
ISSN 2588-4581

روزنامه سراسری صبح ایران

eslahat.news

2020October15   1442 8صفحه شماره 1198    قیمت 2000 تومانپنجشنبه 24 مهر ماه 1399  27 صفر     
صفحه ؟

برگزاری  تا  مانده  باقی  اندک  زمان  مدت  در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کارزار نامزدهای 
جمهوری خواه و دموکرات به اوج خود رسیده است 
و هریک تالش می کنند با حمله به طرف مقابل برگ 
برنده ای برای خود دست و پا کنند. بر همین اساس 
نیویورک تایمز اسنادی منتشر کرده که نشان می دهد 
از  خود  جمهوری  ریاست  دوران  در  ترامپ  چطور 
مزیت ریاست جمهوری برای منافع شخصی استفاده 
انتخابات  به جیب زده است.  کرده و میلیون ها دالر 
ریاست جمهوری آمریکا قرار است در تاریخ سوم 

نوامبر، سیزدهم آبان ماه برگزار شود.
از  اسنادی  تایمز  نیویورک  این  از  پیش 
پرداخت های مالیاتی ترامپ در دو سال اول ریاست 
جمهوری او منتشر کرده بود که نشان می داد رییس 
جمهور آمریکا در سال های 2۰1۶ و 2۰17 تنها چیزی 

حدود 7۵۰ دالر مالیات پرداخته است.
 این رسانه در گزارش اخیر خود از 2۰۰ کمپانی، 
گروه های با منافع خاص و دولت های خارجی را نام 

برده و گفته همه این ها در دولت ترامپ از حضور او 
در کاخ سفید منافعی کسب کرده اند. در این گزارش 
در  ترامپ  باله طالیی ویالی  سالن رقص  در  آمده: 
مارالگو، یک میلیاردر هندی تبار از ترامپ خواست 
برای  مهاجرتی  محدودیت های  کاهش  درباره  تا 

کارگران ماهر و فرزندان آن ها یک توییت بزند.
حضور  در  میالدی   2۰1۸ آپریل  در  ترامپ   
این  این میلیاردر هندی برای  مهمانان اعتراف کرده 

توییت به او یک میلیون دالر پول داده است.
میلیاردی/  وام های چند  تا  توییت سفارشی  از   
ترامپ چطور از ریاست جمهوری برای منافع شخصی 

استفاده کرد؟
 بر اساس این گزارش در چهار سال اخیر ترامپ 
برگزاری  برای  محلی  به  را  ویال های خود  و  هتل ها 
نشست های پشت پرده و البی گری گروه های پر نفوذ 

و ثروتمند تبدیل کرده است.
 زمانی که ترامپ به عنوان رییس جمهور انتخاب 
شد قول داد که از سازمان خانوادگی خود موسوم به 

سازمان ترامپ کناره گیری کند. این در حالی است 
ساخته  سازمانی  جمهور  رییس  عنوان  تحت  او  که 
پیشبرد  برای  ریاست جمهوری  نفوذ  از  مستقیما  که 

اهدافش بهره می برد.
انتخاب  به محض  تایمز،  نیویورک  به گزارش   
ترامپ به عنوان رییس جمهور کسب و کار خانوادگی 
او به یک منبع درآمد جدید دست پیدا کرده است: 
مردمی که از رییس جمهور در خواست هایی دارند. 
میلیون دالر  ترامپ ۴۰۰  این گزارش گفته شده  در 
وام شخصی در دوران ریاست جمهوری خود گرفته 

است.
این گزارش نیویورک تایمز نتیجه بیش از 2۵۰ 
اعضای  کارها،  و  کشب  عامل  مدیران  با  مصاحبه 
کالب ها، البی گرها، کارکنان دارایی های ترامپ و 
مقامات سابق کاخ سفید بوده است. گفته شده جلسات 
خصوصی ترامپ با کسب وکار ها در امالک شخصی 
او برگزار می شده و افرادی که به او دسترسی داشتند 
از اینکه در این باره حرف بزنند و برای خودشان از این 

طریق اعتباری کسب کنند ابایی نداشتند.
 سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش 
گفته ترامپ بعد از ریاست جمهوری مدیریت کسب 
و کار های بسیار موفقش را به دو فرزند ارشدش سپرده 
و بر سر قولش به مردم آمریکا و برای تبدیل کردن 

آمریکا به کشور اول جهان هست.
ریاست  از  که  ترامپ  اطراف  افراد  و  مشتریان   
جمهوری او منافعی کسب کرده اند طیف گسترده ای 
داشته اند: از سیاست مداران خارجی تا میلیاردر چینی یا 
شاهزاده صربستانی. از صاحب صنایع انرژی های پاک 
تا رقبای آن ها در صنایع نفتی. از فعاالن دولت های 
کوچک تا پیمانکارانی که به دنبال بودجه های چند 

میلیارد دالری دولتی اند.
 دولت ترامپ برای این افراد قانون وضع کرده و 
به آن ها پول و زمین داده است. او به این افراد مشاغلی 
در سفارت خانه ها و وزارت خانه ها داده و برای برخی 

از آن ها توییت های سفارشی زده است.
 نیویورک تایمز در این گزارش نوشته بعضی از 

این افراد هم به خواسته هایشان نرسیده اند، اما به هر 
حال ترامپ به پولش رسیده چرا که این ها هزینه های 
کالن شام های گران و دورهمی ها در کلوب گلف 

ترامپ را پرداخت کرده اند.
 بیش از 7۰ گروه، کسب و کار و دولت خارجی 
مراسم ها و جشن هایشان را در امالک ترامپ برگزار 
کردند و این کار میلیارد ها دالر سود برای کسب و 
کار ترامپ به همراه داشت. مراسم هایی که قبال در 
جا های دیگری برگزار می شد. سازمان های مذهبی هم 
مجالس نماز و هم ضیافت هایشان را در امالک ترامپ 

برگزار کردند.
است که روز های سر زدن  تقویمی  زیر  جدول 
نشان  را  امالکش  از  به یکی  رییس جمهور آمریکا 
می دهد. نقاطی که با عالمت دالر نشانه گذاری شده 
مربوط به روز هایی است که ترامپ با یکی از تامین 
امالک  همین  از  یکی  در  مالی اش  عمده  کنندگان 

جلسه داشته است.
ر اساس این گزارش، قبل از ریاست جمهوری 

امپراتوری  مورد  در  چرخشی  تصمیم  یک  ترامپ 
واگذاری  درخواست  او  است.  گرفته  خود  تجاری 
داراییی هایش را رد کرد و در عوض پسرانش را بر 
مصدر امور گذاشت و مدعی شد که در مورد تجارت 
هیچ مداخله ای نخواهد کرد، اما این وعده ها به زودی 
تو خالی از آب در آمد. ظرف چند هفته اریک ترامپ 
افشاگری کرد و به خبرنگاران گفت که پدرش به طور 

مستمر در مورد وضعیت امالک آپدیت می شود.
 بر اساس این گزارش تنها ۶۰ مشتری عایدی بالغ 
و کار خانوادگی  برای کسب  میلیون دالری  بر 12 

ترامپ داشته اند. 
در ماه مارس یک صاحب امالک در ایالت تنسی 
که هزینه زیادی برای مراسم تحلیف ترامپ کرده بود 
میلیارد دالری کرد.  او درخواست یک وام چند  از 
این صاحب امالک با ترامپ در ویالی مارالگو در 
فلوریدا دیداری داشته و ترامپ بعد از این دیدار وکیل 
خود مایکل کوهن را احضار کرده و گفته وامی که 

می خواهد را به او بدهید.

 ترامپ چطور از ریاست جمهوری برای منافع شخصی استفاده کرد؟
افشاگری در آستانه انتخابات آمریکا

حسن  روحانی
10 سال تحریم 

تسلیحاتی علیه ایران
 هفته آینده
 لغو می شود

عبدالناصر همتی
طی ۳ هفته

 منتهی به انتخابات 
آمریکا، فشارها

 افزایش می یابد

حضور نیروهای بیگانه موجب تشدید 
مشکالت در منطقه می شود

در تماس تلفنی روز گذشته محمد جواد ظریف با همتای ژاپنی، در مورد تحوالت بین المللی، منطقه و 
روابط دوجانبه تبادل نظر شد.وزیر امور خارجه کشورمان انتخاب سوگا به سمت نخست وزیر و همچنین 
انتصاب مجدد موته گی به سمت وزیر امور خارجه را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد: سیاست 
پیشین این کشور در تالش برای ایفای نقش ژاپن در کمک به ثبات منطقه در دولت سوگا نیز ادامه یابد.

ظریف با اشاره به لزوم استفاده جمهوری اسالمی ایران از منابع ارزی خود در ژاپن، اعمال محدودیت های 
غیر قانونی توسط رژیم آمریکا در این مسیر را محکوم کرد و جلوگیری از خرید دارو و غذا برای مردم 
ایران را جنایت علیه بشریت دانست.وزیر امور خارجه تاکید کرد: از دولت ژاپن توقع داریم در چارچوب 
تعهد عام کشورها به اجرای قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه 22۳1، مانع از این اقدام غیر قانونی 
آمریکا شود.وی همچنین از حمایت های ژاپن از ایران در مبارزه با کرونا تشکر و اظهار امیدواری کرد 
همکاری های دو کشور در روابط دوجانبه گسترش یابد.ظریف در خصوص برجام تاکید کرد: بسیار مهم 
است که تمام تالش خود را به کار گیریم تا طرف های دیگر هم تعهدات خود ذیل این توافق را انجام 
دهند.وزیر امور خارجه کشورمان بر نقش فعال و سازنده جمهور اسالمی ایران در ایجاد صلح و ثبات در 
منطقه تاکید کرد و افزود: حضور نیروهای بیگانه نه تنها کمکی نمی کند بلکه موجب پیچیدگی و تشدید 
مشکالت در منطقه می شود.موته گی از ارسال پیام تبریک ظریف تشکر کرده و بر تقویت همکاری ها در 
مبارزه با کرونا و ارسال تجهیزات پزشکی با استفاده از منابع مالی ایران تاکید کرد و گفت: موضع ژاپن در 

تالش برای ثبات سازی در خاورمیانه تغییر نکرده است.

جایگاه مطلوب نخبگان در نیروی زمینی ارتش

فرمانده  کیومرث حیدری  سرتیپ  امیر 
اسالمی  ارتش جمهوری  زمینی  نیروی 
 1۰ آموزش  مرکز  از  بازدید  در  ایران 
امروز خوشایند  شهدای وظیفه، گفت: 
مطالبات  از  سربازی  محیط  سازی 
فرماندهی معظم کل قوا است و نخبگان 
علمی که طرح هایی در جهت باالرفتن 
ارتقای آمادگی رزمی نزاجا ارائه کنند 
از  و  استفاده  شایسته  نحو  به  آن ها  از 

جایگاه خاصی برخوردار هستند.
در  فرماندهی  اصول  اینکه  بیان  با  وی 
نیروی زمینی ارتش بر سه اصل والیت 

عدالت  و  ساالری  شایسته  محوری، 
تعریف  افزود:  است،  استوار  محوری 
تمام  یعنی  محوری  والیت  از  عملیاتی 
توانمندی های  اعتبارات،  ها،  سرمایه 
مادی و معتوی در نزاجا باید در مسیر ی 
هزینه شود که آن برنامه و هدف ریشه 
رهبری  معظم  مقام  بیانات  از  یکی  در 

داشته باشد و گرنه حرام است.
امیر سرتیپ حیدری با اشاره به منویات 
خصوص  در  قوا  کل  معظم  فرماندهی 
مقام  داشت:  اظهار  فرماندهی  تعریف 
فرماندهی  در  فرمودند:  رهبری  معظم 

نباید  دارد،  وجود  رهبری  جوهره 
نظامی  صرف  ما  کار  که  کنیم  فکر 
عالوه  فرماندهان  شما  است،  گری 
هدایت  باید  نظامی  فعالیت  برآموزش 
گری کنید، یعنی به زیر مجموعه خود 
کامال اشراف داشته و آن ها را در مسیر 

درست هدایت کنید.
داد:  ادامه  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
نخبه های علمی کشور که جوانان آینده 
هستند  اسالمی  ایران  عزیز  کشور  ساز 
در طول سال برای طی دوره ی سربازی 
پیدا  اختصاص   1۰ آموزش  مرکز  به 

ارتش  نیروی زمینی  ما در  می کنند که 
ارتقای  جهت  در  علمی  نخبگان  از 
خواهیم  استفاده  رزمی  و  علمی  سطح 
زمینی  نیروی  در  عزیزان  این  و  کرد 
برخوردار  خاصی  جایگاه  از  ارتش 
نیروی  فرمانده  است  هستند.گفتنی 
طرح های  از  بازدید  در  ارتش  زمینی 
در  آن ها  طرح  که  نخبگان  از  برخی 
حوزه ارتقائ آمادگی رزمی بود ضمن 
با  تا  خواست  نخبگان  از  آنها،  از  قدر 
زمینی  نیروی  در  آنرا  طرح،  تکمیل 

ارتش استفاده کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش مطرح کرد:ظریف در گفتگو با همتای ژاپنی:

  �تا  صندلی پاستور...!بسیار سفر باید

صدای اصالحات گزارش می دهد؛
مرگ خاموش اقتصاد ایران سیاست های ناشیانه دولت سبب کاهش ارزش پول ملی شد!

*راه حل احیای ارزش پول ملی چیست؟
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گزارش صدای اصالحات از سفرهای
» تبلیغاتی - انتخاباتی« قالیباف

بحران زيست محیطی چندجانبهحرکت سريع ايران به سمت 
نگاه تحلیلی 
صدای اصالحات 
به افزایش 
بحران های  
زیست محیطی
 در کشور؛



در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی،  محمود 
خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیئت  امروز  جلسه  حاشیه 

به چین سفر خوبی  آقای ظریف  اظهار کرد: سفر 
بود و در مذاکراتی که من آن را خواندم جامع 
و  ایران  برای  منطقه  تحوالت  بودند.  بحث کرده 
مسائل  گذشته  از  جدی تر  چین  هستند.  مهم  چین 
و  است  موفقی  در مجموع سفر  دنبال می کند.  را 
امروز در دولت دادند گشایشی در  گزارشی که 

است. ایجاد شده  امور  همه 
رئیس جمهور  به  مجلس  رئیس  نامه  مورد  در  وی 

بر  و مجلس  بودجه گفت: همیشه دولت  مورد  در 
دارد  االن  می کنند. چیزی که  تفاهم  بودجه  سر 

قوای  و  ما  بین  نامه هایی  است که چنین  این  می افتد 
اینکه  اما  بدل شده  نهادهای دیگر رد و  دیگر و 

بعد دریافت  و  را در رسانه ها می بینیم  نامه  ما  اول 
ندیدم. را  نامه  این  من  البته  است.  عجیب  می کنیم 

از سخنان خود  واعظی در بخش دیگری 
دغدغه هایی  از  یکی  گفت:  خبرنگاران  جمع  در 
برای  که روزانه دولت و رئیس جمهور دارند و 

است.  قیمت  بحث  همین  می کنند  تالش  آن  حل 
کاالی  قلم   1۰۰ قیمت  دوبار  هفته  در  رئیس جمهور 

مصرفی مردم را از وزارت صمت خواسته و در 
قرائت  را  وزیر صمت گزارش خود  هیئت  جلسات 

می کند.
شرایط  مورد  در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 

از اعالم تحریم  از دو ماه قبل  ما  کشور اظهار کرد: 
انجام  اقداماتی  آمریکا  توسط  کشور  بانک   1۸

داده بودیم، اگر شرایط ما عادی بود هم صادرات 
ما همیشه  ارزان تر؛  بود و هم واردات  راحت تر 

هستیم. مردم  شرمنده 

روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم در یادداشتی با اشاره 
به ناموفق بودن اقدامات آمریکا در قبال ایران نوشت که 

تحریم های آمریکا نه ایران را به میز مذاکره کشاند، نه نفوذ 
منطقه ای آن را متوقف کرد و نه فعالیت های هسته ای و 

موشکی و نظامی تهران را متوقف کرد.
 روزنامه رای الیوم چاپ لندن در یادداشتی به قلم 

محمد مصطفی العمرانی با اشاره به تحریم های اخیر 
آمریکا علیه ایران که 1۸ بانک ایرانی را شامل شد به تاریخ 

تحریم های واشنگتن علیه تهران و شکست این تحریم 
ها پرداخت.

در این یادداشت آمده است که هرکس تاریخ تحریم 
های آمریکا علیه ایران را دنبال می کند خواهد دید که 

این تحریک ها بعد از انقالب اسالمی ایران در سال 1۹7۹ 
و در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر آغاز شد، در 

اوایل قرن بیست و یکم و در زمان ریاست کلینتون و بوش 
به دلیل گسترده شدن برنامه هسته ای ایران و حمایت این 
کشور از حزب اهلل لبنان تحریم ها افزایش یافت، با روی 
کار آمدن باراک اوبا این تحریم ها تداوم یافت اما اوباما 

سیاستی مالیم تر در رابطه با تهران اتخاذ کرد و روابط 
تهران و واشنگتن نزدیک تر شد تا جایی که ما شاهد 
امضای توافق هسته ای بودیم. طولی نکشید که دونالد 

ترامپ روی کار آمد و از برجام خارج شد و شدیدترین 
تحریم ها را علیه ایران وضع کرد که هدف آن به صفر 

رساندن صادرات نفت ایران و سپس نشاندن ایران به میز 
مذاکرات و پذیرش شروط 12 گانه مایک پمپئو بود.

نویسنده می گوید: علیرغم اینکه تحریم های آمریکا 
آسیب های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد اما این کشور 
تسلیم تحریم ها و فشارها نشد و سیاست خود در نپذیرفتن 

مذاکره با واشنگتن را ادامه داد، تمام مسئوالن ایرانی از 
مقامات ارشد آن گرفته تا کوچک ترین مسئول بارها 

تاکید کردند که با آمریکا مذاکره نمی کنند مگر اینکه 
واشنگتن به برجام بازگردد و تمام تحریم ها را بردارد.

در ادامه این یادداشت آمده است: ایران به دنبال یافتن 
گزینه های جدید است و سفر محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران به چین در فردای تحریم نشان دهنده این امر 

است، ظریف تاکید کرد که رایزنی های مثمرثمری در 

رابطه با ایجاد شراکت راهبردی و فراگیر با همتای چینی 
خود داشته است و هر دو با یکجانبه گری آمریکا و تالش 

این کشور برای ایجاد نظام جهانی تک قطبی مخالفت 
کردند.

نویسنده تاکید می کند: روی آوردن ایران به چین 
و روسیه و منتظر ماندن نتایج انتخابات آمریکا و همچنین 

همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه مانند عراق، 
امارات و ترکیه و دور زدن تحریم های آمریکا برجسته 

ترین سیاست هایی است که ایران برای مقابله با این 
تحریم های سخت در پیش گرفته است؛ تحریم هایی که 
شهروندان ایرانی از آن رنج می برند اما هیچ تاثیری بر پایه 

های نظام نداشته است.
در این یادداشت آمده است: تحریم های آمریکا 

همانگونه که در متقاعد کردن ایران به رفتن به میز 
مذاکرات شکست خورده است در توقف نفوذ منطقه 

ایران نیز شکست خورده است و بر همپیمانان منطقه ای 
آن تاثیر منفی نگذاشته است، با وجود اینکه تحریم های 
آمریکا حمایت های مادی آمریکا از حزب اهلل لبنان را 

بسیار کاهش داده است اما فعالیت های این حزب تداوم 
دارد و وضعیت دیگر هم پیمانان ایران در عراق و یمن نیز 
همین گونه است و آن ها منابع مالی در داخل کشورهای 

خود دارند، بنابراین تحریم های واشنگتن نتوانسته است 
به طور زیادی نفوذ ایران در منطقه را تحت تاثیر قرار دهد 

زیرا همپیمانان ایران برای سامان دادن اوضاع مالی شان 
کانال ها و مکانیزم های خود را دارند و ایران آن ها را 

راهنمایی می کند تا موسسات مالی و تجاری تاسیس کنند 
و از حمایت های مالی ایران به جز در موارد ضروری و 

استثنائی بی نیاز شوند.
نویسنده می گوید: تحریم های آمریکا همانگونه که 

در کشاندن ایران به میز مذاکرات و توقف نفوذ این کشور 
در منطقه شکست خورده است، در توقف برنامه هسته ای 
و موشکی و فعالیت های نظامی ایران نیز شکست خورده 

است زیرا ایران به رزمایش و تولیدات نظامی خود ادامه 
می دهد و در 22 آوریل گذشته ماهواره نظامی به فضا 

فرستاد. همچنین ایران به ساخت موشک های کوتاه برد 
و میان برد خود ادامه می دهد و در تاریخ ۸ اوت در یک 

رزمایش نظامی از موشک بالستیک “قاسم سلیمانی “ که 
برد آن 1۴۰۰ کیلومتر است و موشک کروز “ابومهدی 

المهندس” که برد آن 1۰۰۰ کیلومتر است رونمایی کرد.
وی با اشاره به ساخت دیگر تجهیزات نظامی در 

داخل ایران می نویسد: ایران برای گسترش برنامه هسته ای 
خود بودجه خاصی دارد و در هر صورت بودجه نظامی 

ایران تحت تاثیر تحریم ها قرار نخواهد گرفت و این 
کشور بعد از رفع تحریم های تسلیحاتی از سوی شورای 
امنیت به دنبال خرید جنگنده های روسی و سامانه دفاعی 

اس ۴۰۰ و صادرات انواع موشک و پهپادی است که 
خودش تولید می کند.در این یادداشت آمده است که 

ایرانی ها به این تحریم ها عادت کرده اند و در دور زدن 
تحریم های آمریکا و استفاده از شکاف های موجود خبره 
شده اند، این تحریم ها بر خالف چیزی که آمریکایی ها 
توقع آن را داشتند باعث شد بسیاری از مردم ایران بیشتر 

به نظام حاکم روی بیاورند زیرا آن ها اکنون وضعیت 
این نظام و فشارهایی که به آن وارد شده است را درک 

می کنند.

رییس جمهور اعالم کرد که یکشنبه هفته آینده تحریم تسلیحاتی 
1۰ ساله ایران، لغو خواهد شد.

