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مساله کودک همسری را 
سیاسی کرده اند

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: مسأله کودک همسری 
شده  سیاسی  امر  یک  به  تبدیل  باشد  اجتماعی  مسأله  یک  اینکه  از  بیش 
سالمت  ساالنه  همایش  نهمین  در  یکشنبه  روز  سلحشوری  پروانه  است.  
روان و رسانه در ساختمان جمعیت هالل احمر در میزگرد بررسی الیحه 
دفاع از حقوق کودکان افزود: اگر این گونه نبود و عده ای این موضوع مهم 
٩ ساله نیست  ازدواج کودک  را سیاسی نمی کردند، معتقدیم کسی موافق 
چون 5،4 تا 5،6 درصد ازدواج ها در سالیان اخیر مربوط به کودکان ١٠ تا 
١4 سال است. وی تصریح کرد: اینکه ساالنه بیش از 4٠ هزار ازدواج در این 
سن است و باالی 5 درصد ازدواج ها را شامل می شود آمار کمی نیست باید 

به این موضوع رسیدگی شود،
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هفته نامه منطقه ای

3 میلیون تومان بگیرید،
 فرزند بیاورید

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده حداقل 
وام  یا  پرداخت  فرزند  تولد  برای  میلیون  سه 
است  خوب  حمایتی  هر  چند  هر  شود.  داده 
اما این گفتار 2٠ دلیل درباره فرزند نیاوری یا 
کم فرزندی آورده است... مرکز پژوهش های 
ضرورت  بر  تأکید  با  اسالمی  شورای  مجلس 
پیشنهاد داده حداقل  ازدواج،  افزایش مبلغ وام 
پرداخت  فرزند  تولد  برای  تومان  میلیون   3
و  است  خوب  البته  حمایتی  طرح  هر  شود. 
هزینۀ خانوار طبعاً با تولد فرزند باال می رود و 
سرپرست خانواده نیاز به حمایت بیشتر دارد. اما 
خطاست اگر تصور کنند به صرف وام 3 میلیون 
ها  خانواده  تومانی  میلیون   ١٠ یا حتی  تومانی 

تشویق می شوند فرزندان بیشتری بیاورند. 

ادبیات را مرزبندی نکنیم
اقلیم  به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  آذرآیین  قباد 
از  وقتی  گفت:  داستانی  ادبیات  در  جغرافیا  و 
یک اقلیم صحبت می کنیم، طبیعتا پشت و پس 
فضای  یک  و  جغرافیایی  مکان  یک  ما  رمان 
داستان نویس  این  دارد.   وجود  لوکیشن وار 
از  نقطه ای  در  ما  داستان  وقتی  کرد  اظهار 
خوزستان اتفاق می افتد و جریان دارد می توانیم 
هوا،  شرجی  نخل،  نفت،  مانند  المان هایی  به 
از  بسیاری  و  مدرنیته  و  سنت  تداخل  کارون، 
کدهای جغرافیایی دیگر اشاره کرد که باید مورد 

نظر نویسنده قرار بگیرد.
نویسنده کتاب »پسری آن سوی پل« ادامه داد: 
اگر یک اقلیم شناس بخواهد به مسایل اقلیمی و 
جغرافیایی بپردازد بدون شک با جزییات کامل 
و بسیار دقیق باید به آن بپردازد اما در رمان این 

گونه نیست و پرداختن 
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بیش  که  اهواز  متروی  کارکنان  از  نفر   حدود 5٠ 
از ١7 ماه حقوق معوقه طلب دارند روز یکشنبه با 
همراه داشتن فرزندان خردسال مقابل ساختمان قطار 
اهواز تجمع و خواستار پرداخت مطالبات  شهری 

خود شدند.

یکی از این کارکنان بیان کرد:شرایط مالی کارکنان 
به مراتب سخت تر از گذشته است؛ بیش از ١7 ماه 
حقوق از شرکت کیسون به عنوان پیمانکار پروژه 
این  مسئوالن  اما  داریم  طلب  اهواز  شهری  قطار 

شرکت پاسخگو نیستند.

این فرد که با فرزندش حضور داشت ادامه داد: در 
ما را پرداخت  ماه  طول یک ماه گذشته حقوق 2 
کردند اما این شیوه پرداخت مشکل ما را حل نمی 
کند زیرا همه کارکنان به دلیل پرداخت نشدن حقوق 

یک سال و نیم گذشته خود...

خواسته فرزندان کارکنان مترو اهواز :

حقوق پدرانمان را بدهید
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استاندار خوزستان با بیان اینکه حمله به خودروی 
نیروی انتظامی سربندر و شهادت دو نفر در این حادثه 
مشکوک به تروریستی بودن است، گفت: این موضوع 

در دست بررسی است.
بودن  تروریستی  در خصوص   ، شریعتی  غالمرضا 
بودن  تروریستی  به  کرد:  اظهار  حادثه روز گذشته، 
این حادثه مشکوک هستیم و این موضوع در دست 
این خصوص همه  افزود: در  بررسی است.   وی 

جوانب کار در نظر گرفته شده است. 
به گزارش ایسنا، بامداد روز گذشته عوامل کالنتری 

١3 سربندر ماهشهر در حال گشت زنی بودند که مورد 
حمله افراد ناشناس قرار گرفتند و در جریان این حمله 
دو نفر از ماموران نیروی انتظامی به فیض شهادت 

نائل آمدند.
در پی این حادثه معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
خوزستان با اشاره به شهادت دو مامور نیروی انتظامی 
گفت: گروه تروریستی و تجزیه طلب »حرکه النضال 
العربی لتحریر االحواز« مسئولیت حمله مسلحانه به 
خودروی نیروی انتظامی در بندر امام خمینی را بر 

عهده گرفته است.

