادر کــودک که 
هنــگام عصر بــرای تحویل او بــه مهدکودک 
مراجعــه کــرده بــود متوجــه شــد فرزنــدش 
نیست. پلیس پس از مطلع شدن از موضوع 
و آغــاز جســت وجوها، کــودک را در حالی که 
به دلیــل گرمازدگی و خفگی جــان باخته بود 

داخل خودروی پدرش پیدا کرد.

دستگیری قاچاقچی پوست ببر
پلیس ویتنام مردی را بازداشــت کردند که سال ها پوست و استخوان های ببر را به 
چین قاچاق می کرد. به گزارش 24 نیوز، این مرد قاچاقچی در مرز استان »کوانگ 
نین« در حالی بازداشت شده که پوست ببر و استخوان های این حیوان را به همراه 
داشــته اســت. هر پوســت کامل ببر 6 هــزار دار در ویتنــام و 10 هــزار دار در چین 
فروخته و قاچاق می شــود. گفتنی اســت اســتخوان و دندان های این حیوان برای 

دکوراسیون و جواهرات و وسایل تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد.

رژه خون آشام ها در انگلیس

یــک زن امریکایی با همدســتی دختــرش 5 نفر از اعضای خانــواده اش را به قتل 
رســاند.به گزارش یاهو، متهم »شــانا دکری« و دخترش »دومنیک« با همدســتی 
یکدیگــر پــدر، خواهر و بــرادران خود را به قتل رســاندند. پلیــس ایالتی فیادلفیا 
اجســاد قربانیان را در حالی در آپارتمانشــان پیدا کرد که مســئوان مدرسه نگران 
غیبــت بچه ها شــده و همــراه بــا نماینــده اداره حمایت از کــودکان بــه خانه آنها 

مراجعه کرده بودند. 
بنا بر گزارش های این مسئول، شیشه های آپارتمان شکسته، مبلمان به هم ریخته 
بود و به نظر می رســید قاتان قبل از جنایت هایشــان با قربانیان خود درگیر شــده 

بودند. گزارش های پلیس تاکنون انگیزه این جنایت ها را روشن نکرده است.

گــروه حوادث/ معصومه مرادپور / پســر جــوان کرجی که 

می خواســت جشــن تولد خاطره انگیزی برای نامزدش 
ترتیــب دهد در حالی که ســوار بالگرد بر فراز آســمان ها 

پرواز می کردند بر اثر حادثه ای تلخ جان باخت.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، حدود ســاعت 2 بعدازظهر پنجشــنبه 
22فروردین به دنبال خبر مرگ پســر 24 ســاله ای به نــام آرمین در محدوده 

مرکز آموزشی بالگرد در کرج به پلیس اعام شد.
نخســتین بررسی ها نشان می داد آرمین که ســوار بر بالگرد آموزشی بوده بر 
اثــر اصابــت پره های بالگرد به ســرش جان باخته اســت. همزمــان با اعام 
ایــن خبر بــه بازپرس ویژه قتــل و کارآگاهان پلیس، تیــم جنایی راهی محل 
 حادثه شدند و به تحقیق از خلبان بالگرد و دختر جوانی پرداختند که همراه 

آرمین بود. 
دختــر جــوان گفت: مــن و آرمین نامزد بودیم. او می خواســت برایم جشــن 
تولــدی رؤیایــی و خاطره انگیز ترتیب دهد به همین خاطر قرار شــد با اجاره 
یک بالگرد ســوار بر آن در آســمان شهر پرواز کنیم. وقتی سوار بالگرد شدیم 
آرمیــن کیــک تولدم را در حالی که شــمع هایش را روشــن کــرده بود مقابلم 
گرفت و من هم آن را فوت کردم. دقایقی بعد آرمین با خوشــحالی ســرش 
را از پنجره بیرون برد تا عکس سلفی بگیرد اما نمی دانم چه شد که ناگهان 

سرش با پره بالگرد برخورد کرد و....
ســرهنگ نادربیگــی - رئیــس پلیس آگاهی اســتان البرز - با اعــام این خبر 
گفت: بر اســاس تحقیقات اولیه این حادثه زمانی رخ داده که خلبان هنگام 
برگشت به پایگاه بر اثر مایل شدن بالگرد به سمت راست و به خاطر نزدیک 
شــدن بیش از حد پسر جوان به پره های بالگرد سرش با پره ها برخورد کرده 
و جــان باختــه اســت. در حال حاضــر خلبــان این بالگرد بازداشــت شــده و 

تحقیقات بیشتر برای روشن شدن جزئیات این حادثه ادامه دارد.

واژگونی مرگبار اتوبوس شیراز

گــروه حــوادث/ واژگونــی اتوبــوس مســافربری تهــران - شــیراز یــک کشــته و 
18مصدوم داشت. غفور راستین- مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهــان - گفــت: این حادثه ســاعت یک و 42 دقیقه بامداد روز گذشــته در 
مســیر اصفهــان بعد از دوراهی موتــه به میمه رخ داد و مرد 50 ســاله ای که 
از سرنشــینان این اتوبوس بود، در دم جان باخت. وی اضافه کرد: همچنین 
18نفــر شــامل 14 مــرد و چهــار زن هم مصدوم شــدند که به دو بیمارســتان 
حضرت محمد)ص( میمه و بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

جشن تولد خونین  در آسمان

انتشــار تصاویــری از ســطح مریخ از ســوی ســازمان 
فضایی ناسا بار دیگر این سیاره سرخ را خبرساز کرد.

به گزارش میرر، در تصویر منتشــر شــده یک پنگوئن 
روی صخره ســنگی دیده می شــود کــه به نظر برخی 
موجــودات  حضــور  از  نشــانی  یوفــو  کارشناســان 

فرازمینی است.
»اســتیو« 56 ســاله کارشــناس موجودات فرازمینی 

در ایــن بــاره گفت:»همواره بــر این بــاور بوده ایم که 
موجــودات فرازمینــی وجود داشــته اند اما بــا وجود 
تصاویر ناســا بزودی می توانیم ایــن فرضیه را ثابت 
کنیــم.«وی افزود: »گفت و گو بــا فضانوردان و برخی 
دانشمندان نیز نشان می دهد که آنها نیز به حضور 
بیگانــگان در فضــای کیهانــی و دیگــر ســیارات بــاور 

دارند.«

گروه حوادث/فرمانده یــگان انتظامی متروی 

پایتخــت از دســتگیری دو قاچاقچــی و کشــف 
1300 عدد سکه تاریخی خبر داد.

ســرهنگ علی راقی در تشریح این خبر گفت: 
ســاعت 10 صبــح دیــروز مأمــوران انتظامــی 
گشــت مترو صحــن مطهر، هنگام گشــت زنی 
در سکوی ایستگاه مترو، متوجه رفتار مشکوک 
دو مرد شدند که یک ساک دستی همراه آنان 

بود.

وی بــا اشــاره به اینکــه متهمان فامیــل بوده و 
از شهرســتان همــدان برای فروش ســکه ها به 
تهــران آمده انــد، افــزود: در بازرســی از ســاک 

آنان، 1300 عدد سکه عتیقه کشف شد.
یکــی از متهمــان اظهــار داشــت که ســکه ها را 
چهار سال پیش از فردی خریداری کرده است 
و حــاا برای فــروش آنها بــه تهــران آمده اند. 
هــر دو متهم برای بررســی جزئیات پرونده به 

پلیس پیشگیری منتقل شده اند.

گــروه حوادث/مرد کینه جو که به خاطر ارثیه پدری 

برادرش را با شــلیک گلوله به قتل رســانده بود سه 
ســاعت پس از این جنایت دســتگیر شد.ســرهنگ 
سهراب شفقی- فرمانده انتظامی شهرستان بناب- 
در تشــریح ایــن خبــر گفــت: روز جمعــه در یکی از 
محله های شهرستان بناب خبر قتل مردی 34 ساله 
به پلیس اعام شــد. نخستین بررسی های پلیسی 
نشــان می داد این مرد با شــلیک گلوله برادرش به 
قتل رســیده اســت. به گفتــه خانواده مقتــول وی از 

مدتــی قبل با برادرش بر ســر ارثیه پــدری اختاف 
شدید پیدا کرده بودند تا اینکه روز حادثه برادرش با 
اسلحه گرم به سراغ وی آمده و مرتکب این جنایت 
شده است. بدین ترتیب ردیابی ها برای دستگیری 
متهم آغاز شد و تیم جنایی سه ساعت پس از قتل، 
این مرد را در مخفیگاهش دستگیر کردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان بناب در پایان گفت: متهم بعد 
از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مقام 

قضایی ارسال شد.

برادرکشی به خاطر ارثـیه پدریکشف 1300 سکه عتیقه از مسافران مترو

گروه حوادث- زهره صفاری/ پســرک دســتش را 

در جیب شلوار فرو برد و چاقوی ضامن دار را در 
مشت گرفت با عصبانیت و ناراحتی دستش را 
روی زنگ خانه گذاشت. وقتی دوستش در را باز 
کرد با دیدن چهره خشمگین او ناخودآگاه عقب 
کشید اما پسرک به او فرصت عکس العمل نداد 
یقــه اش را گرفــت و با هم درگیر شــدند. ناگهان 
دستش را داخل جیب برد و در یک چشم بر هم 

زدن چاقو تا دسته در شکم دوستش جا گرفت.
»ســعید« ناباورانــه بــه دســتانش کــه در میــان 
دستبند آهنی به یکدیگر قفل شده بود نگاه کرد. 
قرار بود او را به کانون اصاح و تربیت بفرستند. از 
یادآوری گذشته اشک هایش بی اختیار روی گونه 
می ریخت. درس و مدرســه را رها کرده بود تا در 
مکانیکی دوست عمویش شاگردی کند و کمک 
خرج خانواده باشد اما حاا با این اشتباه باری بر 

دوش مادر پیرش شده است.
کودکــی  از  کــه  دوچرخــه ای  نمی شــد  بــاورش 
بــود حــاا در  رنــگ گرفتــه  بــا آن  رؤیاهایــش 
واقعیــت، زندگــی اش را به مرز نابودی رســانده 
باشد. »از وقتی خودم را شناختم پدرم زمینگیر 
و علیل بــود. آن طور که مادرم می گفت او پیش 
از تصادف با موتورســیکلت کار می کرد و نان آور 
خانــواده بود اما حاا حتی توانایی نداشــت یک 
قاشق دســتش بگیرد. مادرم با کارگری در خانه 

مــردم خرج زندگی مان را مــی داد. گاهی اوقات 
هــم وقتی عموهایم به ما ســر می زدند پولی به 
مادرم می دادند که برای هزینه های درمان پدرم 

و خرج خانه کم نیاورد.
همیشــه هشــت مان گــرو نهم مــان بــود بــا این 
حال مادرم به همین شــرایط راضــی بود و تنها 
بــه بهبودی پــدرم فکر می کرد. اما سرنوشــت با 
مادرم نیز یار نبود و با مرگ پدر همین آرزویش 
نیز نابود شد. بعد از مرگ پدر، مادرم برای اینکه 
خرج من و خواهرم را تأمین کند در خانه پیرزنی 
کار پیــدا کرده بود و از صبح زود تا شــب آنجا کار 
می کــرد. گاهــی هم مــرا برای کمک بــا خودش 
می بــرد. بعضی روزها هم که خیلی خســته بود 
با کوچکترین اتفاقی مــرا به باد کتک می گرفت 
و گریه می کرد. همیشه حسرت زندگی دوستانم 
را می خوردم. دلم می خواســت مانند آنها بازی 
کنم، خوراکی بخرم و... اما همین خواســته های 

کوچکم نیز برآورده نمی شد.
 در آخرین ســال های دبیرستان تصمیم گرفتم 
تــرک تحصیل کنــم و ســرکار بروم. چنــد جایی 
کارگــری کــردم امــا پولــی درنمی آمــد. تــا اینکه 
عموی بزرگم پیشنهاد کرد در مکانیکی دوست 
او شــاگردی کنم. صاحبکارم قول داد اگر زود کار 
را یــاد بگیرم، حقوق خوبی به من می دهد. من 
هــم همــه توانــم را بــه کار گرفتم تا یک شــاگرد 

خوب باشــم. تاش هایم جــواب داد و پایان ماه 
دوم، اولیــن دســتمزدم را گرفتــم. آن روز آنقدر 
خوشــحال بــودم کــه نمی دانــم چطور تــا خانه 
رســیدم. مــادرم که از شــادی من بــه وجد آمده 
بود، حتی یک ریال از پول را برنداشــت در حالی 
که مرا می بوســید گفت: »پسرم؛ حقوق اولت را 

فقط برای خودت خرج کن.«
مــن هــم از خدا خواســته بــه ســراغ دوچرخه 
رؤیاهایــم رفتــم. قســطی آن را خریــدم و بــا 
خوشــحالی پیش دوســتانم رفتــم. چند روزی 
گذشت که یکی از هم محلی ها به بهانه اینکه 
دوچرخــه اش خــراب شــده، از مــن خواســت 
دوچرخــه ام را به او قرض بدهم. خیلی برایم 
ســخت بود اما آنقدر اصرار کــرد که پذیرفتم. 
آن دوچرخــه همــه دارایــی ام بــود و به همین 
دلیل تا شــب دلهره داشــتم. وقتی دوستم به 
خانــه آمــد فهمیــدم دلشــوره هایــم بی دلیل 
و  کــرده  تصــادف  دوچرخــه ام  بــا  او  نبــوده 
بشدت خســارت دیده بود. از عصبانیت حتی 
نمی توانســتم حرف بزنم. از همــه بدتر اینکه 
او حاضــر نبود تقصیرش را بپذیرد و خســارت 
دوچرخــه ام را بدهــد. آن شــب از عصبانیــت 
خوابــم نمی بــرد. من بــرای به دســت آوردن 
این دوچرخه خیلی صبر کرده بودم و حاا که 
رؤیای خرید این دوچرخه به واقعیت پیوسته 

بــود دوســتم بــر اثــر ســهل انگاری آن را نابود 
کرده بــود. در همیــن افکار بودم کــه در کمال 
نابــاوری خودم را مقابل خانه دوســتم دیدم. 

زنگ در را زدم و...
رفیقم سه روز بعد در بیمارستان به هوش آمده 
بــود و مرا به پلیس معرفــی کرد. عمویم نیز که 
از موضــوع باخبــر شــد مــرا پیــش پلیــس آورد. 
حــاا هــم خانــواده او از مــن شــکایت کرده اند. 
بــاور کنیــد از مــادرم خجالــت می کشــم. حتــی 
نمی توانم به چشمانش نگاه کنم. می خواستم 
کمک خرجش باشــم اما آبرویــش را هم بردم. 

امیدوارم مرا ببخشد...

نگاه کارشناس

کارشناس مرکز مشاوره آرامش پلیس کرمانشاه 
گفت: وقتی شــرایط ســخت خانواده ای مانع از 
فراهم شــدن نیازهای کــودک و نوجوان شــود و 
آنهــا خود را فــردی اضافی در زندگــی بدانند، با 
ســرخوردگی به جامعه پناه می برند. این اتفاق 
تبعاتی مانند افزایش خشــم دارد که در برخی 
موارد عامل بزهکاری نیز خواهد شــد. از این رو 
باید با فرهنگ سازی و آموزش های صحیح به 
فرزنــدان، مهارت هــای کنترل خشــم و تبعات 
آن را بــه آنها گوشــزد کنیم تا مانــع از بروز یک 

فاجعه شویم.

فرجام تلخ خرید دوچرخه قرمز

اخــــبار

 حوادث 
جـــهان

آرزو کیهان
مترجم

مشاهده تصویر  پنگوئن در مریخ

یک راننده تاکســی که به 8 زن تعرض کرده و 4 نفر از آنها را به قتل رســانده بود 
در اوکراین به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش میرر، »دیمیتری لوبد« 33 ساله در جلسه دادرسی پرونده اش اعتراف 
کرد که تحت تأثیر مواد مخدر به مســافران زن خود تعرض کرده و حتی 4 نفر از 

آنها را کشته است.
بنا بر گزارش های پلیس اوکراین این متهم دارای قربانیان بیشتری است که هنوز 

هویت آنها شناسایی نشده است.
ایــن قاتــل ســریالی در دادگاه از خانــواده قربانیان خــود به خاطــر جنایت هایش 

عذرخواهی کرد.

محاکمه قاتل سریالی زنان مسافر

10 کشته در سیل چین
بارش شدید باران و وقوع سیل در جنوب چین منجر به مرگ دست کم 10نفر 
شد. به گزارش تلویزیون دولتی چین، مقامات این کشور روز شنبه اعام کردند 
یک نفر نیز در این سیل ناپدید شده است. بارش شدید باران از پنجشنبه شب 
در مناطــق جنوبــی چین باعــث ایجاد طوفان و ســیل و همچنیــن آبگرفتگی 
معابــر و باا آمدن آب رودخانه ها شــد به طوری که در بســیاری از بخش های 
این منطقه مانند لوخو و فوتیان خسارت زیادی به روستاییان و کشاورزان وارد 
شده است. داده های اداره هواشناسی شنزن نشان داد که میانگین بارندگی در 
ســه ساعت اول شب پنجشــنبه در منطقه لوخو به 65میلی متر رسیده است. 
مردم نواحی جنوبی چین هرساله به دلیل نزدیکی به آب های آزاد در ماه های 
مه، ژوئن و ژوئیه )اردیبهشت تا مرداد( تجربه باران های سیل آسا و سیاب را 

همراه با خسارات جانی و مالی دارند.
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گروه حوادث/ فیزیوتراپ قابی 
وقتــی بــرای درمان بیمــاران به 
خانــه آنها می رفــت در فرصتی 
مناسب سوئیچ و کلید پارکینگ 
ســرقت  را  آنهــا  خودروهــای  و 
خبرنــگار  گــزارش  می کرد.بــه 

جنایی »ایران«، به دنبال دو شکایت مبنی بر سرقت خودرو از داخل پارکینگ 
مجتمع های مسکونی، کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ وارد 
عمل شــدند.مالباختگان در اظهاراتی مشــابه عنوان داشتند به شخصی که با 
عنوان ماســاژور و فیزیوتراپ به خانه آنها رفت و آمد داشته مشکوک هستند. 
یکــی از مالباختــگان گفــت: »از طریق یــک برگه آگهــی تبلیغاتی بــا مرد 30 
ساله ای آشنا شدم که خود را پزشک فیزیوتراپ معرفی کرده بود.او سه نوبت 
به خانه ما آمد و اقدام به ماســاژدرمانی کرد. پس از گذشــت مدت کوتاهی از 
ایــن ماجــرا یک روز صبح که بــرای رفتن به محل کار بــه پارکینگ خانه رفتم 

متوجه سرقت خودروام شدم.«
یکی دیگر از مالباختگان نیز در اظهاراتی مشابه  عنوان داشت که یک دکتر 
فیزیوتراپ، دو جلسه برای ماساژ درمانی به خانه وی رفته و سرقت خودروی 

پژو 207 وی نیز پس از حضور این شخص انجام شده است.
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات پلیسی 
دریافتند مشخصات پزشکی که روی آگهی تبلیغاتی درج شده است، متعلق 
به فردی در غرب تهران اســت که چندی پیش اســناد و مدارکش ناپدید شــده 
و موضــوع را بــه پلیس اطــاع داده بــود. در ادامه یکی از بســتگان نزدیک این 
شخص به نام »مرتضی« )26 ساله( که از مجرمان سابقه دار بود شناسایی شد 
و با انجام اقدامات ویژه پلیسی مشخص شد که مدارک شناسایی شاکی در واقع 

توسط مرتضی سرقت شده است.
در تحقیقات، مرتضی به ســرقت مدارک شناسایی اعتراف کرد و گفت که 
این مدارک را در ازای دریافت مبلغ ناچیزی پول در اختیار یکی از دوســتانش 

به نام »مسعود« )32 ساله( قرار داده است.
مســعود نیز در ادامه تحقیقات دستگیر شــد و در بازرسی از مخفیگاه وی، 
عــاوه بر کشــف کارت تبلیغاتــی با موضــوع ماســاژدرمانی در پوشــش دکتر 
فیزیوتــراپ، مقادیر قابل توجهی اســناد و مــدارک جعلی وزارت بهداشــت، 
بیمارســتان های سطح شــهر تهران، مهرهای جعل شده ارگان های مختلف 
نظامی، انتظامی، دولتی و دادسراهای مختلف، به همراه یک دستگاه خودرو 

207 سرقت شده از شاکی پرونده کشف شد.
ســرهنگ کارآگاه کامیــار چهری، رئیس پایگاه ســوم پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ، با اعام این خبر گفت: تحقیقات از متهم ادامه دارد و کسانی که بدین 
شیوه و شگرد خانه یا خودرویشان سرقت شده می توانند برای طرح و پیگیری 
شکایت های خود به نشانی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان 

خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.