 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح امروز )2۳ 
 مهرماه( در جلسه هیات دولت اظهار کرد: باید خدمت مردم عزیزمان 

این خبر خوش را عرض کنم که یکشنبه هفته آینده - 27 مهرماه - 
تحریم تسلیحاتی 1۰ ساله ایران لغو خواهد شد. ما برای این موضوع 
چهار سال با آمریکا جنگیدیم و آنها به این در و آن در می زدند که 
چنین اتفاقی نیفتد، اما به خاطر ایستادگی مردم و تالش مسئوالن و 

دیپلمات ها این تحریم کنار خواهد زده شد.
وی ادامه داد: آنها که می گویند برجام چه خاصیتی داشته، این 
یکی از کارهای برجام است که از این به بعد می توانیم اسلحه را به 

هر کشوری که خواستیم بفروشیم یا از هر کشوری که خواستیم 
بخریم. این تنها یکی از اقدامات دولت است. ما برای آنکه به نکات 
و برنامه های مورد نظرمان برسیم بعضی مواقع نیاز به صبر و حوصله 

داریم.روحانی با بیان این که در چند سال اخیر شری به عنوان حاکمان 
جدید کاخ سفید ایجاد شده است، تصریح کرد: این شر نه فقط 

گریبان ما که گریبان همه دنیا را گرفته است. شما افغانستان را ببینید 
چه خبر است و شرق و غرب آن در دست کیست؟ و در آنجا با چه 

شرایط خطرناکی مواجه است یا این که ببینید آنهایی که ادعای نابودی 
داعش را داشتند در منطقه با داعش چه کردند و در مقابل آنها مردم 

منطقه و عزیزان رزمنده ما توانستند داعش را کنار بزنند.رییس جمهور 
ادامه داد: از مسئوالن آمریکایی می خواهیم که فقط یک موفقیت 

خود را در سیاست خارجی شان بگویند. آنها در تمام موارد شکست 
خورده اند. در مقابل مردم فلسطین، عراق و سوریه شکست خورده اند 

و جز با زور نمی خواهند کاری را انجام دهند. آن لحن بی ادبانه ای 
که حتی یک مدیر در جمع کوچک از آن کلمات استفاده نمی کند 

را از مسئوالن آمریکا دیدیم. اینها نشان می دهد که ملت ایران آنها 
را عصبانی کرده و به زانو در آورده است.وی در بخش دیگری از 

صحبت های خود با بیان این که در تاریخ ۹۹.۹.۹ سامانه جامع تجارت 
افتتاح خواهد شد، عنوان کرد: من سال ها و ماه هاست که به دنبال این 

موضوع هستم تا از روزی که کسی ثبت سفارش می کند تا زمانی 
که جنس در مغازه به فروش می رسد بتوانیم همه مسائل آن را در این 
سامانه دنبال کنیم. از گمرک و انبارداری تا این که جنس کجا رفته و 
برای مقابله با احتکار تمام انبارها زیر سلطه این سامانه قرار می گیرند و 

باید تمام اقدامات بانک مرکزی در این سامانه قرار گیرد.
رییس جمهور اضافه کرد: برای کسانی که در کامل شدن این 

سامانه تالش کرده اند تقدیرنامه ارسال خواهد شد و از آنها که از 
برنامه عقب هستند سوال می شود که چرا عقب هستند. کسی نباید فکر 

کند که این سامانه اختیاری است. دولت الکترونیک وظیفه ماست و 
آموزش، بهداشت، کسب و کار، خدمات و ... همه باید در داخل این 

سامانه بیایند. دیگر آب و برق و گاز به صورت کاغذهای جداگانه 
نخواهد بود و همه در این سامانه جمع می شود این کار بزرگی است 

که برای شفافیت، مبارزه با فساد و آرامش و رفاه مردم خواهد بود.
رییس جمهور در ادامه بیان کرد: ما در این ایام تالش زیادی 

کردیم تا اقتصادمان مسیر دیجیتالی را طی کند به خصوص در این 
شرایط کرونایی امروز که باید تا جایی که می شود اقدامات حضوری 

را به مجازی تبدیل کنیم. ما در این هفته سامانه ای را افتتاح کردیم 
که همه مدارک دانشگاهی محصلین ما در این سامانه ثبت و ضبط 
شده است که از سال 1۳۹2 آمده است و به تدریج تکمیل می شود.

روحانی ادامه داد: با این سامانه دیگر نیازی نیست که هر کسی چندین 
کپی از مدارک خود را همراه داشته باشد و مشکالتی که تاکنون 

وجود داشته از بین خواهد رفت. این سامانه در اختیار همه است و هر 
کسی می خواهد می تواند تحصیالت دانشگاهی را در این سامانه ببیند. 

ما مدتها به دنبال ایجاد این سامانه بودیم که خوشبختانه در این هفته 
افتتاح شد.وی با اشاره به این که روز دوشنبه اقداماتی که برای سیل 

فروردین ماه 1۳۹۸ انجام شده بود تکمیل شد اظهار کرد: 2۵ استان ما 
در سال 1۳۹۸ گرفتار سیل شدند و مردم با مشکالت عظیمی روبه رو 
بودند. باید این خبر را بدهم که تمام خانه ها، مراکز تجاری و جاده ها 

ساخته شده است 1۵7 هزار خانه با خرابی مواجه شده بود که ۶۶ 
هزار خانه از اول ساخته شده و حدود ۹۹ هزار خانه دیگر هم ترمیم و 

تحویل داده شده اند.
رییس جمهور همچنین یادآور شد: 1۵ هزار کیلومتر جاده اصلی، 

فرعی و روستایی تکمیل شده و در کل کار عظیم و بزرگی صورت 
گرفته است که اگر با کشورهای دیگر و حتی کشورهای پیشرفته 

مقایسه کنیم عظمت این کار بزرگ دیده خواهد شد. از طرفی مردم 
به خانه های بهتر و مستحکم تر و جای امن تری برگشته اند. به طور مثال 
در زلزله کرمان دیدید که آنجاهایی که بنیاد مسکن ساخته بود دست 

نخورد و بقیه تخریب شد که این نشان می دهد خانه بهتری ساخته شده 

است. البته که من می دانم مردم در این مدت زحمت و زجر دیدند 
ولی همه در کنار هم از مردم و دولت تا سایر نهادها و نیروهای مسلح 

وارد شدند و این کار را انجام دادند.
روحانی با اشاره به این که در سه سال اخیر سه امتحان بزرگ 

برای مردم ایران رخ داده است، خاطر نشان کرد: امتحان اول جنگ 
تحمیلی اقتصادی سال 1۳۹7 بود که همچنان ادامه دارد. آزمایش دوم 
سیل 1۳۹۸ در 2۵ استان بود و امتحان بعدی کرونایی است که از پایان 

سال 1۳۹۸ آغاز شده و در سال 1۳۹۹ ادامه دارد. این سه آزمایش 
بزرگ برای مردم و مسئولین نیز که مردم در کنار هم از آن سربلند 

بیرون آمدند.
رییس دولت دوازدهم با بیان این که می داند مردم ایران در فشار 

اقتصادی هستند، تاکید کرد: می خواهم به مردم اطمینان بدهم که 
دولت همه توان خود را برای تامین ارز و کاالهای مورد نیاز به کار 

برده و خواهد برد و لحظه ای از درد و مصائب و مشکالت مردم 
غافل نیست.

وی اضافه کرد: با کمک کادر درمان و مسئوالن و مردم در 
مقابله با ویروس کرونا هرچه در توان داشتیم انجام دادیم و می دهیم 

و به نوکری و خدمت به مردم افتخار می کنیم. من از همه وزرا و 
مسئولین خواهش می کنم که با قدرت و استمداد از پیامبر)ص(، امام 

حسن )ع( و امام رضا )ع( و با کمک هم این بار را به مقصد برسانیم و 
مشکالت مردم را کاهش دهیم.

روحانی در ادامه اظهار کرد: برای این که مشخص شود فقط 
شعار نمی دهیم تنها به چند نکته  آماری اشاره می کنم. امسال خرید 

گندم از کشاورزان هفت درصد افزایش داشته و حتی در تولید گندم 
نسبت به پارسال جلوتر هستیم. در تولید و فروش مخصوصا در صنعت 

رشد داریم. در این یک ماه نسبت به مدت مشابه پارسال تولید هفت 
درصد و فروش 1۴ درصد رشد داشته است. در شش ماهه اول امسال 
در صنعت ۶.۴ درصد رشد و در فروش هشت درصد رشد داشته ایم. 

در بخش فوالد از سه تا ۹ درصد رشد کرده و در این شش ماهه 
نسبت به سال گذشته تولید اضافه داشته ایم.

رییس جمهور اضافه کرد: در صادرات غیرنفتی در خردادماه 
نسبت به اردیبهشت ماه 2۵ درصد افزایش داشته ایم و به مردم می گویم 

که در شش ماهه دوم سال شرایط ما از نظر اقتصادی بهتر خواهد 
شد. آنهایی که می گویند مردم خسته هستند و می خواهند بروند و از 

این حرف های ناروا می زنند، این آمار را هم ببینند. تقاضای سرمایه  
گذاری در شش ماهه امسال نسبت به پارسال ۳7 درصد رشد داشته 

است و پروانه بهره برداری هشت درصد رشد دارد. درست است که 
مردم احساس فشار می کنند و مشکالت دارند اما به این آمار هم توجه 
کنند. دولت در سال جهش تولید تمام تالش خود را برای تولید انجام 

داده و می دهد. ما وقتی می توانیم در تولید و یا در مقابله با ویروس 
کرونا موفق شویم که دست به دست هم دهیم و به هم کمک کنیم.

وی با اشاره به مقررات جدید برای مقابله با ویروس کرونا 
تصریح کرد: مردم بدانند این مقررات جدید که محدودیت های 

بیشتری به دنبال دارد فقط به خاطر سالمت آنهاست. ما نمی خواهیم 
کسی اذیت شود و این محدودیت ها را جزو ملزومات برای سالمتی 

مردم می دانیم. ما در کنار هم می توانیم ابرقدرت و صهیونیست را 
شکست دهیم و چه در تولید و چه در مقابل با کرونا در کنار کادر 
درمان موفق خواهیم شد.روحانی در بخش دیگری از صحبت های 

خود با تسلیت ایام عزاداری هفته پایانی ماه صفر و رحلت پیامبر )ص( 
و شهادت امام رضا )ع( و شهادت امام حسن )ع( اظهار کرد: باید از 
مردم فهیم کشورمان تشکر کنم که در دوران عزاداری اربعین همه 

استانداردها را رعایت کردند و با وجود اشتیاق به زیارت امام حسین 
راهپیمایی و سفر به عراق انجام نشد و عزاداری ها هم در چارچوب 
پروتکل های بهداشتی صورت گرفت.وی ادامه داد: از مردم عزیز 
عاشق رسالت تشکر و خواهش می کنیم که در ایام مصیبت پایان 

ماه صفر هم همه دستورات بهداشتی را رعایت کنند. مردم عزیز ما 
همواره از پیشوایان دینی خود درس های مهمی برای زندگی فردی 
و جمعی خود آموخته اند و می آموزند.رییس جمهور با بیان این که 
باید نسبت به زندگی پیامبر )ص( بیش از آنچه تاکنون انجام شده 

دقت صورت گیرد اضافه کرد: ما همچنان باید از زندگی پیامبر )ص( 
درس آموزی کنیم. پیامبر که باالترین مقام انسانی است و هیچ کسی 

قبل و بعد از ایشان به آن مقام نمی رسد و اشرف مخلوقات بود اخالق، 
رفتار و پیام زندگی اش الگوست و در قرآن با همین صفات توصیف 

شده است. پیامبر )ص( برای همه الگو و نمونه بود. این الگو هم 
جنگ داشت و هم صلح، هم عملیات تهاجمی داشت هم تدافعی، 

هم روزهایی در جنگ پیروز شد و هم روزهایی شکست، اما همین 
پیامبر )ص( حکومت را بر مبنای قانون و پیمان اداره کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور:

روحانی در هفته 2 بار قیمت 
100 قلم کاالی مصرفی را 

دریافت می کند
 شرمنده مردم هستیم

 روحانی:10 سال تحریم تسلیحاتی علیه ایران، هفته آینده لغو می شود
دولت لحظه ای از مشکالت مردم غافل نیست

احمدحسین فالحی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با انتقاد از نبود عدالت آموزشی در کشور گفت: متاسفانه بسیاری از مناطق محروم از عدالت آموزشی بی بهره هستند که این خود مشکالت عدیده ای را برای تحصیل دانش آموزان آن ها فراهم کرده 
است.نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه دولت باید منابع مورد نیاز تکمیل مایحتاج آموزشی مناطق مختلف کشور را هر چه سریع تر تزریق کند افزود: متاسفانه اکنون ۳ میلیون دانش آموز امکانات حداقلی آموزشی را نیز ندارند از این رو الزم است دولت برنامه خود 

را در این باره هر چه زودتر اعالم کند.وی با بیان اینکه هنوز محل هزینه کرد منابعی که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده مشخص نیست، تصریح کرد: این منابع باید برای مقابله با اثرات کرونا هزینه شود که تامین مایحتاج آموزش کشور نیز یکی از این مسیرهاست زیرا اگر شیوع 
کرونا را نداشتیم مدارس پابرجا بود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگوی ضعف عملکردی خود باشد، گفت: دولت باید در خصوص منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی و محل هزینه کرد آن در مجلس پاسخگو باشد.فالحی با بیان اینکه رقم پول 

برداشت شده از صندوق توسعه ملی در بحث درمان و آموزش هزینه نشده است، افزود: شاید کنترل بیماری کرونا باز هم طول بکشد لذا دولت باید نسبت به رفع مشکالت آموزشی کشور اقدام کند.وی با تاکید بر اینکه موضوع خودکشی دانش آموز 11 ساله نیز در مجلس بررسی خواهد شد، 
تصریح کرد: وزارت ارتباطات نیز باید پاسخگو باشد زیرا اگر تامین امکانات آموزشی انجام شود باز هم آنتن دهی خطوط موبایل معضلی است که می تواند مشکل ساز شود.

۳ میلیون دانش آموز از حداقل امکانات آموزشی محرومند
پنجشنبه - 24 مهر 1399شماره1198

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 2 سیاست

بسیار سفر باید   تا  صندلی پاستور...!

تحریم های آمریکا نتوانست ایران را متوقف کند

گزارش صدای اصالحات از سفرهای» تبلیغاتی - انتخاباتی« قالیباف

صدای اصالحات*سفرهای رئیس 
مجلس به استانها با اسم رمز بازدید میدانی 

صدای خیلی از سیاسیون ، منتقدین و مردم را 
درآورده است.

به طوری که آنها معقتدند این سفر ها 
بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد؛ چراکه هر بخش 

و شهری برای خود نماینده ای دارد که اگر 
رئیس مجلس واقعا به فکر مردم است می 

تواند به نمایندگان بخش ها دستور دهد تا 
گزارشاتی را برای او ارسال نمایند نه اینکه 

ایشان به شخصه پا در میدان بگذارد و از 
وظایف ریاست خود در مجلس جا بماند...!این 

خود یک نوع خودنمایی است و قطعا شائبه 
تبلیغاتی دارد.

جالل میرزایی، نماینده سابق مجلس 
درباره سفرهای استانی رؤسای قوا که این 
روزها و حواشی که به وجود آمده است، 

گفت: من فکر می کنم این روزها کشور رها 
شده است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
یادآور شد: زمان جنگ و بعد از آن سفرهای 

استانی را داشتیم؛ رؤسای قوا برای حل 
مشکالت به استان ها می رفتند و با استقبال 

مردمی مواجه می شدند و اینچنین هم یکدیگر 
را زیر سوال نمی بردند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جنگ و 
حتی بعد از آن که زمان بازسازی بود، روسای 

قوا علیه یکدیگر موضع نمی گرفتند و به 
عنوان رؤسای قوا و جزئی از این نظام به میان 
مردم می رفتند و مشکالت و مسائل را بررسی 

می کردند.
این فعال سیاسی افزود: آن زمان این گونه 

نبود که مسئوالن طی  سفرهای استانی خود 
در هر شهری که وارد می شوند، با کنایه و 
به صورت صریح عملکرد قوه دیگر را زیر 

سوال ببرند و بگویند ما جهادی هستیم و برای 
نظارت میدانی آمده ایم، از تهران و پایتخت 
نمی شود مشکالت و مسائل را حل کرد و با 

این حرف ها مدیریت رئیس قوه دیگر را زیر 
سوال ببرند.وی در ادامه با بیان این که هیچ گاه 

این رفتارهایی که امروز مشاهده می کنیم در 
طول زمان های گذشته وجود نداشته است، 

عنوان کرد: حتی در زمان احمدی نژاد وقتی 
وی سفر استانی می رفت، رئیس وقت مجلس 
را این گونه زیر سوال نمی برد و نمی آمد منّت 

بگذارد و بگوید امروز که من سفر استانی 
آمده ام، رؤسای قوای دیگر در تهران نشسته اند 

و کار نمی کنند، اصاًل چنین شرایطی نداشتیم.
میرزایی خاطرنشان کرد: رفتار امروز برخی 

تصمیم گیران بسیار عجیب است؛ زیرا به جای 
اینکه با گذشت زمان باتجربه تر و پخته تر در 

شیوه مملکت داری عمل کرده و ضعف ها 
را برطرف کنیم و به سمت تکامل برویم، 

پس رفت که هیچ، به سمت واگرایی می رویم.
وی تاکید کرد: این سفرها با توجه به 

اینکه به اختالفات در کشور دامن می زند اگر 
با این رویکرد ادامه پیدا کند ضررهایش از 

منافع بیشتر است.
میرزایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 

برخی معتقدند در این شرایط کشور رئیس 

مجلس باید به کار قانون گذاری بپردازد اما 
به جای این کار به سفرهایی می رود که بیشتر 

شائبه انتخاباتی دارد، گفت: آقای قالیباف قرار 
بود ساختار مجلس را متناسب کند و با شرایط 

جدید تطبیق دهد، تا بتواند کارآمد شود.
وی یادآور شد: امروز انتقادی که در حوزه 
قانون گذاری وجود دارد، این است که قرار 

بود به قول نمایندگان مجلس فعلی، تغییراتی 
در مجلس صورت گیرد؛ اگر مطلع باشید گفته 

می شد نمایندگان و هیات رئیسه مجلس دهم 
نتوانستند مجلس را در جایگاه واقعی خودش 

قرار دهند و ما می خو اهیم این کار را انجام 
دهیم.این فعال سیاسی ادامه داد: در ابتدای 

مجلس یازدهم چندین کارگروه هم تشکیل 
دادند تا مجلس را به جایگاه شایسته خودش 

در نظام سیاسی کشور برگردانند اما چیزی 
که در حال حاضر می بینیم این است که آقای 
قالیباف به گونه ای عمل می کند که می خواهد 
فقط خودش دیده شود.وی ادامه داد: از سوی 
دیگر نمایندگان بی تجربه هم با موضع گیری ها 

و رفتارهایی که دارند نه تنها مجلس را به 
جایگاه خودش نفرستاده اند بلکه آن را به 

شدت در مقایسه با مجلس قبلی تنزل داده اند و 
این اتفاق در حال افتادن است.

میرزایی گفت: امروز از یک طرف رئیس 
مجلس بدون توجه به قاعده، کار خودش 

را می کند و از طرف دیگر نمایندگان با 
رفتارهایی که دارند، باعث شده اند جایگاه 

مجلس به شدت تنزل پیدا کند که باید بگویم 
این رفتارها کمکی به بهبود روند قانون گذاری 

و شیوه مملکت داری نمی کند.
نقد یک اصولگرا به سفرهای استانی 

قالیباف
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا 
نیز در خصوص سفرهای استانی رئیس مجلس 

اظهار داشت: حساسیت نمایندگان مجلس 
نسبت به چگونگی اجرای امور فی نفسه عمل 

خوبی است و می تواند به بهتر شدن امر نظارت 
کمک کند. با این حال سفرهای استانی آقای 
قالیباف به عنوان رئیس مجلس بی شک شائبه 
انتخاباتی دارد. به هر حال مجلس حدود 2۹۰ 

نماینده دارد که هر یک از آنها می توانند امور 
مربوط به حوزه انتخابیه خود را زیر نظر بگیرند 

و ضرورتی برای سفر رئییس مجلس به استان 
های مختلف احساس نمی شود.

آنچه واضح است و انکار نمی شود،  این 
است که سفرهای استانی قالیباف با انگیزه 
انتخاباتی انجام می شود. ایشان در حالی از 

مسئولیت قانونی بهره برداری انتخاباتی می کند 
که سایر رقبای احتمالی اش در انتخابات 1۴۰۰ 
از چنین موقعیتی محروم هستند. پس به راحتی 

می توان اینطور نتیجه گیری کرد که رئیس 
مجلس باید به این سفرها خاتمه بدهد، تا 

عدالت کم رنگ نشود. همچنین رئیس مجلس 
باید به جای اینکه به فکر حضور در انتخابات 

سال آتی باشد، به امور مربوط به نمایندگی 
مردم در مجلس رسیدگی کند.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم کمی 
بیشتر از ۴ ماه است که شروع به کار کرده و 

تا همین امروز هم کلی الیحه و طرح بر زمین 

مانده اند و صفی طوالنی از لوایح و طرح های 
نیمه کاره منتظر تعیین تکلیف هستند. به همین 
دلیل نمایندگان مجلس یازدهم باید به مساله 

سفرهای قالیباف ورود و از حق نمایندگی شان 
برای خاتمه دادن به این کار استفاده کنند.
وی توضیح داد: اینکه رئیس مجلس 

کشور به این آشکاری به فکر انتخابات 
ریاست جمهوری باشد و به جای رتق و فتق 
وظایف نمایندگی کارهای انتخاباتی را در 

اولویت بداند، به خودی خود هم باعث 
کوتاهی در انجام وظیفه های قانونی و رسمی 

می شود. از سوی دیگر مردم هم به این ذهنیت 
می رسند که وقتی ما این همه مشکل داریم  
و روز به روز سختی  های بیشتری را به جان 

می خریم، رئیس مجلس به جای تالش برای 
کاهش مشکالت، یک سال زودتر از روز 

انتخابات به فکر این است تا برنده شده و به در 
راس دولت جای بگیرد.

حسین کنعانی مقدم در پایان گفت: کشور 
در شرایطی به استقبال انتخابات 1۴۰۰ می رود 
که نارضایتی عمومی شدت گرفته است . حاال 

در چنین فضایی اگر مردم مسئولین را نسبت به 
مشقت های خود بی اهمیت ببیند، نه تنها برای 
رای دادن ترغیب نمی شوند  بلکه روز به روز 

بر تعداد  آنهایی که حضور در انتخابات را 
بی نتیجه می دانند،  افزوده خواهد شد.

به نظر می رسد قالیباف برای تکیه زدن 
به صندلی ریاست جمهوری به ضرب المثل 

»بسیار سفر باید تا ...« معتقد است...!