آماده باش  از  خوزستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تجهیزات این اداره کل در حاشیه رودخانه های کرخه 
و دز خبر داد و گفت: با مشارکت دستگاه های اجرایی 

استان در حال ساخت چند سیل بند در حاشیه 
رودخانه های دز و کرخه هستیم.

هشدارهای  به  اشاره  با   ، پورسالن  عباس 
بارش های  خصوص  در  بحران  مدیریت 
وسیع در هفته جاری اظهار کرد: با توجه به 
این هشدارها و پیش بینی هواشناسی مبنی بر 
بارش سنگین باران در این هفته، همه امکانات 
و تجهیزات راه و شهرسازی استان در حاشیه 
رودخانه های دز و کرخه به حالت آماده باش 

درآمده است.
وی با اشاره به احتمال جاری شدن سیالب در حاشیه 
این دو رودخانه افزود: در اداره کل راه و شهرسازی 
آماده باش کامل داریم تا در برابر خطرات احتمالی 

بایستیم و شاهد اتفاقات ناگوار در استان نباشیم. همه 
امکانات، تجهیزات و ماشین آالت به صورت ١٠٠ 

درصدی در حالت آماده باش هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه با 
مشارکت دستگاه های اجرایی استان در حال ساخت 
دز و کرخه  در حاشیه رودخانه های  چند سیل بند 

هستیم، گفت: ساخت این سیل بندها برای جلوگیری از 
بروز سیالب در مناطقی که مدنظر است کمک شایانی 

می کند.
دستگاه   5٠ فعالیت  به  اشاره  با  پورسالن 
خودروی سبک و سنگین برای جلوگیری از 
بروز خسارت در مناطق احتمالی وقوع سیالب 
ادامه داد: به منظور پیشگیری از قطع راه های 
ارتباطی و تداوم خدمت رسانی به مناطقی که در 
خطر سیالب هستند، تعداد 5٠ خودروی سبک 
و سنگین بر اساس اولویت های پیش بینی شده 

در حاشیه رودخانه ها مستقر شده اند.
وی خاطرنشان کرد: همه تالش مجموعه راه 
و شهرسازی و دیگر دستگاه های اجرایی استان 
برای کاهش خطرات و خسارات احتمالی سیالب 
است و در این زمینه از هیچ اقدامی که در راستای 
کمک به مردم و بهبود شرایط باشد، کوتاه نخواهیم آمد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش بینی بارش 
فراگیر از امروز تا اواس��ط سه شنبه هفته جاری 

خبر داد.
محمد س��بزه زاری اظهار ک��رد: از امروز فعالیت 
س��امانه بارش��ی خوزستان آغاز ش��ده است که 
انتظار م��ی رود فعالیت این س��امانه تا اواس��ط 
سه ش��نبه هفته جاری موجب بارش های فراگیر 

در سطح خوزستان شود.
وی افزود: اوج بارش ها از اواس��ط دوش��نبه تا 
سه شنبه هفته جاری پیش بینی می شود. همچنین 
بیشترین حجم بارش ها در مناطق شمال و شرق 

استان خواهد بود.
س��بزه زاری گفت: همچنین در این مدت شاهد 
وزش باد قابل مالحظ��ه و رعد و برق خواهیم 
بود. خلیج فارس نیز در این ایام مواج پیش بینی 

می شود. 
در  مدی��رکل هواشناس��ی خوزس��تان گف��ت: 
شبانه روز گذشته امیدیه با 26 و دهدز با 8 درجه 
سانتی گراد به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط 
استان خوزستان بودند. تغییرات دمای اهواز در 
این مدت نیز بین ١4تا 25 درجه س��انتی گراد در 

نوسان بود

استاندار خوزستان: 

حمله سربندر در دست بررسی است

آماده باش تجهیزات و ماشین آالت 
راه و شهرسازی در حاشیه کرخه و دز

آغاز فعالیت سامانه بارشی در خوزستان

پدیده ای به نام جناب خان

صدایی گرم و جذاب، حاضر جوابی، موسیقی جنوب و بندر، اشعار با مزه، عاشق 
پیشگی، نوازندگی ساز نی انبان، شوخی و کل  کل با رامبد، بیان مشکالت مردم 

ایران، به ویژه خوزستان به زبان طنز و ...
جناب خان شخصیتی عروسکی است که ابتدا در مجموعه نمایش خانگی »کوچه 
مروارید« در نقش لبو فروش آبادانی معرفی شد و سپس در سری دوم و سوم و 
پنجم و همین مجموعه ششم »خندوانه« که این شبها در حال پخش است، به عنوان 