سرقت 
فیزیوتراپ قابی 
از خانه بیمارانش

گروه حوادث/ زن جوان هنگام  ماقات شرعی 
با همسرش درزندان  از سوی وی به قتل رسید. 
شــوهر ایــن زن که محکوم به حبس ابد اســت 
پس از قتل می خواســت خود را حلق آویز کند 
کــه با حضــور بموقــع مأمــوران نــاکام ماند.به 
گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ســاعت  یک 
ظهــر چهارشــنبه 21 فروردین مأمــوران زندان 
قــزل حصار در تماس با بازپرس کشــیک قتل 
پایتخــت از قتــل زن جوانــی به دســت شــوهر 
زندانــی اش خبــر دادند.بــه دنبــال اعــام این 
خبــر بازپــرس جنایــی به همــراه تیم بررســی 
صحنه جرم راهی زندان قزل حصار شدند. در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد یکی از 
زندانیان که محکوم به حبس ابد بوده هنگامی 
که با همســرش ماقات حضوری داشته وی را 
به قتل رســانده و ســپس اقدام به حلق آویزی 
کرده است. اما با حضور پرسنل زندان از مرگ 
نجات یافته اســت.بدین ترتیــب تحقیقات از 
مرد جوان به دســتور بازپرس دشتبان از شعبه 
نهم دادسرای امور جنایی تهران صورت گرفت 

و وی به قتل همسرش اعتراف کرد.
گفت و گو با متهم

قاچــاق  جــرم  بــه  دارد،  ســن  ســال   33
هروئین محکوم به اعدام بوده اما 7 ماه قبل 
مــورد عفو قرار گرفت و اعدام او به حبس ابد 
شکسته شد. وی در رابطه با انگیزه اش از این 

جنایت می گوید.
ë به چه جرمی به زندان افتادی؟

5 سال قبل به جرم حمل یک و نیم کیلو 

هروئیــن بــه اعدام محکوم شــدم. امــا 7 ماه 
قبل مورد عفو قرار گرفتم و حکمم شکســت 
و به حبس ابد تبدیل شــد. البته سال 85 هم 
به اتهام حمل مواد بازداشت شدم اما بعد از 

8 ماه حبس آزاد شدم.
ë چرا همسرت را کشتی؟

به خاطر بی مهری هایــش. به خاطر اینکه 
هــر کاری می گفتم انجــام بــده او مخالفش را 
انجــام می داد. مثاً به او گفتم در تهران بماند 
اما بدون اینکه به من حرفی بزند وســایلش را 
جمع کرد و به شهرســتانی که خانــواده اش در 
آنجــا زندگی می کردند رفــت. برادرش همکار 
مــن بــود ولــی هیــچ قدمــی بــرای آزادی من 
برنداشــت. زمانــی که به اعدام محکوم شــدم 
همســرم ناراحت نشد. من اگر خاف کردم به 
خاطر او بود. می خواستم او و پسر 10 ساله ام در 
رفاه و آسایش زندگی کنند وگرنه خودم که نیاز 

به پول نداشتم.
ë در این مدت با همسرت ماقات داشتی؟

کــه  بــس  از  نیایــد.  گفتــم  او  بــه  خــودم 
رفتارهایش سرد بود. از دستش ناراحت بودم. 
من به خاطر او به زندان افتادم و روزهای سختی 
بر من گذشت ولی همسرم اصاً این موضوع را 
درک نمی کرد. از او  نفرت پیدا کرده بودم، باید 
او را می کشــتم تا آرام می شــدم. اان احســاس 

آرامش دارم.
ë از کی تصمیم به قتل همسرت گرفتی؟

یک هفته ای می شــد. بــه او گفته بودم که 
به ماقاتم نیاید. اما برای اجرای نقشــه ام به 

همســرم زنــگ زدم و گفتــم از زندان خســته 
شــده ام و می خواهــم خودکشــی کنــم. از او 
خواســتم به ماقاتــم بیاید. او هــم پذیرفت. 
می خواســتم او را خفه کنم اما زمانی که سوار 
اتوبــوس حمــل زندانیــان شــدم چشــمم به 
یک تیــزی افتــاد. آن را برداشــتم و زمانی که 
همســرم را دیــدم او را بــا چند ضربــه به قتل 
رســاندم. برای اینکه صدایش را کسی نشنود 

دستم را روی دهانش گذاشته بودم.
ë چرا او را طاق ندادی؟

بــا  قبــل  چندســال  نمی گرفــت.  طــاق 
همســرم دچــار اختاف شــدم و درخواســت 
طاق داد ولی با وســاطت فامیل و خانواده ها 
آشــتی کردیــم. ایــن بار هر چــه بــه او گفتم از 
بی مهری هایت خســته شــده ام و طاق بگیر 
قبول نمی کــرد. نمی دانم هدفــش از این کار 

چه بود.
ë چرا دست به خودکشی زدی؟ 

خسته شــده بودم. می دانستم که به خاطر 
کاری که انجام داده ام اعدام می شوم. به همین 

خاطر با کش شلوار خودم را حلق آویز کردم.
ë چطور با همسرت آشنا شدی؟

دختر خاله ام بود. ســال 83 باهم ازدواج 
کردیــم. آن موقع ها زندگی خوبی داشــتیم و 
من برای بهتر شــدن زندگــی ام خیلی تاش 
می کردم. شــغلم آزاد بود اما وقتی دیدم که 
درآمدم کفاف زندگی ام را نمی دهد تصمیم 
گرفتــم در کنــارش مواد فروشــی کنم. خودم 

هم گاهی اوقات تریاک مصرف می کردم.

قتل همسر در ماقات زندان

گروه حوادث/ مرد جوان برای کسب درآمد 
بــاا بــردن اعضــای گــروه تلگرامــی اش  و 
مقاات پژوهشــی یک مهندس مکانیک را 

سرقت کرد.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایران«، 
بــه  مــردی  گذشــته  ســال  اســفند  اواخــر 
پلیــس  اداره  در  حضــور  بــا  بهــرام  نــام 
فتــا از ماجــرای عجیــب فــروش تألیفات 

فضــای  در  پژوهشــی اش  مقاله   هــای  و 
مباحــث  گفــت:  و  داد  خبــر  مجــازی 
پژوهشــی و تحقیقاتــی ام در زمینــه علوم 
مکانیــک بود و همــه را خودم جمع آوری 
کرده و نوشــته بودم اما مردی ناشناس با 
دسترســی به جزوه ها و مقااتم آنها را در 
160 گروه تلگرامی منتشــر کرده و فروخته 

است.

مأمــوران پلیــس فتــا بــا اقدامــات فنــی 
و کمــک شــاکی پرونــده خیلــی زود موفــق 
به شناســایی فروشــنده مقاله های ســرقتی 

شدند.
در تحقیقات مشــخص شــد که متهم با 
فروش و تبلیغ مقاات پژوهشــی و استفاده 
از تألیفــات شــاکی پرونــده پــول خوبــی بــه 

دست آورده است.

مأمــوران با هماهنگی مقــام قضایی در 
اقدامــی غافلگیرانه ســارق مقــاات علمی 
را که مرد 27 ســاله ای در شرق تهران است 

دستگیر کردند.
متهــم پس از دســتگیری در اعترافاتش 
گفــت: بــا انگیــزه مالــی و ایجــاد پرســش و 
پاسخ در بین دانشجویان و باا بردن تعداد 
اعضای گروه تلگرامی ام، اقدام به انتشار و 

فروش مقاات بهــرام می کردم. همچنین 
با فروش جزوات پژوهشــی شاکی با قیمت 

پایین تر، کسب درآمد می کردم.
ســرهنگ تــورج کاظمــی رئیــس پلیس 
فتــای تهران با اعام این خبــر گفت: بنا به 
ایــن گزارش متهم پــس از اعتراف به اتهام 
خود برای ســیر مراحل قانونی به دادسرای 

جرایم رایانه ای منتقل شد.

سارق مقاله های علمی دستگیر شد

ران
ای

راز یک جنایت 
در دوربین های مداربسته

گروه حوادث/ دوربین های مداربسته راز قتل مرد 
جــوان را کــه جســدش مقابــل پارکینــگ خانه ای 

افتاده بود، برما کرد.
به گــزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، ســاعت 
میانســالی  مــرد  فروردیــن   23 جمعــه    11:30
هراســان با پلیس تماس گرفــت و از جنایتی خبر 
داد. او گفــت: داخــل خانــه بودیم کــه صدایی به 
گوش رســید. فردی بــه در پارکینگ می زد. خودم 
را بــه مقابــل در رســاندم. پســر جوانــی خونیــن 
جلــوی در بود و همین که مرا دید بی هوش شــد. 
بــا اورژانــس تمــاس گرفتم اما پســر جــوان فوت 
کــرده بود.به دنبال اعام این تمــاس، موضوع از 
ســوی مأموران کانتری 153 شــهرک ولیعصر به 
بازپــرس کشــیک قتــل پایتخت اعام شــد. بدین 
ترتیــب تحقیقــات آغاز شــد و با حضــور در محل 
آنها با جسد پسر 24 ساله ای به نام شهرام مواجه 
شــدند. در تحقیقات میدانی از همســایه ها کســی 
شــاهد جنایت نبود. امــا در بازبینــی دوربین های 
مداربســته راز ایــن جنایــت برما شــد. دوربین ها 
نشــان مــی داد که شــهرام بــا دو پســر موتورســوار 
درگیر شــده و یکی از آنها را با چاقو زده اســت اما 
هنگام فرار سرنشــین دیگر موتور با چاقو به دنبال 
شــهرام دویــده و او را بــا چندیــن ضربــه بــه قتل 

رسانده و از محل متواری شده اند.
بازپــرس مرادی از شــعبه دوم دادســرای امور 
جنایــی تهــران دســتور انتقــال جســد به پزشــکی 
قانونی و دســتگیری عامان ایــن جنایت را صادر 

کرد.



میزگرد علمی درباره بزرگ ترین ســیاب 
خوزستان طی دهه های اخیر و جنبه های 
مختلف آن با حضور تعدادی از اســتادان 

دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.
حدود 20 روز از ســیل خوزســتان در ســال 
دز  و  کرخــه  کارون،  می گــذرد.  جدیــد 
طغیان کرده و با غرقاب کردن دشت های 
خوزســتان، حــاا در اطــراف اهــواز به هم 
پیوسته اند. آنطور که کارشناسان می گویند 
مترمکعــب  میلیــارد   10 مــدت  ایــن  در 
سیاب وارد خوزستان شده، این در حالی 
اســت که کل آورد پارســال این اســتان 13 
میلیــارد مترمکعــب بــوده اســت. ســتاد 
بحــران خوزســتان از زیــر آب رفتــن 105 
روســتا و هشــدار تخلیــه بــه 250 روســتا و 
هفت شــهر تاکنون خبر داده است. غرب 

اهواز نیز در معرض سیاب است.
ایرنا درباره بزرگ ترین ســیاب خوزستان 
طی دهه های اخیر و پرسش های مختلف 
پیرامــون آن، میزگــرد علمــی بــا حضــور 
شــهید  دانشــگاه  اســتادان  از  تعــدادی 
ایــن  جلســات  ســالن  در  اهــواز  چمــران 
دانشگاه، برگزار کرده است که مشروح آن 

در پی می آید:
ë سیل و دستکاری بشری 

عضــو هیأت علمی دانشــکده علــوم آب 
دانشــگاه شهید چمران اهواز، علت وقوع 
سیاب اخیر در خوزستان را دستکاری های 
انسانی وسیع در مسیر رودخانه ها دانست 
بی ســابقه  امســال  بارش هــای  گفــت:  و 
نبوده، اما سیاب امسال استثنایی و از نوع 

مصنوعی است.
علــی محمــد آخوندعلــی بــا اشــاره بــه 
نظریاتــی کــه دربــاره رخــداد بارندگــی و 
ســیاب مطرح شــده اســت توضیح داد: 
دیدگاه هــای مختلفــی وجــود دارد درباره 
اینکه ایــن اتفاقات برای نخســتین بار رخ 
داده و بسیار نادر است، آنچه مسلم است 
بارش هایــی که رخ داده تکــرار پذیر بوده، 
اما طغیان رودخانه ها اســت که استثنایی 
و نتیجه دستکاری است، به این معنی که 

سیاب ها از نوع مصنوعی است.
وی افــزود: قرائنــی داریم که در 100 ســال 
گذشته این رویدادها اتفاق افتاده، به طور 
مثــال شــواهدی داریم که نشــان می دهد 
تــراز رودخانــه دز از شــرایط فعلــی )ســه 
هــزار و 200 مترمکعــب برثانیــه( بااتــر 
رفته و این مسأله در عکسی قدیمی از پل 
باســتانی دزفول که 100 سال پیش توسط 
یک عکاس دزفولی گرفته شده مشخص 
اســت، در ایســتگاه تله زنگ نیز تــا 6 هزار 

مترمکعب برثانیه ثبت شده است.
بــه گفتــه وی بــر اســاس آمــار 60 تــا 70 
ساله ای که وجود دارد، دوره بازگشت یک 
هزار ساله قابل اعتماد نیست زیرا به دلیل 
تطویل آمار، دوره های برگشــت معنی دار 
نیســتند. آخوندعلــی اظهــار داشــت: در 
سال های گذشته با تغییر شرایط حوضه ها  
از طبیعــی به حوضه های شــهری مواجه 
دســتکاری های  به دلیــل  کــه  بودیــم، 
شــدیدی اســت کــه در حوضه هــا صورت 
گرفتــه، شــهرهای کوچکــی که اکنــون زیر 
آب می رونــد در اصل در دره ها، مســیرها 
ســاز  و  ســاخت  ســیاب  مســیل های  و 
کرده اند یا تحت تأثیر جریانی هستند که از 

باادست سرازیر می شود.
وی افــزود: در گذشــته بدون اینکه ســدی 
ساخته شــده باشــد، رواناب ها وارد دشت 
می شــد، مثــًا در کرخــه بــه هورالعظیــم 
داشــت  وســعت  هکتــار  هــزار   130 کــه 
می ریخت، اما اکنون هور به وسیله دایک 
مرزی جداسازی شده و یک سوم آن برای 
ایــران اســت، ایــن در حالی اســت که این 
دایک نباید ساخته می شد و برای داشتن 

جاده در مرز باید پل می ساختند.
آب  منابــع  و  هیدرولــوژی  گــروه  عضــو 
کــرد:  اضافــه  آب،  علــوم  دانشــکده 
هورالعظیم یک ظرفیت و مخزن طبیعی 
بود که قبل از ســاختن ســد روی رودخانه 
کرخــه، رواناب هــا و جریان هــای ســیابی 
را می توانســت کنتــرل کنــد، در حالــی که 
اکنون ده ها شهر کوچک و بزرگ در پایین 
دست کرخه ساخته شده که هر کدام برای 
حفاظــت از خود ســیل بنــد ســاخته و در 
نتیجه باعث تغییر مسیر سیاب شده اند.

اهــواز  در  شــادی«  »جزیــره  پــارک  وی 
در  انســانی  دســتکاری  از  نمونــه ای  را 
گفــت:  و  دانســت  اســتان  رودخانه هــای 
بــا  پیــش  ســال   35 از  آب  کارشناســان 
وجود ایــن جزیره مخالف بوده و اصرار بر 
ایروبی و برداشتن آن داشتند، اما مسأله 
این اســت که امثــال این دســتکاری ها در 
رودخانه ها، ســواحل و سیاب دشت های 

استان را بسیار مشاهده می کنیم.
در  کارون  رودخانــه  افــزود:  آخوندعلــی 
اهواز در ســال 1347 سیاب 6 هزار و 700 

مترمکعــب برثانیــه را عبــور داد، اگــر چه 
شهر دچار آبگرفتگی شد.

ë پیوند بی سابقه رودها
آخوندعلی همچنین اتصال رودخانه های 
اســتان بــه یکدیگــر را اتفاقــی بی ســابقه 
دانســت و اظهــار داشــت: کرخــه در حال 
ســرریز کردن به رودخانه هــای کارون و دز 
اســت کــه در40 ســال اخیر تاکنــون چنین 
اتفاقی رخ نــداده که ســیاب کرخه جاده 
شــوش بــه اهــواز را در ســه چهــار نقطــه 
قطع کند. وی با اشــاره به وقوع سیاب در 
محله عیــن 2 اهواز به دلیل ســرریز کانال 
سلمان اظهار داشــت: کانال های موسوم 
بــه چمــران و ســلمان که در زمــان جنگ 
برای رهاسازی آب زیر پای دشمن ساخته 
شــده بودنــد، بایــد بعد از جنــگ برچیده 
می شدند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه 
پخــش ســیاب به دلیــل دســتکاری های 
انسانی در مســیر رودخانه ها تغییر کرده، 
تأکیــد کرد: بعــد از ســرریز رودخانه کرخه 
و  بندهــا  ســیل  بندهــا،  همــه  کارون،  در 
شبکه های آبیاری و زهکشی باید مدیریت 
بیشتری شود. به گفته وی در پایین دست 
صــورت  زیــادی  دســتکاری های  کرخــه 
گرفتــه اســت کــه آثــار آن قابــل مطالعــه 
اســت، یک راه برای کنترل ســیاب ایجاد 
بــرای  اســت  تأخیــری  حوضچه هــای 
نگهداشت آب است که می تواند مصارف 
متعــدد داشــته باشــد، نمونه هــای آن را 
در هایدپــارک ســیدنی، دریاچــه هامون و 

الگوی چاه نیمه ها در زابل نام برد.
ë سیل و فاضاب

آخوندعلــی بــا اشــاره بــه مکاتبه اســاتید 
دانشگاه شــهید چمران با رئیس سازمان 
بحران کشــور و مدیرکل بحران خوزستان 
در هفته گذشته، گفت: در این نامه اعام 
کردیم که در صورت تداوم دبی ســه هزار 
و 200 مترمکعب برثانیه کارون در مقطع 
شهری، مهمترین مشکل نه سیاب، بلکه 
عــدم تخلیه فاضاب اســت که عــاوه بر 
آلودگــی عوارض جبــران ناپذیــری ایجاد 

می کند.
وی با اشــاره به پیشنهاد تخلیه شهر اهواز 
تــداوم  و  بارندگی هــا  ادامــه  صــورت  در 
افزایش دبی کارون، افزود: از بابت طغیان 
کارون در اهــواز نگرانی نداریم اما طغیان 
فاضاب نگران کننده اســت، بنابراین اگر 
جمعیت کمتری در شهر باشد و مصرف 
آب و بــرق و در نهایــت تولیــد فاضــاب 
کمتر شود، مشکات کاهش می یابد، البته 
این پیشــنهاد مربوط بــه پیش بینی هفته 
گذشته مبنی بر بارندگی شدید در روزهای 

آتی است.
دانشــکده  علمــی  هیــأت  عضــو  ایــن 
شــهید چمران اهــواز، افــزود: شــهر اهواز 
مهاجرپذیر است و ســاکنان آن می توانند 
برای مدتی شهر را ترک کنند تا جمعیت 
کمتر شود، همچنین پیشــنهاد کردیم که 
دانشگاه یک هفته تعطیل شود تا ضمن 
کاهش جمعیت 50 هزار نفری دانشــجو، 
بتوانیم آشپزخانه دانشگاه را به پخت غذا 

برای سیل زدگان اختصاص دهیم.
ë  ماهیگیری طرفداران انتقال آب از ســیل

خوزستان
دانشــگاه  آب  علــوم  دانشــکده  رئیــس 
شــهید چمــران اهــواز همچنیــن دربــاره 
طــرح دوباره پروژه های انتقــال آب کارون 
ســیاب های  پــی  در  مرکــزی  فــات  بــه 
و  کشــور  هیــچ  گفــت:  خوزســتان،  اخیــر 
هیــچ نقطــه ای از جهــان بــر اســاس یک 
ســال ترســالی مفرط یا خشکسالی شدید 
برنامه ریزی منابع آب را انجام نمی دهد.  
مهدی قمشــی افــزود: برنامه ریزی منابع 
آب هــر کشــور بــر اســاس متوســط 30 تــا 
50 ســاله منابــع آب اســت و 60 درصــد 
متوســط آورد را مبنای برنامه ریزی و امور 
توســعه ای )شرب و بهداشــت صنعت و 
کشــاورزی( قرار می گیرد و بقیه آن باید در 
بستر خود جریان داشــته باشد. وی تأکید 
کــرد: بنابرایــن نــه ســال آبــی 97-96 که 
خشکســالی مفرط بوده و نه سال 97-98 
که ترســالی شدید است برای برنامه ریزی 

منابع آب مناسب نیست.
قمشی اظهار داشت: این سیل بعد از 13 
سال تنفسی به دریا و رودخانه داده زیرا در 
یک دهه گذشــته، آبــی از رودخانه به دریا 
نمی رفــت و حتــی آبزیان راه خــود را پیدا 
نمی کردند اما اکنون شرایط بازیابی شده 
و آب شــیرین وارد دریا می شــود و محیط 
زیســت طبیعی رودخانه بازگشــته اســت 
که این دوره ســیابی را هر چند ســال یک 
بــار باید داشــته باشــیم تا محیط زیســت 

رودخانه را حفظ کنیم.
ë احیای سیاب برهای طبیعی

قمشــی دربــاره تأثیــر ایروبــی کارون در 
عبــور ســیاب توضیــح داد: در روزهــای 

اخیر برخی ها تأثیر ایروبی کارون را بسیار 
پررنگ جلــوه می دهند، در حالی که تأثیر 
انتظــارات،  برخــاف  کارون  در  ایروبــی 
بسیار کم است و باید به دنبال راهکارهای 

دیگری برای زمان سیاب باشیم.
ایــن عضو هیأت علمی دانشــگاه شــهید 
چمــران اهــواز افــزود: بازگشــایی معابــر 
کارون  طبیعــی(  بــر  )ســیاب  طبیعــی 
هماننــد نهرهــای »بحــره« و »مالــح« که 
در ســال های گذشــته از بیــن رفته، بســیار 

اهمیت دارد.
قمشی اضافه کرد: در سال های گذشته در 
مســیر بحره که از آبراهه های مهم کارون 
به تااب شادگان است، ساخت و سازهای 
زیادی صورت گرفته از جمله ساخت کوی 
طاب در مســیر آن، به طوری که سازمان 
آب و بــرق چون نتوانســته از نظر قضایی 
مشکات بحره قدیم )سیاب بر طبیعی( 
را مرتفــع کنــد، بــه ناچــار بحره جدیــد را 
ســاخته اســت، امــا در ســیاب اخیــر هم 
معبــر قدیــم و هــم جدید بحره پــر از آب 

شده زیرا سیل راه خود را پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ایروبی نخستین اولویت 
بــرای کارون نیســت، گفــت: ایروبــی بــه 
صورتی که اکنون در اهواز انجام می شــود، 
نه تنها اثر مثبت در سیاب ندارد، بلکه اثر 
منفی دارد یعنی سطح آب بااتر می آید.

ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: ایروبــی 
اصول و اهدافی دارد که اگر به منظور دفع 
سیاب باشد با شیوه ای که در اهواز انجام 

می شود متفاوت است.
ë بحران فاضاب در اهواز

قمشــی همچنیــن بــا انتقــاد از وضعیت 
فاضاب شهر اهواز گفت: شبکه فاضاب 

اهواز در روزهای عادی که بارندگی نیست، 
هم مشــکل و پس زدگــی دارد، یک باران 
معمولــی نیــز ســبب آبگرفتگی در شــهر 
می شــود، ایــن در حالــی اســت کــه اولین 

مسأله در توسعه شهری، فاضاب است.
وی تصریح کرد: دفع فاضاب نه مســأله 
ســیل، بلکه مســأله روزهای عــادی اهواز 
است و در تمام محله ها این مشکل وجود 
دارد کــه نمی دانیــم چــرا بعــد از ســال ها 

تاکنون حل نشده است.
قمشــی با اشــاره به طرح مسأله فاضاب 
اهــواز در شــورای عالــی آب، افــزود: مقرر 
شــده بود که 80 هزار میلیــارد ریال اعتبار 
برای فاضاب اختصاص یابد تا در مدت 
چهار ســال این مشــکل حل شــود، اکنون 
بایــد مدیران آبفا پاســخ دهند که تکلیف 

این اعتبار و طرح چه شده است.
ë اطمینان از استحکام سدهای خوزستان

عضو دیگر هیأت علمی دانشــکده علوم 
آب دانشگاه شهید چمران اهواز شایعات 
شکســتگی در سدهای خوزستان را رد کرد 
و گفت: سدها معمواً با ضریب اطمینان 
باا ســاخته می شــوند و ضریب اطمینان 
باایی دارند و از بابت ســدهای خوزستان 

نیز در سیاب اخیر نگرانی وجود ندارد.
ســید محمــود کاشــفی پور افــزود: ســد دز 
به صورت بتنی دوقوسه و سد کرخه خاکی 
با هســته رسی اســت که ضریب اطمینان 
بســیار باایــی دارد، عــاوه بــر ایــن دیــوار 
آب بنــد ســد کــه معمــواً با مخلوطــی از 
خاک رس و ســیمان اســت که اجازه عبور 
آب را نمی دهــد و نشــتی را کــم می کنــد، 
بنابرایــن نگرانــی از بابــت پــرده آب بنــد 
هــم وجود نــدارد و افــکار عمومی نگرانی 

درایــن بــاره نداشــته باشــند. وی بــا بیــان 
اینکه در شــهرهای مســیر رودخانه کارون 
از  نگرانــی  خرمشــهر(  و  آبــادان  )اهــواز، 
طغیان رودخانه وجود ندارد، خاطرنشان 
کــرد: معتقدم تا یکی دو هفتــه آینده، اگر 
اتفــاق خاصی نیفتــد رودخانــه کارون در 
اهــواز به شــرایط پایــدار می رســد، اگر چه 
آبگرفتگــی و ســرریز فاضــاب در برخــی 
مناطق مشکل ساز شده است.  این عضو 
گروه سازه های آبی دانشکده علوم آب، با 
اشــاره به بارندگی های بهــاره اضافه کرد: 
این بارندگی از نظر واقعه هیدرولوژی اگر 
بی نظیر نباشــد اما کم نظیر است به طور 
نمونه در 24 ســاعت شاهد 135 میلیمتر 
بودیم، بنابراین، این رخداد از نظر سیاب 
کــم نظیــر اســت. وی مدیریــت ســدها را 
در ســیاب اخیــر »خــوب« ارزیابــی کرد و 
گفــت: در مدیریــت ســدها ســهل انگاری 
اتفاق نیفتاده اســت. کاشــفی پور با اشــاره 
بــه بارش هــای هفتــه آینــده، نســبت بــه 
احتمال وقوع مجدد ســیاب هشــدار داد 
و افزود: بزرگ ترین مشــکل ما در حوضه 
اکنــون  کارون،  و  دز  در  نــه  اســت  کرخــه 
حجم ذخیــره بــه 6 میلیــارد مترمکعب 
رســیده و همه آوردها باید به پایین دست 
تخلیه شود زیرا نگهداشت این حجم آب 
اطمینان را پایین مــی آورد، که امیدواریم 
ظرفیــت خالــی در حوضه ســیمره بتواند 

کمک کند.
وی دربــاره علــت عدم تخلیه ســد کرخه 
از 6 مــاه قبــل، توضیــح داد: یــک مســأله 
و ســیاب، مســائل  در مدیریــت ســدها 
هیدرولوژیکــی و تبدیــل باران بــه رواناب، 
پیش بینی هاســت.   در  قطعیــت  عــدم 

برخــی معتقد هســتند که چرا ســد کرخه 
از 6 ماه قبل تخلیه نشــد، در حالی که سه 
چهــار ســال پیش که ســدها تخلیه شــده 
بودنــد در تابســتان با چالــش آب روبه رو 

شده بودیم.
کاشــفی پور درباره انتقادات کارشناســان و 
فعاان محیط زیست نسبت به سدسازی 
در کشــور اظهار داشــت: ســدها در کنترل 
ســیاب ها نقش مهمی داشتند، چنانکه 
بیشــترین مشــکل ســیاب های اخیــر در 
حوضــه کرخــه و دز بــوده و در کارون کــه 
ســدهای زنجیره ای زیادی ســاخته شــده 
مشــکلی تاکنــون نداشــتیم. وی بــا بیــان 
اینکه در حوضه رودخانه دز، سد بختیاری 
هنوز ساخته نشــده، اضافه کرد: عملیات 

اجرایی این سد باید آغاز شود.
کاشــفی پور همچنیــن بــا بیــان اینکــه در 
کشــور به آبخیــزداری توجهی نمی شــود، 
گفــت: پوشــش گیاهــی حرکت ســیاب و 
تولیــد رواناب را کاهش می دهد، از ســوی 
دیگــر آب همــراه بــا گل و ای، دبی بااتر 
و مخرب تــر دارد که نمونه آن در لرســتان 

اتفاق افتاد.
عضــو هیأت علمی دانشــکده مهندســی 
دانشگاه شهید چمران اهواز نیز گفت: جو 
روانی حاکم به گونه ای است که توضیحات 
و اطمینان بخشی های مسئوان نتوانسته 
التیام بخــش نگرانی ها باشــد و بنابر این 
ازم است ازدیدگاه کارشناسی این مسأله 

برای مردم تشریح شود.
دکتر حمید رضا غفوری افزود: مهندسی 
علــوم آب علمــی اســت مبتنی بــر آمار و 
احتمــاات و در ایــن علــم هیچ چیــز را با 
قطعیــت نمی توانیم بیان کنیــم که البته 
تقریبــاً در تمام حوزها به این گونه اســت 
بنابرایــن هیــچ کــس نمی تواند بــه یقین 
بگوید این نگرانی هایــی که وجود دارد رخ 

می دهد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه از نظر 
علمی اگر احتمال رخــداد یک واقعه آن 
چنــان ضعیــف یعنــی نزدیــک بــه صفر 
باشد هیچ کس خود را نگران آن نمی کند 
گفت: در حال حاضر دغدغه های جامعه 
به 2 شاخه تقسیم می شود که یکی ناشی 
از افزایش خروجی ســدها است که مردم 
دغدغــه دارند که آیا آب بااخــره در اهواز 
یا نقاط دیگر به حدی می رســد که زندگی 

مردم را بشدت تحت تأثیر قرار دهد.
غفــوری بیــان کــرد: بــه نظــر می رســد بــا 
توجــه بــه وضعیــت موجــود و آنچــه در 
سطح جامعه وجود دارد، در حال حاضر 
پذیرش نســبی وجود دارد که احتمال آن 
چندان زیاد نیست و اگر هم دبی تغییری 
کنــد تأثیــر ویرانگــری نخواهــد داشــت و 

شهرها را دگرگون نمی کند.
معــاون طرح و توســعه دانشــگاه شــهید 
چمران اهــواز اضافه کرد: دغدغه دوم که 
بیشــتر این روزها در فضای مجازی و بین 
مردم هم مطرح می شود مسأله شکستن 
سدها اســت که آیا احتمال شکسته شدن 
سد وجود دارد و در صورت بروز این حادثه 

تبعات آن برای خوزستان چیست؟
وی اظهار داشــت: بــا توجه به توضیحات 
یاد شــده هیــچ کس بــه یقیــن نمی تواند 
بگوید که هیچ اتفاقی برای سدها نخواهد 
افتاد اما این احتمال چنان ضعیف و دور 
از ذهن اســت که به نظر نمی رسد که ازم 
باشــد مردم یا خود را نگــران کنیم و برای 

این کار برنامه ریزی کنیم.
غفوری ادامــه داد: چون اگر این اتفاق رخ 
دهد شبیه ســازی نشــان می دهد آنچنان 
حادثــه مهیب اســت که از عامل انســانی 
کاری بر نمی آید ولی این به معنای نگران 
کردن مردم نیســت چون احتمال بســیار 
ضعیف است و مردم نباید دغدغه ای به 

خود راه دهند.
ë  بارندگی های شــدید در خوزستان جدید

نیست؛ هر 10 تا 15 سال اتفاق می افتد
رئیس دانشــکده مهندســی علــوم زمین 
دانشــگاه شــهید چمران اهواز نیــز گفت: 
اگر به تاریخ بارندگی های خوزستان توجه 
کنید هر 10 تا 15 سال بارندگی های شدید 
اتفــاق  بنابرایــن  داده  رخ  خوزســتان  در 

تازه ای نیست.
دکتــر نصراه کانتــری افــزود: از آنجایی 
کــه یخ ها در قطب شــمال در حــال ذوب 
و  مدیترانــه ای  جریــان   2 اســت  شــدن 
اقیانوس اطلــس اتفاق می افتــد؛ جریان 
اطلس وقتی از مناطــق آبی عبور می کند 
رطوبــت را جذب و بارندگی پرباری ایجاد 
می کند اما جریــان اطلس اگر با مدیترانه 
تاقی پیدا کند بارندگی بسیار شدید ایجاد 
می شود.  وی بر مطالبه گری در خوزستان 
تأکید کرد و گفت: حق ما نیست مشکات 
گرد و خاک، آلودگی هوا و سیاب را داشته 

باشیم.

آزمون ارشد دانشگاه  23 و 24 خرداد  
برگزار می شود

بــر اســاس تصمیــم شــورای ســنجش و پذیــرش، آزمــون 
کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال 98 بــه تعویق افتــاد و در 
تاریخ های 23 و 2۴ خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان سنجش و آموزش کشور، بر اساس تصمیم 
دیروز شــورای ســنجش و پذیرش، آزمون کارشناســی ارشــد ناپیوســته سال 98 
به دلیل وقوع ســیل در برخی نقاط کشــور و عدم آمادگــی داوطلبان با حدود 7 
هفتــه تأخیــر و در روزهای پنجشــنبه 23 و جمعه 2۴ خرداد ماه ســال جاری در 
حوزه های امتحانی برگزار خواهد شــد.  همچنین ســازمان ســنجش در آخرین 
اطاعیه خود تأکید کرده بود: »وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این سازمان از 
زمان وقوع سیل، پیگیر ارائه تسهیات یا اختصاص سهمیه مشابه زلزله زدگان 
از مراجــع ذیصاح برای داوطلبانی که آســیب مســتقیم دیده اند، اســت که به 
محــض حصول نتیجــه، جزئیــات آن در دفترچه انتخاب رشــته به اســتحضار 

داوطلبان خواهد رسید.«

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

10  میلیون نفر کارت ملی نگرفتند
بــه گفته ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال بیش از 
۵0میلیــون نفر برای دریافت کارت ملی هوشــمند 
ثبــت نام کردند و بیــش از ۴۵میلیون نفر نیز کارت 
ملــی هوشــمند دریافت کردنــد.  به گزارش ایســنا، 
ســیف اه ابوترابی گفت: حدود ۵0 میلیــون و ۵01 
هــزار نفــر تکمیل ثبت نــام کارت ملی هوشــمند را 
انجــام داده انــد و از این تعــداد بــرای ۴۵ میلیون و 
۶00 هزار نفر کارت صادر شــده است. حدود 8 تا 10 

میلیون نفر نیز هنوز نسبت به ثبت نام کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند.  چندی 
پیش سخنگوی سازمان ثبت احوال گفته بود کسانی که هنوز کارت ملی هوشمند 
ندارنــد، هرچه ســریع تر نســبت به ثبت نــام آن اقــدام کنند و هماهنگی ســامانه 
پیش ثبت نام و تکمیل ثبت نام با مراجع الکترونیک به نوعی است که اگر فردی 
پیش ثبت نام و تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند را انجام داد، هنگام استعام 
مراکز خدمات دهنده به منظور احراز هویت، پاســخ مناســبی به آنها داده خواهد 

شد و آن فرد در زمره دارندگان کارت ملی هوشمند قرار خواهد گرفت.

 جزئیات افزایش مستمری

 بازنشستگان تأمین اجتماعی اعام شد
و  بازنشســته  کارگــران  عالــی  کانــون  رئیــس 
مستمری بگیر با اشاره به این که در افزایش حقوق 
بازنشســتگان بهترین مدل انتخاب شد، گفت: در 
مجموع دریافتی هیچ بازنشسته ای در سال جاری 

کمتر از 1.9 میلیون نیست.
علی اصغــر بیــات با اشــاره بــه پیشــنهاد افزایش 
ســطح حقــوق بازنشســتگان، بــه مهــر گفــت: با 
توجه به این که بازنشســتگان و مســتمری بگیران 

سازمان تأمین اجتماعی و خانواده های آنان، جمعیت قابل توجهی از جامعه 
را تشــکیل می دهند به همین دلیل موضوع افزایش حقوق ســایر سطوح بویژه 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران تحت پوشــش این ســازمان از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است.
وی گفت: به همین دلیل باید با توجه به مشکات معیشتی و مقابله با اثرات و 
پیامدهای تورم موجود، حداکثر تاش در راستای حفظ قدرت خرید و جلوگیری 
از      آسیب پذیری بیشتر اقشار کم درآمد، بویژه بازنشستگان و مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی صورت پذیرد.
وی در ادامــه گفــت: مقــرر شــد حقــوق ســایر ســطوح از جمله بازنشســتگان و 
مســتمری بگیــران 13 درصــد بــه اضافــه مبلــغ 2۶1 هزار تومــان محاســبه و از 
اردیبهشــت ماه ســال جاری پرداخت شــود که البته این مصوبه پس از بررســی 
هیــأت مدیره ســازمان تأمین اجتماعی بــرای تصویب نهایی بــه هیأت دولت 

ارسال می شود.
وی با اشــاره به این که ۵۵ درصد بازنشســتگان تأمین اجتماعی حداقل بگیر و 
زیــر حداقل بگیر هســتند، گفت: بر اســاس ماده 111 تأمیــن اجتماعی حقوق و 
مســتمری حداقل بگیرها 3۶ و نیم درصد افزایش پیدا کرده و از یک میلیون و 

111 هزار و 2۶ تومان به یک میلیون و ۵1۶ هزار و 823 تومان می رسد.
وی تأکید کرد: در مجموع با در نظر گرفتن موارد جانبی حقوق بازنشســتگان و 
مستمری بگیران در سال 98 کمتر از یک میلیون و 900 هزار تومان نخواهد بود.

ارائه وام اشتغال به ایثارگران سیل زده
بــه گفته معاون توســعه مدیریت بنیاد شــهید و 
امــور ایثارگــران و رئیس ســتاد مدیریــت بحران 
بنیــاد، ایثارگرانــی که قبــًا از صندوق اشــتغال و 
کارآفرینــی ایثارگــران وام دریافــت کرده اند و در 
ســیل دچــار خســارت شــده اند بــرای راه اندازی 
کســب وکار خود می توانند درخواست وام مجدد 

کنند.
به گــزارش ایلنا، صنــدوق اشــتغال و کارآفرینی 

ایثارگــران بــرای ایــن منظــور مبلــغ 100 میلیــارد تومــان را بــرای اســتان های 
ســیل زده پیش بینی کرده اســت، وضعیت در سایر اســتان ها همچنان نیاز به 

رسیدگی ویژه دارد تا مشکات هرچه سریع تر حل شوند.
میرمنصــور مــرادی، ادامــه داد: در حــال حاضــر مذاکراتــی بــا وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــرای جبــران خســارت ایثارگران آســیب دیده در بخش کشــاورزی 
انجام شــده اســت. خوشــبختانه در اســتان مازندران مبالغی که توســط بنیاد 
مسکن درنظر گرفته شده در آستانه پرداخت قرار دارد و البته در حوزه وزارت 

مسکن و شهرسازی باید از تمام ظرفیت های موجود استفاده شود.
محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز 
با ارائه گزارشــی از ســفر خود در استان ایام گفت: تاکنون حدود 2۵0 خانواده 
ایثارگر در این اســتان دچار آســیب شــده اند و ســطح تخریب منازل مسکونی 
در اســتان ایام زیاد نیســت و با توجه به این که منازل ایثارگران تحت پوشش 
بیمــه حوادث قرار دارد و پس از ارزیابی میزان خســارت وارد توســط شــرکت 
بیمه کوثر تا ســقف 3۵ میلیون تومان خســارت پرداخت می شــود. بخشی از 
این خســارت ها به دلیل باا آمدن آب ســد ســیمره به وجود آمــده که جبران 

خسارت آن از طریق وزارت نیرو پیگیری می شود.

آخرین اقدامات استانداری تهران در دشت آزادگان
معــاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتان تهران با اشــاره به رســاندن کمک های 
مردمی استان تهران به مناطق سیل زده دشت آزادگان و رسیدن به شرایط ثبات 
طی یک روز آینده، گفت: آنچه که باعث شد در کوتاه ترین زمان بتوانیم با بحران 
برخورد مناســب داشــته باشــیم، ایجاد همدلی میان مســئوان و مردم در دشت 
آزادگان بود. محمد امامی امین در تشــریح آخرین اقدامات استانداری تهران در 
مناطق سیل زده دشت آزادگان گفت: حدود 30 تا ۴0 هزار هکتار از محدوده دشت 
آزادگان تحــت تأثیر حادثه ســیل و آبگرفتگی بود و حدود 30 روســتا در محاصره 

سیل قرار گرفته بود.
وی افــزود: بــا اقداماتــی که توســط مســئوان و مــردم در این منطقه انجام شــد، 
شــهرهای شهرســتان دشــت آزادگان دچار خســارت زیادی نشــدند، اما روستاها 

خسارت زیادی دیدند که بیشتر خسارت ها نیز در حوزه اراضی کشاورزی بود.
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خوزستان هر دهه شاهد یک بارندگی شدید است
اخبار
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در 20 روز اخیر،  10 میلیارد مترمکعب آب وارد خوزستان شده است

میزگرد  بررسی سیل خوزستان  با حضور اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز
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عضــو هیــأت علمــی دانشــکده علــوم 
تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه شــهید 
چمــران اهــواز نیــز اظهــار داشــت: یکی 
از آثــار مهــم رخدادهــای طبیعــی مانند ســیل و جنــگ آثار 
فرهنگی و روانی است که گاهی ماندگارهستند که دانشگاه ها 
می تواننــد در کاهــش این آثار خدمــات خوبــی را ارائه کنند. 
دکتر مســعود صفایی مقدم افزود: مدیریت بخش مشــاوره 
دانشــکده علــوم تربیتــی و روان شناســی دانشــگاه تیم های 
روانشناســی و مشــاوره برای ارائه خدمات به ســیل زدگان به 

مناطق سیل زده اعزام شدند.
وی بیــان کرد: دانشــگاه ســتاد کمک رســانی به ســیل زدگان 
را نیــز تشــکیل داده و شــبکه ملــی جامعــه و دانشــگاه نیــز 
نشســت هایی را برگزار کرده است. صفایی مقدم با اشاره به 
نقش دانشــگاهیان درکمک و مدیریت ایــن حادثه گفت: از 
آنجایی که دانشگاهیان تجربه زیادی دارند و در امور اجرایی 

اســتان نقش هایی را ایفــا کرده اند، حضور آنها در ســتادها و 
کنار مســئوان ســتاد بحران اســتان تا حدی مؤثراست و باید 
تقویــت شــود. عضو هیأت علمی دانشــکده علــوم تربیتی و 
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: همچنین 
ســتادهای مردمی که به طور خود انگیخته فعال شده بسیار 
مؤثر عمل کرده اند.  وی در خصوص وضعیت سیاب گفت: 
در مجموع در استان آمادگی مؤثری برای این واقعه نداشته 
و مــا باید از این مســائل درس بگیریم و چون در یک اســتان 
بحــران خیززندگــی می کنیم در این راســتا ازم اســت طرح 
جامــع علمی بــرای مدیریت بحــران در خوزســتان زیر نظر 
دانشگاه تدوین شــود. صفایی مقدم اضافه کرد: البته با این 
عنوان اقداماتی صورت گرفته اما باید کتابچه اصول راهنمای 
کار در مدیریت بحران بر اســاس وضعیت خوزستان تدوین 
شــود کــه در صورت بروز بحران با مشــکات کمتــری روبه رو 

شویم.