عبدالناصر همتی در حاشیه نشست امروز هیأت دولت در جمع 
خبرنگاران درخصوص آخرین وضع بازار ارز افزود: شرایط بازار 

ارز از پیچیدگی های خاصی برخوردار شده که متاثر از اتفاقاتی 
است که در ۶ ماهه نخست امسال و بعد از ماجرای بیماری کرونا رخ 

داده است.وی اضافه کرد: البته در این زمان، فشار های آمریکا در 
چارچوب فشار حداکثری و اعمال تحریم های بیشتر نیز عملیاتی شده 
که این اتفاقات متاسفانه انتظارات منفی در جامعه را هم افزایش داده 

است.همتی گفت: با این حال همه تالش خود را می کنیم تا ان شاء اهلل 
این وضعیت را به ثبات برسانیم.وی با اشاره به انتشار برخی نقل قول ها 

از زبان رئیس کل بانک مرکزی درباره پایین آمدن نرخ ارز افزود: 
اخیرا می شنوم که برخی می گویند شما قبال گفته بودید که قیمت ارز 

پایین می آید، اما این اتفاق نیفتاد.همتی اضافه کرد: باید بپذیریم که 
شرایط، بسیار پیچیده و در حال تغییر است و محدودیت هایی را روی 

منابع ما گذاشته اند و ده ها میلیارد دالر درآمد کشور را در خارج از 
ایران مسدود کرده اند و حتی خیلی از کشور هایی که روابط خوبی 

با ما دارند به دلیل فشار های امریکا، اجازه نداده اند که ما از این منابع 
استفاده کنیم در حالی که من پیش بینی ام این بود که امسال بتوانیم از 

این منابع بهره برداری کنیم و به همین دلیل پیش بینی کرده بودم که 
قیمت ها پایین خواهد آمد.وی با اشاره به اقدامات خوبی که در زمینه 

آزادسازی این منابع انجام شده است، گفت: خوشبختانه اقدامات 
خوبی را شروع کرده ایم، اما باتوجه به اینکه در روز های آخر ریاست 

جمهوری رئیس جمهور فعلی امریکا قرار داریم قاعدتا آن ها فشار 
را بیشتر می کنند و ما هم مقاومتمان را بیشتر می کنیم با این حال 

امیدواریم این مسایل را حل کنیمرئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
مذاکراتی با کشور هایی که پول های ایران در آنجا مسدود است انجام 

شده است، افزود: در روز های گذشته به عراق سفری داشتم که سفر 
بسیار خوب و موفقی بود و ان شاء اهلل بتوانیم از منابعمان که در این 

کشور مسدود شده و رقمی بیش از ۵ میلیارد دالر است استفاده کنیم.
همتی گفت: قبال هم با برخی دیگر از کشور ها مذاکراتی انجام داده 

ایم که جواب مثبت شنیده ایم و امیدوارم به زودی اثرات این اقدامات 
برای تجار و واردکنندگان ما که نیازمند به دسترسی به این منابع را 

دارند محسوس شود.

همتی عبدالناصر 

الیوم:  رای 

طی ۳ هفته منتهی به انتخابات 
آمریکا، فشارها افزایش می یابد



پنجشنبه - 24 مهر 1399شماره1198
 به نقل از روابط عمومی برنامه، محمدرضا رضائیان در توضیحاتی درباره ساخت این مسابقه تلویزیونی، گفت: در حال ساخت برنامه ای جدید برای شبکه سه هستیم که مسابقه بزرگ »بمب« نام دارد. رضا رشیدپور این برنامه را اجرا می کند و تفاوت زیادی با تجربه قبلی ای دارد که تیم 

برنامه سازی ما با اقای رشیدپور داشته است. وی درباره اجرای رشیدپور در این مسابقه توضیح داد: در این برنامه با اجرای متفاوتی از رشیدپور مواجه خواهیم شد که این جنس از اجرا را پیش از این در برنامه هایش تجربه نکرده است و فضای جدیدی دارد. تهیه کننده »بمب« درباره تولید این 
مسابقه و ویژگی های آن یادآور شد: »بمب« جذابیت های باالیی دارد و در این روزها که مردم به روحیه بخشی و برنامه های مفرح نیاز دارند این برنامه سرگرم کننده است. برهمین اساس در مشورت هایی که اتاق فکر برنامه با مدیران شبکه داشت به این نتیجه رسیدیم که شاید بهتر باشد در 

چنین فضایی از ساختاری هیجان انگیز و پرانرژی تر استفاده کنیم. وی با اشاره به ایده مسابقه »بمب« تصریح کرد: »بمب« برگرفته از یکی از پربیننده ترین مسابقه هایی است که در دنیا در حال برگزاری است و در بیش از 2۰ کشور در رنکینگ موفق ترین برنامه ها قرار دارد. ما هم تالش کردیم 
با استفاده از آن پلتفرم، ساختار این مسابقه را در کشور خود پیاده سازی کرده و براساس محتوای مورد نظر خود ایرانیزه کنیم. به نظرم مخاطب از تماشای این برنامه لذت می برد و استقبال زیادی از آن خواهد شد.

آستانه  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  ماه  پنج  از  پس  سرانجام 
کالن شهر  پنج  بین  تردد  هفته،  پایان  نیمه بلند  تعطیالت 
چنین  که  بود  اردیبهشت ماه  آخرین بار  کرد.  ممنوع  را 

سفرهای  تکلیف  حال  این  با  شد.  گذاشته  اجرا  به  تصمیمی 
سایر  و  اقامتی  مراکز  تورها،  فعالیت  ادامه  و  هوایی  و  ریلی 

و  شهرها  در  سفر  چگونگی  همچنین  و  گردشگری  تاسیسات 
نیست.  مشخص  هنوز  رو  پیش  تعطیالت  در  دیگر  استان های 

شایع  کشور  در  کرونا  ویروس  که  است  ماه  هشت  حدود 
وجود  داخلی  سفرهای  برای  روشنی  راهبرد  هنوز  اما  شده 

شیوع  بابت  از  نگرانی ها  تعطیلی،  هر  با  نتیجه  در  ندارد، 
مقام  حتی   که  آن جا  تا  می گیرد  اوج  کرونا  ویروس  بیشتر 

شود  ممنوع  باید  سفرها  »بعضی  گفتند:  اخیرا  رهبری   معظم 
مردم  را  اربعین  سفر  ]منع[  کردید،  مالحظه  که  همچنان 

مرز،  طرف  به  نروید  گفتیم  که  پذیرفتند  ما  مؤمن  و  متدین 
ستاد  که  عزاداری ها  قضیه  در  است.  مهم  خیلی  این  نرفتند؛ 
و  مؤمن  مردم  کرد،  معین  ضابطه  بیماری  این  با  مبارزه   ملّی 

باید  این  کردند؛  رعایت  دقیق  را  ضابطه  پایبندند،  که  متدین 

و  اجباری  باید  و  کند  پیدا  تسری  گوناگون  زمینه های  در 
بشود؛  گرفته  باید  واقعاً  سفرها  از  بعضی  جلو  شود؛  الزامی 
بی محابا  شیوع،  که  می شود  موجب  سفرها  از  بعضی  گاهی 

تأسف  مایه  واقعاً  که  بگیرد  انجام  کنترل  قابلیت  بدون  و 
است.«

دانشگاه های  دانشجویان  مراسم  در  مهرماه   21 سخن  این 
روز  بهداشت  وزیر  حاال  و  شد  بیان  مسلح  نیروهای  افسری 

هفته  پایان  تعطیالت  آغاز  آستانه  در  مهرماه(   2۳( چهارشنبه 
منع  از  شده اند،  راهی  و  بسته  را  سفر  بار  بسیاری  درحالی که 
ماه صفر  تعطیلی  روز  سه  مدت  به  شهر  پنج  در  آمد  و  رفت 

از  گذشته  »روز  است:  گفته  نمکی  سعید  است.  داده  خبر 
شهر  پنج  در  دهند  اجازه  کردم  درخواست  رییس جمهور 

مشهد،  کرج،  تهران،  کالن شهر  مانند  باالست  شیوع  که  مهم 
و  مرور  و  عبور  منع  تعطیلی  روز  سه  در  ارومیه  و  اصفهان 
موافقت  بالفاصله  که  کنیم  اعالم  آمد  و  رفت  محدودیت 
تصمیم  کردند.«این  ابالغ  مربوط  دستگاه های  به  و  کردند 
را  جاده ای  سفرهای  فقط  ظاهرا  بهداشت  وزارت  مقطعی 

محدودیتی  کرونا  شیوع  اولیه  دوران  همانند  و  گرفته  نشانه 
 )... و  هوایی  )ریلی،  عمومی  نقلیه  وسایل  با  سفر  برای 
تعطیالت  در  نیست  مشخص  طرفی  از  است.  نشده  قائل 

و  باشد  داشته  وضعی  چه  دیگر  استان های  در  سفر  پیش  رو 
برای  حلی  راه  هنوز  می رسد  نظر  به  شود.  مدیریت  چگونه 
ناپایدار  تصمیم های  و  ندارد  وجود  کشور   داخل  در  سفر 

و  جهش ها  البته  و  رو  پیش   ماه های  تعطیالت  به  توجه  با 
چندان  ـ  بهداشت  وزیر  گفته  به  ـ  کرونا  ویروس  تغییرات 

کند.واضح  کمک  داخلی  سفرهای  مدیریت  به  نتواند 
و  بهداشت  وزارتخانه های  مواضع  دوگانگی  که  است 

ساختار  نمی دهد  اجازه  سفر،  موضوع  درباره  گردشگری 
در  نتیجه  در  شود،  اجرا  و  تعریف  مسافرت ها  برای  اصولی 
سفرهای  حجم  دادن  قرار  هدف  با  تنها  تعطیلی  هر  آستانه 
ریلی،  اتوبوسی،  سفرهای  تاثیر  به  توجه  بدون  و  جاده ای 

رعایت  بدون  که  غیرمجاز  اقامتگاه های  و  تورها  و  هوایی 
نظارت  بدون  ارزان  قیمت های  با  و  بهداشتی  پروتکل های 

ویروس  شیوع  تشدید  به  نسبت  اعتراض ها  می گیرند،  مسافر 
بی آن که  می گیرد،  شدت  مسافران  توسط  کشور  در  کرونا 

داخلی  سفرهای  مدیریت  برای  اثرگذاری  و  پایدار  حل  راه 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  شود.وزارت  ارائه 

واضحی  طرح  کنون  تا  کشور  در  سفر  متولی  عنوان  به  دستی 
حجم  در  که  داخلی  سفرهای  مدیریت  و  کنترل  برای 

است،  انجام  درحال  کرونا  حساس  شرایط  در  گسترده ای 
مذاکره  و  هوشمند«  »سفر  طرح  اجرای  از  بارها  اما  نداشته 

سخن  سفرها  از  مدل  این  برقراری  برای  بهداشت  وزارت  با 

به  و  نیست  ملموس  و  واضح  چندان  که  طرحی  است؛  گفته 
پروتکل های  همان  رعایت  بر  مبتنی  آن  پایه  می رسد  نظر 

باشد.  وزارتخانه  این  نظارت  تحت  اماکن  در  بهداشتی 
منفرد  »سفر  طرح  کلی  تعریف  در  نیز  گردشگری  معاون 

ارائه  کرونا  با  مقابله  ستاد  به  اردیبهشت ماه  که  هوشمند«  و 
سفر  »انجام  است:  کرده  بسنده  جمله  این  به  فقط  شد، 

بهداشتی.«  موازین  و  تدابیر  پروتکل ها،  همه  رعایت  با 
تحت  گردشگری  تاسیسات  برخی  وضعیت  بررسی 

دستورالعملی  می دهد  نشان  نیز  وزارتخانه  این  مدیریت 
همان  می شود  اجرا  اماکن  این  از  بعضی  در  هم اکنون  که 

برخی  که  است  کرونا  با  مقابله  ستاد  بهداشتی  پروتکل های 
درآمیخته اند،  نیز  بین المللی  دستورالعمل های  با  را  آن 

نداشتن  و  تعطیلی  توجیه  با  که  هستند  هم  هرچندواحدهایی 
بین،  این  نمی کنند.در  رعایت  را  دستورالعملی  مسافر، 

این  در  سرمایه  صاحبان  که  گردشگری  دست اندرکاران 
سپری  را  بحران  و  رکود  دوران  و  می آیند  شمار  به  نیز  حوزه 

انجام  درحال  که  شخصی  غالبا  سفرهای  معتقدند  می کنند، 
گردشگری  برای  درآمدی  و  چندان  حاصل  تنها  نه  است، 
همه گیری  زمان  در  را  مخاطره  بیشترین  اتفاقا  که  نداشته 

شده  گردشگری  بی اعتباری  عامل  طرفی،  از  و  داشته  کرونا 
صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رییس  ـ  رفیعی  است.حرمت اهلل 

انتقاد  با  ـ  ایران  جهانگردی  و  هوایی  مسافرت  خدمات  دفاتر 
در  می گوید:  ایسنا  به  داخلی،  سفرهای  در  بی برنامگی  از 

را  شهری  بین  ترددهای  و  شخصی  سفرهای  باید،  که  زمانی 
شدند،  گردشگری  تاسیسات  فعالیت  مانع  اما  نکردند  ممنوع 

گردشگری  شود.فعاالن  ممنوع  باید  سفرها  آن  که  درحالی 
شدیدتر  نظارت ها  و  سپرده  آن ها  دست  به  سفر  اگر  معتقدند 

می گوید:  رفیعی  شد.  خواهد  راحت تر  ویروس  مهار  شود، 
شود،  انجام  تور  با  باشد،  مدیریت  و  کنترل  تحت  سفرها  اگر 
رعایت  به  ملزم  هم  آژانس ها  باشد،  مجوزدار  هتل  در  اقامت 

چرا  باشد،  برقرار  هم  نظارت  باشند،  بهداشتی  پروتکل های 
می توان  راحت تر  را  سفرها  مدل  این  اتفاقا  نشود؟  انجام  سفر 

کشور  در  کرونا  شیوع  آمار  روش  این  با  قطعا  کرد.  کنترل 
ترددهای  و  سفرها  کار،  این  به جای  اما  می آمد،  پایین تر  هم 
را  تور  و  هتل  تعطیلی  دستور  و  گذاشتند  آزاد  را  شهری  بین 
ممنوع  را  تور  بدون  و  برنامه  بدون  سفرهای  فقط  چرا  دادند. 

ویروس  سرایت  ابتدای  از  می کند:  اظهار  نمی کنند؟رفیعی 
شد،  سفر  مدیریت  درخواست  بارها  آن که  با  ایران،  به  کرونا 

راهبرد  و  کنیم  تبعیت  آن  از  بتوانیم  که  برنامه ای  هیچ  اما 
اوایل  که  آژانس ها  است.  نشده  ارائه  باشد،  داشته  روشنی 

تردد  که  هم  بعد  نداشتند،  تور  برگزاری  اجازه  همه گیری، 
شخصی  می دهند  ترجیح  بیشتر  مردم  و  شد  آزاد  شهری  بین 
درحال  غیرقانونی  و  غیرمجاز  تور  هم  کرات  به  کنند،  سفر 
گردشگری  میان،  این  نمی شود.  مانع  هم  کسی  است،  انجام 
فضای  در  فعالیت  متقاضی  هر  به  می گوید  هم  تهران  استان 

می شود  این طور  می دهد،  گردشگری  در  کار  مجوز  مجازی 
گردشگری  کار  وارد  دانشی  و  تخصص  بدون  شخص  هر  که 

شکل  به  را  سفر  باید  است.  خیانت  کارها  این  می شود. 
کرد. مدیریت  دیگری 

خصوص  در  حسینی  مجتبی  محمد  سید 
و  پیشرفت  زمینه  ایجاد  و  معرفی  ضرورت 

،گفت:  موسیقی  در  جوانان  فعالیت های  تداوم 
استعدادیابی  یا  گفتگو  بستر  می توانند  جشنواره ها 

باشند. را داشته  یا هر دو رویکرد  و  باشند 
اصلی جشنواره  داد: هرچند محور  ادامه  وی 

آن  در  اما  است،  استعدادیابی  موسیقی جوان  ملی 
استادان  با  جوانان  ارتباط  و  گفتگو  مغتنم  فرصت 
موسیقی  جشنواره  می شود.  فراهم  موسیقی  نامدار 

و حال جریان  بیانگر گذشته  از سویی  جوان 
استعداد  و  اقبال  نظر که  این  از  است؛  موسیقی 

نتایج  موسیقی،  در  فعالیت  به  جوانان  و  نوجوانان 
اندازه ای  تا  را  موسیقی  آموزش های  وضعیت 

از آن،  از سویی دیگر و مهم تر  بیان می کند و 
در  می توان  را  ایران  موسیقی  آینده  از  نشانه هایی 
نشان  جوان  موسیقی  جشنواره  دید.  جشنواره  این 

موسیقی  به  کشور  جوانان  و  نوجوانان  می دهد 
با  و  دارند  و کالسیک گرایش  نواحی  دستگاهی، 

مقدار جدیت در آن عرصه تالش می کنند،  چه 
عالقه مندی  و  جشنواره  در  شرکت کنندگان  آمار 

شناخت  برای  است  خوبی  مطالعاتی  فرصت  ایشان 
برنامه ریزان. برای  موضوع  مختلف  ابعاد 

زمینه ای  ایجاد  بی تردید  افزود:  حسینی، 
جشنواره  این  مستعد  جوانان  فعالیت  تداوم  برای 

موسیقی کشور  آینده  در  که  آنان  پیشرفت  و 
مسیر  این  در  اما  دارد،  است ضرورت  تعیین کننده 

است.  الزم  مختلف  نهادهای  تعامل  و  همراهی 
می کند  فراهم  را  فرصتی  جوان  موسیقی  جشنواره 

داورانی  با حضور  تا در یک رویداد تخصصی 
استعدادها  هستند،  کشور  شاخص  هنرمندان  که 

نهادهای  توان  و  ظرفیت  و  می شود  شناسایی 
دارند، در  به وظایفی که  توجه  با  هنری  و  فرهنگی 

فعالیت های  تقویت  و  تداوم  به  می تواند  هم  کنار 
سیما  و  صدا  مانند  نهادهایی  کند.  کمک  جوانان 
همچنین  و  نواحی  و  ملی  موسیقی  به  پرداختن  با 

برای  فراهم کردن فضایی  با  نیز  پرورش  و  آموزش 
از  برآمده  و  اصیل  هنرهای  با  آینده سازان  آشنایی 

زمینه  این  در  می توانند  کشور  ارزشمند  فرهنگ 
باشند. مؤثر 

همچنین  اسالمی،   ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون 
جشنواره،  تقویت  برای  برنامه ریزی  مورد  در 

امروز،  از مسائل ضروری در شرایط  گفت: یکی 
که  است  هنری  در جشنواره های  بازنگری 

هنر  در جریان  مهمی که  و  جشنواره های ضروری 
شرایط  با  متناسب  و  شوند  تقویت  دارند،  اهمیت 
نقش  ایفای  مناسب  نحو  به  هنر  امروز  تحوالت  و 

رویدادهایی  از  جوان  موسیقی  جشنواره  کنند. 
این جشنواره  اهمیت  و  بر ضرورت  است که 

نظر تخصصی  از  می تواند  و  دارد  نظر وجود  اتفاق 
و  اعتبار  نظر  از  بی تردید  تقویت شود.  آن  اعتبار 
با  متناسب  اما  مطلوب  نه در حد  اگر  نیز  بودجه 

جشنواره  است.  داشته  افزایش  جشنواره  نیازهای 
داوران  به حضور  توجه  با  و  موسیقی  بین جامعه 

جایگاه  و  اعتبار  آن  برجسته  هنرمندان  از  شاخص 
از  استفاده  با  و  نگاه کیفی تر  با  دارد و می توان 

بستر  از  شاخصی  هنرمندان  که  گذشته  تجربه های 

آینده  دوره های  شده اند،  معرفی  مشابه  رویدادهای 
کند. برنامه ریزی  را 

ایرنا  فرهنگی  گروه  چهارشنبه  روز  گزارش  به 
امور هنری وزارت  معاونت  از روابط عمومی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، وی در مورد نقش 

توضیح  ایران  موسیقی  آینده  جریان  در  جشنواره 
به  پنجره ای  جوان  موسیقی  جشنواره  گرچه  داد: 

می تواند  و  می گشاید  ایران  موسیقی  آینده  و  فردا 
از یک  اما  نوید دهد،  را  آینده موسیقی  به  امید 

چگونگی  و  سیاست ها  وضعیت،  از  تصویری  سو 
می کند.  ارائه  نیز  در کشور  موسیقی  آموزش 
موسیقی  هنر  آموزش  در جریان  این جوانان 

نقاط قوت و ضعف  تا حدودی  پیش آمده اند و 
را  موسیقی  نیازهای حوزه آموزش  و  داشته ها  و 

سازهایی  اینکه چه  دید.  این جشنواره  در  می توان 
می شود  نواخته  کیفیتی  چه  با  و  دارد  بیشتری  اقبال 

به  و آموزشی  فرهنگی  بستر  از چه  یا جوانان 
تأمل  قابل  این جشنواره  در  آمده اند،  جشنواره 
دارد  اهمیت  این جوانان  پیشینه  واقع  در  است. 
پیشرفت در هنر  برای  آنان  و آینده و حرکت 

دارد.  بسیاری  اهمیت  نیز  آنان  آینده  و  موسیقی 
که  است  رویدادی  جوان  موسیقی  جشنواره 

فرهنگ  و  موسیقی  برای جریان  آن  ضرورت 
نگاه کارشناسان و  از  و  اثبات شده است  کشور 
جشنواره  است.  مؤثر  رویدادی  موسیقی  استادان 
همراهی جدی  و  تعامل  از  نمادی  موسیقی جوان 
نتایج  که  است  رویداد  یک  با  مختلف  هنرمندان 

بیشتر دیده می شود. تدریج در گذر سال ها  به  آن 
به  توجه  اهمیت  در خصوص  پایان  در  حسینی 
و  هنر  شناسایی  و  معرفی  در  موسیقی  استعدادهای 
موسیقی  کرد:  عنوان  جهان  در  ما  امروز  موسیقی 

از ویژگی های فکری و  آینه ای است  ایران 
حماسه های  ایمان داری،  عزیزمان،  کشور  فرهنگی 
فرهنگی  پایداری  و  مقاوت   ، و رشادت ها  تاریخی 
بروز خالقیت ها  عین حال  در  و  اصالت ها  به  توجه 
ملت  وفاداری یک  و  اخالق مداری  بستر سنت،  بر 

ایرانی  موسیقی  است.  مشاهده  قابل  هنر  آینه  در 
اعتبار  و  تشخص  دارای  موسیقی ها،  انواع  میان  در 

به  توجه  لذا  است.  توجه  قابل  تاریخی  و  ویژه 
حوزه  این  درخشان  استعدادهای  صحیح  پرورش 
تصویر روشن  نشان دادن  در  بسزایی  و  مؤثر  نقش 

و واقعی از کشورمان را دارد و از زبان مستغنی از 
جهان  فرهنگ  صحن  در  می توان  موسیقی  ترجمه 
الهام  منبع  ایران  هنر  داد،  توجه  نقش کشورمان  به 

است. جهان  برای  ارزشمندی 

قهرمانی  مسابقات  یعنی  اصطالحی  معنای  در  واژه 
بیشتری  مایه ی  کلمه،  تحت الفظی  معنای  اما  معلوالن. 
زبان  در  پارالمپیک  می دهد؛  به دست  اندیشیدن  برای 
به  می دهد.  روی   المپیک  پیرامون  آنچه  یعنی  یونانی 

یک  حاشیه ی  در  که  مسابقه ای  یعنی  دیگر  معنایی 
المپیک  همان  متن  و  اصل  دارد؛  قرار  اصلی  مسابقه ی 

ساده  فیلولوژی  همین  است.  سالم ها  مسابقه ی  یعنی 
برابر  در  معلول  می دهد؛  ترسناک  دوگانه  ای  از  نشان 

ازجمله  و  فرهنگ ها  عمق جان  نا  که  دوگانه ای  سالم . 
از اعضای  بر بخشی  را  ما رسوخ کرده و زندگی  فرهنگ 

)مددکار،  اقلیما  مصطفی  با  است.  کرده  دشوار  جامعه 
جامعه  نگاه  ابعاد  واکاوی  باب  در  و پزشک(  حامعه شناس 

نشستیم. گفتگو  معلوالن  به 
به عنوان  بیشتر  ایران  در  معلولیت  اینکه   به  توجه  با 