یکی از کمدین های ثابت حضور دارد.
در خندوانه از ابتدا قرار بود جناب خان به عنوان استندآپ کمدین در برنامه حاضر 

شود، اما رفته رفته عضو ثابتی از برنامه شد.
صدا پیشگی این عروسک به عهده   محمد بحرانی و عروسک گردانی بر عهدهٔ 
مهدی برقعی و حامد ذبیحی است. در هنگام اجرای برنامه عروسک گردان ها و 

صداپیشه در محلی جدا از هم هستند.
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آقای صدیقی! برجام رود بود نه سنگ
برجام مانند بیماری است که در کماست. آیا واقعا می شود از چنین بیماری انتظار داشت که راه برود، 

بدود و همچون انسان های سالم زندگی کرد 
 حجت االسالم صدیقی امام جمعه تهران، قیمت گوشت و مشکالت اقتصادی را حاصل برجام 
دانست و گفت:» مسئوالنی که آن قدر در برجام اصرار داشتند مگر نمی بینند که نتیجه  آن 
گوشت 100 هزار تومانی است. چه تضمینی وجود دارد که اگر FATF را امضا کردیم چوب های 

محکم تری نخوریم. این وسیله ای برای تحریم های محکم تر و فشارهای بیشتر بر ما می شود.«
به نظر می رسد گره زدن همه مشکالت کشور به برجام تبدیل به یک رسم شده است اما آیا واقعا 

گرانی های اخیر به برجام ربط دارد؟
شرایط ایران قبل از برجام چگونه بود که حاال همه مشکالت به گردن برجام افتاده است. گویا 
فراموش کرده ایم حداقل از زمانی که مذاکرات آغاز شد تا زمانی که ایران و کشورهای 1+5 به 
توافق رسیدند، مردم ثبات اقتصادی را تجربه کردند. مردم برای 4 سال شاهد ثبات قیمت دالر و 

کاالهای اساسی بودند. تجربه ای که قبل از برجام آن را نداشتند.
اصال مردم به خاطر همین تجربه در سال 96 دوباره به حسن روحانی رای دادند. مردم از ترس 
اینکه رقیب به قدرت برسد و برجام زمین بخورد، دوباره به روحانی اعتماد کردند. مردم می ترسیدند 

تجربات تلخ گذشته تکرار شود.
اتفاقا امروز اقتصاد ایران به مشکل خورده چون برجام به مشکل خورده است. برجام مانند بیماری 
است که در کماست. آیا واقعا می شود از چنین بیماری انتظار داشت که راه برود، بدود و همچون 

انسان های سالم زندگی کند؟
برجام مثل رودی بود که راه افتاد اما حاال سنگی، جلوی راه آن را بسته است. مشکل از سنگ است 

نه از رود. باید سنگ را برداشت نه اینکه از سرچشمه راه رودخانه را بست.
گرانی گوشت به خاطر تحریم است. مشکالت اقتصادی، به خاطر فشارهایی است که به ایران 
وارد می شود. اتفاقا امروز باید از مذاکره و گفت وگو دفاع کرد چون می بینیم که تحریم و البته سو 

مدیریت داخلی چه بالیی سر کشور آورده است.
واقعا اگر دیوانه ای مثل ترامپ نبود که تصمیم بگیرد بسیاری از توافق های آمریکا را لغو کند، 
شرایط کشور اینگونه بود؟ یادمان نرود زمانی که ترامپ از برجام خارج نشده بود، اقتصاد ایران 
دچار این تزلزل شدید نشده بود. امروز به جای اینکه از تریبون های رسمی به ترامپ و عربستان 

و اسرائیل حمله شود و آنها مورد نقد قرار بگیرند، دیپلماسی مورد حمله بی رحمانه قرار می گیرد.
همین برجام باعث شده است که کشورهای اروپای پای ایران بایستند و برای اولین بار در تاریخ 
جمهوری اسالمی در برابر آمریکا قد علم کنند و به او بگویند ما پشت توافقی که امضا کرد ه ایم، 
می مانیم. اگر می خواهیم برجام را بزنیم، حرفی نیست اما واقعا نباید حقیقت را زیر ابرها پنهان 
کرد. مردم فراموش نکرده اند زمانی که برجام نبود و مشکالت اقتصادی از در و دیوار کشور باال 

می رفت، برخی به مردم توصیه می کردند اشکنه بخورند.
توسعه و پیشرفت اقتصادی با انزوا حاصل نمی شود.