اعزام تیم های روانشناسی به مناطق سیل زده

بـــــرش

علــت  آخوندعلــی:    محمــد  علــی 
را  خوزســتان  در  اخیــر  ســیاب  وقــوع 
دســتکاری های انســانی وســیع در مســیر 

رودخانه ها دانست.    
ë  از بابــت طغیــان کارون در اهواز نگرانــی نداریم اما طغیان

فاضاب نگران کننده است.
دکتر مهدی قمشــی: این سیل بعد از 13 سال تنفسی به دریا و 
رودخانه داده زیرا در یک دهه گذشــته، آبی از رودخانه به دریا 
نمی رفــت و حتی آبزیان راه خــود را پیدا نمی کردند اما اکنون 
شــرایط بازیابی شده و آب شــیرین وارد دریا می شود و محیط 

زیست طبیعی رودخانه بازگشته است
ë  دفع فاضاب نه مســأله سیل، بلکه مســأله روزهای عادی

اهــواز اســت و در تمــام محله هــا ایــن مشــکل وجــود دارد که 
نمی دانیم چرا بعد از سال ها تاکنون حل نشده است

ë  سید محمود کاشــفی پور:   بزرگ ترین مشــکل مــا در حوضه
کرخه است نه در دز و کارون، اکنون حجم ذخیره به 6 میلیارد 
مترمکعب رســیده و همه آوردها باید به پایین دســت تخلیه 
شود زیرا نگهداشت این حجم آب اطمینان را پایین می آورد، 
کــه امیدواریم ظرفیت خالی در حوضه ســیمره بتواند کمک 

کند

نیم نگاه
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نقشــه ســیل در کشور گســترده تر شــد. این 
پدیده جوی ســه استان کرمان، هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران 
را هم درگیر کرد. مدارس برخی از شهرهایی 
چون کهنوج، رودبار جنوب و قلعه گنج در 
کرمــان را تعطیل کــرد. »حمیده حبیبی« 
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اســتان کرمان در گفت و گو با ایسنا احتمال 
طغیــان رودخانه های فصلــی، آبگرفتگی 

معابر و سیابی شــدن مسیرهای استان را 
دور از ذهن ندانست. به گفته او این سامانه 
بارشــی از عصــر دیــروز وارد اســتان کرمان 
شــد و بیشــترین شــدت بارش هــای آن در 
نیمه جنوبی استان کرمان است. همچنین 
بیشــترین حجــم بارشــی از ایــن ســامانه 
را مناطــق همجــوار بــا اســتان هرمــزگان و 
سیســتان بلوچســتان تجربه خواهند کرد. 
فرمانــدار کرمــان هــم از در معرض خطر 

ســیل قــرار گرفتــن 1500 هکتــار از بافــت 
فرسوده کرمان خبر داد و گفت: »با توجه به 
این که در ســیل خوزستان، کرمان به عنوان 
معین شــهر حمیدیه انتخاب شــده است 
بخــش زیــادی از امکانــات و ماشــین آات 
دهیاری های شهرســتان به این شهر اعزام 
شــده اســت باید تدبیر شــود که در صورت 
بروز مشــکل در شهرســتان کرمان بتوانیم 
از کمک ســپاه و بخش خصوصی استفاده 

نمائیم. لذا باید خأها و مشــکات برآورد 
و اعام شــوند تا بتوانیــم از این بارندگی که 
در حقیقــت نعمــت الهی اســت بهترین 
اســتفاده را داشته باشیم و با بحران مواجه 
نشــویم.«  ســیل به کرمان بســنده نکرد. با 
ورود ســامانه بارشــی، احتمال وقوع ســیل 
بویژه در شــرق هرمزگان بــاا گرفت. همه 
دســتگاه ها را درهرمــزگان بــه آمــاده باش 
درآورد. »محمــد احمدی« فرمانــدار ویژه 

مینــاب در هرمــزگان براســاس پیش بینی 
هوا شناســی احتمال می دهد امروز  ســیل 
در مینــاب جــاری شــود. او از مهیــا شــدن 
ســالن های ورزشــی و مدارس ایمــن برای 
اسکان احتمالی ســیل زده ها خبر می دهد 
و می گویــد: »شــهروندان از تردد هــای غیر 
ضــروری در روز   یکشــنبه اجتنــاب کننــد.« 
هواشناســی  هشــدار  پــی  در  همچنیــن 
وقــوع  بــر  مبنــی  بلوچســتان  و  سیســتان 

بارندگــی در روزهــای ابتدایی هفتــه آینده، 
تمامی دســتگاه های اجرایــی، فرمانداران 
و بخشــداران اســتان در آماده بــاش قــرار 
مدیــرکل  حیــدری،  محســن  گرفتنــد. 
هواشناســی اســتان سیســتان و بلوچستان 
نیز به تسنیم گفت: »با توجه به پیش بینی 
ورود ســامانه بارشــی در هفتــه پیــش رو به 
سیستان و بلوچستان، خطر وقوع صاعقه 

در ارتفاعات جنوبی استان جدی است. 

سیل به کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رسید

»سیل کرخه« در حمیدیه شکست خورد. 
در سوسنگرد تسلیم شــد و از ٌرفیع پا پس 
کشــید. البتــه نبرد خوزســتانی ها با ســیل 
همچنــان ادامــه دارد. امــا مردم این ســه 
شهر با دفاع شــبانه روزی توانستند نقشه 
ســیل کرخه را نقش برآب کنند. ســیل به 

قصد خانه خرابی آمده بود.
ë مقاومت ادامه دارد

پیروزی این ســه شــهر بر ســیل به معنای 
حال خوب خوزســتان نیســت و مقاومت 
همچنان ادامه دارد اما کارشناسان محلی 
در گفت و گو با »ایــران« پیروزی مردم این 
ســه شــهر بر طغیان رودخانه هــای کرخه 
و دز را تأییــد می کننــد. مقاومــت و مبارزه 
سوسنگردی ها با سیل از بهمن ماه شروع 
شد. آنها نزدیک به دو ماه چشم در چشم 
کرخــه دوختند و هر حرکــت آب را خنثی 

کردند. 
خاکریــز  برمی داشــت؛  خیــز  آب  هرجــا 
ســاختند. هرجــا ســیل پیشــروی کوچکی 
داشــت، هــزاران جــوان بیــل بــه دســت، 
خاک هــای حاصلخیــز را گونــی کردنــد و 
جلوی عبور آب را گرفتند. جوانان دهاویه 
در سوســنگرد بــا تن شــان جلــوی ســیل 

ایســتادند و ســیل بند انسانی ســاختند. با 
چنــگ و دنــدان از روســتائیان حفاظــت 
کردنــد. خود را بین شــکاف ها انداختند تا 

دیگران برسند و سیل بند را تعمیر کنند. 
آنهــا بــاز مانده نســل مردانی هســتند که 
خودشــان را روی مین ها انداختند و مسیر 
ســربازان را برای دفاع از کشــور باز کردند. 
آنهــا یزلــه کنــان و یکصدا می گفتنــد اآن 
وقت دفاع اســت. اجازه نمی دهند کرخه 
اشــک آنهــا را درآورد. کوچه هــا پــر بــود از 
مردمــی کــه یکپارچــه بــه پای یک شــهر 
ایســتاده بودنــد. فرقی نداشــت حمیدیه 
باشد یا سوسنگرد. رفیع باشد یا اهواز. همه 
بودنــد. کوچک و بزرگ. پیر و جوان. زن ها 
پشتیبانی می کردند، مردها مبارزه و دفاع. 
اهــواز پشــت حمیدیه ایســتاد. خرمشــهر 
پشــت  ایــران  یــک  سوســنگرد.  پشــت 
خوزســتان. آنها همبســتگی را به بهترین 
شــکل به تصویــر کشــیدند. بغــض ایران 
برای این باهم بودن شکســت. خاکریزها 
بســتر جوانان شــهر شــد تا راه غفلت را بر 

سیل طغیانگر ببندد. 
کــودکان و نوجوانــان هم آمدنــد و ماندند 
آنهــا قهرمانــان کوچکــی بودند کــه برای 
نجــات شهرشــان پــا بــه پــای بزرگترهــا 
ایســتادند و چشــم دوختنــد بــه آبــی کــه 
فروردیــن 98 به جــای آبادانی بــرای آنها 

خرابی به بار آورد. زمین های کشــاورزی را 
برد. نخل ها را بی ثمر کرد. قلب نخل های 
نتوانســت  امــا  رفــت  نشــانه  را  کوچــک 
شهرشــان را از آنهــا بگیرد. بچه ها مشــت 
مشــت خــاک را گونی کردنــد و بر صورت 
ســیل کوبیدند. مشــت های کوچــک آنها 
تیتر رسانه ها شد.   دانش آموزان حمیدیه 
جلوی مدرســه ها ســیل بنــد زدنــد. اجازه 
ندادنــد ســیل بنــد کاس هــای درس را از 

آنها بگیرند. هرچند باعث شــد تا امســال 
زودتــر تعطیــل شــوند. بزرگترهــا جلــوی 

خانه ها خاکریز ساختند. 
با کم ترین امکانات شهرها را نجات دادند. 
با بیل و گونی هایی که خانه به خانه جمع 
می شــد. در برخی شــهرها، شــهرداری ها 
و بخش هــای دولتــی و نظامی هم کمک 
آمده اند اما کمک ها کافی نبود. ایستادگی 
مردم شــهر را نجات داد. سیل کرخه آرام 

و مرموز می آمد. پیرها نقشه خوان حمله 
ســیل شــده بودنــد. جوان ها با اشــاره آنها 
راه هر رخنه ای را بر ســیل بستند. برخی از 
جوانان مدام در میان کرخه می آمدند. هر 
نشستی می توانســت شهر را تسلیم سیل 
کند. ســیل بندها و خاکریز بسترشــان شد. 
شب ها کسی خانه نمی رفت. با چشم های 

باز می خوابیدند. 
خوزســتان دوباره حماســه ای را به تصویر 

کشــید. هرجــا ســیل بندی شکســت همه 
آمدنــد. هجــوم مــردم بــه ســیل بنــدی 
کــه قصــد ویرانــی داشــت، هر ســیلی را از 
ایستادن، پشیمان کرد. هیچ کس نپرسید 
عرب هستی یا لر؟ اینجا زندگی می کنی یا 
جایــی دیگر؟ یک نبرد بین بودن و نبودن 
بــود. آنکه باید می ماند ســیل نبود، مردم 
بودند. شانه به شانه هم. خروجی مخزن 
ســد کرخــه رو بــه کاهــش رفــت و پــا پس 
کشید. کارشناســان خبر پیروزی حمیدیه، 

سوسنگرد و رفیع را اعام کردند. 
البتــه شــرایط بــرای روســتا ها فــرق دارد. 
بعضــی از روســتاها همچنان در تســخیر 
آب هســتند. آنطور که کارشناسان محلی 
تثبیــت  تــا  آنهــا  از  بعضــی  می گوینــد، 
خروجــی آب کرخه همچنــان باید تخلیه 
بماند. هنوز نمی توان تعداد این روستاها 

را تخمین زد. 
ورودی آب کرخــه رو بــه کاهش اســت اما 
باید مقدارش تثبیت شــود تا معلوم شود 
کــه زندگی به کــدام روســتا بایــد بازگردد. 
مســأله دیگری هم وجود دارد. سد کرخه 
باید تابســتان خالی شــود تا برای زمستان 
آمــاده باشــد. این یعنی همچنــان برخی 
از روســتا ها در تســخیر آب خواهنــد بــود 
و اهلــش بــرای بازگشــت بایــد روزهــای 

بیشتری را به انتظار بنشینند.

گزارش »ایران« از سیل بندهایی که مردم ساختند : 

سه شهر خوزستان سیل کرخه را شکست دادند

تعیین تکلیف امتحانات نهایی دانش آموزان 
مناطق سیل زده در  دو روز آینده

نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به باا بودن حجم 
خســارات ناشی از سیل در خوزســتان گفت: چگونگی برگزاری 
امتحانــات نهایــی در مناطــق ســیل زده، طــی دو روز آینــده با 
ارسال بخشنامه ای به اســتان های درگیر پدیده سیاب، اعام می شود. به گزارش 
ایســنا، مجتبی زینی  وند دیروز در حاشــیه بازدید از مناطق ســیل زده سوسنگرد در 
خوزســتان با اشــاره به حجم باای تخریب ها در خوزســتان و توجه ویژه دولت به 
رفع خرابی های ناشی از سیل در این استان، اظهار کرد: بازدید از مناطق سیل زده 
سوســنگرد بــا هــدف ارزیابی فضاهای آســیب دیــده و بازســازی مدارســی که نیاز 
به تخریب و نوســازی دارند، انجام شــده اســت و امیدواریم در جلســه ای که عصر 
امروز با حضور نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسامی و همکاران وزارتی 
در اداره کل آمــوزش و پــرورش خوزســتان برگــزار می شــود، بتوانیم بــرای حضور 
دانش آمــوزان در کاس درس تمهیداتــی اتخــاذ کنیــم تــا هر چه ســریع تر زمینه 
حضــور دانش آمــوزان در کاس درس فراهم شــود. وی با اشــاره به وجود هشــت 
مدرســه تخریبی در شهرستان سوسنگرد، گفت: این مدارس تقریباً تا یک متر زیر 
آب هستند و تجهیزات آن ها به صورت کامل تخریب شده است و برای بازسازی، 

ترمیم و بهره برداری از این مدارس نیاز به حمایت جدی مسئولین داریم.

جزئیات نرخ جدید کرایه تاکسی ها
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران گفت:  احتمااً نرخ کرایه 
تاکسی ۲0 تا ۳0 درصد افزایش می یابد.  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا 
قنادان با بیان اینکه نرخ کرایه تاکسی متناسب با نرخ تورم سال 9۷ تغییر می کند، 
توضیح داد: احتمااً نرخ کرایه تاکســی ۲0 تا ۳0 درصد افزایش می یابد. وی افزود: 
هر سال اعمال نرخ جدید کرایه تاکسی ها با تأخیر صورت می گرفت، اما خوشبختانه 
امسال با هماهنگی های صورت گرفته، نرخ های جدید بر اساس میزان تورم در پایان 
ســال 9۷ به تصویب شــورای اسامی شــهر تهران و تأیید فرمانداری رسیده است و 

اعمال نرخ جدید با مشکات سال های گذشته مواجه نخواهد شد.

اخبار

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــا تأکید بر 
این کــه تصویری کــه از جمهوری اســامی 
نیازمنــد  از کشــور وجــود دارد،  در خــارج 
تغییر اســت؛ گفت: در شــرایط ســختی که 
بر کشــور حاکم شده، نیازمند بازسازی این 
تصویر در جامعه جهانی بویژه رسانه های 
خارجی هستیم. به گزارش روابط عمومی 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  اطاع رســانی  و 
اســامی، ســیدعباس صالحــی روز شــنبه 
درآیین تکریم و معارفه محمد سلطانی فر 
و محمد خدادی معاونان پیشین و جدید 
معاونت امور مطبوعاتی و اطاع رســانی، 
افــزود: ایــن معاونــت بــه علــل مختلــف 
همــواره یکــی از معاونت هــای حســاس 
وزارتخانه بوده و در دوره اخیر ســختی های 
مضاعفــی داشــته کــه در حــال حاضــر به 
همــکاری و همگرایی، جذب منابع فکری 
و سرعت عمل بیشتر نیازمند است. عضو 
کابینه دولــت دوازدهم گفت: دولت آقای 
روحانــی مســیر خاصــی را در حوزه هــای 
غیــره  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  سیاســی، 
برای تنــش زدایی از ایران طــی کرد ولی با 
خروج امریکا از برجام اتفاقاتی رقم خورد 
و کشــور وارد جنگ همه جانبــه اقتصادی 
شد که دارای پیچیدگی های متنوعی است. 
صالحی ادامه داد: اعام تروریســت بودن 
سپاه ازســوی امریکا در روزهای گذشته نیز 
اتفاق عجیبــی بود و باید بدانیم این اقدام 
جنــگ روانــی و ابعاد سیاســی و اقتصادی 
امریــکا  داد:  ادامــه  وی  دارد.  دنبــال  بــه 
میدان هــای تحــرک اقتصادی کشــور ما را 
رصد می کند و جنگ تمام عیار اقتصادی 
را بــرای ما ترســیم کــرده که بــه زعم خود 
کشور ما با این اقدام زمینگیر شود. صالحی 
به طــور  اقتصــادی  جنــگ  کــرد:  اضافــه 
طبیعی سرمایه اجتماعی همچنین امید 
بــه آینده و اعتماد مردم به مــردم و مردم 

به حاکمیت و زیرســاخت های کشور را نیز 
تهدید می کند. عضو شورای عالی انقاب 
فرهنگی تصریــح کرد: با توجه به شــرایط 
جنگ اقتصادی مسئولیت رسانه سخت تر 

از گذشته می شود.
وی اظهــار داشــت: رســانه در این شــرایط 
آزادی هــای  حفــظ  دوگانــه  مســئولیت 
اجتماعــی و منافــع ملــی را نیز عهــده دار 
می شــود. وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
افــزود: نمی توانیم در شــرایط جنگ ملی 
منافــع ملــی را در نظــر نگیریــم چــرا کــه 
جریان ترامپ علیه ایــران با نگاه زمینگیر 
کــردن جمهــوری اســامی ایــران اســت و 
بــا ایــن اقدامــات نــه تنهــا نظام سیاســی 
بلکه نظــام و مبنــای اجتماعــی و وحدت 
ملی نیــز بــه مخاطــره می افتــد. صالحی 
خاطرنشان کرد:معاونت امور مطبوعاتی 
و اطاع رســانی به عنوان ســکاندار تعامل 
بــا رســانه در این مســیر نقــش بســزایی را 
دارد و مسئولیت و کار آن نسبت به گذشته 
مضاعف می شــود. وی با اشــاره به شرایط 
امروز رســانه های کشــور هم، افزود: رسانه 
با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم 
بر کشور حالش خوب نیست چراکه از یک 
طــرف رقبــای رســانه در فضــای مجــازی، 
غیــر  رســانه های  اجتماعــی،  شــبکه های 
رســمی و بیگانــه و از طــرف دیگر شــرایط 
اقتصادی حاکم بر کشور از جمله مشکات 
کمبود آگهی، کاغذ و... ســختی های آنها را 
دوچنــدان کــرده که این ســختی ها ایجاب 
می کنــد معاونت امــور مطبوعاتی در یک 
میدان جهاد ملی تاش خود را نســبت به 
گذشــته بیشــتر کند. وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسامی گفت: در تعامل با رسانه باید برای 
امنیت شغلی و معیشت آنها توجه داشته 
باشــیم تا آنها امید به آینده داشــته باشند 
زیرا وقتی رســانه ای امید به آینده نداشــته 

باشد نمی تواند تولید امید هم داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با همت و تعامل 
مضاعــف و تدبیــر همــکاران در معاونت 
امور مطبوعاتی بخشــی از مســیر پیش رو 
همــوار شــود. صالحــی در بخــش دیگری 
از ســخنان خــود به تجربــه و فعالیت های 
خوب معــاون مطبوعاتی و اطاع رســانی 
ســابق ایــن وزارتخانه اشــاره کــرد و گفت: 
ســلطانی فــر در زمــان مدیریــت خــود در 
ایــن معاونــت دیدگاه های جدیــد وخوبی 
را پایه ریزی کرد که امیدوارم این مســیر در 
مدیریت جدید نیز استمرار یابد. صالحی 
با اشاره به این که تجربیات خدادی هم در 
بخش رســانه به کمک این حــوزه می آید، 
ابــراز امیــدواری کــرد تــا قدم هایــی کــه در 
دوره ســلطانی فر بر داشته شده وی آنها را 
ادامه دهد. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
بــا تأکیــد بــر بهره منــدی ایــن وزارتخانه از 
دانش و بینش محمد ســلطانی فر، ادامه 
داد: خــدادی هم چهره شــناخته شــده ای 
در حوزه رسانه است  و شناخت او از بخش 
رســانه و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
به عنوان محیط ســازمانی محل خدمت، 
کمک های بســیاری در پیشبرد اهداف این 

معاونت خواهد داشت.  

ë  بهره گیری از همه ظرفیت ها برای ایجاد

همدلی و همبستگی

امــور  جدیــد  معــاون  خــدادی  محمــد 
مطبوعاتی و اطاع رسانی نیز در این مراسم 
گفت: با ســلطانی فر بیش از۳0 سال است 
که افتخار دوســتی و آشــنایی دارم، خانواده 
مطبوعات و رسانه درهم تنیده است و قرار 
گرفتن یک فرد در مقام مسئول به معنای 
مســئولیت همــگان اســت. وی ادامــه داد: 
سلطانی فر پایه های خوبی در این معاونت 
بنا نهاده و هنر من باید در این باشد هر آنچه 
را او پایه گذاری کرده  اســتمرار بخشــم. وی 
گفــت: مطبوعــات و رســانه دوران تحول را 
داشته و در گذشته با تلکس اخبار را منتشر 
می کردیــم و تغییــرات در آن به آهســتگی 
بــود ولی امــروزه ایــن تغییرات با ســرعت 
حتی ثانیه ای اســت و این تحوات سرعت 
سیاســتگذاران و دســت اندرکاران رسانه ای 
را می طلبــد. او بــا اشــاره بــه فعالیت هــای 
معاونــت امــور مطبوعاتی و اطاع رســانی 
ظرفیت هــای  معاونــت  ایــن  داد:  ادامــه 
بسیاری دارد و در بحران های مختلف نقش 
اثرگذاری داشته است و ما باید با بهره گیری 
از همــه ظرفیت هــای موجــود بــه ایجــاد 

همدلی و همبستگی بپردازیم.

در مراسم معارفه معاون جدید مطبوعاتی:

حال رسانه های ما خوب نیست

زهرا کشوری
خبرنگار
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گزش نیش حشرات، بر صورت نوزاد سیل زده
هنوز تلخی ســیل و مصیبت هایی که به همراهش بر ســر مردم 
هوار شــده در کام آســیب دیــدگان باقی مانده که ســوزش نیش 
حشــرات و حیوانــات مــوذی هــم بــه آن اضافــه شــده و تحمل 
مشــکات را سخت تر از گذشته کرده است. این حیوانات موذی که در شکاف خرابه ها 
و در میان خاک های مرطوب جا خوش کرده اند، از هر فرصتی برای گزیدن انســان ها 
اســتفاده می کنند. از این رو مســئولین تاش کرده اند با تدابیر خاص از تعداد آســیب 
دیدگان بکاهند اما آن دســته از آســیب دیدگان از ســیل که در پی از دســت دادن خانه 
هایشان به جنگل ها پناه برده اند همچنان در معرض گزش نیش حشرات قرار دارند. 
متخصصان توصیه می کنند درصورت گزیده شدن ضمن شست و شوی محل گزش با 
آب و صابون از مکیدن و دستکاری زخم خودداری کرده و تنها چند سانت بااتر از محل 

آسیب را با دستمال ببندید و به مراکز درمانی مراجعه کنید.