تحقیقاتی  بیشتر  و  می شود  دیده  پزشکی  تجربه  یک 
رنگ  بیشتر  معلولیت  در حوزه  می گیرد  که صورت  هم 

اجتماعی  جنبه های  به  کمتر  لذا  دارد  پزشکی  بوی  و 
و  فردی  جامعه شناسی  و  روان شناسی  نظر  از  تجربه  این 

و  چیست  علت  می شود.  پرداخته  سیاسی  حتی  و  اجتماعی 
امر غفلت می شود؟  این  از  چرا 

از  هستند  معلولی  معلولیت ها  انواع  یا  معلولیت  خود 
در  دیگر  علت های  از  هستند  عواملی  دیگر،  علت های 

به  ما  نگاه  نوع  اما  نیستند.  علت  فی نفسه  خودشان  نتیجه 
نگاه  نوع  است.  پیچیده ای  عوامل  از  برآمده  معلولیت، 

بسط  فرهنگ  آن،  کالن  سیاست گذاری های  و  حاکمیت 
ما  نگاه  واقع  در  دیگر  متغیرهای  بسیاری  و  جامعه  در  یافته 

می دهند.  سامان  را  پدیده  این  به 
و  می شد  تلقی  بیماری  معلولیت  که  بود  روزی 

دیگر  امروز  اما  می شد  تلقی  بیمار  کودکی  معلول  کودک 
نباید  یا دست کم  ندارد  آنها وجود  برچسب روی  این 

مساله  این  به  دنیا  نگاه  اساسا  باشد چراکه  داشته  وجود 
به  معلول  با  هنوز  ما  متاسفانه  اما  است.  کرده  تغییر جدی  
اندکی  بسیار  محمل  عمال  و  می کنیم  برخورد  بیمار  مثابه 

داریم.  اجتماع  به عنوان یک عضو  او  پذیرش  برای 
با  بزرگ  خانواده  مقام یک  در  جامعه  تنها  نه  متاسفانه 

گاهی  و  غیرعادی  بیرونی،  عاملی  همچون  معلول  کودک 
تلقی ای  هیچ  خانواده ها  حتی  بلکه  می کند  برخورد  اضافی 

نزدیکان  که حتی  دیده شده  بسیار  و  ندارند  معلولیت  از 
این  اما  ندارند.  او را  کودک معلول هم توان پذیرش 

نمی شود  مربوط  اخالقی  یا  عاطفی  موارد  به  فقط  مشکل 
را  زندگی کردن  امکان  اساسا  ما  است که  این  مساله   بلکه 

بکنند،  پیدا  شغل  می توانند  نه  آنها  گرفته ایم.  آنها  از  هم 
می توانند  بقیه  مانند  نه  و  کنند  تردد  شهر  در  می توانند  نه 
دنیا  کشورهای  اکثر  در  ببرند.  بهره  عمومی  امکانات  از 
معلولیت، یک  از  ناشی  از ضررهای  بخشی  جبران  برای 

به  را  دولتی  استخدام  از  و کمتر  بیشتر  یا کمی  درصد 
کار کردن  و  مساله  همین  می دهند.  اختصاص  افراد  این 
نوعی  برمی گرداند.  زندگی  به  را  آنها  دیگران  میان  در 
مهم ترین  واقع  در  برمی انگیزد.  آنها  در  بامعنایی  حس 

از ارزش های ذاتی شان   ما آنها را  ضربه همان است که 
عموما  اجتماعی  آسیب  به  دولت ها  راهبرد  کنیم.  تهی 

باید  انسانی  زندگی  مناسبات  از  عمیق تری  سطح  به  ناظر 
و  انسان  اجتماعیت  که  است  این  آنها  مهم ترین  باشد. 

برنامه ای  اگر  محترم شمرده شود. درواقع  او  نفس  عزت 

برآورده  را  بزرگی  چنین هدف  نتواند  سیاستی  یا 
با  مواجهه  در  فرهنگی عمومی  به  به خود  کند، خود 

باب  در  مناسب  بسیار  مثال  یک  می شود.  بدل  معلولیت 
از  پش  دولت های  راهبردهای  و  سیاست گذاری ها  این 

اختیار  در  رایگان  زمین  آنها  بود.  دوم  جنگ جهانی 
نابودی  پیشاپیش  تا  دادند  قرار  جنگی  آسیب دیدگان 

نشوند. موحب  را  جامعه  از  بخشی  روانی 
همچنین  و  فرهنگی  مشکالت  به  کردید  اشاره 

کجا  از  فرهنگ  این  ریشه  سیاسی.  اجتماعی  ساختارهای 
مرتفع  در  را  سهم  بیشترین  سیاسی  ساختار  کدام  و  می آید 

باشد؟ داشته  می تواند  مشکالت  این  کردن 
اثر  مردم  نگاه  بر  دولت  نگاه  و  سیاست  ببینید 

من  اگر  اثر می  گذارد.  مردم  فرهنگ  بر  می گذارد؛ 
باشم، الجرم  داشته  موضوع  این  به  انسانی ای  نگاه  نتوانم 
داد. در شهرهای  قرار خواهم  تاثیر  را هم تحت  خانواده 

وقت ها  خیلی  ندارد  وجود  درستی  فرهنگ  ما  مختلف 
نبوده که کودکش  مادر خوبی  مادر،  که  معتقدند  مردم 
فرهنگی جدی  معضل  این یک  واقع  در  می شود.  معلول 
باب  در  مستلزم یک آموزش وسیع و همگانی  است که 

است. این دست  از  موضوعاتی 
از  یا  عموما  اجتماعی  آسیب دیده ی  به  جامعه  نگاه 

برای  نمی توانند  از سر رحم. هیچکدام  یا  است  در طرد 
بیایند.  کار  به  عادالنه  و  انسانی  و  صحیح  مناسبات  تنظیم 

اصال  هستند  مواجه  آن   با  افراد  این  از مشکالتی که  بسیای 
قدری  به  اغلب  ما  ندارد.  زندگی شخصی شان  به  ربطی 

گویی  راه  تنها  گاهی  که  می کنیم  نا  امن  را  جامعه  فضای 
غربت  باعث  وقت ها  خیلی  رفتن  این  است.  مهاجرت 

اقوام  بین  در  روانی  فشار  اما گاهی  فزاینده ای می شود 
به آن ترجیح می دهند.  به قدری است که درد غربت را 

برعهده   مستقیما  کننده  تسهیل  شرایط  این  از  بخشی 
آموزشی  شغلی،  درمانی،  بیمه ای،  نظام  دولت هاست. 

نمی توانیم  حمایتی  چتر  این   بدون  است.  دولت  برعهده 
باشیم  داشته  توقعی  معلوالن  اجتماعی  زیست  ادامه  از 

قدرت  نهاد  یعنی  دولت  بی تفاوتی  که  می کنم  تکرار  اما 
تاثیر  هم  بر  عمومی  قدرت  نهاد  یعنی  ملت  و  سیاسی 

می کند. تقویت  را  دیگری  یکی  بی تفاوتی  و  دارند  متقابل 
نامگذاری  المپیک،  پارا  روز  نزدیکی  به  باتوجه 

به  نسبت  نگرش  و  ذهنیت  ایجاد  با  نسبتی  این روز چه 
معلول  یک   وقتی  است.  مهمی  بسیار  دارد؟نکته  معلوالن 
و  می کند  تالش  محدودیت ها  و  نابرابری ها  تمام  به رغم 
رغبتی  هیچ  ما  باز  می رسد  المیپک  پارا  قهرمانی  حد  به 
از   خیلی  نگاه  اساسا حتی  نداریم.  آنها  از  تجلیل  برای 
است  غیراخالقی  و  المپیک زشت  پارا  مسابقات  به  ما 
دنبال  تمام  جدیت  با  را  المپیک  مسابقات  درحالیکه 

تنها  گویی  می رسیم؛  المپیک  پارا  به  وقتی  اما  می کنیم 
این  به دیدن  را  ما  نوعی حس کنجکاوی است که 
رفع  سر  از  هم  ورزشی  مسئوالن  می کشد.  مسابقات 
چون  هم  آنها  اما  می کنند  مختصری  تجلیل  تکلیف 

در  المپیک  پارا  در سطح  معلوالن حتی  می دانند ورزش 
نمی کنند.  عمل  خود  وعده  های  به  می گیرد،  قرار  حاشیه 

نیست  مهم  برای خودشان  که  نیست  این  هم صرفا  دلیلش 
افکار  برای  چون  بلکه  می شود  چه  قهرمانان  این  سرنوشت 

هم  آنها  جانب  از  ندارد،  اهمیتی  موضوع  این  عمومی 
نمی بینند مطالبات  به  پاسخ  برای  فشاری 

رضا رشیدپور مجری »بمب« شد

ممنوعیت موقت سفر با اما و چرا

بی تفاوتی دولت و ملت
 یکدیگر را تقویت می کند

فرهنگ۳

جشنواره جوان بیانگر گذشته 
و حال موسیقی است

مصطفی اقلیما:



خبرداد. بانک  موبایل  سامانه  بهبود خدمات  و  توسعه  از  کارگران  رفاه  بانک 
سیستم  بر  مبتنی  بانک  موبایل  سامانه  کیفیت  بهبود  و  سازی  بهینه  در جهت  و  الکترونیکی  بانکداری  تکمیل خدمات  و  توسعه  راستای  در  کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

ای،  دوره  پایا  پیامک،  ارسال  مدیریت  نظیر  امکاناتی  یادشده،  عامل  سیستم  نسخه جدید  با  سازگاری  با هدف  مذکور  سامانه  افزاری  نرم  زیر ساخت  ارتقاء  Android، ضمن  عامل 
برداری شد. بهره  ایجاد و آماده  این سامانه  نمایش در خودپرداز و گزارش چک های واگذار شده در  قابل  ایرانسل، حساب های  انگیز  اقساط دوره ای، شارژ شگفت  پرداخت 

خدمات سامانه موبایل بانک رفاه کارگران توسعه یافت 
بانک و بیمه4پنجشنبه - 24 مهر 1399شماره1198

اعطای 570 میلیارد ریال
 تسهیالت صادراتی به شرکت 

های دانش بنیان استان یزد

»نشان عالی مدیر سال«
 به بانک صادرات ایران رسید

سقف انتقال وجه در اینترنت بانک و 
همراه بانک مهر ایران افزایش یافت

ارزیابی عملکرد واحدهای بانک 
توسعه تعاون باهدف ارتقای 
کارآمدی صورت می پذیرد 

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر 
2 هزار و 21 قطعه زمین برای اجرای طرح ملی 

مسکن در بوشهر آماده شد

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران خبرداد:

در پنجمین اجالس سراسری با حضور مقامات و مسئوالن دولتی؛

گزارش

گزارش

توسعه  بانک  یزد  شعبه  رئیس 
بالغ  امروز  تا  ایران گفت:  صادرات 

به  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۵7۰ بر 
یزد،  استان  بنیان  دانش  های  شرکت 

است.  پرداخت شده 
عمومی  روابط  به گزارش 

مجید  ایران،  صادرات  توسعه  بانک 
برنامه  با  کرد:  اعالم  منش،  غفوری 

داریم  بنا  انجام شده  ریزی های 
توسعه  بانک  خدمات  معرفی  با 
بزرگتری  بخش  ایران  صادرات 

بنیان  دانش  های  جامعه شرکت  از 
کنیم. را جذب  استان 

های  سیاست  راستای  در 
صادرات  توسعه  بانک  حمایتی 

بنیان  دانش  از شرکت های  ایران 
بانک طی  این  در سراسر کشور، 

استان  در  توانسته  اخیر  دو سال 
به  را  توجهی  قابل  یزد خدمات 

مجید  کند؛  ارائه  ها  این شرکت 
بانک  یزد  شعبه  رئیس  منش  غفوری 

اینباره  در  ایران  توسعه صادرات 
انجام شده  های  بازاریابی  با  گفت: 
با  ۹7 تا کنون  در این شعبه از سال 

یزد،  فناوری  و  علم  پارک  همکاری 
برای  موثری  و  هماهنگ  حرکت 
بنیان و  دانش  جذب شرکت های 

به آنها در  ارائه مشاوره و خدمات 
نیز  کماکان  که  گرفته  شکل  استان 

ادامه دارد.

نتیجه  در  منش  غفوری  گفته  به 
با  بنیان  دانش  های  آشنایی شرکت 

توسعه  بانک  تسهیالت  و  خدمات 
همایش  و  صادرات طی جلسات 

متعدد، شرکت  شده  برگزار  های 
سراسر  از  مختلفی  بنیان  دانش  های 

از  استفاده  خواستار  یزد  استان 
توسعه  بانک  خذمات  و  تسهیالت 

شدند. صادرات 
دلیل  به  گفت:  منش  غفوری 
از کرونا  ناشی  های  محدودیت 

خدمات  و  تسهیالت  معرفی  جلسات 
به  ایران  توسعه صادرات  بانک 

وبینار  قالب  صورت مجازی و در 
پذیرد. می  انجام 

معاون برنامه ریزی و فناوری 
اطالعات بانک توسعه تعاون ارزیابی 
واحدهای ستادی و صف بانک را در 

راستای ارتقای کارآمدی عنوان نمود. 
ایرج شیخ زاده معاون برنامه ریزی 

و فناوری اطالعات بانک توسعه تعاون 
در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت 

شعب استان البرز اظهار داشت: تحقق 
شاخص های مطلوب مالی و بانکی 

درگرو انجام صحیح عملیات بانکی، 
بازاریابی اصولی، تعامل دوجانبه با 

مشتریان امکان پذیر است.
وی افزود: هر موسسه مالی برای 

ادامه فعالیت به صورت اثربخش، نیازمند 
ارتقای سطح کارآمدی و بهره وری 

است و کلیه واحدهای استانی و شعب، 
سهم مشخصی در ایجاد کارنامه مثبت 

مالی بانک در بازه های زمانی گوناگون 
دارند.

معاون برنامه ریزی و فناوری 
اطالعات بانک توسعه تعاون خاطرنشان 

کرد: نظام برنامه ریزی و ارزیابی 
عملکرد بانک، با آگاهی از تکالیف 

ملی، وضعیت شعب، مزیت منطقه ای، 
سابقه فعالیت ها، محصوالت بانک و 

ابزارهای در اختیار واحدهای استانی و 
شعب، شاخص ها را در سطوح مختلف 

هدف گذاری نموده و به واحدهای 
استانی و شعب ابالغ نموده اند.

شیخ زاده تصریح نمود: میزان 
تکالیف مشخص شده برای واحدهای 

استانی و شعب در تحقق مطلوب 
شاخص های تسهیالت پرداختی، 

تجهیز منابع، صدور ضمانت نامه و سایر 
شاخص ها نشان دهنده حداکثر هدف 

مورد انتظار نیست و درصورتی که 
همکاران شعب با آگاهی از ظرفیت های 

موجود در منطقه جغرافیایی تحت 
پوشش، زمینه ساز عملکردی فراتر از 
اهداف برنامه را فراهم نمایند، اقدام 

مهمی در راستای ارتقای سیستم برنامه و 
عملکرد بانک به اجرا درآورده اند.

امیر میرشفیعی رئیس اداره کل 
برنامه ریزی و مدیریت عملکرد بانک 
ضمن تبیین نحوه عملکرد استان البرز 

در نیمه ابتدایی سال جاری گفت: 
تسهیالت پرداختی استان طی این دوره 

بالغ بر ۳7۰۰ میلیارد ریال و ارزش 
ضمانت نامه صادره نیز ۶۵۰ میلیارد ریال 

بوده است.
علی غیاثی مدیر شعب استان البرز 

ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های 
انجام شده گفت: برنامه ابالغی به استان 

البرز تکلیف مهمی را به همکاران استان 
برای تحقق سهم بسزایی از موفقیت 

بانک مشخص نموده است و امید است 
با توجه به برخی کمبودها، با تالش 

همکاران نتیجه مطلوبی در پایان سال 
جاری در استان به وقوع بپیوندد.

گفتنی است در این جلسه معاونین 
استان و همچنین روسای برخی شعب 

منتخب مطالبی را در خصوص مشکالت 
و ارائه راهکارها مطرح نمودند.

2هزار و 21 قطعه زمین از طرف اداره کل راه و 
اجرای طرح  برای  استان در12 شهر  این  شهرسازی 

است.  واگذار شده   نهاد  این  به  ملی مسکن 
به  مسکن-هیبنا  بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
تاکنون  افزود:  بریدی  حیدری  ایرنا، حمید  از  نقل 
اقدام ملی  ۹7۰ نفر برای شرکت در طرح  2هزار و 

این  از  نام کرده و  ثبت  بوشهر  استان  مسکن در 
اند. نفر واریز وجه داشته   1۶۶ تعداد 

اجرایی  زمان حاضر عملیات  در  بیان کرد:  وی 
دیر،  در شهرهای خورموج،  ملی مسکن  اقدام  طرح 

بنک و دیلم، آغاز شده و به زودی در شهرهای 
به  قالب گروه های ساخت  نیز در  اهرم  و  کنگان 

می شود.. واگذار  زمین  شرایط  واجد  متقاضیان 

مسکن  ملی  اقدام  طرح  بریدی گفت:  حیدری 
برنامه های وزارت راه و  از جدی ترین  یکی 

و  عرضه  بین  بخشی  تعادل  منظور  به  شهرسازی 
این  در  بوشهر  استان  که سهم  است  مسکن  تولید 

نظر گرفته  ۳۰۰ واحد مسکونی در  2 هزارو  طرح 
است. شده 

نگاه دولت  برنامه ششم توسعه  داد: در  ادامه  وی 
ایجاد  و  مسکن  تامین  به  معطوف  امید  و  تدبیر 

اساس  براین  و  است  محرومان  اسکان  برای  سرپناه 
زمین  و  ارائه  زیربنایی  مناطقی که خدمات  در 

اقدام ملی می تواند  آماده وجود دارد اجرای طرح 
تولید  وزارتخانه،  این  های  گزینه  سایر  کنار  در 

کند. تبدیل  پایدار  جریانی  به  را  مسکن 

پنجمین  در  سال«  مدیر  عالی  »نشان 
کالنتری  عیسی  حضور  با  سراسری  اجالس 

محیط  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
میراث  وزیر  مونسان  اصغر  علی  زیست، 

داود  دستی،  صنایع  و  فرهنگی،گردشگری 
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  جعفری  دانش 
و  بانک ها  عامل  مدیران  وزرا،  معاونان  نظام، 

به  و کار  اقتصادی و صاحبان کسب  فعاالن 
اعطا شد. ایران  بانک صادرات 

بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
نائب  این اجالس،  ایران، در  صادرات 

ایران  صادرات  بانک  هیئت مدیره  رئیس 
مالی  تامین  مشکالت  و  موانع  برشمردن  با 

و  طرح ها  تشریح  به  تولیدی کشور  واحدهای 
در حمایت  ایران  بانک صادرات  راهکارهای 

طراوت  طرح های  قابلیت های  و  تولید  از 
به  برای کمک  و  پرداخت  »توسعه«  و  »تولید« 
کرد. آمادگی  اعالم  تولیدی کشور  واحدهای 

بانک  اینکه  بیان  با  یوسفیان  امیر 
احیای فروش  دنبال  به  ایران  صادرات 

ریالی  اسنادی  اعتبارات  از  استفاده  با  اعتباری 

و  »تولید«  اظهار کرد: طرح های طروت  است، 
کاالهای  برای  ایران  بانک صادرات  »توسعه« 

توسعه ای  پروژه های  و  طرح های  و  مختلف 
است.  استفاده  قابل 

تا  تحریم ها موجب شد  افزود:  وی 
برای  ارزی  اسنادی  اعتبارات  از  استفاده 
شود.  غیرممکن  داخلی  تولیدکننده های 

بین  از  و  به کاهش شدید  نیز  تورم  افزایش 
فعاالن  بین  در  اعتباری  و  نسیه  فروش  رفتن 

به همین  و  زد  دامن  و صنعتی کشور  اقتصادی 
به سرمایه در گردش در واحدهای  نیاز  دلیل، 

یافته  درصدی   1۰۰ حداقل  افزایش  تولیدی 
بانکی  نظام  منابع  این در حالی است که  و 
۴۰ درصد رشد کرده  تنها  در سال گذشته 
بانک صادرات  نگرانی ها،  این  رفع  برای  و 

ایران  از ابتدای سال ۹۸ طرح طراوت را 
هزینه  با هدف کاهش  مشکل  این  برای حل 
در  تسهیالت  اعطای  قدرت  افزایش  تولید، 

استمرار  و  تداوم  به  بانکی و کمک  نظام 
2۰ هزار  ارائه کرد که سال گذشته،  تولید 

سرمایه  طراوت  طرح  قالب  در  تومان  میلیارد 

تامین  تولیدی  واحدهای  برای  در گردش 
است. شده 

صادرات  بانک  هیئت مدیره  رئیس  نائب 
با  تا  تاکید کرد: در تالش هستیم  ایران 

ریالی  اسنادی  اعتبارات  توسعه  از  استفاده 
واحدهای  و  اقتصادی  فعاالن  تاب آوری 
برابر شرایط دشوار زودگذر  در  تولیدی 

یابد. افزایش 

بر  و  از طریق ساتنا  انتقال وجه 
یک  تا  ایران  مهر  اینترنت بانک  بستر 

افزایش  ریال در هر روز  میلیارد 
یافت.

عمومی  روابط  به گزارش 
با  ایران،  مهر  الحسنه  قرض  بانک 
و  ایمني  افزایش ضریب  به  توجه 

عملیات  ریسک  و  خطرات  کاهش 
و  اینترنت بانک  بستر  در  بانکي 

عنایت  با  همچنین  و  همراه بانک 
لزوم  و  جامعه  کنوني  شرایط  به 

و  بهداشتي  پروتکل هاي  رعایت 
سقف  اجتماعي،  فاصله گذاري 
و  اینترنت بانک  در  وجه  انتقال 

یافت. افزایش  ایران  مهر  همراه بانک 
بستر  اساس در  این  بر 

وجه  انتقال  سقف  اینترنت بانک 
میلیارد  یک  روزانه  ساتنا  و  داخلی 

میلیون   ۵۰۰ پایا  از طریق  ریال و 
انتقال  سقف  همچنین  است.  ریال 

سامانه هاي  تمام  براي  ماهانه  وجه 
پنج  اینترنت بانک  بستر  در  شده  یاد 

است. ریال  میلیارد 
بستر  در  وجه  انتقال  سقف 

سامانه   سه  هر  برای  نیز  همراه بانک 
داخلی  وجه  انتقال  و  ساتنا  پایا، 

میلیون ریال و   2۰۰ تا  روزانه 
ریال  میلیارد  نیم  و  چهار  تا  ماهانه 
یافته  افزایش  پیش فرض  به صورت 

است.
ضمن  ایران  مهر  بانک  مجموعه 

هموطنان  تمام  بر  سالمتی  آرزوی 

از  استفاده  با  است  امیدوار  عزیز، 
الکترونیکي  بانکداري  خدمات 

به شعب  مراجعه  از  ممکن  تا حد 
و سالمتي خود  پرهیز کرده  بانک 
مهر  بانک  در  و خدمت گذارانشان 

نکنند مواجه  مخاطره  با  را  ایران 
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اعالم کرد:  27 مهرماه خبر داد.گودرز محمودی،  تا روز یکشنبه  از مسدود شدن جاده چالوس  البرز  نقل جاده ای  و  مدیرکل راهداری و حمل 

مسدود خواهد شد.محمودی   7۵ کیلومتر  تا  از ورودی کرج  مهرماه جاده چالوس   27 یکشنبه  روز  تا ساعت هفت صبح  مهرماه   2۳ از چهارشنبه 
هدایت آب های  لوله گذاری جهت  تکمیل  و  موجود  گالری های  بندی  قالب  و  ریزی  بتن  لق گیری،  عملیات  انجام  دلیل  به  انسداد  این  افزود: 

است. سطحی 

جاده چالوس تا یکشنبه مسدود شد

صف انتظار بیماران
 مبتال به کرونا پشت

 در بیمارستان های فارس

قطع هشتاد روزه آب در روستاهای دلگان/ روحانی 
روستا : امیدی به عملی شدن آخرین وعده ها نیست

نگرانی شورای شهر معموالن از رها شدن 
ساخت پروژه دیواره ساحلی شهر

بی مهری مسکن مهر
 در شهر کرمان

۳ هزار خانه روی هوا ماند

ایران زمین5

معاون علوم پزشکی شیراز مطرح کرد

گزارش

احتمال ریزش پل کلهر و قطع شدن راه ارتباطی 16 روستا

گزارش

علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
ظرفیت  متاسفانه  شیراز گفت:  پزشکی 

فارس  بیمارستان های  بیشتر  تخت  اشغال 
تکمیل شده و حتی تعدادی بیمار در 

قرار دارند. انتظار  لیست 
چهارشنبه  همتی  عبدالرسول  دکتر 
2۳ مهر در جمع خبرنگاران بیان کرد: 
آخرین آمار مربوط به کروناویروس 
در فارس نشان می دهد که طی روز 
استانی دیگر، جان  گذشته هشت هم 

خود را بر اثر ابتال به بیماری کووید1۹ 
از دست داده اند.