گوشت 100 هزارتومانی نتیجه برجام است
شهید دادیم که منکر شرعی در جامعه وجود داشته باشد؟

امام جمعه مشهد تاکید کرد: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فریاد حتی خانواده های الییک 
و غیرمذهبی را در آورده است. آنها می گویند امنیت ناموس من گرفته شده است. بعد شما می گوید 

از همان مقدار کم فیلتر هم پشیمان هستیم؟
به گزارش عصرایران به نقل از ایلنا، حجت االسالم سید احمد علم الهدی در خطبه دوم نماز 
جمعه این هفته مشهد گفت: هفته قبل گفتم قیام حضرت زهرا )س( برای به دست آوردن فدک 
غضب شده و برای رسیدن شوهرش به قدرت نبود. بلکه برای خطی بود که کور شدن و آن تداوم 

رهبری در وحی است.
وی ادامه داد: آنچه روبه رو هستیم تنها تحریم اقتصادی امریکا نیست. آنچه با آن روبه رو هستیم، 

این است که سومدیریت مسئوالن به کمک امریکا رفته است. این مشکل اصلی مردم است.
امام جمعه مشهد با انتقاد شدید از عملکرد دولتمردان ابراز داشت: یک جریان امنیتی به کار افتاده 
است که گوشت را با کیلویی 27 هزار تومان به مشهد برسد و با تمام هزینه ها 35 هزار تومان 
بفروش برسد. در این شرایط مردم گوشت کیلویی 80 هزار تومان را بخرد و از طرفی مردم در 

صف های طوالنی بایستند. جلوی این سومدیریت را بگیرد. ما مشکلی نداریم که مستاصل شویم 
بلکه دشمن می خواهد ما را مستاصل کند. علم الهدی افزود: دشمن می خواهد سفره دین را جمع 
کند. می گویید چادر مهم نیست؟ در تمام مذاهب اصلی یک فرقه و مذهب را پیدا نمی  کنید که 
بگوید حجاب واجب شرعی است. بی حجابی منکر شرعی است. شهید دادیم که منکر شرعی در 

جامعه وجود داشته باشد؟

ترامپ شبیه احمدی نژاد است
استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه کانزاس نظرات خود را درباره برجام، اس پی وی 
و روابط ایران و آمریکا مطرح کرد و گفت: ترامپ یک پوپولیست است. خوب است که وی را 
با محمود احمدی نژاد مقایسه کنید. رفتار آنها خیلی به هم شبیه است. در زمان انتخابات ترامپ 
بسیاری از وعده ها را به طرفدارانش می داد ، او اصال نمی دانست توافق هسته ای خوب و یا بد 

است.

پیشنهاد افزایش ۵00 هزار تومانی حقوق کارمندان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که در بودجه 98 به جای 
افزایش درصدی حقوق کارمندان، 500 هزار تومان به صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه 
شود. حسینعلی حاجی دلیگانی، درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 98، گفت: با 

توجه به تورم شدید و فشارهای اقتصادی باید حقوق کارکنان دولت افزایش یابد.
وی ادامه داد: معموال در بودجه های سنواتی مدل های مختلفی برای افزایش حقوق در 
نظر گرفته می شود که تجربه نشان می دهد افزایش حقوق ها بر مبنای درصدی عادالنه 
نیست و تاثیر چندانی در بهبود معیشت کارکنانی که حقوقشان ناچیز است، ندارد. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به احتمال افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان 
دولت در بودجه سال 98، تصریح کرد: تصویب این پیشنهاد به نفع افرادی است که پایه 
حقوقی باالتری دارند اما تاثیر چندانی بر زندگی کارمندانی که پایه حقوقی کمتری دارند، 
ندارد. حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه بهتر است به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان، 
مبلغ ثابتی به دریافتی همه آنان اضافه شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش 500 هزار تومانی 
حقوق همه کارمندان است چرا که از این طریق فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی 

می گیرند با نجومی بگیران کاهش می یابد.

جانشین معاون اجتماعی نیروی انتظامی:
۴۹ میلیون نفر در پیام رسان های 

خارجی و داخلی حضور دارند
 جانشین معاون اجتماعی نیروی انتظامی کشور گفت: 49 میلیون نفر در کشور در پیام رسان های 
خارجی و داخلی حضور دارند.عسگر نجفی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی بیان کرد: نیروی انتظامی  در سال 1370 بر اساس ضرورت های اجتماعی و متأثر از 

روندهای اجتماعی، مجموعه ای تحت عنوان معاونت اجتماعی طراحی کرد.
وی بابیان اینکه معاونت اجتماعی امروز یکی از معاونت های محوری نیروی انتظامی به شمار 

می رود، گفت: جنس این معاونت پیشگیری زمینه ای است.
حجت االسالم نجفی بابیان اینکه ظرفیت های موجود در جامعه ساختار اصلی این معاونت است، 
افزود: این معاونت از نهادها، سازمان ها و دستگاه های مختلف برای امر پیشگیری استفاده می کند 

تا جرمی واقعی نشود.
وی بابیان اینکه از چند سال گذشته به شدت درگیر فضای مجازی هستیم، افزود: در حال حاضر 

قریب به 49 میلیون نفر در کشور در پیام رسان های خارجی و داخلی حضور دارند.
جانشین معاون اجتماعی نیروی انتظامی کشور افزود: از این تعداد قریب به 15 میلیون نفر در پیام 

رسان های داخلی و خارجی و 35 میلیون نفر فقط در پیام رسان های خارجی هستند.
وی بابیان اینکه دشمنان انقالب اسالمی تالش دارند در حوزه احساس امنیت، القای یاس و 
ناامیدی کنند، اظهار کرد: مأموریت کالن معاونت اجتماعی پیشگیری اجتماعی، تالش برای 

ارتقای احساس امنیت است.