زی
مجا

ای 
فض

عکس نوشت

آموزش و پرورش و خاطره سیلی که می ماند 
آنچه اهمیت دارد و اولویت اصلی آموزش و پرورش در مناطق 
سیل زده به شــمار می رود این است که دانش آموزی که در دوره 
سنی حساس کودکی و نوجوانی قرار دارد و همکار فرهنگی ای که 
پس از یک عمر فعالیت در شریف ترین شغل، زندگی اش را از دست رفته می بیند، 
خــود را نبــازد و بتواند از نظر روحــی در برابر حادثه ای که اتفاق افتــاده پایدار بماند.  
همان طور که بســیاری از صاحبنظران در روزهای اخیر هشــدار داده اند، سیل اصلی 
هنگامی به وقوع می پیوندد که نتوانیم مانع سرریز شدن تنش روانی ناشی از تلخی 
روزهای اخیر شویم. بخش بزرگی از مسئولیت کمک به تاب آوری سیل زدگان و بویژه 
دانش آموزان حادثه دیده اکنون بر عهده  آموزش و پرورش است و بی تردید در این 
راه، نهاد آموزش عمومی کشور یک بار دیگر جلوه ای از موقعیت راهبردی خود را به 
عنوان زیربنایی که می توان روی آن بنایی نو و مستحکم بنیاد نهاد، به  منصه ظهور 
خواهند رســاند. آری، مدیریت جهادی بحران ســیل برای آموزش و پرورش به این 
زودی هــا به پایان نخواهد رســید همان طور که هنــوز درباره دانش آمــوزان زلزله زده 
کرمانشاه به پایان نرسیده است چرا که همکارانم در بیش از صد هزار مدرسه کشور 
حتــی اگــر خود از گزند حوادث در امان نمانده باشــند، اجازه نمی دهند هیچ حادثه 

غیرمترقبه ای روح و روان فرزندان این مرز و بوم را ویران کند.

ادامه از 
صفحه اول
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دورنـــما

زوددویچه سایتونگ )آلمان(:
رئیــس جمهــوری آلمــان، با دفــاع از 
اتحادیــه  از  بریتانیــا  خــروج  تعویــق 
اروپا گفــت، این اقــدام عواقب زیادی 
نــه فقط برای بریتانیا که برای سراســر 
اروپــا دارد. پــس باید بــرای انجام آن 

گام ها را درست برداریم.

جاکارتا پست )اندونزی(:
ســه روز مانده به انتخابات سراســری 
اندونزی جوکو ویدو، رئیس جمهوری 
اندونــزی و نخســت وزیر او در تــاش 
موفقیت هــای  بــر  تأکیــد  بــا  هســتد 
اقتصادی شانس خود را در انتخابات 

این هفته افزایش دهند.

وال استریت ژورنال )امریکا(:
بــا  ســتیزه جویی  هــدف  بــا  ترامــپ 
طرحــی  دارد،  قصــد  مهاجــران 
شــهرهای  مبنــای  بــر  نژادپرســتانه 
مقدس ارائه دهد و گفته که مهاجران 
را بــه ایالت های دموکرات ها که از آنها 

حمایت می کنند، می فرستد.

 سال بیست و پنجم  شماره 7034
 یکشنبه   25 فروردین 1398

 فرماندهان نظامی در الجزایر و ســودان، 
دو کشــور شــمال آفریقــا، دســت بــه کار 
شــده اند تــا بــا بهره گیــری از نارضایتی و 
ناامیــدی مــردم از حاکمان خــود قدرت 
را به دســت بگیرند. در الجزایر و ســودان 
مدت هاست مردم با حضور در خیابان ها 
ســعی دارنــد نشــان بدهنــد از وضعیت 
نظامی هــا  هســتند،  ناراضــی  موجــود 
برای قبضه قدرت از پشــت پــرده بیرون 
آمده اند. فرماندهان ارتش این دو کشور 
آفریقایــی با بهره گیــری از فرصت پیش 
آمــده و ماه ها اعتراض مــردم به دولت، 
اعام کردند برای پاسخگویی و حمایت 
از مــردم وارد عمل شــده اند با وجود این 
بسیاری از کارشناســان هشدار می دهند، 
مــردم این دو کشــور بــه دموکراســی نیاز 

دارند نه دولت نظامی.
ë سودان و نسیم پیروزی مردمی

عــوض بن عــوف، وزیر دفاع ســودان 
که بــا اعام کودتا علیه عمر بشــیر، خود 
را رئیس شــورای انتقالــی نظامی نامیده 
بــود که قرار اســت طی دو ســال آینده بر 
این کشور حکمرانی کند و شرایط را برای 
انتقــال قدرت به دولــت آینده مهیا کند، 
بــا تــداوم اعتراض هــا علیــه خــود از این 
مقــام اســتعفا داد. به گــزارش الجزیره، 
بن عــوف پــس از کناره گیری اعــام کرد 
کــه بــازرس کل ارتش را که شایســته این 
مقام اســت، انتخــاب کرده تــا جایگزین 
خود شــود. او افزود: »ارتشــبد عبدالفتاح 
برهان عبدالرحمان به دلیل شایســتگی 
و توانایی باایی که دارد می تواند بخوبی 

این کشــتی را به ســاحل امن برســاند. او 
فــردی با مهارت و شایســته اســت و من 
به او اعتمــاد زیــادی دارم.« بن عوف در 
ادامه کمال عبدالمعروف الماحی بشیر 
را از پست معاونت رئیس شورای نظامی 
انتقالی برکنار کرد؛ او گفت خود الماحی 

اصرار داشته از این سمت برداشته شود.
پیشــتر پــس از اینکــه بن عــوف خبر 
داده بود خود سکان دولت انتقالی را به 
دست می گیرد، بسیاری از مردم سودان 
بــا ادامه حضور خود در تظاهرات اعام 
کردنــد، با بــه قدرت رســیدن او مخالف 
هســتند و هرچه زودتر شرایط باید برای 
تشــکیل دولــت مدنــی آمــاده شــود. در 
ادامــه ایــن فشــارها، بن عــوف تصمیم 
گرفــت از مقــام خــود کناره گیــری کند و 
ســاعاتی بعــد، عبدالرحمــان به عنوان 
رئیــس شــورای انتقالی نظامی ســوگند 
یــاد کــرد. بــه محــض کناره گیــری بــن 
عــوف، مردم بــا حضــور در خیابان های 
خارطــوم مراتــب شــادمانی خــود را از 
این عقب نشینی ابراز کردند. آنها با سر 
دادن شــعارهایی مانند »پیــروزی از آن 
مــا اســت« و »دو روزه رئیــس را ســاقط 
کردیم« این عقب نشــینی را دســتاورد و 

پیروزی مقاومت خود دانستند.
از  ســودان،  شــاغان  جمعیــت 
مهم تریــن گروه هــای معتــرض در این 
کشــور، هم این تغییر را پیروزی مردم بر 
حاکمان دانست و از کناره گیری بن عوف 
استقبال کرد اما در دومین بیانیه  خود با 
ریاســت البرهان نیز مخالفــت کرد. این 
جمعیــت در بیانیــه خــود آورده اســت: 
»تحــوات درباره کناره گیــری بن عوف و 
برکناری کمــال عبدالمعــروف را دنبال 

کرده و ایــن رویداد را پیروزی اراده مردم 
می دانیــم. مــا مخالــف قــدرت داشــتن 
چهره هــای ایــن نظــام از عمــر البشــیر 
گرفته تا بن عوف و حاا البرهان هستیم. 
مــردم می خواهنــد چهره هــای پیشــین 
نظــام که علیــه ملــت اقــدام می کردند 
و  بگیرنــد  عادانــه  حکمــی  دادگاه  در 
محاکمه شــوند.« این جریان اپوزیسیون 
انتقــال  خواســت  مســلح  نیروهــای  از 
فــوری قــدرت به دولــت مدنــی انتقالی 
را از طریــق شــورای رهبــری گروه هــای 
»آزادی و تغییــر« فراهم کرده و هرگونه 
تصمیم گیــری تنــد رهبران را کــه بیانگر 
خواست ملت نیست، لغو کند. البرهان 
ادای  از  بعــد  خــود  فرمــان  اولیــن  در 
سوگند، دستور آزادی تمامی افسرانی را 
صــادر کرد که از تظاهرکنندگان حمایت 
کــرده بودنــد. او همچنیــن از معترضان 

خواســت برای حل مســائل و مشکات 
بــه گفت و گــو و نشســت روی بیاورنــد. او 
همچنیــن روز جمعــه در محل تحصن 
ســودانی ها در مقابــل مقــر فرماندهــی 
ارتش حضور یافت و با ابراهیم الشــیخ، 
کنگــره  مخالــف  حــزب  ســابق  رئیــس 
ســودان دیــدار و بــرای مــدت کوتاهــی 
گفت و گو کرد. روز گذشــته نیز اعام شــد 
که البرهان استعفای صاح قوش، مدیر 
ســازمان امنیــت و اطاعــات ملــی این 

کشور را پذیرفت.
مردم سودان برای بر کرسی نشاندن 
خواسته های خود تا اینجا بهای سنگینی 
پرداخت کرده اند. پلیس ســودان اعام 
کــرد، تنها در جریان تظاهــرات روزهای 
چهارشــنبه و پنجشــنبه در خارطــوم 16 
نفر کشــته و 20 نفر دیگر زخمی شــدند. 
آنها اعــام کرده اند ســه شــرط دارند تا 

از تحصن خود دســت بکشــند: نخست 
هرچــه زودتــر رونــد انتقــال قــدرت بــه 
دولــت مدنی فراهم شــود؛ دوم لغو هر 
تصمیم خودســرانه اتخاذ شده از سوی 
رهبرانی که نماینده ملت نیستند و لغو 
مصونیت مقامات فاســد نظام سابق و 

محاکمه آنها.
ë تداوم تحصن و اعتراض در الجزایر

روز جمعه برای ساکنان یکی دیگر از 
کشورهای شــمال آفریقا هم با تحصن، 
اعتراض، گاز اشــک آور و فریاد ممتد سر 
شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس 
الجزایر روز جمعه در تاش بود با پرتاب 
از  تعــدادی  و دســتگیری  اشــک آور  گاز 
معترضــان آنهــا را متفــرق کنــد. در پی 
سراســر  در  مــردم  گســترده  تظاهــرات 
الجزایــر، عبدالعزیــز بوتفلیقــه ناچار به 
کناره گیــری از ســمت خود شــد. اما پس 

از آن هــم مردم به تظاهرات خود ادامه 
دادنــد تا نشــان بدهند بــا عبدالقادر بن 
صالح، رئیس جمهوری موقت این کشور 

و تصمیمات او هم مخالف هستند.
پلیــس الجزایــر اعــام کــرد، در پــی 
نفــر   108 جمعــه  روز  درگیری هــای 
بازداشــت و 27 نفــر از نیروهــای پلیس 
هم زخمی شــدند. براســاس برآوردها، 
ایــن  در  مــردم  از  تــن  هــزار  صدهــا 
تظاهرات شرکت کردند و صراحتاً اعام 
کردنــد به دنبــال برکنــاری کامل تمامی 
چهره هــای فعــال در دولــت بوتفلیقــه 
ارشــد  محقــق  بوبکــر  امــل  هســتند. 
 EHESS مؤسســه مطالعات اجتماعــی
از  بوتفلیقــه  آنکــه  از  »پــس  می گویــد: 
قــدرت کناره گیری کــرد، در میــان رژیم 
این وسوسه وجود داشت که معترضان 
را ســرکوب کننــد و بــه نظام خــود ادامه 
دهنــد. امــا حــاا تظاهرکنندگان نشــان 
دادنــد کامــًا بــه هــوش هســتند و بــه 
ســرکوب نه می گویند. بــرای معترضان 
هیــچ معنایــی نــدارد کــه در چارچــوب 
قانــون اساســی کنونی به دنبــال تغییر و 
راه حل باشــند. آنها می گویند این قانون 
اساسی برای پیشبرد اهداف رژیم قبلی 

بود و حاا باید تغییر کند.«
بــرای  نیــز  آزاده  قضــات  انجمــن 
همراهــی بــا مــردم اعــام کــرد کــه از 
نظــارت بــر انتخاباتــی که قرار اســت به 
دســتور رئیس جمهوری موقت اجرایی 
شود، امتناع خواهد کرد. این انجمن در 
این بیانیــه  گفت: »بر ایــن انتخابات که 
دولت کنونی سازمان دهی کرده نظارت 
نخواهد کــرد؛ دولتی که مــردم مخالف 

آن هستند.«

خیز ژنرال ها برای قدرت گیری در شمال آفریقا
فرماندهان نظامی در دو کشور سودان و الجزایر در کمین قدرت نشسته اند

ظهور شکل های تازه  خشونت در جهان

شــکل های مختلــف تنــدروی در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا و گروه هایــی کــه 
عملیات تروریستی شــان جهان را به آشــوب کشــیدند همچنان فعالند اما اگر 
نشــانه های اخیــر را مبنا بگذاریم، به ســوی نزول و تفرق پیش می روند. شــاید 
شروع تندروی هایی از این دست با القاعده بوده باشد و بعداً داعش روی دست 
آنهــا بلند شــد و به  موازات آن طالبان در افغانســتان و ســازمان های کوچک تر 
نظامی نیز بذر ترس در جهان پاشــیده اند ولی از گســتردگی و عزمی که بیش از 
دو دهــه پیــش آنها را به حرکــت در می آورد و فجایع زیــادی را در جهان آفرید 
چیــزی نیســت و به نظــر می آید کــه زمینه های زندگی در ســایه آنان بــه آرامی 
فراهــم آمــده باشــد. داعش البتــه هنــوز عضو گیــری و ترورهای کــور می کند و 
القاعــده زیر مجموعه هایی دارد که خاورمیانه را درالتهاب نگه داشــته اند ولی 
تشــکلی که ســبب می شــد این نیروها جهنمی تــر از تمامی نهادهای سیاســی 

جهان به نظر برسند. درحال فروپاشی است. 
اگــر اینهــا قســمت های خــوب ماجــرا اســت، بخــش بد آن، ســر بــر آوردن 
ادوات و شــکل های تــازه ای از خصومت جویــی گروه هــای معــارض و تدویــن 
مانیفســت های تازه برای آنان اســت تــا بتوانند به حیات خــود در این روزهای 
ســخت بــا همــان ترس زایــی ادامــه بدهند که تــا به حال بــه آن مجهــز بودند. 
بــه لطف بســط یافتن هرچه بیشــتر وســایل ارتباطی اینک داعــش و نظایر آن 
می تواننــد تکالیــف خانگی خــود را به افراد تحت تأثیر خویش هــر روز دیکته و 
مغز آنها را برای عملیات ویرانگرانه جدید شــان از نو برنامه ریزی کنند. از آنجا 
که افراد مغزشــویی شده بارها توانسته اند حتی در پایتخت های عمده اروپایی 
آتــش افــروزی و ترس آفرینــی کنند، ســران داعش مدعی اند که اگر چه شــکل 
و فرم عملیاتی شــان عوض شــده اما وســعت و طیــف تأثیرگذاری شــان نزول 
اندکــی داشــته و هنوز می تواننــد به نیروهایی ببالند که رها از هرگونه وابســتگی 
خانوادگــی یــا عقیدتی قادرند جهنم را بر گوشــه ای از کره زمین نــازل کنند. باز 
برتر از آن انتقال موج های این خشونت به کشورهایی در دوردست، از مکزیک 
گرفتــه تا امریکای جنوبی اســت و مأمن جدی تروریســت های متواری شــده از 
غرب آســیا حتی در چند کشــور امریکای مرکزی هم رؤیت شــده  است. اضافه 
بــر آن خشــونت قدیمــی کارتل های توزیــع مواد مخــدر ونظایر آن نیــز در این 
گونه کشــورها از قبل برقرار بوده و گانگســترهای بزرگ طوری بر بوگوتا و ســایر 
شــهرهای کلمبیا و همچنین مکزیکوســیتی و ال سالوادور حکومت می کنند که 
انگار نیروهای دولتی در این کشورها وجود خارجی ندارد.خشونت های مفرط و 
کور اخیراً به استرالیا و نیوزیلند هم بسط یافته و در تعدادی از کشورهای اروپای 
غربــی که پیشــتر جزیره های ثبــات بودند، اینــک عملیات انتحــاری گروه های 
سیاســی تندرو یا کشتارهای برخاسته از جنون های لحظه ای حکومت می کنند. 
ســاح فکری سازمان های بانی این خشونت ها شــاید در نگاه نخست متفاوت 
با یکدیگر باشــد اما ریشــه در افکار و روش های گذشــته دارند که خاستگاه اولیه 
آنها را 80 ســال پیش حزب قاتل نازی در آلمان به راه انداخت و جنگ جهانی 
خانمانسوز دوم را موجب شد. ماشین های تبلیغاتی امروزه البته از فلسفه های 
گوبلز و هیتلر قوی تر و ریشه دار تر است زیرا از مردم فاقد امکانات برتر می پرسد 
چرا باید عده ای در جهان از هر نظر صاحب ثروت ومکنت باشند و آنها اینگونه 
با نداری و زندگی محقرانه همســو شــوند و در نتیجه تشویق شان می کند که به 
پا خیزند و ریشــه این نابرابری ها را بزنند و عامان این تبعیض ها را نابود کنند. 
عارضه های بیکاری و کمبود فرصت های اوجگیری در جامعه آزاد و ایرادهای 
مختلف کاپیتالیســم نیز سبب شــده حتی در کشــورهای مدرن اروپایی افرادی 
تسلیم این طرز تلقی و براثر آن بانی قیام و کشتار شوند که در گذشته هرگز گرد 

این مسائل نمی گشتند. 
بنابرایــن جهــان باید آماده ورود به امواج تازه ای از خشــونت در ادامه 2019 
و در شــروع دهه بعدی باشــد. خشــونتی که فقط از وجود داعش برنمی خیزد 
و ریشــه در تبعیض های متفاوت و پرشــمار در ســطح جهان دارد و از آبشــخور 

نابرابری ها در جوامع متعدد تغذیه می شود.
World Politics Review :منبع 

فرحناز دهقی
خبرنگار

 کیم جونگ اون، ترامپ را 
تهدید به ترک مذاکره کرد

گروه جهان/ دو ماه مانده به اولین ســالگرد نخستین دیدار 
رئیــس جمهــوری امریــکا و رهبر کره شــمالی، کیم جونگ 
اون که از نتیجه بخش بودن ادامه مذاکره با دونالد ترامپ 
ناامید شــده، گفته اســت: اگــر امریکا تا پایان ســال جاری میــادی رویکردش در 

مذاکره را تغییر ندهد، پیونگ یانگ میز مذاکره را ترک خواهد کرد.
به گزارش ســایت شــبکه خبری سی ان ان، رهبر کره شــمالی جمعه شب به 
وقــت محلی در نشســت مجمع عالی خلق کره شــمالی با ادبیاتــی تهدیدآمیز 
خطــاب بــه امریــکا گفــت: اول از همــه ازم اســت ایــاات متحده شــیوه کنونی 
حســابگری ]در مذاکــرات[ را متوقــف کنــد. آنچه واضح اســت این اســت که اگر 
ایاات متحده به این شــیوه سیاســی حسابگری بچسبد چشــم اندازها برای حل 
مســأله تاریک و بســیار خطرناک خواهد بود. کیم جونگ اون در این ســخنرانی 
افــزود: ایــاات متحده بســیار زیاد دربــاره دیدار ســوم ]با کره شــمالی[ صحبت 
می کند اما ما نه ]از نتایج دو دیدار قبلی[ خرسند هستیم و نه مشتاق به شرکت 
در دیدار دیگری نظیر نشست هانوی. رهبران امریکا به اشتباه باور دارند اگر فشار 
بر ما را حداکثری کنند، می توانند بر ما پیروز شوند. سیاست کنونی تحریم و فشار 
امریکا شبیه این است که سعی کنیم بر آتش، نفت بریزیم. اگر تمایات دو کشور 

لحاظ شود، در امضای توافقنامه تردید نمی کنم.
رهبر کره شمالی همچنین در اظهارنظری عجیب روابط شخصی خود با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری امریکا را غیرخصمانه توصیف کرد و گفت: همان طور که 
پرزیدنت ترامپ مدام اشــاره می کند؛ روابط شــخصی من با او به اندازه روابط دو 
کشور ]امریکا و کره شمالی[ خصمانه نیست و اگر بخواهیم می توانیم به هم نامه 
بدهیــم و برای هم آرزوی موفقیت کنیــم. او در ادامه با تعیین ضرب ااجل برای 
امریکا گفت، تا پایان سال جاری میادی »صبور« خواهد بود و منتظر خواهد ماند 
تا ببیند امریکا باز هم تصمیم به مذاکره دارد. البته به گفته کیم جونگ اون، دیدار 
ســوم او با ترامپ »مشــروط« خواهد بود. با این حال چنین اظهاراتی در راســتای 
فشارهای لفظی دو طرف بر یکدیگر و برتری جویی بر طرف مقابل برآورد می شود. 
در مــاه فوریــه ترامپ دیدار با کیم را در هانوی نیمه کاره رها کرد و این دیدار بدون 

هیچ توافق یا بیانیه مشترکی به پایان رسید.

■ رویتــرز: 2۴ نفر از ســناتورهای دموکــرات امریکایی در 
نامــه ای خطــاب بــه رئیس جمهــوری این کشــور به وی 
تأکید کردند تا پیمان تســلیحات اتمی با روسیه را که دو 

سال دیگر منقضی می شود، تمدید کند.
■ الجزایــر: ده ها نفر از مردم بحریــن در محکومیت اقدام آل خلیفه در عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی، علیه آن دست به برگزاری تظاهرات زدند.
■ خبــر تــرک: عبــداه گل، یکــی از بنیانگــذاران حــزب عدالــت و توســعه و 
رئیس جمهــوری پیشــین ترکیــه نگرانــی خود را نســبت بــه حــوادث بعد از 
انتخابــات محلی ۳1 مــاه مارس اعام و از عملکرد دولــت آنکارا در جریان 

این حوادث انتقاد کرد.
■ ســی ان ان: مدیــر ســازمان اطاعات مرکــزی امریکا )ســیا( در یــک هفته  
گذشــته به افغانستان سفری محرمانه و در این سفر با مقامات ارشد افغان 

دیدار و گفت وگو داشته است. 