او با بیان اینکه از ابتدای شیوع 
کروناویروس تاکنون در فارس 111۳ 
بیماری جان باخته اند، از  براثر این  نفر 

انجام بیش از ۳1۸ هزار مورد تست 
مولکولی  تشخیصی  آزمایشگاه های  در 

استان خبر داد و افزود: بر اساس 
آخرین بررسی ها، ابتالی ۶۴ هزار و 

۶۴2 نفر به قطعیت رسیده است که ۵7 
هزار و ۹7۸ نفر بهبودی یافته اند.

اینکه هم اکنون  اعالم  با  همتی 
1۰۹۹ بیمار در مراکز درمانی کرونایی 

افزود: از  استان فارس بستری هستند، 
بیمار  بیماران، تعداد 1۳۵  مجموع ُکل 

به دلیل وخامت شرایط جسمی در 
هستند. بستری  ویژه  مراقبت های  بخش 

این مقام مسئول در دانشگاه 
پزشکی شیراز خاطرنشان کرد:  علوم 

فارس  استان  هم اکنون هفده شهرستان 
قرمز، چهارده شهرستان  در وضعیت 

در وضعیت هشدار و پنج شهرستان در 
قرار دارند. احتیاط  وضعیت 

ابراز امیدواری کرد تا  همتی 
به محدودیت های جدید  با توجه 

در استان و همکاری مردم فارس 
با رعایت شیوه  با مجموعه سالمت 
از  استفاده  نظیر  بهداشتی  نامه های 

ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات، 
شستشو و ضدعفونی کردن مرتب 
فیزیکی،  فاصله  دست ها و رعایت 

شاهد کاهش آمار ابتال و فوت ناشی از 
باشیم. کرونا 

ورم و افزایش بی رویه کرایه خانه ها به 
یکی از دغدغه های جدی مردم طی ماه های 

اخیر تبدیل شده است،.
افزایش کرایه ها در کرمان به حدی به 

مردم فشار آورده که قید زندگی در کرمان 
را می زنند به حواشی شهر و یا روستاهای 

اطراف مهاجرت می کنند اما در این شرایط 
شاید باور نکردنی باشد که بیان کنیم هنوز 

۳ هزار نفر از افرادی که حدود 1۰ سال 
قبل در طرح مسکن مهر که بسیاری را 

خانه دار کرد ثبت نام کرده اند بالتکلیف 
رها شده اند.

در حالی که طی هشت سال اخیر 
هیچ طرح مشخصی برای خانه دار کردن 
مردم از سوی دولت ارائه نشده بخشی از 
طرح مسکن مهر دولت دهم نیز بر زمین 

مانده است.
در حالی که طی هشت سال اخیر 

هیچ طرح مشخصی برای خانه دار کردن 
مردم از سوی دولت ارائه نشده بخشی از 
طرح مسکن مهر دولت دهم نیز بر زمین 

مانده است
دلیل مشکالت موجود در این زمینه 
عدم توانایی صاحبان شرکت تعاونی های 

مربوط است اگر گشتی در حومه شهر 
کرمان به خصوص در انتهای شهرک 
مطهری بزنید به سادگی می توان ده ها 

آپارتمان را مشاهده کرد که رها شده اند 
و بعد از گذشت سال ها حتی تالشی برای 

تکمیل این واحدها نمی شود.
گرانی افسار گسیخته قیمت مصالح 

ساختمانی حاال به مشکلی جدی تر در 
راه افرادی تبدیل شده است که با وجود 

پرداخت اقساط وام و آورده نقدی بی 
خانمان مانده اند و کسی به فریادشان 

نمی رسد.
جواد یکی از همین افراد است که به 

خبرنگار مهر می گوید: در همان ابتدای کار 
جدای از 2۵ میلیون وام که برای واحدها 

آزاد شد 2۰ میلیون تومان نیز جداگانه هزینه 
را واریز کردیم اما بیش از 1۰ سال هیچ 

اقدامی برای تکمیل واحدها انجام نشده و 

ساختمان در حال تخریب است.
وی گفت: بارها از سوی دستگاه های 

نظارتی و قضائی به پیمانکار تذکر داده شده 
است اما هیچ اقدامی برای تکمیل واحدها 

انجام نمی دهد و دهها نفر را فقط در این 
واحد آپارتمانی بی خانمان کرده است.

دستمان به جایی نمی رسد /    مسوالن به 
فرماید ما برسند

این شهروند کرمانی افزود: در حالی 
که هر سال به کرایه خانه ها افزوده می شود 
نمی دانیم به کجا پناه ببریم، خانه خودمان 

نیمه کاره رها شده و پیمانکار اجازه 
نمی دهد خودمان تکمیل کنیم از سوی 

دیگر باید اجاره خانه بپردازیم.
مریم یکی دیگر از افرادی است که 
خانه اش نیمه کار است اما ترجیح داده به 

همراه سایر اعضای خانواده در همین واحد 
نیمه کاره زندگی کند.

وی می گوید: چاره ای ندارم، توان 
پرداخت هزینه های کرایه خانه را ندارم از 

سوی دیگر میلیون ها تومان پول را با فروش 
تمام سرمایه زندگی ام به پیمانکار داده ام.

وی می گوید: سرویس های بهداشتی، 
حمام، آب لوله کشی و پله ها نیمه تمام 

است و در طبقه سوم در خانه ای نیمه کاره 
زندگی می کنم.

سرویس های بهداشتی، حمام، آب لوله 
کشی و پله ها نیمه تمام است و در طبقه سوم 

در خانه ای نیمه کاره زندگی می کنم
یک پیرمرد که می گوید ۸۴ سال سن 

دارد نیز به خبرنگار مهر می گوید: هر روز به 
یک بهانه طی این سال ها از ما پول گرفتند 

اما سرمایه مردم را بردند و خانه ها را نیمه 
تمام گذاشتند اجازه هم نمی دهند خودمان 

خانه ها را تکمیل کنیم هر سال مجبورم 
اساس خانه را بار کنم و یک خانه جدید 

اجاره کنم چون کرایه خانه ها بیشتر می شود 
و دیگر پولی برای دادن رهن هم ندارم.

وی گفت: من یک کارگرم که ماهی 
حداکثر 2 میلیون تومان درآمد دارم در این 
تورم چرا باید پول خانه را پرداخت کنم اما 
اجاره نشین باشم بارها برای حل این مشکل 

شکایت کرده ایم اما هنوز به نتیجه نرسیدیم 
از دستگاه قضائی می خواهیم پیمانکار را 

مجبور کند طبق تعهداتش خانه را تکمیل 
و تحویل دهد.

یک بازنشسته هم در این خصوص 
می گوید: شرکت تعاونی که نام نویسی 

کردم 1۴۰ واحد را قرار بود بسازد که 2۵ 
میلیون پول 1۰ سال قبل را در اختیارش 
گذاشتیم و هر نفر هم 1۸ میلیون تومان 

پول نقد واریز کرد اما خانه هنوز تحویل 
نشده است.

اسماعیل ابراهیمی گفت: در این 
روزهای آخر عمر نمی دانم چگونه در 

چشم فزندانم نگاه کنم و دیگر توان باال 
و پایین رفتن از پله های دادگاه ها را هم 

ندارم.من یک کارگرم که ماهی حداکثر 
2 میلیون تومان درآمد دارم در این تورم 

چرا باید پول خانه را پرداخت کنم اما 
اجاره نشین باشموی می گوید: از سال ۸7 

تا امروز بی سرپناه مانده ایم اگر مشکلی 
وجود داشت چرا هزاران خانه دیگر با 

همین شرایط ساخته شده است و ما مانده ایم 
و یک سازه نیمه کاره که فرسوده شده و 

دیگر امکان تکمیلش هم وجود ندارد.وی 
افزود: هر روز به یک بهانه مبلغی پول از 

ما می گرفت اما هیچکدام از قول هایی که 
داده بود انجام نشده و خانه ها حتی به مرحله 

ظریف کاری هم نرسیده اند.
چه کسی پاسخگوی ضرر ماست

وی می گوید: حاال بانک ها می گویند 
باز پرداخت وام ها هم باید با سود 1۸ 

درصد انجام شود و کسی هم جوابگوی 
خسارتهایی که به ما وارد شده نیست.وی 

از مسئوالن سوال می کند چرا به افرادی که 
توانایی و تخصصی الزم را نداشته اند اجازه 

تأسیس شرکت های تعاونی داده اند؟
رئیس کل دادگاه های عمومی و 

انقالب کرمان در این خصوص می گوید: 
سه هزار خانه این مشکل را دارند و نیمه 
کاره می باشند که این پرونده ها در حال 

رسیدگی هستند.

 سیستان و بلوچستان، حدود ۸۰ روز از 
وعده های نه چندان واقعی مسئوالن به مردم 

می گذرد. مردم این روستاها به دلیل عدم 
دسترسی به آنتن مناسب و اینترنت، تا همین 

چند روز پیش بار بی آبی را تنها به دوش می 
کشیدند و به گفته بسیاری از مردم نه تنها آب 
لوله کشی روستاها قطع بود، بلکه تنها یک بار 

آبرسانی سیار به این روستاها انجام گرفته است. 
حاال و پس از گذشت حدود ۸۰ روز از قطعی 

آب در شهرک چاه اسحق، مردم می گویند 
که قرار است فرجی شود اما باز هم امیدی 

ندارند.
مردم از وعده ها نا امیدند

تنها روحانی روستای موتور اَلَک از 
روستاهای شهرک چاه اسحق در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا می گوید: آب مورد استفاده 
چندین روستای شهرک چاه اسحق از طریق 
یک چاه تامین می شد. حدود ۸۰ روز پیش 

آب این روستاها قطع شد که پس از پیگیری 
عامل قطعی را سوختن موتور چاه اعالم 

کردند.پس از نامه نگاری های متعدد یک 
موتور دیگر تهیه شد. در زمان نصب این 

موتور متوجه فرسودگی و ریزش چاه شدیم 
که با نصب موتور جدید نه تنها مشکل آب 

روستاها حل نشد بلکه موتور جدید هم 
سوخت . از این رو تصمیم  گرفته شد  چاهی 
جدید برای آبرسانی به مردم روستا حفر شود 

اما از آن روز حدود ۸۰ روز گذشته و هنوز 
چاهی حفر نشده است.

میرشکار می گوید: آبی که قطع شده آب 
قابل شرب و مصرف مردم بوده اما در دوماه 

ونیم اخیر مردم از زمین های کشاورزی اطراف 
آب شور استفاده می کنند و این موضوع 

مشکالت زیادی برای مردم ایجاد کرده است. 
طبق آخرین اخبار قرار است امروز و فردا این 
مشکل حل شود اما با وجود وعده های روی 
زمین مانده این ۸۰ روز،  مردم خیلی امیدوار 

نباشند، امیدی به عملی شدن آخرین وعده ها 
هم نداریم.

حداقل دو هفته دیگر روستاها آب ندارند 
به گفته روحانی مستقر در روستای موتور 

الک اگر قرار باشد همین فردا حفر چاه را 
بدون وقفه شروع کنند حداقل دو هفته دیگر 

را مردم باید در بی آبی روزگار بگذرانند.
این روحانی می گوید: به گفته مردم در 

این ۸۰ روز تنها یک بار تانکر آب به روستا 
آمده و دیگر خبری از آبرسانی سیار به پنج 

روستای بی آب شهرک چاه اسحق نبوده 
است.

از آب و فاضالب استان گالیه مندیم 
رئیس شورای شهر دلگان ، در این باره 
به خبرنگار ما می گوید: ما از اداره کل آب 

و فاضالب استان گالیه مندیم چرا که در حق 
مردم دلگان کوتاهی کرده و این کم کاری 

باعث شد مردم ۵ روستای دلگان ، حدود ۸۰ 
روز را در بی آبی بگذرانند. در بسیاری از 

روستاهای دلگان پروژه های ناتمام حوزه آب 
و فاضالب روی زمین مانده و هم چنان این 

اداره کل بی توجهی می کند.
محسن زاده می گوید: روستاهای زیادی 

در دلگان با مشکل کمبود و یا نبود آب 
مواجه اند. بسیاری از مدارس ما به دلیل بی آبی 

تعدادی از روستاها آب شرب نداشتند.
او می گوید: در ابتدا اداره کل آب و 

فاضالب استان دو مدیر داشته که یک مدیر در 
حوزه آب و فاضالب شهری و یک مدیر در 

حوزه آب و فاضالب روستایی فعالیت داشت 
و تا حدودی به مشکالت دلگان رسیدگی می 
شد اما از زمان ادغام این دو بخش با یکدیگر 

وضعیت روستاها بدتر شده و مشکالت 
روستاها در آینده ای نزدیک دامن گیر حوزه 

شهری دلگان هم می شود.
آخرین روستای سیستان و بلوچستان در 

آخرین اولویت
امام جمعه جلگه چاه هاشم در این باره به 

خبرنگار ما می گوید:به رغم اقدامات خوبی که 
در روستاها انجام شده، در کل در منطقه جلگه 
چاه هاشم و روستاهای اطراف، همیشه مشکل 

آب وجود داشته و دارد. چاه اسحق آخرین 
روستای حوزه استحفاظی سیستان و بلوچستان 
است و جلگه چاه هاشم هم همواره در حاشیه 

بوده و از نگاه مسئوالن و دولتمردان دور مانده 
و در اولویت آخر بوده است  . این مردم با 

توجه به مشکالت اقتصادی و تحریم ها امروز 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند خدمت رسانی 

دولت هستند .
بامری می گوید: اداره آب و فاضالب 
روستایی شهرستان دلگان هم ظرفیت حل 

مشکل این روستاها را ندارد و نیازمند پیگیری 
از سوی اداره استان است. با توجه به وجود 

ویروس کرونا و عدم وجود آب آشامیدنی 
سالم، متاسفانه  آبرسانی به روستاهای شهرک 
چاه اسحق حدود 7۵ تا ۸۰ روز است که قطع 

شده و ما شرمنده مردم این روستاها هستیم. 
او می گوید: فرض کنیم چاه ریزش کرده 

مگر چقدر طول می کشد چاه جدید حفر 
شود؟ آب و برق از نیازهای ضروری زندگی 

مردم است، اگر خودمان به عنوان مسئول یک 
روز آب مصرفی نداشته باشیم چه می کنیم؟
امام جمعه جلگه چاه هاشم می گوید: 

مراقبت از ابتال به بیماری کرونا نیاز به شست 
و شو و ضد عفونی دارد. آیا مسئوالن به 

سرنوشت سالمت مردم پس از گذشت این 
۸۰ روز فکر کرده اند؟ اینکه ما زخمی روی 

زخم های مردم بگذاریم برای ما جای تاسف 
دارد. ما نیازمند مسئوالنی هستیم که پای کار 
باشند، شهرک چاه اسحق بسیار محروم است 
و  صدای مردمش  به جایی نمی رسد که اگر 
می رسید حداقل کسی آنها را به حق شان که 

اتصال آب است ،می رساند.
توزیع کلر 1 درصد در روستای چاه اسحق

رئیس شبکه بهداشت دلگان در ادامه به 
خبرنگار ما می گوید: روستای چاه اسحق، 

1۳۶۸ نفر جمعیت دارد که 2۰۸ نفر آنها 
کودک زیر ۵ سال و ۸۸ نفر سالمندند. 

جمعیت کودکان زیر ۵ سال نشان می دهد که 
این روستا از اهمیت باالیی برخوردار است. 
حدود ۸۰ روز از ریزش چاه این روستا می 

گذرد که با اطالع کارشناسان ، پیگیر شدیم و 
با اداره آب و فاضالب مکاتبه کردیم و تقاضا 
کردیم این مشکل هرچه زودتر حل شود چرا 
که آب الزمه حیات و سالمت مردم است. اما 
متاسفانه درخواست های ما راه به جایی نبرد و 

همچنان آب این روستاها وصل نشده است.
فروزنده می گوید: ما که نمی توانستیم 

چاه را حفر کنیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
بین مردم کلر یک درصد توزیع کنیم تا اگر 

آب مصرفی شان را از روستاهای اطراف و یا 
زمین های کشاورزی تهیه می کنند خطرات 

کمتری متوجه سالمتی اهالی روستاها شود. از 
این رو بهورز به تمام روستاها مراجعه کرده 

و شیوه کلرزنی به آب را آموزش داده تا 
اهالی این روستاها کمتر به مشکالت اسهال 
و مسمومیت های ناشی از مصرف آب غیر 

بهداشتی مبتال شوند.
این مسئول می گوید: بسیاری از افراد 

در روستا وسیله نقلیه ندارند و مسافت های 
طوالنی را برای آوردن ظرف های آب به 

منازلشان طی می کنند و این برای جمعیت ۸۸ 
نفری سالمند و 1۰ زن باردار بسیار سخت و 
طاقت فرساست. ما تالش کرده ایم در حوزه 
بهداشت،بیماری خاصی در روستا رخ ندهد 

و نیروهای بهداشت محیط، مرتب در روستاها 
حضور دارند و آموزش های  الزم را به مردم 

ارائه می دهند.
گزارش از: فائقه راغی

سعید کوشکی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، 
اظهار داشت: بازسازی دیوار ساحلی شهر معموالن 

که در حادثه سیل سال ۹۸ تخریب شد تنها ۵۰ درصد 
پیشرفت داشت که آن هم از 2 ماه پیش متوقف شده 

است،نگرانیم که با آغاز فصل بارندگی این سازه 
دوباره خطر آفرین نشود.هرچند که دیوار ساحلی  
نیست و یک دایت حفاظتی در حال احداث است.

اعتباری برای ساخت دیوار ساحلی ندارند
او افزود: علت توقف پروژه را مسئوالن کمبود 
اعتبار اعالم کرده اند. برای این موضوع به مسئوالن 
استان و شهرستان مراجعه کرده ایم که اعالم کردند 

متولی این پروژه آب منطقه ای است و اعتباری برای 
ادامه روند بازسازی وجود ندارند.

عضو شورای شهر معموالن گفت: این پروژه 
باید هرچه سریع تر به اتمام برسد که البته بعید می دانم 

در آینده نزدیک این کار انجام شود.
کوشکی: زیر ساخت های جاده ای 1۶ روستا در 

غرب شهر معموالن با مشکل جدی روبه رو هستند. 
همچنین هر لحظه امکان ریزش و تخریب پل کلهر 
نیز در منطقه وجود دارد آن هم تنها پل ارتباطی این 

مسیر که بعد از سیل هنوز یک اجر یا یک بسته سیمان 
در بحث بازسازی اش به کار نرفته است. اگر این پل 

تخریب شود 1۶ روستا به طور کامل راه دسترسی 
شان به شهر معموالن قطع خواهد شد

او در مورد وضعیت منازل سیل زده شهر معلوالن 
نیز افزود: دولت به تعهدات خود عمل کرد و به 

مردم تسهیالت داد ولی با توجه به تورم موجود آنها 

نتوانستند منازلشان را کامل بازسازی کنند و  از روی 
ناچاری در همان منازل نیمه کاره شان ساکن شدند 

چرا که  پولی برای اجاره خانه ندارند.
اعتبارات پاسخگوی نیاز مردم سیل زده نیست

کوشکی عنوان کرد: مردمی که منازل شان 
تخریب و در حریم رودخانه بودند به سایت های 

جدید منتقل شدند، با توجه به تورمی که به وجود 
آمد، اعتباراتی که برای ساخت منازل مسکونی در نظر 

گرفته شده، پاسخگوی نیاز مردم نیست.
عضو شورای شهر معموالن گفت: در این راستا 
از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری و 

وزارت راه شهرسازی پیگیری هایی از سوی نماینده 
مجلس صورت گرفت که با توجه به محدودیت های 

مالی، امکان پرداخت در این زمینه وجود نداشت و 
در این راستا بانک سینا مأمور شد که 1۵ میلیون تومان 

دیگر تسهیالت به مردم پرداخت کند.
او گفت: اما بانک سینا در سطح شهرستان 

پلدختر شعبه ندارد و همچنین به دلیل مبلغ باالی  
اقساط مردم توان مالی برای باز پرداخت آن ندارند.

۵۰ درصد بازسازی منازل پیشرفت کرد
عضو شورای شهر معموالن تصریح کرد: در 

سیل ویرانگر ۹۸ در شهر معموالن حدود ۴۰۰ منزل 
تخریب و آسیب دیدند که نیاز به بازسازی دارند.

از این تعداد ۵۰ درصدشان تاکنون پیشرفت فیزیکی 
داشته اند.

هر لحظه احتمال ریزش پل کلهر وجود دارد
او گفت: زیر ساخت های جاده ای 1۶ روستا در 

غرب شهر معموالن با مشکل جدی روبه رو هستند. 
همچنین هر لحظه امکان ریزش و تخریب پل کلهر نیز 
در منطقه وجود دارد آن هم تنها پل ارتباطی این مسیر 

که بعد از سیل هنوز یک آجر یا یک بسته سیمان 
هم  برای  بازسازی اش هزینه نشده است. اگر این پل 

تخریب شود 1۶ روستا به طور کامل راه دسترسی شان 
به شهر معموالن قطع خواهد شد.