انتقاد رئیس دانشگاه عالمه از تفاوت 
حقوق اساتید دو وزارتخانه علوم و بهداشت

رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی از تفاوت دریافتی استادان دانشگاه های دو مجموعه علوم و 
بهداشت انتقاد کرد و گفت: الزم است دولت و مجلس در شرایط فعلی و قبل از تصویب نهایی 
بودجه با جابه جا کردن یک سری اعتبارات، ردیف مشخصی برای اجرایی کردن این امر در نظر 
بگیرند. دکتر حسین سلیمی ضمن بیان این مطلب از تفاوت دریافتی های استادان دانشگاه های 
دو وزارت خانه بهداشت و علوم انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر حقوق استادان دانشگاه های علوم 
پزشکی، حتی در رشته های مشابه بین دو وزارتخانه نظیر »آمار«، »معارف اسالمی«، »تربیت 
بدنی«، »زیست شناسی«، و غیره بسیار بیشتر از حقوق استادان دانشگاه های وزارت علوم است. 
مثاًل یک استاد آمار در دانشگاه علوم پزشکی چندین میلیون بیشتر از استاد آمار دانشگاه های 

وزارت علوم دریافت می کند.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر بر اساس بودجه پیشنهادی سال 98 بخواهیم یکسان سازی در 
دریافتی های استادان دو وزارت خانه داشته باشیم، دیگر بودجه ای در اختیار دانشگاه ها نخواهد ماند 

و این مراکز با مشکل مواجه می شوند.
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر اینکه یکسان سازی حقوق استادان دو وزارتخانه علوم 
و بهداشت، نیازمند تصمیم گیری در مجلس شورای اسالمی است، گفت: این تصمیم باید در 

مجلس اتخاذ شده و در الیحه بودجه 98 نیز گنجانده شود.
دکتر سلیمی با بیان اینکه به نظر ما یکسان سازی این حقوق امکان پذیر است، بیان کرد: به این 
دلیل که مبالغ آن در ردیف بودجه های کالن آنچنان زیاد نیست که نتوانند کار یکسان سازی را 
انجام بدهند، اما اگر هم یکسان سازی اتفاق بیفتد بودجه آن نباید از سرجمع بودجه فعلی وزارت 
علوم باشد چرا که در این صورت فشار زیادی به بخش های دیگر وزارت علوم، نظیر پژوهش، 

تأمین وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات دانشجویی و غیره وارد خواهد شد.
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی همچنین خاطر نشان کرد: ما امر یکسان سازی حقوق استادان 
وزارت علوم با وزارت بهداشت را مکرر در جلسات مختلف پیگیری می کنیم. حتی این موضوع 
در جلسه چند ماه گذشته رؤسای دانشگاه ها با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز مطرح 
شد که البته مجلس شورای اسالمی و بخش آموزش عالی سازمان برنامه ریزی و بودجه در این 
زمینه با ما هم عقیده هستند اما اعتبار و بودجه آنها ناکافی است و ما مطمئن هستیم این دو نهاد 
و سازمان تا جایی که امکان داشته باشد به اجرایی کردن این امر کمک خواهند کرد. ضمن اینکه 
این امر با جابجا کردن برخی اعتبارات در الیحه بودجه 98 قابل اجرا است و در حال حاضر زمان 

خوبی برای مطرح کردن این موضوع می باشد.

به جای افزایش دستمزد، قدرت خرید 
کارگران را حفظ کنید!

یک کارشناس اقتصادی می گوید شورای عالی کار به جای چانه زنی برای افزایش حقوق کارگران، 
قدرت خرید خانوارهای کارگری را در سال آینده حفظ کند.

حمید نجف با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد کارگران، اظهار کرد: هر سال موعد بررسی 
دستمزد کارگران که فرا می رسد همه می دانیم که قرار است چه اتفاقی بیافتد و این نمایشنامه هم 
برای کارفرمایان و هم برای کارگران سال های سال است که تکراری شده است. لذا معتقدم اگر 
نمایندگان کارگری احساس می کنند قرار است باز هم صحنه گردان یک نمایش تراژیک باشند، 

این کار را نکنند بهتر است.
وی ادامه داد: دولت درصد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را 20 درصد اعالم کرده که با 
تجربه ای که از سال های قبل داریم معنایش این است که حداقل مزد کارگران هم چهار تا پنج 
درصد باالتر از این رقم تصویب می شود از این رو اگر قرار است دستمزد کارگران برای سال 98، 
20 تا 25 درصد افزایش یابد، دیگر چانه زنی ندارد و نیاز نیست که نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
به شکل سمبلیک به توافق برسند و 28 اسفند ماه جلسه فشرده خود را تا پاسی از شب ادامه 

بدهند تا این رقم را تصویب کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شورای عالی کار به جای چانه زنی برای افزایش حداقل مزد، 
تالش کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود، اظهار کرد: جامعه کارگری از دولت انتظار دارد 

که قیمت ها را کنترل کند و از شورای عالی کار می خواهد که با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود، 
حداقل هایی را برای کارگران در نظر بگیرد که بتوانند با آن امرار معاش کنند.