دو خط 
خبــــر

بنــا بــر اعــام چندیــن منبــع رســانه ای 
آلمانــی، شــورای امنیــت ملــی آلمــان 
که یــک شــورای امنیتی مخفی اســت و 
آنــگا مرکل، صدر اعظم آلمــان در آن 
عضویــت دارد، تأییــد کــرد، آلمــان بــه 
عربســتان ســعودی و امــارات و چندین 
درگیــر  کــه  خاورمیانــه ای  دیگــر  کشــور 
جنگ با یمن هستند، ساح صادر کرده 
اســت. این صادرات ساح به عربستان 
سعودی در حالی اتفاق افتاده که حدود 
دو هفتــه قبل دولت آلمــان از ادامه دار 
شدن تعلیق فروش ساح به عربستان 
خاشــقجی،  جمــال  قتــل  خاطــر  بــه 
روزنامه نــگار منتقــد ســعودی و نقــض 
ائتــاف  حقــوق بشــر در یمــن توســط 

متجاوز سعودی خبر داد.
بــه گــزارش ســایت آلمانــی دویچه 
ولــه، پــس از قتــل سیاســی خاشــقجی 
در ســاختمان کنســولگری عربستان در 
آلمــان   2018 اکتبــر  دوم  در  اســتانبول 
صادرات ســاح به عربســتان را متوقف 
کــرد و دو هفتــه قبــل نیز دولــت آلمان 
رســماً اعام کرد که این توقف صادرات 
ساح به عربســتان همچنان ادامه دارد 
امــا یک اســتثنا در این باره وجــود دارد. 
به این معنا که سیســتم های تسلیحاتی 
که در ساخت آنها عاوه بر آلمان کشور 
دیگــری هــم مشــارکت داشــته شــامل 

از  برخــی  نمی شــود.  صــادرات  توقــف 
شــرکای اروپایی برلین از جمله فرانســه 
و انگلیس که از همان ابتدا هم مخالف 
ممنوعیــت صــادرات ســاح آلمــان به 
عربســتان بودند، از ادامه دار شــدن این 
ممنوعیــت بســیار برآشــفتند امــا حــاا 
پــس از دو هفتــه شــورای امنیــت ملــی 
آلمــان تأییــد می کند کــه محموله های 
و  امــارات  و  عربســتان  بــه  تســلیحاتی 
چند کشــور دیگــر که درگیــر جنگ یمن 
هســتند، صــادر کــرده اســت. اتفاقی که 
حتی اگر تحت فشــار دولت های پاریس 
و لنــدن نبوده باشــد، باعث خرســندی 
آنها خواهد شد هرچند که افکارعمومی 
آلمــان و جهــان بــه آن واکنــش منفــی 

نشان خواهند داد.
قتــل  از  قبــل  و   2018 مــارس  در 
خاشــقجی نیز آنگا مرکل، صدراعظم 
خاطــر  بــه  بــود،  کــرده  اعــام  آلمــان 
حمات هوایی غیرقانونی عربســتان به 
یمــن که منجر به کشــته شــدن هــزاران 
غیرنظامــی در این کشــور شــده اســت، 
صادرات ساح به عربستان را به حالت 
تعلیــق  ایــن  امــا  آورد  درمــی  تعلیــق 
شــامل قراردادهــای تســلیحاتی ای کــه 
اجرایی شــده اند، نمی شود بلکه شامل 
قراردادهایــی می شــود کــه هنــوز زمــان 

اجرای شان نرسیده است.
تشــکیل  زمــان  در  آلمــان  دولــت   
داده  وعــده  کار  بــه  شــروع  و  ائتــاف 
بــود، بــه کشــورهای درگیــر در جنــگ با 

یمــن از جملــه عربســتان و متحدانش 
ســاح نمی فروشــد. پس از افشای قتل 
خاشــقجی نیــز دولــت برلیــن صراحتاً 
از تصمیمــی گفــت کــه صدور مجــوز و 
فروش ساح به عربستان را تا مشخص 
شدن تمام ابعاد قتل خاشقجی متوقف 
می کند. اما از ســرگیری صادرات ســاح 
به عربســتان نشــان داد که آلمان تحت 
فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی 
تصمیــم بــه توقف صــادرات ســاح به 
عربســتان گرفته بود و بــا فروکش کردن 
این فشــارها از تصمیم خود صرف نظر 
کــرده اســت. ســخنان »پیتــر آلتمایــر«، 
وزیــر اقتصــاد آلمــان در دفاع از شــروع 
مجدد صادرات تسلیحات به عربستان 
نیز گواه این ادعا اســت. او گفت: آلمان 
نمی توانســت بیش از ایــن خلف وعده 
کنــد. از ســرگیری صــادرات تســلیحات 
به عربســتان در چارچــوب قراردادهای 

گذشــته و تعهــدی اســت کــه برلیــن به 
ریــاض دارد. البته اپوزیســیون داخلی با 
سخنان وزیر اقتصاد قانع نشد و بشدت 
به این اقدام شــورای امنیت ملی آلمان 
واکنــش نشــان داد. »ســویم داگدلــن«، 
معــاون رهبر حزب چپ آلمــان در این 
بــاره گفت: این اقــدام بی تردید جنایت 

و نقض قوانین فعلی اروپایی هاست.
 2008 ســال  مصوبــه  موجــب  بــه 
اتحادیه اروپا، اگر »خطر آشکاری« وجود 
داشــته باشــد مبنی بر اینکه ســاح های 
صادراتــی در جایی اســتفاده می شــوند 
که »به طور جدی قوانین حقوق بشــری 
بایــد  می شــود«،  نقــض  بین المللــی 
صــادرات ســاح متوقف شــود. در یمن 
به طــور جــدی قوانیــن حقــوق بشــری 
بین المللــی نقض می شــود امــا آلمان 
تنها به طور کوتاه مدت صادرات ســاح 

به عربستان را متوقف کرد.

پرونده خاشقجی و جنگ یمن هنوز باز است

آلمان صادرات ساح به عربستان را از سر گرفت
ندا آکیش

خبرنگار
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پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 
و بهجت عباسی
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وفاداری وااتر

اولین دیدار با ترامپ
در اتــاق کنفرانــس کوچکــی که متعلق به ســازمان ترامــپ بود، گــرد آمدیم؛ 
اتاقی که به صورت مایمی تزئین شده بود و این تزئینات با پرده طایی رنگ 
ســنگینی که از ســقف تا کف اتاق آویزان بود، هماهنگ بــود. این پرده، جلوی 
دیــوار شیشــه ای را می گرفــت و اگــر کنــار می رفت، کســانی که در ســالن بودند 
می توانســتند جلســه ما را ببینند. رئیس جمهوری منتخب بموقع وارد جلسه 
شــد. او توســط معاون منتخب رئیس جمهوری و دیگر اعضای ارشد تیم آتی 
کاخ ســفید همراهی می شــد. این اولین دیداِر رو در روی من با ترامپ بود. او از 
تصویری که در صحنه مناظره با کلینتون دیده می شد، کوتاه تر به نظر می رسید. 
صرف نظر از این یک مورد، وقتی به رئیس جمهوری منتخب نگاه می کردم، 
او شــبیه همــان چیــزی بود کــه معمــواً در تلویزیــون می دیــدم موضوعی که 
تعجبم را برانگیخت، زیرا چهره افراد اغلب در تلویزیون، متفاوت از آن چیزی 
اســت که در حالت عادی می بینیم. دکمه کتش باز و کراواتش طبق معمول، 
زیــادی بلنــد بــود. چهــره اش اندکــی به ســرخی مــی زد و زیر چشــمش هال 
سفیدرنگی به چشم می خورد که یک لحظه احساس کردم عینک کوچک شنا 
به چشــم دارد و آرایش موهای بلوند روشــن او که با نگاهی موشکافانه به نظر 
می رســید همه، مال خودش هستند. یادم هســت که در حیرت بودم که او هر 
روز صبح چه مدتی را صرف مرتب کردن موهایش می کند. وقتی برای دست 
دادن پیشقدم شد به سایز دستش فکر می کردم. دست های او از من کوچک تر 

بود اما در حالت عادی این طور به نظر نمی رسید.

بازگشت امپراطور ژاپن به خاطرات جوانی
امپراطور ژاپن و همســرش برای جشــن شــصتمین سالگرد 
ازدواجشان به پارکی که در آن زمان به این مناسبت ساخته 
شــد و اکنون عمــوم مردم به آن دسترســی دارنــد، رفتند تا 

تجدید خاطرات کنند.
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 استیون متزتحلیل روز
مترجم: وصال روحانی
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108 معترض الجزایری روز جمعه در جریان اعتراض ها بازداشت شدند

بــا وخیم تر شــدن بحــران لیبــی، دولت 
وفــاق ملی این کشــور از شــورای امنیت 
حمله هــای  توقــف  بــرای  خواســت 
نیروهــای تحت امــر خلیفه حفتــر وارد 
عمل شود. به گزارش الجزیره، درگیری 
میان دولــت وفاق ملــی و خلیفه حفتر 
باعــث دودســتگی نهادهای این کشــور 
شــده اســت. رئیس پارلمان لیبی که به 

حفتر نزدیک اســت، اعام کرده دولت 
وفــاق ملــی مســئول بحران کنونــی این 
کشور است و آنچه نیروهای حفتر انجام 
می دهند در راســتای اجــرای توافقنامه 
سیاسی است. اما وزیر خارجه دولت به 
خبرنگاران گفت: »ما از شــورای امنیت 
می خواهیــم بــه مداخلــه سیاســی روی 
بیاورد اما نمی خواهیم نهادی در کشور 

مــا مداخله نظامی کنــد. در این صورت 
نیروهایی که از طرابلس دفاع می کنند، 
دســت از جنگ خواهند کشید«. از سوی 
دیگــر، روزنامــه وال اســتریت ژورنال به 
نقل از مقامات سعودی نوشته است که 
آنها به فرمانده نظامیان منطقه شــرق 
لیبی وعده داده بودند ده ها میلیون دار 
برای عملیات حمله به طرابلس کمک 

کننــد. حتــی برخــی منابــع هــم مدعی 
شــدند که ایــن کمــک انجام شــده و در 
اختیار نیروهای خلیفه حفتر قرار گرفته 
اســت. همچنین یک روزنامــه ایتالیایی 
در گزارشــی مدعی شد که فرانسه پیش 
از حمله نیروهــای حفتر از این تصمیم 
مطلــع بوده  و با ســکوت خــود به حفتر 

چراغ سبز نشان داده است.

دولت لیبی از شورای امنیت خواستار مداخله شد
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دیلی تلگراف )انگلیس(
ایــن روزنامــه صفحه اول خــود را تمام و 
کمال به تایگر وودز، گلف باز سیاهپوست 
امریکایــی اختصاص داده کــه در دو روز 
نخســت تورنمنــت »مســترز« - یکــی از 
ورزش  ایــن  چهارگانــه  گرنداســلم های 
- بــا بیشــترین ضربات مثبت )موســوم 
به »بــردی«( به صــدر جــدول امتیازات 
صعود کــرده و نویــد قهرمانــی می دهد 
و آن هــم در حالــی که پیشــینه چهار بار 

قهرمانی در این پیکارها را دارد.

توتو اسپورت )ایتالیا(
یوونتــوس  مقام هــای  شــدن  متمرکــز 
روی فلیکس، نوســتاره بنفیکا که اواخر 
هفتــه پیش بــا زدن 3 گل پایه گذار برد 
2-4 این تیم مقابل فرانکفورت آلمان 
اروپــا«  »لیــگ  فوتبــال  مســابقات  در 
شــد، گــزارش و عکس اول این نشــریه 
را به خــود اختصاص داده اســت. توتو 
اســپورت حرف های جدید گنارو گتوزو، 
سرمربی میان را نیز آورده که پیرامون 

دایل بپاخیزی مجدد این تیم است.

موندو دپورتیوو )اسپانیا(
عکســی از چهره خندان لیونل مســی که 
صفحــه اول ایــن روزنامــه را درنوردیده، 
هم اشاره به خوب شدن سریع استخوان 
بینــی و گونه این ســتاره آرژانتینی اســت 
کــه در جریــان دیدار بــا منچســتریونایتد 
بــر  بــود و هــم پیشــوازی  آســیب دیــده 
اناری هــا  مســابقه شــب گذشــته آبــی و 
مقابل اوئســکا در لیگ اســپانیا اســت که 
حرکــت آنها را به ســوی قهرمانی دوباره 

استمرار بخشید. 

فرار پرسپولیس با محصول سایپا
مهدی ترابی ، در یک نیمه یک گل زد و یک گل ساخت

هفتــه بیســت و پنجــم لیــگ برتــر 
روز گذشــته بــا برگــزاری 2 دیــدار بــه 
پایان رســید. در اولین دیــدار، پیکان و 
ذوب آهــن از ســاعت ۱۸ در ورزشــگاه 
شــهرقدس بــه مصــاف هــم رفتند که 
ایــن بازی با تــک گل حمید بوحمدان 
)22( به ســود تیم اصفهانــی به پایان 
رســید تــا شکســتی دیگــر در کارنامــه 
شــاگردان حســین فرکــی ثبــت شــود. 
علیرضــا منصوریــان و شــاگردانش با 
ایــن پیــروزی 2۹ امتیــازی شــدند و بــا 
صعــود 3 پلــه ای در رده هشــتم قــرار 
گرفتند.پرســپولیس و ســایپا از ساعت 
برگزارکننــده  آزادی  ورزشــگاه  در   ۱۹
آخریــن بــازی ایــن هفته بودنــد. علی 
دایی کــه وعده داده بود تیمش تاش 
می کنــد تــا بهتریــن بــازی اش را ارائه 
دهــد، ســایپا را بــا ترکیبــی هجومی به 
شــهریار  شــاگردان  فرســتاد.  میــدان 
خیلــی زود به گل رســیدند تــا هیجان 
بــازی دوچنــدان شــود. ســایپایی ها در 
دقیقــه 4 صاحــب ضربه کرنر شــدند. 
ســانتر معیــن عباســیان بــه تیــر یــک 
جریمــه  محوطــه  مقابــل  شــلوغی  و 
پرســپولیس باعــث شــد رضــا اســدی 
روی تــوپ تأثیر بگذارد و توپ با تغییر 

مســیر از بین پاهای علیرضــا بیرانوند 
وارد دروازه پرســپولیس شــد. پــس از 
بــه ثمــر رســیدن گل، باز هم بــازی در 
اختیار ســایپا بود و آنها چند موقعیت 
نصــف و نیمه دیگر هم خلــق کردند. 
از دقیقــه 2۰ تــوپ و میــدان در اختیار 
پرســپولیس قــرار گرفــت و در دقیقــه 
2۹ بــه  هدف نزدیک شــدند اما حامد 
فــاح زاده، دروازه بان ســایپا به زیبایی 
ضربه ســر مهدی شریفی را مهار کرد. 
با این حال شــاگردان برانکو دســت از 
حمله نکشــیدند و در دقیقه 3۰، روی 
رفت و برگشــتی که هنگام ضربه کرنر 
سرخپوشــان رخ داد، تــوپ در داخــل 
محوطه جریمــه به کمــال کامیابی نیا 
رســید و او بــا پــاس رو بــه بیرون بشــار 
رســن را صاحــب تــوپ کــرد و هافبک 
عراقی هم با شــوتی زیبا، تــوپ را وارد 
دروازه ســایپا کــرد تا اولیــن گل خود از 
زمــان حضــورش در پرســپولیس را به 
ثمر برســاند. در ادامه تاش بازیکنان 
دو تیم ثمری نداشت تا نیمه نخست 

با تساوی به پایان برسد.
نیمــه دوم در حالــی آغــاز شــد کــه 
برانکــو دســت بــه تغییــر زد و مهــدی 
ترابــی را بــه جــای مهــدی شــریفی به 

ترابــی،  حضــور  بــا  فرســتاد.  میــدان 
تهاجمی تــری  آهنــگ  پرســپولیس 
بازیکــن  ایــن  و  گرفــت  خــود  بــه 
تأثیرگــذاری اش را نشــان داد. دقیقــه 
4۹ پــاس ترابــی در محوطــه جریمــه 
بــه علی علیپور رســید و او هــم بعد از 
مکثــی کوتــاه به تــوپ ضربــه زد و گل 
دوم پرســپولیس به ثمر رسید. علیپور 
کــه بــه دلیــل درگذشــت پدربزرگــش 
عزادار اســت، بعد از گل شادی نکرد و 
زیــر پیراهنش را نشــان داد که روی آن 
نوشته بود: »به یاد پدربزرگ عزیزم.« 
پیــدا  ادامــه  پرسپولیســی ها  حمــات 
کــرد و دقیقــه 62 علیپــور در موقعیت 
تــک بــه تک بــا دروازه بــان ســایپا قرار 
گرفــت اما با یــک چرخش تــوپ را به 
ترابی سپرد و این بازیکن هم با شوتی 
جریمــه،  محوطــه  درون  از  محکــم 
گل ســوم ســرخ ها را وارد دروازه تیــم 
ســابق خود کرد. شــاگردان علی دایی 
کــه خــود را بازنــده می دیدنــد، پیــش 
بــه  را  فاصلــه  دقیقــه ۶۸  و  کشــیدند 
حداقل رساندند. پاس در عمق آرش 
رضاوند، رضا اسدی را در سمت چپ 
محوطــه جریمه پرســپولیس صاحب 
تــوپ کــرد و او بــا شــوتی زیبــا از زاویــه 

بســته، گل دوم خــودش و ســایپا را به 
ثمر رساند.

روی  حماتــی  تیــم  دو  ادامــه  در 
دروازه یکدیگر تدارک دیدند اما اتفاق 
خاصــی نیفتــاد تــا ایــن دیــدار جذاب 
و پــرگل بــه ســود برانکو و شــاگردانش 

به پایــان برســد.نکته قابــل توجه این 
بــازی ، درخشــش مهــدی ترابــی بــود 
که با حضور در ســایپا بــه فوتبال ایران 
معرفــی شــد امــا در ایــن بازی ســتاره 
سرخپوشــان شــد و بــا زدن یــک گل و 
دادن یــک پــاس گل ، نقــش محوری 

تــا  کــرد  ایفــا  قرمزهــا  پیــروزی  در  را 
پرســپولیس بــا محصول ســایپا برنده 

این دیدار شود. 
  پرسپولیس با این برد 54 امتیازی 
شــد و فاصله خود با تراکتورسازی تیم 
دوم جدول را به 5 امتیاز افزایش داد.

دیدار یک ساعته وزیر ورزش با رئیس جمهوری

روحانی: باید خیال مردم بابت آینده 
تیم ملی فوتبال راحت باشد

صبــح دیــروز وزیــر ورزش و جوانان با حســن روحانی دیدار 
کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در این 
دیدار مسعود سلطانی فر گزارشی از عملکرد این وزارتخانه 
در ســال ۹7 از جملــه موفقیــت تیــم ملــی فوتبــال در جــام جهانی، درخشــش 
کاروان هــای ایران در بازی های آســیایی و پاراآســیایی، المپیــک جوانان، حضور 
باشــگاه های ایــران در لیگ قهرمانان آســیا، صعود بســکتبال به جــام جهانی و 
مقام های قهرمانی جهان و آســیایی در رشــته های کشتی، ووشــو، وزنه برداری، 
کاراتــه، شــطرنج، تکوانــدو، جــودو و دو و میدانــی ارائــه و برنامه ورزش کشــور را 
برای کســب ســهمیه و حضــور مقتدرانــه در بازی هــای المپیــک و پارالمپیک و 
توسعه زیرساخت ها و تکمیل اماکن ورزشی به حسن روحانی، رئیس جمهوری 
کشــورمان تقدیــم کرد. در ایــن دیدار یک ســاعته، رئیس جمهوری بــا قدردانی 
از تاش هــای مجموعــه وزارت ورزش و جوانــان و دســتگاه های مرتبــط گفــت: 
»انتظارم حضور مقتدرانه کاروان ایران در بازهای المپیک و پارالمپیک است چرا 
که افتخارات ورزشــکاران و قهرمانان، شــادی ملی را به همراه دارد.« روحانی با 
ابراز رضایت از توجه و رشد ورزش زنان در مسابقات اخیر افزود: »توسعه ورزش 
همگانی و حمایت از ورزش زنان از برنامه های مهم دولت تدبیر وامید اســت و 
تأکید من استمرار و تقویت این مسیر برای ورزش همگانی و ورزش زنان است.« 
رئیس جمهوری در بخش دیگری از ســخنان خود بیان داشــت: »موفقیت های 
همه قهرمانان موجب شادکامی و اعتای نام ایران عزیز در نزد جهانیان است 
و رشته هایی مانند کشتی، وزنه برداری، تکواندو و کاراته در المپیک آینده وظیفه 

مهمی دارند و ما انتظار مدال های خوشرنگ از آنها داریم.«
او موفقیت های فوتبال و تیم های باشگاهی ایران را هم در عرصه رقابت های 
جهانی و آسیایی مورد توجه قرار داد و گفت: »باید خیال مردم از بابت تیم ملی 
فوتبــال و آینــده آن راحــت باشــد و توقع دارم تیــم امید ایران بعد از ســال ها به 
المپیک راه پیدا کنند و پیروزی های اخیر تیم های باشــگاهی هم موجب شــادی 
حداقــل نیمی از مردم شــد.« حســن روحانی بــا تأکید بر حفظ حدود شــرعی و 
فرهنگی توسط قهرمانان ملی افزود: »حضور قدرتمندانه و با عزت در مسابقات 
بین المللی برای ارتقای غرور و وحدت ملی بســیار مهم است و وزارت ورزش و 
جوانــان و کمیتــه ملی المپیک در این مــورد باید تمام توان حمایتــی خود را به 
کار بگیرنــد.« وی همچنین با اشــاره به نقــش جوانان در امدادرســانی به مردم 
ســیل زده اســتان های مازندران، گلســتان و لرســتان با تشــکر از اقدامات وزارت 
ورزش و جوانان از جمله در اختیار قراردادن بیش از یک هزار مکان ورزشــی به 
سیل زدگان بیان داشــت: »روحیه جهادی و کمک در نزد جوانان و سازمان های 

مردم نهاد بسیار ارزشمند بود و بایستی این حضور تقویت شود.«

بازتاب اقدام خیرخواهانه بیرانوند در سایت فیفا
در  )فیفــا(  فوتبــال  جهانــی  فدراســیون  رســمی  ســایت 
گزارشــی، مهم ترین اظهارنظرهای هفته گذشــته فوتبال 
جهان را بررســی کرد که گفته های علیرضا بیرانوند برای 
کمک به ســیل زدگان لرســتان در آن دیده می شود. سایت فیفا این بخش از 
اظهارات بیرانوند را مورد توجه قرار داد: »امسال برای من و استانم بد آغاز 
شــد. متأســفانه افــراد زیادی جان خود را از دســت دادنــد، خانه های زیادی 
نابود شــد و مردم زیادی هســتند که جایی برای زندگی ندارند. دســتکش ها 
و کفش هایــم در بــازی مقابل پرتغال در جام جهانی روســیه را که برای من 

بسیار باارزش هستند، به حراج می گذارم.«

پیامی که کاراته کا انگلیسی با حضور در ایران می دهد
دور جدیــد تمرینــات ملی پوشــان کاراته جهــت حضــور در مســابقات کاراته وان 
مراکش از ۱۸ فروردین آغاز شده است. تمریناتی که میهمانان ویژه ای هم داشته و 
توماس جردن، ملی پوش انگلیس و قهرمان جهان در سال 2۰۱6 به همراه مربی 
خود با حضور در تهران در کنار ملی پوشان کشورمان تمرین می کند و به مدت یک 
هفته میهمان تیم ملی خواهد بود. این کاراته کا 27 ساله دلیل حضورش در ایران 
را این گونه بیان کرد: »برای تکرار قهرمانی در جهان باید با قهرمانان بزرگ کاراته 
دنیا تمرین کنم. حضور قهرمانان نامدار ایرانی موجب شد تا تصمیم بگیرم 
به ایران بیایم. ایران یک لوح فشــرده از کل کاراته دنیا است.« شهرام هروی، 
سرمربی تیم ملی معتقد است که حضور این کاراته کا انگلیسی و مربی اش 
در ایــران پیــام مهمــی را به تمام مجامــع بین المللــی و ورزش می دهد که 
ایــران بهترین کشــور از هر لحاظ در دنیا اســت. کاراته که بــرای ورزش ایران 
یکی از مدال آورترین رشته هاســت، دیروز شاهد خبر بدی بود. ستاد برگزاری 
بازی های آسیایی لیست ابتدایی رشته های حاضر در این رقابت ها را منتشر کرد که 

در میان آن ها نامی از کاراته به چشم نمی خورد.