کوشکی گفت: جاده اصلی معموالن نیز نسبت 
به سال گذشته ایمن سازی شده که باز هم نیاز به 

تعمیرات بیشتری دارد چرا که با شروع فصل بارندگی 
احتمال مشکالت ترددی در این جاده به وجود 

خواهد آمد.
بالتکلیفی ۵۰ خانوار در حریم رودخانه کشکان

او ادامه داد: حدود ۵۰ خانوار در غرب شهر 
معموالن که در حریم رودخانه اند  منازلشان را به 

درخواست آب منطقه ای  تخلیه کردند که بعدا اسم 
شان از لیست حریم رودخانه خارج شد و متاسفانه 

بالتکلیف مانده اند و خودشان  منازلشان را بازسازی 
کرده اند.عضو شورای شهر معموالن اضافه کرد: 

آب منطقه ای در حالی می گوید جزو حریم نیستند 
که در سیل ۹۸ این منازل به طور کامل در زیر آب 
فرو رفتند. به تازگی آب منطقه ای با شورای شهر 
مکاتبه ای داشت که این منازل در حریم رودخانه 
کشکان نیستند ولی اگر جابه جا شوند بهتر است. 
نامه ای پر از  ابهام که معلوم می شود  از خودشان 
رفع تکلیف کردند.او  بیان کرد: در سطح شهر و 

روستاهای معموالن نیز با کمبود کپسول گاز خانگی 

و خودروهای گازسوز مواجهیم.
کوشکی در ادامه گفت:  موضوع دیگری که 

باعث ناراحتی مردم  معموالن شد این بود که حدودا 
2 ماه پیش بانک صادرات این شهر بنری را در محل 
ساختمان این بانک نصب کرد که به علت تعمیرات 

این شعبه به مدت یک هفته خدماتی به مردم ارائه 
نخواهد داد.

او  گفت: بعد متوجه شدیم بانک تعطیل شده 
است. متاسفانه  فکر می کنند مردم فرق بین تعطیل و 

تعمیر را نمی دانند.این موضوع را به بانک مرکزی 
استان انعکاس داده ایم و نماینده مجلس شهرستان نیز 

در مرکز با مدیرعامل بانک مرکزی صحبت کرده 
است ولی تاکنون اقدامی برای بازگشایی مجدد این 

بانک در شهر معموالن انجام نشده است.
پیشتر حمید کاظمی نماینده مردم پلدختر و 

معموالن در مجلس نیز در باره مشکالت شهر 
معموالن، اظهار داشت: اعتباراتی که برای ساخت 

منازل مسکونی سیل ویرانگر ۹۸ در نظر گرفته شد، 
پاسخگوی نیاز مردم نیست.

او گفته بود: متأسفانه پروژه دیواره حفاظتی 
معموالن که متولی آن وزارت نیرو است، تعطیل شده 

و به کندی کار آن انجام می شود. در حال حاضر 
بارندگی ها را در پیش رو داریم، در جلسه ای که با 

وزیر نیرو داشته ایم، تاکید کردم که پروژه دیواره 
ساحلی معموالن قطعاً می تواند برای این شهر مشکل 

ایجاد کند و باید سریع تر به سرانجام برسد و ایمنی 
مردم و ساکنان شهر معموالن را تضمین کند.



داد. ... هشدار  و  ماسک، کرونا  پوشش جریمه  در  مردم  از  اخاذی  و  به سوءاستفاده  نسبت  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  سرپرست 
باشند  داشته  توجه  نیز  شهروندان  بود، گفت:  خواهد  ارشادی  اولیه  رویکرد  ماسک  از  مورداستفاده  در  پایتخت  پلیس  رئیس  گفته  بر  بنا  اینکه  بابیان  موقوفه ای  جلیل  سرهنگ  اصالحات،  گزارش صدای  به 

را جریمه کنند،  آنان   ... و  نقدی  به شکل  با دستگاه سیار کارت خوان،  داشتند  مراجعه کرده و قصد  آنان  به  بازرس  یا  مأمور جریمه  افراد در پوشش  اگر  ثانیاً  و  بزنند  اوالً حتماً در فضای عمومی ماسک  که 
دهند. پلیس گزارش  به  را  و موضوع  نخوردند  را  آنان  فریب  به هیچ عنوان 

هشدار پلیس در مورد سوءاستفاده و اخاذی در پوشش جریمه نقدی کرونا
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بحران زیست محیطی چندجانبهحرکت سریع ایران به سمت 

خرید سالیانه یک میلیون و 800 هزار مترمربع 
آب برای پر کردن دریاچه چیتگر! چند دانش آموز دیگر باید 

به علت نداشتن اینترنت 
خودکشی کنند؟

بر اساس آمارها ۳.۵ میلیون نفر از دانش آموزان کشور یعنی حدود 21 درصد از کل محصلین مدرسه ای، توانایی دسترسی 
به آموزش های آنالین و استفاده از سامانه شاد را ندارند. ۳.۵ میلیون نفری که تعداد قابل توجه ای از آن ها در روستاها و مناطق 

محروم استان سیستان و بلوچستان زندگی می کنند.
به گزارش صدای اصالحات، بسیاری از روستاهای این منطقه حتی دارای مدرسه نیستند یا کالس های درس تمام پایه ها 

مجموعاً در یک اتاق خالصه شده است. کالس هایی که در ایام کرونا تعطیل شده و در اغلب آن ها دیگر معلمی برای تدریس 
وجود ندارد.

حاال دانش آموزان سیستان و بلوچستانی مانده اند و سامانه ای ناشاد به نام »شاد« که دانش آموزان یکی در میان توانایی 
دسترسی به آن رادارند. وضعیت دسترسی به اینترنت کودکان روستاها به حدی دارای مشکل است که هنگامی که 22 

شهریورماه امسال کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر کشور برای افتتاح طرح نذر آب ۳ دریکی از روستاهای این استان 
حضور یافت، کودکان روستا همراه با برگه هایی در دست مقابل مسئولین هالل احمر حاضر شدند و درخواست ایجاد اینترنت 

در روستای خود را کردند. برگه هایی که بر روی آن ها نوشته شده بود: »ما اینترنت نداریم و نمی توانیم درس بخوانیم«. همین چند 
روز پیش بود که مرگ خودخواسته نوجوان 11 ساله بوشهری افکار عمومی را جریحه دار کرده و این سؤال را در ذهن ها به 

وجود آورد که چند دانش آموز دیگر باید به علت نداشتن اینترنت خودکشی کنند؟ مردم در فقر زندگی می کنند چرا مسئولین 
آموزش وپرورش ایران را با سوئیس اشتباه گرفتند!

متأسفانه استرس، سردرگمی، ترس، عدم اطمینان و فشارهایی که برای موفق نشدن در تحصیل وجود دارد یا حتی کم بودن 
توانایی فرد در حل مسائل و تصمیم گیری های درست باعث افزایش آمار خودکشی در میان نوجوانان مناطق محروم می شود. 
یکی از علل مهم خودکشی افسردگی های مزمن است که این نوع افسردگی احساس آینده خوبی نداشتن و پوچی را در فرد 

ایجاد می کند و باعث شکل گیری انگیزه خودکشی می شود. دلیل دیگر این امر فقر و استیصال است که فشارهایی را در زندگی 
ایجاد می کند و سرانجام سبب می شود تا فرد راهی به جز خودکشی در برابر خود نبیند. شاید سختگیری های مسئوالن مدرسه و 

تحقیر دانش آموز میان گروه همساالن، همچنین دلیل دیگر تنش های خانوادگی و مشکل هایی است که ریشه در دوره کودکی 
فرد دارد و احساس ناامیدی، یأس و بی پناهی به دانش آموز دست می دهد؛ اما باید گفت هر شخصی که به خودکشی دست 

می زند تمایل به ادامه زندگی دارد اما به دلیل اینکه راهی نمی یابد و از همه عوامل ناامید شده است، خودکشی می کند.

نگاه تحلیلی صدای اصالحات به افزایش بحران های  زیست محیطی در کشور؛

تهديدات زيست محیطی، امنیت ملي ايران را به خطر خواهد انداخت
مديريت ناکارآمد زمینه تخريب محیط زيست کشور را به وجود آورد!

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعالم کرد: 
شهرداری برای تأمین آب دریاچه چیتگر شهرداری 

تهران توافقی با سازمان آب منطقه ای دارد که سالیانه 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع آب از رودخانه کن 

خریداری می شود.
به گزارش صدای اصالحات، صفا صبوری 

دیلمی فعالیت شهرداری را یک فعالیت شبانه روزی 
ذکر کرد و درباره اقدامات شهرداری در زمان بارش 

باران توضیح داد: به محض آغاز بارندگی در شهر 
تهران، معاونان و مدیران شهرداری تهران در مرکز 

کنترل مناطق مربوطه حضور دارند که به راحتی پیام ها 
از سامانه 1۳7 دریافت و به مدیران جهت حل موضوع 

منتقل می شود.
وی ضمن اشاره به دو حوزه  معاونت خدمات 
شهری و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، 

افزود: این دو معاونت درباره آب گرفتگی و سیالب 
انجام وظیفه می کنند. البته معاونت خدمات شهری سهم 

بیشتری در حل مشکالت دارد چراکه معاونت فنی 
و عمرانی در حوزه اجرا و نگهداری از زیرساخت ها 

وظیفه دارد.
صبوری دیلمی بابیان اینکه طرحی تحت عنوان 

»طرح جامع جمع آوری آب های سطحی شهر تهران« 
وجود دارد که بر این اساس، اقدامات آب گرفتگی 

و سیالب انجام می شود، توضیح داد: دو شبکه 
جمع آوری آب های سطحی اصلی و شبکه فرعی در 

این طرح وجود دارد. شبکه فرعی شامل انهار کنار 

خیابان ها است و این شبکه بیش از 1۰ هزار کیلومتر 
طول دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در ادامه 
افزود: در حال حاضر ۵۳۰ کیلومتر شبکه اصلی 

جمع آوری آب های سطحی در تهران طی این چند 
دهه گذشته اجراشده است. به میزان بزرگراه های شهر 

تهران، شبکه اصلی جمع آوری آب های سطحی در 
شهر وجود دارد. این شبکه اصلی به صورت کانال های 

روباز و سربسته بعضاً تا عمق ۴۰ متری هستند.
وی با تأکید بر اینکه طبق طرح جامع باید طول 

شبکه اصلی 7۰۰ کیلومتر باشد، گفت: 17۰ کیلومتر 
از شبکه اصلی باید طی یک برنامه بیش از 1۰ ساله 
در مناطق 21، 22 و ۵ ساخته شود. با توجه به اینکه 

شبکه های اصلی از وقوع سیالب جلوگیری می کنند، 
شهرداری تهران تمام اهتمام و تالش خود را بر این 
گذاشته که برنامه ساخت 17۰ کیلومتر مسیر شبکه 

اصلی زودتر به پایان برسد. تعمیر و نگهداری این سازه 
هیدرولیکی )شبکه اصلی( ازنظر عمرانی با حوزه فنی و 
عمرانی است چراکه کانال آب پس از گذشت سال ها 

دچار خوردگی و فرسایش می شود.
وی گفت: تاکنون بیش از ۵۳۰ کیلومتر مسیر 
شبکه اصلی جمع آوری آب های سطحی در شهر 

تهران ساخته شده است که طبق طرح جامع جمع آوری 
آب های سطحی، پایتخت به 7۰۰ کیلومتر مسیر شبکه 

اصلی نیاز دارد.
معاون شهردار تهران درباره شبکه  فرعی آب های 

جمع آوری سطحی، بیان کرد: شبکه  فرعی و مویرگی 
توسط مناطق 22 گانه شهرداری تهران ساخته و به 

شبکه های اصلی متصل می شود اما برای طراحی، تحت 
نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران هستند.

به گفته صبوری دیلمی؛ اعتبارات حوزه خاک ریز 
آب در دوره مدیریت شهری فعلی نسبت به سال 1۳۹۶ 
هفت برابر و 1۳۹۴ بیش از پنج برابر افزایش یافته است. 

البته بخشی از این اعتبارات در گرانی مستهلک می شود 
اما سرعت اجرای عملیات عمرانی در این سه سال 

افزایش یافته است.
وی درباره رها کردن زباله توسط شهروندان در 

انهار، گفت: در خیابانی یک قوطی در جوی آب 
انداخته می شود؛ این رها شدن زباله ها در شبکه فرعی 

آب سبب گرفتگی می شود که پس از مدتی باید 
زباله های رهاشده در شبکه های فرعی آب، از شبکه 

اصلی آب در عمق ۴۰ متری خارج شود. نوروز سال 
گذشته آب گرفتگی دریکی از کانال های اصلی رخ 

داد که پس از تالش های فراوان، یک تشک خواب از 
کانال با ارتفاع هفت متر بیرون آورده شد.

به گفته وی، این گونه مسائل فرهنگی نظیر ننداختن 
زباله در انهار را نمی توان با جریمه شهروند حل کرد. 

شهروندان باید بدانند که هزینه جمع آوری زباله از 
کانال ها را درنهایت خودشان می پردازند.

صبوری دیلمی بابیان اینکه در زمان  بارندگی، 
در بیشتر نقاط دارای گرفتگی، گروه های مستقر رفع 

مشکل حضور دارند چراکه می دانند در صورت 

بارندگی شدید در گلوگاه آب گرفتگی ایجاد 
می شود، افزود: ۴۰ نقطه به نام گلوگاه های سیالبی در 
تهران شناسایی شده اند که اگر مشکل آن ها حل نشود 

درنهایت در زمان بارش شدید، حادثه بزرگی رخ 
می دهد. از این تعداد، 1۰ نقطه بسیار پرخطر وجود 

دارد که از سال گذشته تخریب و حذف سه گلوگاه 
انجام شده است. در حال حاضر حذف سه گلوگاه 

دیگر در دست اقدام است.
وی در ادامه بیان کرد: کانال هایی که در تهران 

طراحی می شوند برای دوره بازگشت سیل هستند یعنی 
بر اساس قوانین و قواعد کانال برای حداکثر بارش 

باران طراحی نمی شود. بلکه بر اساس دوره بازگشت 
۵۰ ساله سیل طراحی و با دوره بازگشت سیل 1۰۰ ساله 

کنترل می شوند. اگر این کانال ها با ظرفیت کامل کار 
کنند می توانند سیل ۵۰ ساله را از خود عبور دهند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، درباره 

چگونگی تأمین آب دریاچه چیتگر، توضیح داد: برای 
تأمین آب دریاچه چیتگر شهرداری تهران توافقی با 

سازمان آب منطقه ای دارد که سالیانه یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار مترمربع آب از رودخانه کن خریداری می شود. 
پس از خریداری آب به صورت کامل تصفیه و وارد 

دریاچه می شود. ضمناً در طول سال آب دریاچه 
به صورت مستمر با ظرفیت ۴۰۰ لیتر در ثانیه در حال 

تصفیه است. آب رودخانه کن جزو آب های سطحی 
است که در فصل زمستان شهرداری تهران تنها یک بار 

اجازه خریداری آب از این رودخانه را دارد.

علیرضا اصغرزاده- بحران محیط زیست که 
امروزه به یک مسئله جدی و قابل تأمل بدل شده، 

حاصل دخالت و بهره وری نامعقول انسان از طبیعت 
پیرامون خود است. امروزه این خطر وجود دارد 

که انسان زمین سکونتگاه و کشت پذیر خود را به 
نابودی بکشاند. به طوری که گستردگی و اهمیت 
این موضوع، توجه دانشمندان را برای نجات آن 

است. برانگیخته 
به گزارش صدای اصالحات، در دهه های اخیر 

تغییرات زیست محیطی مانند تغییرات آب وهوا، 
چالش های اساسي را براي امنیت انساني در سراسر 

جهان ایجاد کرده است که فوری ترین تأثیر آن 
را می توان بحران کمیابي منابع زیستي نام برد. 
اگرچه این بحران عامل فوري در شکل گیری 

جنگ نیست، اما فشارهایي را پدید می آورد که 
موجب تشدید احساسات و برانگیختن برخوردهاي 
قومي، اضطراب ها، آشوب ها و شورش ها می شود. 
تولید و مصرف انرژي، انتشار گازهاي گلخانه ای، 
صنعتي و شهري شدن که در اواخر سده بیستم به 

پدیده های جهاني تبدیل شدند، به مشکالت جدي 
زیست محیطی مانند تحلیل رفتن منابع، دگرگوني 

آب وهوایي، آلودگي فراگیر و افزایش جمعیت 
منجر گردیده اند. جامعه های مصرفي این مشکالت 

زیست محیطی را از راه بهره برداری کالن از منابع 
طبیعي، فرایندهاي آلوده کننده و زیرساخت های 
حمل ونقلی که ایجاد کرده اند، تشدید نموده اند. 

واکنش به بحران زیست محیطی در حال گسترش 
فراگیر بوده و اشکال گوناگوني پیداکرده است. 

ایران نیز همواره در معرض تهدیدات زیست محیطی 
قرار داشته است. عواملي همچون تأمین انرژي و 

دستیابي به آن، آلودگي آب رودخانه ها و دریاها، 
خشک سالی، تغییرات آب وهوا و افزایش جمعیت 

و مهاجرت در ایجاد ناامني و بر هم زدن نظم 
عمومي و از همه مهم تر بر امنیت ملي ایران، تأثیرات 

قابل توجهی دارند.
* مدیریت ناپایدار منابع آبی

به دلیل قرار گرفتن ایران دریکی از مناطق 
خشک و نیمه خشک و محدودیت منابع آبی، به جز 

نوار شمالی کشور و بخش هایی از غرب کشور، 
سایر مناطق کشور همواره با محدودیت آب مواجه 
است و این وضعیت در بخش های مرکزی، جنوبی، 

جنوب شرق و جنوب غرب کشور بیشتر قابل مشاهده 
است. وجود دو منطقه کویری در مرکز ایران نیز به 

محدودیت های آب رسانی به مناطق وسیعی از کشور 
افزوده است. ازآنجاکه دیگر امکان جمع آوری و 

احداث سدهای جدید آب در کشور وجود ندارد و 
تا جایی که این امکان وجود داشت دریکی دو دهه 
اخیر انجام شده است. همچنین از سوی دیگر، امکان 

انتقال آب از مناطق پُرآب کشور به مناطق خشک 
و کم آب نیز بیشتر از میزان فعلی امکان پذیر نبوده 
و امکان جابه جایی آب بین حوزه های آبی وجود 

ندارد؛ که موجب شده ایران جزء کشورهای دارای 
تنش آبی محسوب گردد.

یکی از چالش های مهم زیست محیطی در 
بحران کم آبی، مدیریت ناپایدار منابع آبی است. 
چراکه درگذشته سامانه های استحصال سنتی آب 

نظیر چشمه ها و قنوات و نهرهای سنتی به نوعی 
طراحی شده بودند که بهره برداری از منابع متناسب با 
توان منبع انجام گیرد؛ این در حالی است که امروزه 

برنامه بهره برداری از آب های سطحی بر اساس 
برنامه های بلندمدت تنظیم و اجرایی می گردد. به 

این شرح که بهره برداری از آب زیرزمینی تا میزان 
۸۰ درصد تغذیه صورت گرفته و در شرایط اقلیم 
خاص منطقه، عدم توجه به میزان کسری دریافتی 

هرسال و عدم اعمال سیاست صرفه جویی متناسب با 
کاهش دریافت ساالنه منجر به وقوع کاهش سطح 

آب زیرزمینی، کاهش رطوبت سطحی زمین، از 
بین رفتن پوشش گیاهی و رشد سریع وسعت مناطق 

تولیدکننده گردوغبار و … گردیده است.
* افزایش بحران کم آبی در کشور

در همین راستا احد وظیفه، رئیس مرکز ملی 
خشک سالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، 

در گفت وگو با صدای اصالحات اظهار داشت: 
متأسفانه بحران کم آبی در کشور افزایش یافته و 

تغییرات اقلیمی نیز در وضعیت قرمز دارد و شاهد 
رشد بی سابقه فرونشست ها در مناطق مختلف کشور 

هستیم. متأسفانه دشت های به سمت خشک شدن 
پیش می رود و به بیابان تبدیل شدند و افزایش سیل 

در مناطق مختلف کشور نشان از این دارد که ما 
با طبیعت پیکار کردیم. هر کوهی و هر دشتی که 
وجود داشته جاده سازی کردیم و بافت خاک را 
عوض کردیم همین موضوعات نقطه شروع سیل 

هستند.
به گزارش صدای اصالحات، ایران در منطقه ای 

قرار دارد که متوسط بارش ساالنه آن تا قبل از 
خشک سالی اخیر به حدود 2۵۰ میلی متر در سال 
می رسید. در حال حاضر میزان متوسط بارندگی 

ایران در حد 2۳۶ میلی متر گزارش شده است که این 
میزان تقریباً یک سوم میانگین جهانی و ۳۵ درصد 

متوسط بارندگی آسیا و نیز پتانسیل میزان تبخیر آن 

حدود سه برابر میانگین جهانی است. بر این اساس 
کل دریافت ساالنه بر اساس متوسط بلندمدت با 

احتساب آمار 2۰ سال اخیر، به میزان ۴۳۰ میلیارد 
مترمکعب رسیده است. بررسی آمار ۴۵ ساله نشان 
می دهد که در یک دوره خشک سالی حاد در دهه 

۴۰، حجم بارش کشور در یک سال به کمتر از 2۰۰ 
میلیارد مترمکعب تنزل پیداکرده است، درحالی که 

در یک ترسالی در دهه ۵۰، کل دریافت بارش 
به حدود ۵۸۰ میلیارد مترمکعب نیز رسیده است. 

مالحظه می شود که تناوب ترسالی و خشک سالی در 
ایران یک پدیده کاماًل طبیعی و از خصوصیات اقلیم 

این منطقه است. متأسفانه در 2۳ سال اخیر میزان 
دریافت بارش ساالنه در کشور به شدت کاهش 

پیداکرده، به طوری که در پانزده سال اخیر دریافت 
کل بارش تقریباً در حد »سطح متوسط« بوده است. 

متأسفانه در بین پانزده سال آبی اخیر، هشت سال 
کشور کم تر از متوسط بلندمدت بارش دریافت 

کرده، این در حالی  است که در هفت سال بقیه هم 
میزان بارش در اغلب سال ها افزایش چشم گیری 

باالتر از سطح متوسط نداشته است. طبیعی است که 
این میزان کاهش در طول یک بازه بلندمدت، بر 

شرایط زمینی اثرات مستقیم و غیرمستقیم داشته که 
به عنوان بحران زیست محیطی همواره در کمین ایران 

خواهد بود.
*بحران افزایش فشار بر منابع طبیعی

یکی از اثرات مشخص کاهش میزان بارش و 
عدم تغذیه مناسب ذخایر آبی، کاهش تدریجی 

پوشش گیاهی و افزایش فقر مراتع است. متأسفانه 
در شرایط کم آبی و کاهش بارش ها نه تنها پوشش 

گیاهی در عرصه های منابع طبیعی رو به کاهش 
می رود، بلکه به دلیل عدم اعمال برنامه های کاهش 

برداشت و ثابت ماندن میزان استفاده از منابع 
به خصوص آب و پوشش گیاهی مراتع و حتی 

افزایش مصرف به دلیل افزایش تقاضای ناشی از 
افزایش جمعیت، مهاجرت روستائیان و تغییر الگوی 

مصرف، فشار بر منابع طبیعی به شدت افزایش 
پیدا می کند. این فشار چند برابر به منابع طبیعی 

که متأسفانه امروز در اغلب نقاط کشور شاهد آن 
هستیم، موجب از دست رفتن سریع پوشش گیاهی 

زمین، نابودی جنگل ها، به هم خوردگی خاک 
سطحی و تولید توفان های گردوغبار و آلودگی های 

می گردد. زیست محیطی 
در همین راستا پروفسور پرویز کردوانی، 

پدر علم کویر شناسی ایران در گفت وگو با 
صدای اصالحات اظهار داشت: ضعف مدیریتی، 

قاچاق چوب و خاک، تغییر کاربری برای ساخت 
شهرک های صنعتی، واگذاری و تخریب جنگل های 

هیرکانی، جنگل سوزی، سیل و رانش زمین و 
همین طور تبدیل جنگل های شمال کشور به مخازن 

فاضالب و زباله ازجمله دالیل نابودی جنگل های 
ایران است.