به گفته نجف، ناهنجاری های گسترده ای که روز به روز در حال افزایش است همگی ناشی از 
رکود و بیکاری، فقر و تنگدستی است و اگر قدرت خرید مردم و طبقات محروم حفظ نشود، سال 
آینده این ناهنجاری ها خود را به شکل دیگری نشان می دهد و شکاف طبقاتی گسترده تر می شود.

وی درباره افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارگران نیز، گفت: واقعیت این است که از تورم 
و نوسان نرخ ارز و اتفاقاتی که می تواند گریبانگیر اقتصاد کشور در سال آینده شود خبر نداریم و 
نمی دانیم که اگر فرضا با افزایش 300 درصدی قیمت اجاره بها و مسکن مواجه شویم، آیا رقم 

ناچیز حق مسکن کارگران می تواند به کاهش هزینه های اجاره بها کمک کند یا نه؟
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما می گوئیم جامعه کارگری به افزایش حق مسکن و 
حتی دستمزد نیاز ندارد، آن چیزی که برای کارگران اهمیت دارد این است که قدرت خرید آنها در 

سال آینده حفظ شود و معیشت خانوارها به خطر نیفتد.
به گزارش ایسنا، در هفته ای که گذشت، اعضای شورای عالی کار با افزایش 60 هزار تومانی حق 
مسکن کارگران موافقت کردند و آن را به 100 هزار تومان افزایش دادند. پیش از این حق مسکن 
کارگران 40 هزار تومان بود که با تصویب اعضای شورای عالی کار به 100 هزار تومان رسید. با 
توجه به اینکه حق مسکن، تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیأت وزیران 
بگذرد، در صورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال 1398 حق مسکن در فیش های حقوقی 

همه کارگران مشمول قانون کار 100 هزار تومان منظور خواهد شد.

نگرانی از افزایش ۲0 میلیونی تسهیالت اوراق مسکن
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه پیشنهاد افزایش 20 میلیون تومانی سقف تسهیالت اوراق 
خرید مسکن در بانک مرکزی در وضعیت بررسی است، گفت:گزینه افزایش سقف تسهیالت 

مسکن از محل صندوق خانه یکم استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی است.
به گزارش سازه نیوز، ابوالقاسم رحیمی انارکی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد افزایش 20 
میلیون تومانی سقف تسهیالت اوراق خرید مسکن به کجا رسید، گفت: پیشنهاد افزایش 20 
میلیون تومانی سقف تسهیالت اوراق خرید مسکن هنوز در حال بررسی است و البته یک سری 
نگرانی هایی وجود دارد که بانک مسکن هم آن را قبول دارد که شاید با کسری منابع مواجه شود.

وی افزود: بانک مرکزی کل وضعیت بانک مسکن را می نگرد که مجموع تکالیفی که به بانک 
مسکن سرایز می شود، اگر روی هم جمع شود، ممکن است، بانک در تامین مالی دچار مشکل 
شود و آن وقت بانک مسکن مجبور شود به بانک مرکزی مراجعه و خط اعتباری از آنها دریافت 
کند و اگر خط اعتباری داده نشد، شاید اضافه برداشت داشته باشد و مجددا پایه پولی افزایش یابد.

رحیمی انارکی گفت: فعال پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت اوراق خرید مسکن در بانک مرکزی 
در وضعیت مراعات است.

مدیر عامل بانک مسکن در پاسخ به این سوال که اگر بانک مسکن بخواهد سقف تسهیالت 
خرید مسکن از محل صندوق پس انداز یکم را افزایش دهد، چه میزان اعتبار به صندوق توسعه 
ملی پیشنهاد شده تا به این بانک و صندوق خانه یکم کمک مالی شود، گفت: تنها گزینه برای 
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی است، بنابراین 
بانک مسکن یک میلیارد دالر درخواست کرده بود که اگر به بانک مسکن اختصاص داده شود، 

می توانیم تا یک حدی را در صندوق مسکن یکم افزایش دهیم.
به گفته وی،افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن نیازمند یک سری شرایط اولیه است.

 رشد بیش از حد قیمت مسکن در یک سال گذشته و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث شد، 
تا برخی از متقاضیان و فعاالن بازار بحث افزایش سقف تسهیالت و کفاف ندادن وام 80 میلیون 

تومانی برای خرید مسکن را پیش بکشند.
اما محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در دو ماه گذشته همواره تاکید کرده که با افزایش سقف 
تسهیالت خرید مجددا قیمت مسکن افزایش می یابد، بنابراین طرح کارت اعتباری خرید مسکن 

را مطرح کرد که البته هنوز نهایی نشده و از آن رونمایی نشده است.
وضعیت صندوق پس انداز خانه یکم نیز چندان مناسب نیست و میزان انصرافی های آن مدام 
در حال افزایش است، چرا که متقاضیان معتقد هستند، دیگر وام 80 میلیون تومانی کفاف خرید 

را نمی کند.

ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  اکبر  علی   
درباره سازوکار ویژه مالی برای ایران که قرار است ازسوی 
کشورهای اروپایی راه اندازی شود، گفت: امیدواریم قبل از 
آنکه خیلی دیر شود، به ویژه اروپایی ها به آنچه ماه ها قبل 

قول داده اند، عمل کنند.
»صالحی افزود: در صورتی که اروپایی ها به وعده هایشان 
عمل نکنند، ممکن است تحوالت و اقدامات آینده نه برای 
ایران، نه برای اروپایی ها و نه برای سایر اعضای برجام 

خوشایند نباشد.
معاون رئیس جمهوری گفت: »تالش های زیادی شد تا 
برجام شکل گیرد. لذا ما تمایل نداریم که این توافق توسط 
هریک از اعضای باقی مانده در آن، شکسته و نقض شود.«

رئیس سازمان انرژی اتمی که پاسخ خبرنگار بخش برون 
مرزی ایرنا رابه زبان انگلیسی می داد، تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران همواره به تعهداتش در قبال برجام پایبند بوده 
است و 13 گزارش پی در پی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی شاهدی روشن برای این موضوع است.اما اروپایی ها 
چندین ماه است که وعده داده اند سازوکار ویژه مالی با 
ایران)SPV( را راه اندازی کنند اما این امر هنوز محقق 

نشده است.
صالحی ادامه داد: اخیرا شنیده ام که احتمال دارد اروپایی 
ها تا روز دوشنبه )8 بهمن( راه اندازی سازوکار ویژه مالی را 
رسما اعالم کنند. امیدواریم آنها این گام مهم را بردارند و این 
گامی موثر و امیدبخش خواهد بود و به ایجاد اعتماد متقابل 
که تالش های زیادی برای شکل گیری آن صورت گرفته 

است، کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: »اما اگر اعتماد از 
بین برود، همه بازی را خواهند باخت. ما به دنبال آن هستیم 

که همه در این میدان برنده باشند و با همکاری یکدیگر می 
توانیم همه از برجام سود ببریم. اگر برجام برنده ای نداشته 
باشد، قطعا به نفع اروپایی ها نخواهد بود به ویژه اینکه این 
توافق به لحاظ امنیت آفرینی هم برای اروپایی ها بسیار 
حیاتی است.« این مقام عضو تیم مذاکره کننده هسته ای 
ایران گفت: امروز خاورمیانه گرفتار مشکالت زیادی است و 

اگر برجام هم به مشکالت این منطقه اضافه شود، دیگر چه 
کسی می تواند از آن سود ببرد؟

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: آخرین حرف 
من به اروپایی ها این است که در روند اجرای سازوکار ویژه 
مالی، سریع تر حرکت کنند قبل از آنکه زمان به پایان برسد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت 
ماه سال جاری خروج کشورش را از توافق هسته ای ایران 
اعالم کرد. این اقدام با انتقاد شدید دیگر امضا کنندگان این 
توافق روبرو شد آنها اعالم کردند که به توافق هسته ای 
پایبند بوده و راهکارهایی را برای ادامه تجارت کشورهای 

مختلف با ایران ارایه می کنند. فعال کردن قانون انسداد 
برای حمایت از تجارت شرکت ها با ایران و همچنین ارایه 
سازوکار مالی ویژه ایران از جمله اقدامات اروپا با حمایت 
چین و روسیه است که قرار است فعال شوند. قانون انسداد 
راه اندازی شده است و برخی رسانه ها گفته اند که سازوکار 

و مالی نیز قرار است فردا رونمایی شود.

** ایران آماده همکاری با کشورهای
 منطقه در زمینه هسته ای است 

با تاکید براینکه جمهوری  انرژی اتمی   رئیس سازمان 
اسالمی ایران آماده همکاری با کشورهای منطقه در زمینه 
فناوری های هسته ای است تشکیل یک کمیته فنی در 

زمینه ایمنی نیروگاههای هسته ای را پیشنهاد کرد. 
صالحی در پاسخ به پرسشی درباره افق های همکاری 
بین ایران و کشورهای منطقه در زمینه فناوری هسته ای 
و آنچه ایران می تواند به این کشورها در زمینه دانش هسته 
ای ارایه کند،با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران تجارب 

بزرگ و انبوهی در زمینه هسته ای دارد، افزود: ما از دهه 
پنجاه شمسی وارد عرصه هسته ای و فناوری های هسته 
ای شده ایم و ایران بیش از شصت سال است که در این 