مشت های گره کرده مجیدی و جمات جنجالی
تک گل پیروزی بخش دقیقه 7+۹۰ پاتوسی به سپاهان، آنقدر اهمیت داشت که 
نیمکت استقال از فرط خوشحالی منفجر شود. سوت پایان بازی به صدا درآمد و 
شفر تا به خودش بیاید، متوجه شد که توسط تعدادی از بازیکنانش به هوا پرتاب 
شده است. گرچه علی خطیر، معاون ورزشی باشگاه استقال تأکید کرد که شادی 
اســتقالی ها بیش از اندازه بود اما او دلیل این شــادی را به فشــار زیادی دانســت 
که روی تیم وجود داشــت. در این میان، مشت های گره کرده فرهاد مجیدی هم 
سوژه عکاسان و هواداران شد. مربی محبوب استقالی ها دیروز همان عکس را در 
صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و جماتی جنجالی نوشت: »تا کی می خواهید 
استقال جام نیاره؟ فقط می خواهید با شما جام بیاره؟ هواداران عزیز! تا زمانی 
که آقایان بیرون استقال باشن و سربازهاشون داخل باشگاه و مواجب بگیراشون 
روی سکوها باشن و تیشه به ریشه تیم بزنند، استقال قهرمان نمی شود. تا بعد.« 
گرچه مجیدی از شخص خاصی نام نبرده، اما با توجه به روابط و اتفاقات پیشین، 

به نظر می رسد مخاطب او امیر قلعه نویی است.

پدر آزمون: سردار از چلسی هم پیشنهاد داشت
خلیــل آزمــون، پدر ســردار آزمون گفــت برای ایــن مهاجم جوان پیشــنهاد 
عضویــت در تیــم جوانــان باشــگاه چلســی انگلیــس نیــز وجود داشــت اما 
کارایی های قربان بردیف سرمربی روبین کازان باعث شد او چند سال پیش 
این تیم روسی را به عنوان پایگاه نخست سردار در فوتبال اروپا انتخاب کند. 
وی افزود: من احســاس یک پدر خوشــبخت را دارم اما مــا به طور کلی یک  

خانواده بزرگ ورزشی هستیم که در رشته های مختلف فعالیت می کنیم.

کاشانی: برانکو تنهایی پرسپولیس را قهرمان نکرد
جعفر کاشــانی، رئیس هیأت مدیره پرســپولیس با تأکید بر اینکه شخصیت 
باشــگاه متکی به فرد نیست، گفت: » پرسپولیس دو بار پیاپی قهرمان شده 
و ســرمربی اش برانکو بوده اما فقط او تیم را قهرمان نکرده اســت. مجموع 

مدیریت باشگاه چنین کرده است.«

بازتـاب

اخبــــــار

 اســتقال بــا پیــروزی کــه در لحظــه 
پایانــی دیــدار بــا ســپاهان به دســت 
آورد، بار دیگر امیدهای خود را برای 
قهرمانــی در لیــگ برتــر زنــده کــرد. 
آیاندا پاتوســی در دقیقــه ۹7 توپ را 
به زیــر طاق دروازه ســپاهان دوخت 
تــا صــدای هلهله آبی ها تا آن ســوی 
زاینــده رود بــرود. بازیکنــی کــه پیش 
از ایــن هــم توانایی هــای خــود را در 
ترکیــب اســتقال ثابــت کــرده بود و 
بازیکنانــی  دســت  آن  از  داد  نشــان 
بــه اصطــاح فوتبالی هــا  اســت کــه 
می توانــد یــک تنه بــازی را دربیاورد. 
پاتوســی حاا خود را بیشتر از گذشته 
در قلــب هــواداران آبــی جــا کــرده و 
آنهــا او را جایگزینــی مناســب بــرای 
مامــه بابــا تیام می داننــد؛ گرچه این 
قیــاس چنــدان منطقی نیســت چرا 
کــه تیــام مهاجــم بــود ولی پاتوســی 
یــک  هافبــک چــپ اســت کــه خوب 
گل می زنــد. در هر حال، پاتوســی در 
قامت یک ســتاره می درخشــد و این 
دو از لحــاظ تأثیرگــذاری قابل قیاس 
هســتند. نگاهی به عملکرد پاتوســی 
نشان می دهد که او با تعداد گل زده 
تیام در لیگ برای اســتقال که 4 گل 
زده بــود، برابری کرده اســت. جالب 
اینکه او در نیــم فصل اول 2۰۱۸-۱۹ 
لیــگ برتر آفریقای جنوبی برای تیم 
ســابقش کیپ تاون سیتی 4 گل و در 
لیــگ قبــل آن هم بــرای ایــن تیم 4 
گل زده بــود و حــاا بایــد دیــد موفق 
می شود این آمار را با استقال بهبود 

ببخشد.
تــاون  کیــپ  اهــل  بازیکــن  ایــن 
یازدهمیــن  جنوبــی،  آفریقــای 
بــازی اش برای اســتقال در مجموع 
لیــگ برتر و لیــگ قهرمانان آســیا را 
در بــازی مقابل ســپاهان انجام داد. 
بــرای  خــود  ابتدایــی  بــازی   3 در  او 
آبی پوشــان مقابــل پــارس جنوبــی، 
ذوب آهن و فــواد، گلزنی کرد و این 
بــرای آبی هــا  او  گل، چهارمیــن گل 
پس از 7 بازی گل نزدن بود. پاتوسی 
در دادن پــاس گل هم متبحر نشــان 
تیم هــای  مقابــل  بــازی  در  و  داده 

ذوب آهــن، فــواد، العیــن و الهال 
به ترتیب به دانشــگر، منشــا، فرشید 
باقری و علی کریمــی پاس گل داده 

ضمــن  اســت. 
بــازی  در  اینکــه 
پارس جنوبی  با 
بــه  گل  روی 

خــودی ایــن تیــم 
ذوب  بــا  بــازی  در  و 

آهــن روی گل فرشــید 
اسماعیلی تأثیر داشت.

ë هدیه ویژه به هواداران و نجات داور
۱۰ دقیقه پیش از آنکه پاتوسی در 
دقیقــه ۹7 گل 3 امتیــازی اســتقال 
برابــر ســپاهان را بــه ثمــر برســاند، 
شــاگردان شــفر موفق شــدند توپ را 
به تــور دروازه حریف برســانند. گلی 
کــه اتفاقاً روی کرنر ارســالی پاتوســی 
بــه گل  و ضربــه ســر علــی کریمــی 
رســید ولی محمدحســین زاهدی فر 
داور بــازی، آن را مــردود اعام کرد. 
ایــن اتفــاق در حالــی کــه بــه اعتقاد 
ســعید  ماننــد  داوری  کارشناســان 
ســلیمانی،  حیــدر  زاده،  مظفــری 
نــوذر رودنیــل، محمد فنایــی و علی 
خســروی ایــن گل در شــرایط ســالم 
بــه ثمر رســید. بــا این اوصــاف بیراه 
پاتوســی،  شــود  گفتــه  کــه  نیســت 
اگــر روی  و  را نجــات داد  زاهدی فــر 
حرکت انفــرادی و تکنیکی اش برای 
داور  ایــن  بــود،  نــزده  گل  اســتقال 
اکنــون آمــاج حمــات آبی هــا قــرار 
داشــت و دو امتیــاز حســاس و مهم 
اســتقال ســوخته بــود. ایــن بازیکن 
پــس از گلزنــی بــه ســپاهان گفــت: 
»خوشــحالم در حالــی کــه بــازی در 
حال اتمــام بود، گل زدیــم. من این 
گل را بــه هــواداران اســتقال تقدیم 
می کنم کــه ما را حمایت کردند و در 
واقــع ایــن گل هدیه ای ویــژه به آنها 
بــود و امیدوارم در 5 بازی باقیمانده 
هم نتیجه بگیریم تا شانس بیشتری 

برای قهرمانی داشته باشیم.«

ë  قــرارداد تمدید  مهــم؛  مأموریــت   
پاتوسی و شفر

درخشــش این بازیکــن آفریقایی 
اســتقال باعــث شــده تــا مســئوان 

فصــل  پایــان  از  قبــل  باشــگاه  ایــن 
تــاش خود را بــرای تمدیــد قرارداد 
با وی آغاز کنند. در قرارداد پاتوســی 
آمــده کــه اســتقال بایــد 3۵۰ هــزار 
دار بــه باشــگاه کیــپ تــاون بدهد تا 
انتقال پاتوســی به صورت قطعی به 
اســتقال انجــام بگیــرد. از این رو در 
صورتــی که باشــگاه اســتقال بتواند 
تا پایان لیگ این مبلغ را به حســاب 
تیم سابق پاتوســی واریز کند، انتقال 
قرضــی او بــه انتقال قطعــی تبدیل 

می شود.
ارزشــمند  پیــروزی  دو  ســویی  از 
اســتقال مقابــل الهال و ســپاهان، 
باعــث شــده بحــث تمدید قــرارداد 
آلمانــی  بــه شــیر  کــه ملقــب  شــفر 
اســت نیز شــکل جدی تری بــه خود 
بگیرد. اســتقال تحت هدایت شــفر 
در 47 بــازی، 26 بــرد، ۱5 تســاوی و 
6 باخت کســب کــرده، 72 گل زده و 
۱۹ گل دریافــت کــرده اســت. احمــد 
رئیــس هیــأت مدیــره  ســعادتمند، 
باشــگاه اســتقال دیروز گفت: »شفر 
تــا بــه اینجــای کار عملکــرد خوبــی 
داشــته و مورد حمایت هیأت مدیره 
قرار دارد.« این اظهارنظر را می توان 
بــه معنــای چراغ ســبز بــرای تمدید 

قرارداد مرد آلمانی تلقی کرد.

کمتــر فوتبالدوســتی تصــور می کــرد که 
جمعه نتیجه ای غیرمنتظره در ورزشگاه 
ســردار جنــگل رشــت رقــم بخــورد. در 
واقــع بدبین ترین هــوادار تراکتورســازی 
هم پیش بینی نمی کرد کــه این تیم تن 
به شکســت 3-۱ مقابل ســپیدرود دهد. 
آن هــم در شــرایطی کــه آنهــا در انتظار 
کســب 3 امتیاز و صعود به صدر جدول 
بودنــد امــا از همــان دقیقــه 2 مســابقه 
مشخص شــد که روز متفاوتی در انتظار 
پرشورهاســت. محسن فروزان اشتباهی 
مرگبار داشــت و باعث شد تراکتورسازی 
بیفتــد.  عقــب  میزبــان  از  زود  خیلــی 
دروازه بــان تراکتورســازی گل دوم را روی 
شــوت دیدنــی دریافــت کرد و گل ســوم 
سپیدرود که باز هم با اشتباه عجیب او به 
ثمر رسید، آتش انتقادات را شعله ور کرد 
و بافاصله گروهی از هواداران در فضای 
مجازی با اشــاره به اینکه فــروزان متولد 
رشت است، او را مقصر باخت تیم شان 
قلمداد کردند. ســوت پایان بــازی، آغاز 
اتفاقات تلخ تر برای گلری بود که 7 بازی 
متوالی دروازه تیمش را بسته نگه داشته 
بود و قصد شکستن رکورد کلین شیت در 
لیگ برتر را داشت که دست سیدحسین 
اســت.  اســتقال  دروازه بــان  حســینی، 
محمدرضا زنوزی، مالک تراکتورســازی 
در اقدامی نه چندان مرســوم اعام کرد: 
»تــا زمانی کــه کمیته انضباطی باشــگاه 
بررســی و تحقیــق خــودش را در مــورد 
بــازی انجام دهــد، فــروزان از حضور در 
تمرینــات محــروم اســت. او حتمــاً باید 
پاســخگوی عملکردش در این مسابقه 
باشــد.« و بعــد از آن هــم اعام شــد که 
این دروازه بان تا پایان فصل از حضور در 

تراکتورسازی محروم شده است.
البته ایــن پایان ماجــرا نبود. جمعی 
از هــواداران تراکتورســازی جمعه شــب 
با تجمــع مقابل فــرودگاه شــهید مدنی 
حامــل  خودروهــای  جلــوی  تبریــز، 
بازیکنــان را می گرفتنــد و دنبــال فروزان 
می گشتند. مسئوان، کادر فنی و اجرایی 
باشــگاه تراکتورســازی هــم کــه از حضور 
هــواداران ناراضــی در فــرودگاه مطلــع 
شــده بودند، از قســمت CIP و در پشتی، 
با اســکورت پلیس خارج شــدند. در این 

میان ویدئویی ۱5 ثانیــه ای در کانال های 
هــواداری تیــم تبریــزی منتشــر شــد کــه 
تأســف برانگیز بود؛ یکــی از هــواداران با 
فــروزان رودررو شــده و بــه او گفت که به 
دریافــت  را  گل هــا  شــرط بندی،  خاطــر 
کرده اســت. این تهمت، باعث درگیری 
لفظی شــد و طرفیــن الفــاظ رکیکی نثار 
هم کردند. آذرنیا، سرپرست و مصطفی 
منطقی مدیر رسانه ای تراکتورسازی هم 
در صحنــه حضــور داشــتند و منطقی با 
گرفتن دســت خود مقابل دهان هوادار، 
مدیــر  می شــود.  فحاشــی  ادامــه  مانــع 
رسانه ای تراکتورســازی دیروز به »ایران« 
گفت: »آن هوادار لهجه تبریزی داشــت 
ولــی مــن او را نمی شــناختم.« در ایــن 
فضا، عباس الیاسی رئیس هیأت مدیره 
باشگاه و مســعود شــجاعی کاپیتان این 
تیــم، به نمایندگی از اعضای باشــگاه به 
میــان هــواداران ناراضــی رفتــه و بــا آنها 
صحبــت کردنــد. در ادامه این حواشــی، 
پستی منتسب به همسر محسن فروزان 
در صفحــات مجــازی انتشــار یافــت کــه 
هــواداران  متوجــه  را  تنــدی  توهیــن  او 
تراکتورسازی کرده است اما نسیم نهالی 
در مصاحبه با ایلنا، منکر پاســخگویی به 
این شیوه شد: »هیچ وقت چنین ادبیاتی 
بــه کار نبــرده و نخواهــم بــرد و از آن بــی 
اطاع هستم. من با توجه به استرسی که 
داشــتم اصًا بازی را هم بعــد از گل اول 
ندیدم. چون می دانستم همسرم بعد از 
این گل با چه فشــاری مواجه است. بعد 
از بازی هم به هیچ وجه به سراغ فضای 
مجــازی نرفتم و خدا را شــکر با امکانات 
جدیــدی کــه اینســتاگرام ترتیــب داده، 
کامًا زمان حضور در این فضا مشخص 

است.«

ë واکنش به گل های خورده فروزان
نوع گل هایی که فروزان دریافت کرد، 
بازتــاب زیادی داشــت و افــراد مختلفی 
درباره آن صحبت کردند. محمد تقوی، 
ســرمربی ســابق تراکتورســازی در پستی 
اینستاگرامی به دفاع از فروزان پرداخت 
و تأکیــد کــرد کــه او قــدرت بــازی بــا پای 
خوبــی دارد و چــون در زمــان حضورش 
می خواســته بازیســازی از خــط دفــاع را 
نهادینه کنــد، به فروزان اجــازه بازی با پا 
را داده و مســئولیت اشتباهات احتمالی 
را پذیرفتــه بــود. محمدرضــا مهــدوی، 

کاپیتان ســپیدرود گفت:  »محسن آدمی 
نیســت کــه بخواهــد شــرط  بندی کنــد یا 
بــه خاطــر اینکــه بچه رشــت اســت، بد 
بــازی کند.« نادر دست نشــان ســرمربی 
ســپیدرود هم به تسنیم، گفت: »فروزان 
کًا یک اشــتباه روی گل اول داشــت. من 
یــک فیلمی دیــدم که متأســفانه بعد از 
بازی یک هوادار جلوی فــروزان را گرفته 
و بدترین فحاشــی را که در شــأن فوتبال 
مــا نیســت، نثــار او می کنــد. قطعــاً این 
هــوادار وابســته به جایــی اســت. این آقا 
کــه ایــن ادعــای شــرط بندی را می کنــد، 
اول بازی نمی دانســت شرط بندی شده 
اســت؟« شــرایطی که محســن فــروزان 
تجربــه می کند، مشــابه چیزی اســت که 
پیش از ایــن برای چند بازیکن دیگر هم 
اتفاق افتاده اســت. حامد لک و محسن 
بنگــر  نمونه هایی از این دســت هســتند 
کــه در مقاطعــی متهــم بــه خیانــت و 
کــم کاری شــدند.  امــا آنچــه هــواداران 
پرشــور تبریزی بایــد به آن توجه داشــته 
باشند، این اســت که تراکتورسازی با این 
رویکرد خودخواسته به حاشیه می رود و 
پیامدهای یک شکســت را به سرنوشت 
بازی هــای بعدی خــودش گــره می زند. 
این خودزنی آشکار حاصل نگاهی است 
که ممکن است یک تیم مدعی را از صدر 

جدول دور کند.

»ایران« از عملکرد پاتوسی، ستاره آفریقایی استقال گزارش می دهد

شکارچی عصای دست شیر آلمانی
هواداران تراکتورسازی دروازه بان تیم شان را متهم کردند؛

فروزان به خاطر شرط بندی گل خورد
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اخیـــــــــر  ســال   60 در 
نمی توان خلیج فارس 
را خواند و از آثار »احمد 
گذشــت.  اقتــداری« 
 ، س ها ن  شنـــــــا با ز
و  باستان شنـــــاس ها 
مهم تریــن  مورخیــن 
آثــار  بــه  را  ارجاعــات 

اقتداری می دهند.
محمدباقر وثوقی

 بــه ایــران عشــق مــی ورزد، به ماننــد دیگر 
پژوهشــگرانی کــه عمــر خود را مصــروف و 
مشــغول ایــن ســرزمین کرده انــد و باید بر 
آنهــا، عنــوان »ایران شــناس« اطــاق کرد، 
ایران شناســانی برخاســته از همیــن آب و 
خاک؛ چون ایرج افشــار، منوچهر ســتوده، 
محمدابراهیــم باســتانی پاریــزی و حمید 
ایزدپناه که پای پیاده، سرزمین های بسیاری 
را درنوردیدنــد و گوشه گوشــه آن را ثبــت و 
ضبط کردند. افســوس که آنــان در کمتر از 
یک دهــه اخیر با این جهــان وداع گفته اند 
اما از میان خیِل آن گنجینه طرازان معانی، 
هنــوز یکــی هســت که نفــس حقــش هنوز 
هوای این ســرزمین را استشــمام می کند و 
قلمــش و قدمش، راهی را روشــن می کند. 
اما دردا و دریغا که حاا چند روزی می شود 
حال و روز خوشــی ندارد. »احمد اقتداری« 
که روزگار 94 سالگی را می گذراند، به سبب 
زمین خوردن و شکســتگی ناشی از کهولت 
سن در نخستین روزهای سال نو، در بخش 
مراقبت هــای ویژه یکی از بیمارســتان های 

پایتخت بستری است.
او کســی اســت که درســت نیم قرن پیش، 
به دنبال طرح ایرج افشــار مبنــی بر تدوین 
کتاب هایــی دربــاره آثار تاریخی و باســتانی 
نواحی مختلــف ایران در انجمن آثار ملی، 
در پــی تألیفاتی چــون فرهنگ ارســتانی، 
ارســتان کهــن و خلیج فــارس، پیشــنهاد 

شــد و قبول کرد تا ضمن مشــارکت در این 
مجموعه، پژوهشــی میدانی درباره نواحی 
جنوبی ایران ســامان دهد. ســه مــاه و نیم، 
پای پیاده از دیلم تا چابهار رفت و هر آنچه 
از نقــوش و قبــور می دید، از آن می نوشــت 
و عکس می گرفــت. چنانکه در خاطراتش 
نوشته اســت: »ابتدا جزیره خارگ را دیدم 
و ســپس با اتومبیل شهرداری بوشهر که در 
اختیارم گذاردند، از بندر گناوه، بندر دیلم، 
شــبانکاره و ســعدآباد بازدید کردم. سپس 
عازم دشتســتان و سپس تنگســتان، اهرم، 
خورموج، کنگان، طاهری، نابند، عســلویه، 
شــبیکوه، گاوبندی، بندر لنگه، بندر خمیر، 
بندرعباس، میناب و جاســک به راه افتادم 
تــا به مقصد غایــی ام یعنی چابهــار و بندر 
تیس برســم.« و باید به انجام رساندن این 
مهــم را در ایــراِن 1348 تصــور کــرد و البته 
شــوقی که اگــر نبــود، شــاید هیــچ گاه »آثار 
شــهرهای باستانی ســواحل و جزایر خلیج 

فارس و دریای عمان« انتشار نمی یافت.
امــا جــز آنکــه در زادگاهــش، ار،  اقتــداری 
ریاســت اداره فرهنــگ را نیــز تجربــه کــرده، 
در  حقــوق  رشــته  در  تحصیلــش  بواســطه 
دانشــگاه تهران، چهل ســال وکیــل پایه یک 
دادگســتری نیــز بود و این را باید در کنار ســی 
سال تدریس در دبیرستان و دانشگاه دانست. 