این کارشناس و محقق محیط زیستی گفت: 
یکی دیگر از عوامل اصلی نابودی جنگل های 
ایران غارت و چپاول خاک جنگل ها است که 

امروز به شدت در حال افزایش است. اساساً چهار 
نوع خاک به خارج از کشور صادر می شود که 

متعلق به جنگل های داخلی است. متأسفانه امروز از 
جنگل های هیرکانی خاک را قاچاق می کنند و در 
بازارهای منطقه این خاک ها را تا کیلویی 12 هزار 

تومان تا 1۴ هزار تومان می فروشند.
پروفسور پرویز کردوانی، پدر علم کویر شناسی 

ایران، در پایان به صدای اصالحات گفت: البته 
قاچاق خاک تنها مختص به جنگل های هیرکانی 

نیست بلکه خاک جزیره هرمز واقع در جنوبی ترین 
نقطه جغرافیایی ایران نیز از دست قاچاقچیان خاک 
جان سالم به درنبرده است. در جزیره هرمز 7۰ نوع 

رنگ خاک وجود دارد متأسفانه بومیان منطقه خاک 
را قاب می گیرند و کادو می دهند. حتی این خاک 
غذای مردم را تشکیل می دهد به این ترتیب که در 

ظرف بزرگی یک ال خاک می ریزند و یک ال ماهی 
و دوباره همین کار را ادامه می دهند تا ظرف پر شود 

بعد از گذشت چند ماه گوشت باقی مانده در ظرف 
را بر روی آتش سرخ می کنند که این موضوعات 
همه و همه دست به دست هم داده تا چرخه نابودی 

جنگل ها و خاک ایران کامل شود.
*بحران آلودگی محیط زیست

مسئله آلودگی یکی از مهم ترین و حادترین 
مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به 

شمار می رود چراکه از اعماق چند هزار متری زمین 
گرفته تا معادن، آب های تحت االرضی، بیوسفر، 

تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلندپرواز و 
جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد 

تهدید قرار داده است. آلودگی برای افراد مختلف 
مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن 

است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب آلوده 
را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که 

یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می رساند، 
آلودگی محسوب می گردد؛ اما تعریف جامع 

و کامل آلودگی محیط زیست بیان کننده وجود 
یک یا چند ماده آلوده کننده در محیط زیست 

به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه طبیعی را 
به طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا 
آثار و ابنیه باشد تغییر دهد؛ به بیان ساده تر، هرگاه 
ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر 
محیطی شوند و تعادل طبیعی آن ها را بر هم بزنند 
نشان دهنده آلودگی است. آلودگی هوا، آلودگی 
آب و آلودگی خاک می تواند آثار مخربی روی 

محیط زیست ایجاد کند؛ که اخیراً موجب گردیده 
ایران با خطرات زیست محیطی مهم دیگری نیز 

مواجه گردد. ازجمله آلودگی های محیطی که اثرات 
پیدا و پنهان زیادی بر جسم و روان شهروندان دارد، 

آلودگی هوا است. آالینده های هوا، تنها در تهران 
منجر به مرگ ساالنه بیش از ۵ هزار و پانصد نفربر 

اثر بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی می شوند!
در همین راستا احد وظیفه، رئیس مرکز ملی 

خشک سالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، 
درباره آلودگی هوا که از اثرات سوء تغییرات 

اقلیمی به حساب می آید به صدای اصالحات 
گفت: سال گذشته چندین هفته مدارس به علت 
آلودگی هوا تعطیل بودند متأسفانه تلفاتی که در 
کالن شهرهایی نظیر تهران، مشهد و اصفهان و... 

برای آلودگی هوا دادیم کم نیستند. اثرات آلودگی 
هوابر ابنیه ساختمانی و یا حتی خاک که منجر به 

آلودگی خاک می شود کم نیستند که باید برای از 
بین بردن آلودگی هوا چاره ای لحاظ کرد وگرنه 

این آلودگی هوا که در ماه های آینده اتفاق خواهد 
افتاد با توجه به شرایط کرونایی موجود قطعاً منجر به 

فاجعه انسانی خواهد شد.

به گزارش صدای اصالحات، در دهه اخیر 
افزایش شدید توفان های گردوغبار نیز یکی دیگر 

از بحران های زیست محیطی ایران است که فراوانی 
وقوع آن ها در ۵۰ سال اخیر به شدت افزایش یافته، 

به نحوی که تنها در طول چند سال اخیر 1۰ برابر 
شده است. از بین رفتن منابع زیست انسانی در مناطق 

تحت تأثیر، مهاجرت جوامع روستایی و شهری، 
افزایش میزان خسارات و حوادث جاده ای و بروز 
اختالل در شبکه حمل ونقل، افزایش آلودگی های 

زیست محیطی در شهرها و گسترش شیوع 
بیماری های قلبی تنفسی و نیز بیماری های چشمی 

تنها بخشی از پیامدهای مخرب این پدیده است 
که سالمت جوامع زیست انسانی را مورد تهدید 

قرار داده است. از طرفی تخریب خاک و افت 
حاصلخیزی اراضی در مناطق برداشت و متأثر از 

این پدیده، عامل بروز تخریب سرزمین، فقر پوشش 
گیاهی خاک و درنتیجه بیابان زایی است.

درنهایت برای عبور از چالش های زیست محیطی 
و پیشبرد توسعه پایدار، ایجاد مدیریت واحد و 

یکپارچه از طریق اجماع دولت، بهزیستی، سازمان 
منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، شهرداری و 

تمامی ارگان های ذی ربط ضرورت دارد. چراکه 
این هم افزایی با بهره گیری از قوانین سازمان ملل و 
تجارب کالن شهرهای جهانی، می تواند گامی مؤثر 
در راستای حل معضالت و بحران های محیط زیست 

باشد که اگر این امر محقق نشود تهدیدات 
زیست محیطی امنیت ملي ایران را به خطر خواهد 

انداخت.

دانش آموزان مناطق محروم قربانیان کم کاری دولت تدبیر و امید؛
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اوت کاهش داشت. ماه  به  نسبت  معادل هفت درصد  1۴ سنت  میالدی گذشته سه دالر و  ماه  ایران در  نفت سنگین  قیمت  داد  نشان  اوپک  ماهانه  جدیدترین گزارش 

1۴ سنت معادل هفت  ۴۵ دالر و هفت سنت در اوت، سه دالر و  باقیمت  ۹۳ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه  ۴1 دالر و  به  ایران در سپتامبر  قیمت نفت سنگین 
داشت. درصد کاهش 

بوده است. 2۳ سنت در مدت مشابه سال گذشته  ۶2 دالر و  با  ۶۴ سنت در هر بشکه در مقایسه  ۳۹ دالر و  تاکنون   2۰2۰ ابتدای سال  از  ایران  میانگین قیمت نفت سنگین 

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از وضعیت بازار 
ارز و طال در روزهای اخیر گفت: اقتصاد کشور از خودتحریمی در عذاب است.
محمدرضا میرتاج الدینی با انتقاد از وضعیت بازار ارز و طال در روزهای اخیر 

گفت: متأسفانه سیر صعودی نرخ ها در بازار به مشکالت عدیده ای برای مردم منجر 
شده و وضعیت معیشت آن ها را سخت کرده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه دولت باید هر چه 
سریع تر نسبت به ساماندهی وضعیت بازار اقدام کند، افزود: متأسفانه نوسانات ارزی 

بیشترین اثر منفی را بر وضعیت معیشت مردم گذاشته و از این رو دولت و بانک 
مرکزی باید هرچه سریعتر با ارائه برنامه مشخص، ساماندهی وضعیت بازار را رقم بزنند.

میرتاج الدینی با بیان اینکه افزایش بی رویه نرخ ارز همه کاالها را متأثر کرده و 
به کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر شده است، تصریح کرد: متأسفانه بی ثباتی 

اقتصادی، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی را در تنگنا قرار داده است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست های بانک مرکزی، گفت: متأسفانه 
دولت سیاست دست روی دست گذاشتن را انتخاب کرده که این خود وضعیت فعلی 

را رقم زده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سیاست های رئیس کل جدید 
بانک مرکزی نیز پاسخگوی وضعیت بازار نبوده است، افزود: ما قبول داریم که در 

شرایط تحریم های ظالمانه ای قرار داریم اما نباید از این مهم غافل شویم که تحریم های 
داخلی بیش از تحریم های خارجی فلج کننده بوده است.

میرتاج الدینی با تأکید بر اینکه سیاست های دولت در شرایط جنگ اقتصادی باید 
به سمتی هدایت شود که تولیدکننده واقعی مورد حمایت قرار گیرد گفت: متأسفانه در 
شرایط فعلی سوءمدیریت های داخلی و خود تحریمی ها بیش از اعمال محدودیت های 

خارجی اثرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از بخشنامه های بانک مرکزی جلوی واردات 

کاالها و اقالم ضروری را گرفته است تصریح کرد این نوع سیاستگذاری ها مصداق 
خودتحریمی بوده، از این رو باید در این نوع مدیریت های این چنینی تجدید نظر کرد.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، با تأکید بر اینکه برخی 
تصمیمات نقل و انتقال ارزهای حاصل از صادرات را نیز به کشور مختل کرده است، 

ادامه داد: بارها نسبت به رایزنی بانک مرکزی با شورای گفتگوی بخش صادرات 
تأکید داشته ایم اما این مهم هیچ گاه جدی گرفته نشد.

وی با بیان اینکه گوش شنوایی در مجموعه تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، 
گفت: متأسفانه دپو شدن کاالها در گمرکات کشور نشان می دهد که ما از خود 

تحریمی بیش از تحریم های خارجی در سختی هستیم و اگر همین کاالهای انبار شده 
در گمرک ها به کشور وارد شوند، به طور حتم بسیاری از مشکالت کاهش خواهند 

یافت.
میرتاج الدینی ادامه داد: بسیاری از موارد دپو شده در انبارها و گمرک ها مواد 

اولیه کاالهای تولیدی در داخل کشور هستند که این خود تولید را در کشور با مشکل 
کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: باید هرچه سریع تر با انجام کار کارشناسی زمینه بازگشت قیمت ها به شرایط قبل 

فراهم شود.

علیرضا اصغرزاده- تضعیف ارزش پول 
ملی مرگی خاموش برای اقتصاد هر کشور 

است که در ایران اتفاق افتاده و متأسفانه تیم 
اقتصادی دولت به اصطالح تدبیر و امید بر این 

واقعیت چشم بسته!
به گزارش صدای اصالحات، ارزش پول 

ملی، متأثر از عوامل متعددی است که مهم ترین 
آن جریان تورمی است که در داخل شکل 

می گیرد البته ضعف تولید صنعتی و فقدان یک 
نظام ارزی باز در ایران، دالیل دیگر سقوط 

ارزش پول ملی محسوب می شوند.
*مهم ترین دالیل کاهش ارزش 

ریال
اقتدار پولی یک کشور بستگی به مناسبات 

بازرگانی بین المللی، روابط دیپلماتیک و 
همکاری با نهادهایی نظیر سازمان تجارت 

جهانی دارد. از دید کارشناسان، تحریم ها و 
تیرگی مناسبات بین  المللی، در کنار ناتوانی 

دولت تدبیر و امید در عرصه مهار تورم، 
مهم ترین دالیل کاهش ارزش ریال و قدرت 

پولی ایران در بازار ارزی بین المللی است. 
کارشناسان اقتصادی درعین حال تأکید 

می ورزند که با توجه به تورم شدید، اگر ایران 
میان پول ملی خود و ارزهای بین المللی ارتباط 

آزاد برقرار می کرد انفجار قیمت ارزهای 
خارجی تا حدی مهار می شد.

واضح است که ارزش برابری پول ملی 
با سایر ارزها، نتیجه معامالت و مراودات 

در مقادیر عرضه شده و خریداران ارز است. 
مهم ترین بخش های تأمین عرضه ارز، انواع 
مختلف صادرات اعم از کاال و خدمات و 

بیشترین هدف خریداران ارز، واردات انواع 
کاال است. متأسفانه درنتیجه جنگ روانی 

دشمنان و ایجاد نگرانی های عمومی به غیراز 
صادرات و واردات معمول، دالالن و افرادی 

که به جهت نگهداشت میزان ارزش دارایی 
خود اقدام به تبدیل دارایی ریالی خود 

به ارز سایر کشورها می کنند نیز به جمع 
عرضه کنندگان و متقاضیان ارز اضافه می شوند. 

واضح است که گروه های اشاره شده، خریدار 
یا فروشنده دائمی بازار ارز نبوده، لیکن بیشتر 
به تبع تغییرات نرخ ارز که عمدتاً با نابسامانی 
خریدوفروش ارز رخ می دهد، در این بازار 

متالطم دخالت می کنند که البته باید اعتراف 
کرد که تأثیر بسزایی در ایجاد هرج ومرج در 

این مراودات دارند.
فراهم کردن ارز الزم برای بخش عمده ای 

از نیاز وارداتی که اقالم مصرفی و سرمایه ای 
را شامل می شود وابستگی تقریباً کاملی به ارز 
حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده های 
پتروشیمی دارد و زمانی که به هر علت صادر 

کردن و یا دریافت وجوه ارزی آن ها با اشکال 
مواجه شود، وظیفه فراهم کردن ارز الزم برای 

واردات به عهده صادرات غیرنفتی شامل فرش، 
پسته و … قرار می گیرد. بدیهی است که در 

چنین شرایطی، سایر درخواست های تأمین 
ارز همچون ارز مسافرتی، دانشجویی و… 
مزید بر نیازهای اقالم وارداتی شده و سبب 

افزایش فشار بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 
می شود.

* رشد اقتصادی ۳ و نیم درصدی منفی در 
سه ماهه اول سال جاری

آمار منتشرشده از مرکز آمار در سه ماهه 
اول سال جاری مبنی بر رشد اقتصادی ۳ و نیم 
درصدی منفی با نفت، نشان می دهد وضعیت 
رشد اقتصادی کشور هرسال بدتر از سال قبل 

می شود، وضعیتی که به شدت بر روی تولید 
کشور تأثیر دارد به نحوی که آمارهای تولید ده 

سال گذشته با آمارهای یکی دو سال گذشته 
بسیار فاصله دارد و عقب ماندگی بسیار جدی 

در عرصه تولید به وجود آورده است. دولت ها 
دائماً از منابع بانک مرکزی استفاده کردند و بر 

پایه پولی فشار آوردند.
به خصوص دولت ها وقتی در پایان دوره 
فعالیت خود قرار می گیرند ترمز کنترل های 

الزم را بر شاخص های اصلی اقتصادی از دست 
می دهند و تصمیماتی اتخاذ می کنند که موجب 

تشدید کاهش ارزش پول ملی می شود.
* نرخ برابری ریال ایران در برابر دالر 

آمریکا 1۳7 درصد سقوط کرده است!
بر همین اساس آمار ها نشان می دهد نرخ 

برابری ریال ایران در برابر دالر آمریکا تنها طی 
یک سال گذشته بیش از 1۳7 درصد سقوط 

کرده و بهای دالر از 11 هزار و ۵۰۰ تومان به 
۳1 هزار و 7۰۰ تومان رسیده و هم زمان نرخ 

تورم اقتصاد ایران به 2۶ درصد رسیده است لذا 
این آمار نشان دهنده عمق فاجعه اقتصادی است 

که به دست تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید 
محقق شده!

باید بپذیریم که علت اصلی و اساسی 
کاهش ارزش پول ملی سیاست های غلط و 

ناشیانه دولتی بوده که تحریم فقط در بروز و 
تشدید آن مؤثر بوده است. چاره این درد که 

فضای تنفس قشر متوسط و ضعیف را هرروزه 
تنگ تر کرده، فقط و فقط در دستان مدیران 

انتخابی خود ماست نه در دست دشمنان ما.
* قیمت ها روزبه روز در حال افزایش است
از طرف دیگر با باال رفتن قیمت کاال های 

مصرفی و افت شاخص بورس هجوم مردم 
به بازار هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طال 
و سکه شدت گرفته و به تبع آن قیمت دالر 

آمریکا به بیش از ۳1 هزار تومان رسیده است 
همچنین قیمت سکه نیز از 1۶ میلیون تومان 

فراتر رفته است.
در شرایطی که قیمت ها روزبه روز در حال 

افزایش است چطور می توان عنوان کرد که 
اوضاع کشور ما از فالن کشور اروپایی بهتر 

است؟! کاش تیم اقتصادی دولت همان فردی 
که مسئول ثابت نگه داشتن نرخ یارانه به مبلغ 

۴۵ هزار تومان بود را مسئول حفظ ارزش پولی 
قرار می دادند تا در این یک سال باقی مانده از 

عمر دولت بی تدبیر دوازدهم کمر مردم خم تر 
نمی شد!

* برای حفظ ارزش پول چه باید 
کرد؟

به هر ترتیب ارزش پول ملی زمانی اضافه 
می شود که ارز موردنیاز برای واردات به جای 

درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده های آن، 
از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش های 

غیرنفتی تأمین شود. ایجاد و افزایش هرساله 
نهادها و بخش های غیرمفید و ناکارآمد که از 

بودجه عمومی کشور ارتزاق می کنند، نتیجه 
درآمدهای دالرهای نفتی است. بدیهی است 
که زدن این شاخ و برگ های زائد در بودجه 

عمومی کشور حجم بودجه را تا یک سوم 
کاهش داده و نیاز دولت برای تأمین بودجه 

و ورود دالرهای نفتی به بازار از طرفی و 
استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر، 

کاهش ارزش پول ملی را به حد زیادی تقلیل 
خواهد داد. تصمیمات جزیره ای که هرازگاهی 

توسط وزارتخانه های مختلف بدون توجه به 
مصلحت عمومی کشور گرفته می شود، مانند 

افزایش چند برابری قیمت خودرو توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت 
دومینو اسباب گرانی های وحشتناک روزهای 

اخیر را ایجاد کرده، ازجمله نگرش بخشی 
وزارتخانه ها است که می بایست توسط رئیس 
دولت مهار و هدایت شود؛ البته درصورتی که 

اراده ای برای منظور وجود داشته باشد.
به گزارش صدای اصالحات، در شرایط 

عدم ثبات اقتصادی، بازار از آرامش و 
پیش بینی پذیری نسبی برخوردار نیست و آینده 

به شدت تابع تصمیمات سیاسی و متغیر است 
یعنی بجای اینکه بازار تابع منطق اقتصادی 
باشد، به تصمیمات واکنش نشان می دهد. 
در این وضعیت، تصمیمات سیاسی تقریباً 

غیرقابل پیش بینی بوده و متعاقباً، پیش بینی های 
اقتصادی کم دقت می شوند لذا تنها راه حل 

برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد ایران 
منتظر نشستن برای پایان کار دولت دوازدهم 

است بلکه شاید دولت بعدی با استفاده از 
راهکارهای اقتصادی مناسب گره از این 

نابسامانی بازکرده و جان تازه ای به اقتصاد بیمار 
ایران تزریق کند.

تعمیرکاران  اتحادیه  رئیس 
اینکه  از  با گالیه  تهران  خودرو 

دست دوم  قطعات  اوراقچی ها 
وارد  از کشورهای همسایه  را 

از  استفاده  گفت:  می کنند، 
به هیچ عنوان  دست دوم  قطعات 
عمر  چراکه  نیست،  قابل قبول 

را کرده اند. خود 
به گزارش صدای 

آئین  نیک  علیرضا  اصالحات، 
با گران شدن  اینکه  به  اشاره  با 

مردم  خودرو قدرت خرید 
کاهش  خودروها  تعمیر  برای 
داشت:  اظهار  است  پیداکرده 

به  یدکی  قطعات  بازار  متأسفانه 
است  نابسامان  قابل توجهی  طرز 

اوراقچی ها  برخی  به نحوی که 
استفاده کرده و  این فرصت  از 

به مردم  را  قطعات دست دوم 
می فروشند.

مردم  البته  این که  بابیان  وی 
به خرید  زیادی  تمایل  هم 

افزود:  دارند،  قطعات دست دوم 

که  قطعات  این  پایین  قیمت 
هستند  غیراستاندارد  بعضاً 
برای  را  زیادی  مشکالت 

به وجود  مردم  و  تعمیرکاران 
بعد  به نحوی که  است  آورده 

قطعات خودروها  این  نصب  از 
مردم  و  به سرعت خراب شده 

تعمیر  برای  باز  مجبورند 
مراجعه  تعمیرگاه  به  خودرو 

. کنند
تعمیرکاران  اتحادیه  رئیس 

اینکه  از  با گالیه  تهران  خودرو 
دست دوم  قطعات  اوراقچی ها 
وارد  از کشورهای همسایه  را 

از  استفاده  گفت:  می کنند، 
به هیچ عنوان  دست دوم  قطعات 

عمر  چراکه  نیست  قابل قبول 
بی سامانی  اما  را کرده اند  خود 

خودرو  یدکی  قطعات  بازار 
به نوعی  همه  تا  شده  عاملی 

فروش  به  اقدام  بیشتر  برای سود 
کنند. مردم  به  قطعات  این 
اینکه  بر  تأکید  با  وی 

یدکی  قطعات  از  زیادی  حجم 
وجود  بازار  در  غیراستاندارد 
دارد، تصریح کرد: هر کس 

تولید و  را  نوع قطعه ای  به هر 
نشانه  یا  و  بدون عالمت خاص 
می کند  بازار  وارد  استانداردی 

قدرت  دلیل کاهش  به  نیز  مردم 
ارزان تر  قطعات  سراغ  به  خرید 

اینجاست  جالب  و  می روند 
خود  باسلیقه  متناسب  کس  هر 

قطعات  روی  بر  را  قیمتی 
می گذارد.

اینکه  بر  تأکید  با  آئین  نیک 
که  اعالم کرده ایم  بار  چندین 

خودرو  یدکی  قطعات  بازار 
تصمیم  باید  و  است  رهاشده 

آن  مدیریت  برای  مناسبی 
متأسفانه  گفت:  شود،  اتخاذ 

توجه  موضوع  این  به  هیچ کس 
این شرایط  در  و  نمی کند 

تضییع  مصرف کنندگان  حقوق 
می شود.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم 
کرد: مطابق برخی آمارها، کارت  های 
بازرگانی یک سال مصرف طی یک 

سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹۰ برابر 
کارت هایی که تمدید می شوند، واردات 

انجام می دهند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی در گزارشی به آسیب شناسی و 
وضعیت صدور کارت های بازرگانی و 

ارائه راهکارهای اصالحی پرداخت.
در بخش آسیب های موجود درزمینه 

کارت بازرگانی به موضوع فرار مالیاتی 
به عنوان یکی از پیامدهای نتایج سوء، 
وجود کارت های بازرگانی اجاره ای 

پرداخت شد.
در حال حاضر وضعیت به گونه ای 

است که هر چند این استعالمات از طریق 
سامانه کارت بازرگانی هوشمند صورت 

می گیرد، اما اشخاص اجاره کننده کارت 
بازرگانی یا شخص وکیل، زمانی نیاز به 
تسویه حساب با گمرک و سازمان امور 

مالیاتی پیدا می کند که بخواهد همین 
کارت خود را برای یک سال دیگر 
تمدید کند.در این صورت وی باید 

برخی مراحل صدور کارت را طی کند 
و برای تمدید کارت خود مفاصاحساب 

از سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین 
اجتماعی و نیز گمرک ارائه نماید؛ اما 
اگر شخص مورد اشاره قصد تمدید 

این کارت را نداشته باشد دیگر چنین 
مواردی را نیاز نخواهد داشت. به این 

معنا که آن شخص جهت ادامه فعالیت 
خود به سراغ شخص سومی می رود و 

همین کار را برای سال بعد تکرار می کند. 
بدهی  های گمرکی و مالیاتی هم برعهده 

کسی است که کارت به نام او صادر 
شده است زیرا فرد در پایان سال مالی که 
موظف است اظهارنامه مالیاتی خود را به 
سازمان مالیاتی ارائه کند این کار را انجام 

نمی دهد.
معموال پس از چند سال سازمان 

امور مالیاتی و همچنین گمرک براساس 
محتویات پرونده ای که برای اشخاص 

صاحب کارت بازرگانی، مطابق با 
مدارکی که وی هنگام دریافت کارت 
بازرگانی ارائه کرده، به دارنده کارت 
بازرگانی مراجعه می کند و با شخصی 
مواجه می شوند که از بدهی مالیاتی و 
گمرکی معموال سنگین خود بی خبر 

است و معموال دارایی چندانی هم برای 
پرداخت این بدهی ندارد.

از طرفی تعداد چنین پرونده هایی در 
حال حاضر زیاد است و مطابق آمار های 

دریافت شده از مراجع رسمی ازجمله 
سازمان امور مالیاتی و... قسمت قابل 

توجهی از بدهی ها و معوقات مالیاتی و 
گمرکی از همین نوع هستند.

سوءاستفاده از کارت بازرگانی در 
سال  های اخیر و رشد بی سابقه کارت  های 

اجاره ای در کشور خصوصا در دوران 
تحریم، باعث ضرر های فراوانی برای 

دولت شده است. ازجمله می توان به عدم 
پرداخت مالیات، عدم پرداخت حقوق 
گمرکی، عدم شفافیت بخش تجاری، 

قاچاق کاال و ارز و... اشاره کرد.
مطابق برخی آمار ها، کارت  های 
بازرگانی یک سال مصرف طی یک 
سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹۰ 

برابر کارت هایی که تمدید می شوند، 
واردات انجام می دهند. این مسئله 

نشان دهنده تشدید آثار مخرب این 
کارت ها در سال  های اخیر است؛ به 
عبارت دیگر با علم به اینکه شخص 

دارنده کارت بازرگانی یک سال 
مصرف قصد عدم پرداخت حقوق دولت 

را دارد، سعی بر آن دارد که حداکثر 
استفاده از کارت  های مزبور را نماید.

طبق گزارش معاونت نظارت و بازرسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منتهی 

به 1۳۹۶.1۰.۳۰ معوقات مالیاتی اشخاص 
حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی 

مجموعا بالغ بر 2۸ هزار میلیارد تومان 
بوده که از این مبلغ حدود ۹ هزار میلیارد 

تومان مربوط به اصل مالیات متعلقه و مبلغ 
1۹ هزار میلیارد تومان مربوط به جرائم 
تعلق یافته است که این رقم بیش از ۴2 

درصد مجموع مالیات مستقیم و کاال 
و خدمات وصول شده کشور در سال 

1۳۹۴ است.
همچنین به لحاظ تعداد پرونده دارای 
بدهی معوق، اداره کل امور مالیاتی استان 

آذربایجان شرقی با ۳۰72 فقره و اداره 
کل امور مالیاتی شمال استان تهران با 
1۰ فقره به ترتیب بیشترین و کمترین 

پرونده را دارا هستند. همچنین اداره کل 
امور مالیاتی استان گیالن و اداره کل 
امور مالیاتی استان خراسان جنوبی به 

ترتیب با 1۳.۵ و ۰.1 میلیارد ریال دارای 
بیشترین و کمترین میزان سرانه بدهی 

مالیاتی پرونده  های مربوط به دارای 
کارت بازرگانی هستند.براساس نظر اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران این رقم قبل از برقراری ۴ درصد 
مالیات علی الحساب از وارد کنندگان 

بوده است و بعد از این برقراری عمال فرار 
مالیاتی منتفی شده است. البته در پاسخ 

به این نکته می توان با رجوع به اخبار 
و آمار های سازمان  های ذیربط ازجمله 
سازمان امور مالیاتی و... این ادعا را رد 
کرد و به جرأت می توان اذعان نمود 

علی رغم برقراری ۴ درصد مالیات علی 
الحساب کمافی السابق فرار مالیاتی و 

سوءاستفاده از کارت بازرگانی همچنان 
پابرجاست.در بررسی ۳1 اداره کل امور 

مالیاتی تا پایان عملکرد سال 1۳۹1، 
آمار ها حاکی از آن است که حدودا 

۸۴ درصد پرونده  های مربوط به کارت 
بازرگانی، مربوط به اشخاص حقیقی 
است. رقم کل بدهی  های مربوط به 

پرونده  های کارت بازرگانی در این ۳1 
اداره کل امور مالیاتی برابر با ۵2 هزار و 

7۵۵ میلیارد ریال است که ۴۵ هزار و 
2۹2 میلیارد ریال از این بدهی مربوط به 
اشخاص حقیقی و 7 هزار و ۴۶۳ میلیارد 
ریال آن به اشخاص حقوقی تعلق دارد؛ 

یعنی اشخاص حقیقی با داشتن ۸۴ درصد 
از پرونده  های مالیاتی مربوط به کارت 

بازرگانی، ۸۶ درصد از کل بدهی ها را به 
خود اختصاص داده اند.

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: پیشنهاد من 
این است نقشه راهی را که مجلس و وزارت صمت به ویژه آقای اسماعیلی که اکنون 

معاون معدنی وزارتخانه هستند و پیش از این هم رئیس کمیته معدنی مجلس بودند، 
در اجرایی شدن آن جدی باشند.اگر از معدن سخن می گوییم باید به یک مرحله مهم 

پیش از آن بپردازیم. اکتشاف مواد معدنی و معدن برای دسترسی بهتر و مطمئن تر به 
یک ذخیره معدنی از اهمیت زیادی برخوردار است تا سرمایه های ملی در پی کشف 
و شناسایی محدوده های امیدبخش از سوی بخش خصوصی و سازمان هایی که کار 

موازی درزمینه اکتشاف انجام می دهند تلف نشود. جلوگیری از حیف و میل سرمایه ها 
در این بخش مستلزم بهره گیری از توان سازمانی است که کار تخصصی و وظیفه 

قانونی اش، اکتشاف است و بخش خصوصی باید آن را مطالبه کند.
در همین راستا محمدباقر دری، معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

معدنی کشور گفت وگویی انجام داده است. متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید.* 
اعداد و ارقام درباره ذخایر معدنی ایران به تکرار گفته شده است. از اعداد عبور کنیم و 
به این موضوع بپردازیم که چرا سازمان زمین شناسی، معاونتی با عنوان اکتشاف دارد و 

هدف و مأموریت اصلی آن چیست؟
هر علمی باید روزی فایده ای داشته باشد. مطالعه زمین شناسی به خودی خود ارزش 

چندانی ندارد. باید بتوانیم از علوم زمین برای بهبود زندگی و آینده بشر استفاده کنیم. 
اینکه یک نقشه زمین شناسی تهیه می شود زمینه ای برای کارهای عمرانی، راه سازی 
و یکی از کاربردهای آن اکتشاف مواد معدنی و معدن است. سازمان زمین شناسی 

در تکمیل مطالعات علوم زمین و استفاده بهینه از فواید آن و تولید ثروت به مطالعات 
اکتشافی مواد معدنی می پردازد. شاید نخستین نکته در پاسخ به اینکه چرا به مطالعه علوم 

زمین می پردازیم، بحث معدن و اکتشاف به میان می آید.* چرا معاونت اکتشاف به 
وجود آمد؟

به خاطر اهمیتی که اکتشاف مواد معدنی دارد یک معاونت جدا به وجود آمد و 
پیوسته از بدو تأسیس سازمان در امر اکتشاف شرکت داشته است. وقتی شاخه های علوم 

را تقسیم بندی می کنیم بخش معدن جایگاه ویژه ای دارد. نوع مطالعه و نوع نگاهی که 
سازمان زمین شناسی دارد با نوع نگاهی که سازمان ها، دستگاه ها و شرکت های مختلف 
دارند، متفاوت است. برای سازمان زمین شناسی به عنوان یک سازمان حاکمیتی، کمتر 

بحث اقتصادی مطرح است. سازمان روی زمین به دنبال تمام مواد معدنی به طور عام است 
و مطالعه می کند تا ببیند پتانسیل دارد یا نه؟ شاید برای بخش خصوصی کار در یک ورقه 

1۰۰ هزار یا 2۵۰ هزار چنانچه ماده معدنی ای وجود نداشته باشد، توجیهی ندارد ولی 
سازمان زمین شناسی به عنوان دستگاه حاکمیتی این مطالعه را متقبل می شود و کارها و 

اطالعات پایه را برای استفاده دستگاه های دولتی و بخش خصوصی آماده می کند.

نفت سنگین ایران ارزان شد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

تیم اقتصادی دولت 
گوش شنوایی ندارد

صدای اصالحات گزارش می دهد؛
سیاست های ناشیانه دولت سبب

اقتصاد ایران مرگ خاموش  کاهش ارزش پول ملی شد!
*راه حل احیای ارزش پول ملی چیست؟

پای اوراقچی ها به سهم خواهی از افزایش قیمت خودرو باز شد؛
فروش قطعات یدکی دست دوم 

کشورهای همسایه برای تعمیر خودروها!

مرکز پژوهش های مجلس:
کارت های بازرگانی یک سال مصرف 90 برابر 
کارت های تمدیدی واردات انجام می دهند!

معاون سازمان زمین شناسی:
معاون معدنی وزیر صمت نقشه 

راه معدن را اجرا نمی کند

اقتصاد7
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پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
هواداران  به  پیامی خطاب  در 

رسن  بشار  جدایی  با  خود  مخالفت 
را اعالم کرد.

پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
هواداران  به  مهمی خطاب  پیام  در 

با  مخالفت خود  بر  تاکید  بر  عالوه 
بازیکنان،  سایر  و  رسن  بشار  جدایی 

تیم  مشکالت  کرد  امیدواری  ابراز 
به زودی حل شود.

پیام آمده:  این  در 
هواداران  نگرانی های  به  توجه  با 
را ضروری  نکات  برخی  عزیز ذکر 

دانم؛ می 
فصل  بازیکنان  به  امروز  باشگاه 

داده  قول  بر خالف  قبل گفته 
مالی  مشکالت  خاطر  به  فعال  شده 

و اولویت در  پرداخت به آقای 
پرداختی  توانیم  نمی  عزیز  برانکوی 

باشیم. داشته 
باغیرت  و  ساز  تاریخ  بازیکنان 

به  توجه  با  تصور می کردند 
بدهی  تامین  بر  مبنی  اظهارنظرها 

مشکل حل شده  این  برانکو  به 
و  پس از دو سه بار منتفی شدن 

مطالبات  باقیمانده  پرداخت  وعده 
طلب  حتما  مهر  بیستم  ها  آپشن  و 
اکنون  اما  پرداخت می شود  شان 
به  باشگاه  معادالت  شده  مشخص 

برانکو  آقای  هم خورده و طلب 
همچنین  و  نشده  تامین  کامل  بطور 

به  پرداخت  توان  اکنون  باشگاه 
زحمتکش  بازیکنان  ندارد.  را  آنها 
این موضوع و  از  با آگاهی  تیم هم 

تمرین  در  آمده،  به وجود  مشکالت 
یافت.  خواهند  حضور  امروز 
از  قبل  مسائل  این  کاش 

پرداخت  موعد  و  تمرینات  شروع 
آنها  به  مشترک  در یک جلسه 

اغلب  قرارداد  ضمنا  می شد.  اعالم 
یک چهارم  ما  پرافتخار  بازیکنان 

و  تیم ها است  برخی  قرارداد  پایه 
در  افتخارآفرینی  صورت  در  آنها 

۵۰ درصد  ۳۰ تا  لیگ و آسیا حدود 
همین  می کنند.  دریافت  آپشن 

قرارداد  های  آپشن  بودند که  نفرات 
لیگ  اواخر  را  لیگ هجدهم 

۳۰ درصد  نوزدهم و پس از کسر 
همکاری  نهایت  و  کردند  دریافت 

اند و در  با باشگاه خود داشته  را 
بزرگ  باشگاه  تاریخ سازان  زمره 

نهایت  شایسته  و  هستند  پرسپولیس 
نکنیم  فراموش  و  تقدیر  و  احترام 
امکانات  کمترین  با  بازیکنان  این 

به  توانستند  از خود گذشتگی  با  و 
هواداران  از  کنند.  پیدا  راه  فینال 

مراقب  کنم  می  خواهش  عزیز 
بین  اختالف  ایجاد  دنبال  که  کسانی 

باشند. هستند،  بازیکنان  و  شما 
قرارداد  مشکل  امیدوارم  ضمنا 

مثل  تیم  باتعصب  نفرات  برخی 
زادگان،  کنعانی  زاده،  خلیل 

با مذاکرات  و....  نادری، رادوشویچ 
و فصل شود  منطقی حل  فضایی  در 

ما جدا  از جمع  بازیکنی  هیچ  و 
به  ها  تیم  دیگر  پیشنهادات  و  نشود 
نشود. دردسرساز  هم  نفرات  برخی 

با  به شدت  می کنم  تاکید 
و  مخالفم  عزیز  بشار  جدایی 

را  بشار  با جدایی  من  مخالفت 
هر  او  امیدوارم  می دانستند.  همه 
را  قطری  پیشنهاد  این  زودتر  چه 

کند. فراموش 
عزیز؛ هواداران 

متحمل  زیادی  استرس  دانم  می 
اید. حقیقتا خودم هم درد دل  شده 

نگران  و همچون شما  دارم  هایی 
ان شاءاهلل  اما  هستم  مسائل  برخی 

مدیره،  هیات  و  باشگاه  پیگیری  با 
انرژی  و  دعا  و  بازیکنان  مثبت  نگاه 

و  مشکالت  یکایک  شما  مثبت 
با  بتوانیم  و  ها حل شود  چالش 

مسابقات  اماده  آرامش  و  تمرکز 
در  ریشه  ها  برخی چالش  شویم. 

برخی هم  و  دارد  مالی  مسائل 
بررسی  و  پیگیری  و  انعطاف  با 

ان شاءاهلل حل می شود.

گفت وگو  در  خلعتبری  محمدرضا 
با خبرنگار ورزشی فارس، در خصوص 

اظهار داشت:   تیم سپاهان  انتخاب 
انجام  نویدکیا  محرم  با  صحبت هایی 
دادم و سپاهان را چشم بسته انتخاب 

کردم. هر کس دیگری هم باشد این 
واقعا  قبول می کند. سپاهان  را  پیشنهاد 
باشگاه بزرگی است و از بازی کردن 

در این تیم لذت می برم.  دو عنوان 
قهرمانی لیگ و جام حذفی با این تیم 
داشتم. روزهای خیلی خوبی را سپری 

کردم و فقط با این تفکر به این تیم 
آمدم که بتوانم آن روزهای خوب را 

تکرار کنم و ادامه بدهم.
پیشنهاد  این  کرد:  تصریح  خلعتبری 

را قبول کردم و به هیچ چیز دیگری 
هم فکر نکردم. چون یک فصل دیگر 
با فرهاد  با شهرخودرو قرارداد داشتم 
باشگاه صحبت  این  مالک  حمیداوی 
کردم. از او ممنون هستم که در این 

شرایط سخت رضایت نامه من را داد. با 
بازیکن احتیاج  به  این که شهرخودرو 

داشت اما حمیداوی به من کمک کرد 
که جدا شوم و به سپاهان بیایم. ضمن 

باید از هواداران تیم شهرخودرو  اینکه 
تشکر کنم. آنها برای من سنگ تمام 
تیم محبوب شان  امیدوارم  و  گذاشتند 

یک فصل خیلی خوب را پشت سر 
بگذارد.

اینکه  مهاجم سپاهان در مورد 
آیا این باشگاه مبلغی را برای صدور 

کرده، گفت:  پرداخت  رضایت نامه اش 
من مبلغی را بیشتر از قراردادم از 

مبلغ  این  البته  بودم.  حمیداوی گرفته 
زیاد نبود و سپاهان کمک کرد و آن 

را بابت رضایت نامه من پرداخت کرد.
وی در خصوص شرایط حال 

تیم سپاهان عنوان کرد: فقط  حاضر 
چند روز است که به تیم اضافه شده ام 

و زیاد کار فنی انجام ندادم. فقط 
حدود 2۰ دقیقه در بازی دوستانه مقابل 

ذوب آهن بازی کردم اما با این حال 
تیم گردن کلفتی است  ما واقعا  تیم 

بتوانیم  و خیلی مهره داریم. ان شااهلل 
با این تیم نتایج قابل قبولی را در 

این  فصل جدید بگیریم. هواداران ما 
تیم شان  امسال  شایستگی را دارند که 

امسال  ببینند. کارمان  قهرمانی  را مدعی 
تیم هایی  خیلی سخت است چون 

تراکتور،  پرسپولیس،  استقالل،  مثل 
فوالد، ذوب آهن و ... برای قهرمانی 

لیاقت و  این  اما مطمئنم تیم ما  می آیند 
شایستگی را دارد که به عنوان قهرمانی 

برسد.
اینکه  مهاجم سپاهان در مورد 
محرم  بی تجربگی  معتقدند  برخی 

است  مربیگری ممکن  نویدکیا در 
باعث سوخته شدن او شود، گفت: 

نباید گفت که محرم  نمی توان و 
 1۵ ندارد. وقتی شما  نویدکیا تجربه  ای 
تا 2۰ سال در یک تیم باشید با مردم، 

هواداران، جّو و همه چیز آن تیم آشنا 
نیست که شما  این  هستید. تجربه فقط 

باشید. میادین  در 
افزود: محرم کمک های خیلی  وی 
قوی دارد. تکسیرا واقعا به تیم کمک 

می کند. محمود کریمی سرد و گرم 
فوتبال را چشیده، او دو فصل کنار 

کرانچار بوده و چیزهای خیلی زیادی 
یاد گرفته است. در کنار همه این ها 

نام محمدرضاساکت  به  یک مدیر قوی 
داریم که به همه چیز مسلط است. 

باشگاه کاماًل حرفه ای هستیم  ما یک 
نویدکیا یک فصل خیلی خوب  مطمئناً 

را به همراه این بازیکنان پشت سر 
می گذارد.

مهاجم سپاهان در مورد شرایط 
تیم اظهار داشت: همه  این  تمرینی 

چیز تمرینات ما به روز است. علی 
استقالل  قبل  بدنساز فصل  مربی  ربانی 
بود که به تیم ما اضافه شده، تمرینات 
خیلی خوبی را پشت سر می گذاریم. 

هم کارهای قدرتی و هم تمرینات 
انجام  نویدکیا  نظر  را زیر  تاکتیکی 
می دهیم و همه چیز به روز است. 

تیم های خوب  تمریناتی که در همه 
برگزار می شود را ما هم انجام می دهیم 

و خدا را شکر مشکلی بابت تمرین 
نداریم.

نزدیکی  خلعتبری در مورد دوستی 
با محرم نویدکیا دارد گفت: بحث  که 

دوستی مطرح نیست و برای محرم 
او  برای  فرقی نمی کند. شرایط تیمی 

انتخابی که کردم  مهمتر است. من از 
عاشق  واقعا  صددرصد خوشحالم. 

سپاهان و شهر اصفهان هستم. از بازی 
کردن در این شهر لذت می برم و 

عملکردم  بهترین  امسال  بتوانم  امیدوارم 
را ارائه بدهم. 

وی در مورد اینکه سپاهان امسال 
چه رتبه ای را به دست می آورد، عنوان 

کرد: االن نمی توان در مورد رتبه 
آخر فصل صحبت کرد ولی ما تمام 
لیاقت  تالش مان را می کنیم که آنچه 

سپاهان و هوادارانش است را به کسب 
کنیم. مثل سال هایی که قبال در این تیم 

قهرمانی سپاهان. امید  به  بودم. 

در  هاکی  فدراسیون 
سهل  و  عجیب  اقدامی 

تست  گرفتن  بدون  انگارانه 
از تیم اردو را  مجدد کرونا 

اعالم  ملی پوشان  به  و  لغو 
خانه های خود  به  کرده 

برگردند. 
تیم ملی هاکی  اردوی   
دوشنبه،  روز  ایران  سالنی 

21 مهر در پارس آباد مغان 
اینکه  از  قبل  تیم  آغاز شد و 
مشخص  کرونا  تست  جواب 
اما  کرد  برگزار  تمرین  شود 
اعالم تست مشخص  از  پس 

و  بازیکن  که چندین  شد 
به کرونا  پزشکان  از  یکی 

موضوع  همین  شده اند.  مبتال 

به  ویروس  انتقال  احتمال 
اردو  نفرات حاضر در  سایر 

این حال  با  بیشتر کرد.  را 
بدون  هاکی  فدراسیون 
از  مجددی  تست  اینکه 

لغو  را  اردو  بگیرد  بازیکنان 
به  اعالم کرده  بازیکنان  به  و 

برگردند.  خود  خانه های 
با  ملی پوشان  است  قرار 

به  از آنجا  به تهران و  اتوبوس 
سپس  بروند،  خود  شهرهای 

تست  شخصی  صورت  به 
از هیات  بدهند و هزینه آن را 
همین  اما  کنند  دریافت  استان 
انتشار  باعث  می تواند  موضوع 

چون  شود  بیماری  بیشتر 
برگشت  برای  تیم  اعضای 

از وسایل  باید  به شهر خود 
و  کنند  استفاده  عمومی  نقلیه 
ابتالی  احتمال  که  آنجایی  از 
است  دارد، ممکن  آنها وجو 

مسیر هم  در  و  باشند  ناقل 
شوند.  بیماری  شیوع  باعث 

نحوه  در  هاکی  فدراسیون   
شروع  و  بازیکنان  اسکان 

نتیجه  اعالم  از  )قبل  تمرینات 
کرده  انگاری  سهل  تست( 
این که  بر  انتظار  اکنون  و 

راهکار  پذیری  مسئولیت  با 
سالمتی  برای حفظ  را  بهتری 

نظر  در  و کادر  بازیکنان 
افراد  اینکه  از  قبل  و  بگیرد 

از  برگردند  به شهرهای خود 
بگیرند.   PCR تست  آنها 
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