در همه این سال های تحقیق، آثار گرانسنگی 
درباره خلیــج فارس و مطالعات آن انتشــار 
داد کــه ازجملــه آن، بایــد از »خلیــج فارس 
از دیربــاز تــا کنــون«، »بندرعبــاس و خلیــج 
فــارس«، »صید مرواریــد در خلیج فارس«، 
»تاریــخ مســقط و عمــان و بحریــن و روابــط 
آن با ایران«، »سرگذشــت کشتیرانی ایران«، 
»خوزســتان و کهگیلویه و ممسنی« و »تاریخ 
مســقط و عمان، بحرین و قطــر و روابط آنها 
با ایران« یاد کرد و البته آخرین منشور او نیز، 
ســفرنامه محمدعلی خــان سدیدالســلطنه 
کبابی مینابی بندرعباسی که با پیشگفتار ایرج 

افشار، در سال 1393 عرضه شد.
او که برگزیده بیست و یکمین جایزه علمی- 
ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود 
افشــار یــزدی در ســال 1392 اســت، یــازده 
ســال پیش، کتابخانه اش مشتمل بر 5 هزار 
جلد کتاب را به مرکــز دایرةالمعارف بزرگ 
اسامی هدیه کرد و در این سال ها، عضویت 
در شــورای عالــی علمــی و مدیریــت دفتــر 
مطالعــات خلیــج فــارس این نهــاد علمی 

فرهنگی را عهده دار بود و هنوز هم هست.
امید آنکه این پیِر دیِر ایران شناسی و خلیج 
فارس شناسی، سامتی خود را بازیابد و این 
خاک مــادری، از گوهر وجود او، همچنان و 

همچنان، بهره یاب شود.

و  عکــس  و  ســیل  روزهــای  ایــن  در 
چهره هــای  بچه هــا  تلــخ،  فیلم هــای 
خاص هستند و هر روز عکس و فیلمی 
از آنهــا همــه را غمگیــن می کنــد. البته 
گاهی هم شهامت و همت شان باعث 
می شــود بــه احتــرام شــان کاه از ســر 
بردارند. از کودکانی که سعی می کنند با 
پر کردن کیسه های شن به ساختن سیل 
بند کمک کنند تا کودکی که به وســایل بازی یک پارک که در 

آب فرو رفته نگاه می کند.
این عکس بارها باز نشر شده آن هم با جمله هایی غمگین و 
احساسی. پرویز پرستویی در اینستاگرامش نوشت: »عکسی 

که نیاز به هیچ گونه تفسیری نداره...«
کاربران دیگر هم با انتشــار عکس نوشــتند: دکتر ســیب: »تو 
از دســت ندادی بدونی چیه ترِس از دســت دادن«، افضل: 
»دنیــاش رفته زیــر آب«، بابک گودرزی: »بــازی کودکانمون 
نگاه پر حسرت به پارک زیر آب رفته است چیزی برای گفتن 
و دلجویی ندارم و فقط می دانم روزهای خوب میاد که من و 
تو ما بشویم.«، جنیدی: »آخه کدوم ابر نامردی پارک بچه ها 

رو خراب می کنه؟«
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پرونده پتروشیمی
و  پرونده هــا  آن  از  گیــت  پتروشــیمی 
ماجراهــای عجیبــی بــود که هنــوز هم 
هرچند وقت یک بار بحثش بر سر زبان 
می افتد. دیروز جلسه دادگاه این پرونده 
برگــزار شــد و حرف هــای حمزه لــو متهــم ردیف اول 
خبرساز شد. او درباره یکی دیگر از متهمان که حسابی 
درباره اش حرف زده می شد گفت: »شیخ ااسام آل 
آقا از فیلتر شــورای نگهبان رد شده بود. شیخ ااسام 
به عنوان کارشــناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی 

شرکت می کرد. وی فرد محجبه ای بود.«
از طــرف دیگر وکیل مرجان شــیخ ااســام آل آقا در 
دادگاه گفــت: »مــوکل بنــده نــه تنهــا هیــچ جرمی را 
مرتکب نشــده اســت بلکه با ســپربا قــرار دادن خود 
و خانــواده کــه ممکن بــود تحت تأثیــر تحریم ها قرار 
گیرند خدمات شایســته ای را به نظام داشــته است.« 
این حرف ها دوباره نام مرجان شیخ ااسام آل آقا را 
مطرح کرد. متهمی که وقتی نقشش در پرونده اعام 
شــد در شبکه های اجتماعی حساســیت زیادی ایجاد 
کرد و چند روز درباره اش حرف می زدند و می نوشتند.
دیــروز هم دربــاره این حرف هــا و اظهارات نوشــتند: 
علــی قلی زاده: »حمزه  لو امروز گفت شــیخ ااســام 
آل آقــا بــه او مراجعه کــرده و چون محجبه بــوده و از 
فیلتر شــورای نگهبان گذشــته با او شــراکت کرده! آیا 
حمزه لــو با هر خانــم محجبه ای شــراکت می کند؟«، 
صبــا: »اگر طبق آمــار و احتمال و تکــرار پترن رفتاری 
باشــه از تــوی ایــن دادگاه احتمــااً بایــد یــه ســلطان 
پتروشــیمی و یــک اعدام دربیــاد.«، وهــاب: »وااااقعاً 
چیزی برای گفتن ندارم من.... همه چیز پیداست.«، 
میتــرا ناصر تــرکان: »چقدر موجه!«، شــکوفه حبیب 
زاده: »پرونده پتروشیمی  گیت تنها یک پرونده است 
و مراجع قضایی بهتر اســت که گــره نقاط تاریک این 
پرونــده را بــا ادغــام بــا دو پرونــده دیگــر باز کننــد. 1- 
دستکاری در مدارک شرکت بازرگانی پتروشیمی. 2- 
برخی شــرکت های صوری دیگر در چیــن وجود دارد 
که در دادگاه هنوز نامی از آنها به میان نیامده«، جان 
ســخت: »جلسه دادگاه شــرکت پتروشیمی همچنان 
داره برگــزار میشــه درحالــی کــه متهــم ردیــف اول 
غایب تشــریف دارن«، داوود حشــمتی: »اینها یعنی 
شیخ ااســام فــرد صاحب صاحیتی بــرای دورزدن 

تحریم ها بود؟«

سوژه 
روز

برگزیت 6 ماه دیگر تمدید شد فیروزه مظفرینــــگاره

به دلیــل  می گویــد  مهدویــان  محمدحســین 
سوءظنی که نســبت به او و آثارش در سال های 
اخیــر وجود داشــته اســت، ترجیــح می دهد تا 
زمان تغییر شــرایط ،دیگر فیلم مرتبط با مضامین سیاســی نســازد. 
مهدویــان کــه پیش تر 2 فیلــم بلند ســینمایی »ماجرای نیمــروز« و 
»ماجرای نیمــروز؛ ردخون« را با تمرکز بر جنایات گروهک منافقین 
ســاخته بــود، در مســتند ســینمایی »ترور سرچشــمه« هم عــاوه بر 
پرداختن به ترور شــهید بهشــتی به واکاوی انگیزه های این ســازمان 
در ترور این سیاســتمدار متفکر پرداخته اســت. مهدویان هرچند در 
این چند ساله تاش کرده تا خود را یکی از استعدادهای فیلمسازی 
نشــان دهــد، اما دســت گذاشــتن او روی برخی از ســوژه های خاص، 
باعــث شــده با برخــی از انتقادها هم رو به رو شــود، بــه نحوی که به 
گفتــه خــودش »نه ایــن وری ها پشــتش می ایســتند نــه آن وری ها.« 

مهدویان که با خبرنگار خبرگزاری مهر پای گفت و گو نشسته، با گایه 
می گویــد دیگــر »قصد ندارد فیلم سیاســی بســازد تا زمانــی که این 
تــب و تاب ها بخوابد.« وقتی پای فیلم بعدی مهدویان ابه ای این 

گفت و گو وسط کشیده می شود این کارگردان سینما از نگاهی که 
دربــاره اش وجود دارد، حرف می زند. کارگردان »ایســتاده در 

غبار« می گوید: »یک فضای سوءظن درباره من وجود دارد 
که برایم خوشــایند نیست، جالب است که این موضوع از 
هــردو طرف درباره من وجود دارد، یعنی اپوزیســیون فکر 

می کند من به جایی وصل هســتم، کار عجیبی 
می کنــم و طبــق ســناریوی مشــخصی دربــاره 

موضوعاتی فیلم می ســازم و این موضوع را در 
جاهای مختلف عنوان می کنند.  از طرفی دیگر، افرادی 

هســتند که فکــر می کنند من خــارج از عرف مرســوم 

کار می کنــم تا جایــی که حتــی در تلویزیون هم می گوینــد مهدویان 
ســمپات]منافقین[ اســت. همین شــد که بعد از جشــنواره تصمیم 
گرفتــم دیگر فیلم هایــی با موضوعات سیاســی- اجتماعی نســازم. 
قصــد دارم تــا حدی از ایــن فضا فاصله بگیرم و قطعــاً فیلم بعدی 
من تم سیاسی نخواهد داشت. اصًا شاید تا سال ها فیلمی که 
درون مایه سیاسی داشته باشد، نسازم چراکه دیگر از این فضا 
دل زده شــده ام.« او در این مصاحبه گریزی به سیاســت زدگی 
و چالش های سیاســیون هم می زند و می گوید: »افرادی با 
یکدیگر دعوا می کنند و کشــور را به جایی رســانده اند 
که دیگر مردم چشــم دیدن هــم را ندارند و همه از 
یکدیگر بدشان می آید به همین دلیل فکر می کنم 
بایــد از این افراد فاصله بگیرم چراکه این مســائل 

خودم را نیز آزار می دهد.«

محمدحسین مهدویان:

همه به من سوءظن دارند

يبنا
ا

حمیدرضا محمدی
خبرنگار

فرهنگ

چهـــــره

»احمد اقتداری«، این روزها در بستر بیماری است

پیِردیِرخلیجفارسشناسی

فاطمه رادمنش بازيگر تئاتر در برنامه کشف استعدادها

  در حاشــیه موجــی از تحســین ها بابــت اجــرای فوق العــاده 
فاطمه رادمنش در شوی استعدادیابی »عصرجدید« عده ای در 
فضای اجتماعی و حتی رســانه های رســمی او را متهم کرده اند 
»در برنامه ای که مختص اســتعدادیابی است، هویت حرفه ای 
خود را پنهان کرده اســت.« پرسشی که پس از برنامه شنبه شب 
»عصــر جدید« در شــبکه های اجتماعی ایجاد شــد، این بود که 
آیا هیأت داوران و ســازندگان برنامه از ســابقه هنری این بازیگر 
جیرفتی در تئاتر آگاه بوده اند یا خیر؟ و اگر آگاهی وجود داشته؛ 
چــرا باید فردی که ســابقه فعالیت حرفــه ای دارد، در رقابت با 
شرکت کنندگان آماتور به فینال راه پیدا کند؟ حاا برنامه احسان 
علیخانــی بــا ایــن چالش جــدی روبه رو شــده که چــرا برخاف 
سایر برنامه های اســتعدادیابی از یک آیین نامه شفاف تبعیت 
نمی کند و اگر »عصرجدید« صحنه ای برای دیده شــدن اســت، 

برگزاری مسابقه برای کشف استعدادها، چه ضرورتی دارد؟
با وجود این   و در میانه این هیاهوهای رسانه ای، کسی این پرسش 
را مطرح نکرد که چرا فاطمه رادمنش با این همه استعداد یا به 
زعم منتقدان با آن همه ســابقه درخشــان و حرفــه ای در تئاتر، 
تــا به امروز یــک چهره کامًا گمنــام بوده که به قدر اســتعداد و 
لیاقتش، دیده نشــده اســت؟ او با اجرای درخشــانش در نقش 
مادر نوجوان شــهید اکبردانشــی ســعی کرد تا بــه گفته خودش 
صدای مادران شــهیدی باشــد که تا واپسین لحظات عمرشان، 
چشــم انتظار بازگشــت پیکر جگرگوشــه های خود بودند. اما آن 
شــب صدای دیگری نیز شــنیده شــد. این بازیگــر جیرفتی روی 
صحنــه برنامــه عصرجدید، خــودش را نیــز فریــاد زد. او فریاد 
فروخورده همه اســتعدادهایی شــد که حتی با وجود طی کردن 
تحصیات آکادمیک و درخشش روی صحنه تئاتر، باز هم راهی 
بــرای ورود آنها به روی پرده نقره ای ســینما گشــوده نمی شــود. 
چه کســی اســت که نداند رانت، انحصار و خویشاوند سااری در 

ســینمای وطنی بیــداد می کند. به قــول امیرجعفــری در زمانه 
فعلــی ســینمای مــا احتیاج بــه بازیگر نــدارد؛ کافی اســت تنها 
چهره ات قشــنگ باشــد، یا پول و پارتی داشــته باشــی؛ آن وقت 
اســت که یک شــبه ره صدســاله را طی می کنی و می شوی اکتور 
ســینما! در این میان گناه فاطمه رادمنش ها چیست که قربانی 
یک رقابت نابرابر شده اند؟ چون فرزند فان کارگردان و بازیگر 
ســینما نیســتند یا چون اینجا استعداد شــرط کافی برای بازیگر 
شدن نیســت. فارغ از این موارد، اگر برخی تهیه کنندگان سینما 
به دنبال منفعت طلبی بی اندازه نبودند، آیا ضرورتی داشت که 
برخی بازیگران حرفه ای تئاتر، تنها به دلیل دیده شدن، حقارت 
رقابت با آماتورها را به جان بخرند و در یک شوی استعدادیابی 
شــرکت کننــد؟ فیلمنامه های ســینمای امــروز ایران بر اســاس 
ژانرهــای پرفــروش و توانایی چنــد بازیگر به اصطاح پول ســاز 
نوشــته می شود تا سود سرمایه گذاران فیلم ها تضمین شود. در 
چنین شــرایطی ســخت می توان امید داشــت که استعدادهای 
جدید، شانســی برای حضور در فیلم های ســینمایی پیدا کنند. 
چنــد روز پیش یکــی از روزنامه ها تیتــر زده بــود: »اجرای موفق 
بازیگر کرمانی یکی از باگ های عصر جدید را آشکار کرد« غافل 
از آن که؛ نه برنامه عصر جدید، بلکه این سینمای وطنی بود که 
پــس از ایــن اجرا، بیش از پیش باگ هایش هویدا شــد و آبرویی 

برایش نماند.

حاشیه های حضور یک بازیگر حرفه ای تئاتر در برنامه »عصر جدید«

وقتی استعداد شرط کافی نیست

ابوذر خواجويی نسبحاشیه
فعال فرهنگی

يرنا
ا

مروری بر قصه ابنیه تاریخی و چشم های غمگین کودکان پس از سیل

صورتحساب سیل
در صورتحســاب ســیل، آنچه  باید 
بیشــتر از پل ها، جاده هــا، خانه ها و 
خیابان ها به حساب بدهکاری مان 
و  ســازه  تخریــب  شــود،  گذاشــته 
ســازمان کودکانی اســت کــه نه در 
هجــوم ســیل کــه حتی به شــنیدن 
خبــر ســیل، از هــم می پاشــد و بــر 
اســت  دردآور  می نشــیند.  زمیــن 
کــه  مشــقی  دفترهــای  تماشــای 
ســیل، شــکل های نوشــتاری دیگــری از »آب« را در آن هــا 
نوشــته اســت. دردآور اســت تماشــای عروســک هایی که 
بی هیچ دست نوازشگری بر ســیل معّلقند. دردآور است 
شــنیدن »اینجــا خانه مــا بود« و دردآور اســت شــب های 

بی »تکلیفی« که صبح امیدواری در ادامه ندارند.
ســیل مصیبت اســت اما حتماً داغ این مصیبت، قد خم 
خواهد کرد و روز از نو و روزی از نو خواهد شــد. ابرها کوتاه 
خواهنــد آمد، پل هــا دوباره روی رودخانه هــا دراز خواهند 
کشــید، خیابان هــا از ِگل و ُشــل، خلوت خواهند شــد، آجر 
بــه آجر دیوارها، قد علــم خواهند کرد و زندگــی روی پای 
خــودش خواهد ایســتاد اما رنج کودکی که معنای خشــم 
طبیعــت را نمی دانــد، رنــج کودکی که آرزوهایــش در ِگل 
مدفون شــدند، رنج کودکی که این خانه، شبیه هیچ کدام 
از نقاشــی هایش نبوده اســت، رنج کودکی که هفت ســین 
ســفره نوروزش مغلوب ســین ســیل شــد، رنج کودکی که 
شــمع تولــدش را نه او که دهان ســیل فوت کرده اســت را 

چگونه باید محاسبه کرد و پرداخت.
نوشــداروی ایــن رنج نباید بــه تأخیر بیفتد. بایــد در میانه 
میدان هماوردی با سیل، حریف ششدانگی برای هیوای 
نومیــدی و پژمردگــی و غمناکــی کودکانی باشــیم که فردا 

روزی قصــه همــدردی بــا خــود را برای عروسک هایشــان 
تعریف می کنند.

تعریــف ایســتگاه های بــازی، چادرهای مراقبتــی، تأمین 
از  و برخــورداری  تــدارک فضاهــای کوچــک فرهنگــی  و 
محبــوب  هنرمنــدان  و  کــودک  روان شناســی  مشــاوران 
برنامه های کودک و شخصیت های کارتونی از فوریت های 

ترمیم بخش این روزهاست .
ایــن مواجهــه مســتقیم بــا بایــای طبیعــی باید بــه مدد 
بازتوانی هــای فرهنگی هنری و محیط  آفرینی متناســب، 
باشــد.  داشــته  کــودکان  بــرای  دیگرگونــه ای  بازتعریــف 
نگذاریم سیلی که از سر شمال و جنوب نقشه ایران گذشته 
اســت، در نقش و نقوش دفترهای نقاشی و دفترچه های 
خاطرات کودکان جا خوش کند. به آنها پیش از آنکه سوژه 
خبرها و عکس ها بشــوند، مداد و دفتر و دوربین بدهیم تا 
از آنچــه رفته اســت و از آنچه پیش چشــم دارند، گزارش 
کنند. حتماً جایی میان صفحات روزنامه ها برایشــان پیدا 
خواهد شــد. به »ایران« که ایران اســت پیشنهاد می دهم 
ضمیمه ای به کودکان سیل تقدیم کند که ساعات نشاط و 

آنات دانایی شان بشود.

ارمغان بهداروند
فعال فرهنگی

یادداشت

72 مدرسه بر اثر سیل تخريب شدند

فرشته طائرپور: مهم »ما« شدن همه ماست
از مشــارکت روز جمعــه  »ایــران«: پــس 
اهالی ســینما در مراسم »سیل مهربانی« 
بــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی به 
ســیل زدگان، خانه ســینما با ایــن فراخوان طرح مشــارکت در 
ارســال اسباب بازی، برای بچه های سیل زده را مطرح کرد: »ما 
ســینماگریم، کســب و کارمان رؤیاســازی اســت و نمی گذاریم 
ســیل ویرانگر، رؤیاهای کودکان ســرزمین مان را با خود ببرد. با 
ارســال اســباب بازی های کوچک، به جنــگ دلهره های بزرگ 
بچه هــای ســیل زده می رویــم تــا این ایــام، دمی هم که شــده، 
برایشــان به بازی و شادی بگذرد. وعده ما، شنبه و یکشنبه، 24 
و25 فروردین، خانه سینما، خ بهار.« آنچه در ادامه می خوانید 
یادداشــت فرشــته طائرپور تهیه کننده و کارگردان سینماســت 

درباره مشارکت سینماگران در کمک به سیل زدگان:
مصیبت که می رسد، همه با هرآنچه دارند به میدان می آیند.

برخی با توانمندی های فردی شان و دستانی که به تنهایی هم 
صدا می سازد... و برخی با دانایی جمعی شان در سپردن کار به 
آنانی که راه را بهتر می شناسند، مجهز تر پیش می روند و زودتر 

به مقصد می رسند.
همانقدر که گروه اول عزم و تاششان دیدنی و ستودنی است، 
ایمان و اطمینان گروه دوم به یاوران کاردانی که فرصت گمنام 

ماندن را به تک تک ما می دهند نیز آرامش بخش است.
مهم »ما« شدن همه ماست در بزنگاه های سخت و تقویت این 
باور که دست از یاری یکدیگر بر نمی داریم و به همه بهانه هایی 

که ما را در این سال ها از یکدیگر دور کرده اعتنا نمی کنیم.
مهم »ایران زمین« است و »ایرانی« و عشق به وطن و هموطن.

ما آموخته ایم که چگونه باهم، در دریا بسوزیم و در آتش غرق 
شویم و دست از مهر و همدلی بر نداریم.

امروز همه استان های ایران در یک قلب می تپند.
و چه سربلندست سینمای ایران که ملت، اهالی آن را امانتدار 
خــود می داند برای ســپردن کمک هــای بــزرگ و کوچکش به 

عزیزانی که در هجوم و هراس سیل گرفتار شده اند.

نمـــــا