زمینه فعال است. 
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران بارها اعالم 
کرده که آماده تعامل با برادران خود در منطقه بخصوص 
منطقه خلیج فارس است، گفت: کشورهای عربی اقدام به 
راه اندازی نیروگاههای هسته ای کرده اند و ما اعالم کرده 
ایم که آنها نیاز به کارشناس در این عرصه خواهند داشت و 
ایران کارشناسان، فناوری و تجارب عالی در این زمینه دارد 
و آماده است در این عرصه با آنها همکاری کند.  رئیس 
سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: ما بارها برای همکاری 
بخصوص در زمینه ایمنی هسته ای اعالم آمادگی کرده ایم 
چرا که این موضوع مربوط به همه ما است بطور مثال اکنون 
یک نیروگاه هسته ای در بوشهر داریم ، بنابراین امنیت این 
نیروگاه برای ما مهم است، کویت در مجاورت بوشهر قرار 
دارد و کشورهای حوزه خلیج فارس در مجاورت بوشهر قرار 
گرفته اند .همچنین اکنون در امارات چهار نیروگاه هسته ای 
در دست تاسیس است و ایمنی این نیروگاه های هسته ای 
پس از تاسیس آنها برای ما دارای اهمیت است به همین 
دلیل ما به کشورهای حوزه خلیج فارس پیشنهاد کردیم 
که همگی گردهم آمده و یک کمیته فنی در زمینه ایمنی 
نیروگاههای هسته ای تشکیل دهیم.  وی افزود:این کمیته 
فنی متشکل ازکارشناسان فنی ایرانی در زمینه هسته ای 
و کشورهای دیگر خواهند بود تا با یکدیگر درباره ایمنی 
نیروگاه های هسته ای گفت و گو و تبادل نظر کنند و این 
نقاط مثبت بسیاری برای همه خواهد داشت. ما دائما این 

پیشنهاد را تکرار کرده و برای آن آماده ایم. 

 FATF دولت معتقد است که تصویب لوایح چهارگانه 
از جمله الیحه پالرمو، هم به اصالح و بهبود بانکداری 
در داخل و هم به برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی 
منجر می شود، و کشور ما نیز در شرایط کنونی به 

برقراری ارتباط با نظام بانکی جهان نیازمند است.
تصمیم گیری در مورد الیحه پالرمو روز گذشته در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید و اعضای 
مجمع، بعد از استماع نظر کمیسیون های تخصصی و 
دولت، تصمیم گیری درباره این الیحه را به جلسه بعدی 

موکول کردند.
را  الیحه  این  اسالمی  شورای  مجلس  این  از  پیش 
تصویب کرده بود و شورای نگهبان با طرح ایراداتی 
به این مصوبه از تایید آن خودداری کرد اما با اصرار 
خود،  مصوبه  بر  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
موضوع برای رفع اختالف به تعیین تکلیف نهایی به 
صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد 
مجمعی که بر اساس قانون اساسی در صورت بروز 
اختالف میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 

تصمیم گیر نهایی خواهد بود.
دولت سخت پیگیر این الیحه است و درخواست تسریع 
در تصویب این الیحه دارد، استدالل دولت این است که 
تصویب لوایح چهارگانه FATF از جمله الیحه پالرمو، 
هم در اصالح و بهبود بانکداری در داخل کشور و هم به 
برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی منجر می شود و 
کشور ما در شرایط کنونی به برقراری ارتباط با بانکداری 

بین المللی نیازمند است.

**پالرمو چیست
اما کلیات الیحه پالرمو چیست؟ کنوانسیون سازمان 
ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 
یا کنوانسون پالرمو که در سال 2001 در شهر پالرمو 
در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 
متحد  ملل  سازمان  عضو  کشورهای  برای   ،2003
الزم االجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته اند. 
که  است  اصلی  پروتکل   3 شامل  کنواسیون  این 
از ›پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات  عبارتند 
قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان‹ ،‹ پروتکل 
علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا › و 

› پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات‹.
این کنوانسیون در واقع علیه قاچاق انسان، قاچاق اسلحه 

و پولشویی تنظیم شده اند.
گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار اف ای تی اف نامیده 
می شود به ایران پیشنهاد کرده که برای خروج دائمی 
از فهرست سیاه این سازمان قوانین داخلی خود را در 
ارتباط با مقابله با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان 
یافته اصالح کند. این گروه 4 پیشنهاد به ایران ارائه 
داده است. دو پیشنهاد در خصوص لوایح اصالح قانون 

مبارزه با پول شویی و اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم در ایران تصویب و نهایی شده اند و دو پیشنهاد 
دیگر یعنی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با 
جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( و کنوانسیون مقابله با 
تامین مالی تروریسم )CFT( باید تا سه هفته دیگر مورد 

بررسی قرار گرفته و تصویب شوند.
اهمیت خارج شدن ایران از لیست سیاه گروه اف ای تی 
اف آن است که وقتی کشوری در این فهرست باشد، به 
سادگی قادر به انجام معامالت و مبادالت مالی و بانکی 

با کشورهای دیگر نیست.
اما تصویب این لوایح در ایران تا کنون به سادگی انجام 
نشده است مخالفت ها با پیوستن به اف آی تی اف تا 
کنون کم نبوده چندی پیش نمایندگان نزدیک به جبهه 
پایداری در مجلس با تهدید به آبستراکسیون و پهن 
کردن طوماری طویل در صحن ، تالش کردند جلوی 
تصویب این لوایح را بگیرند.این لوایح تا کنون چندین بار 
بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان رفت و 
برگشت داشته و نهایتا تصمیم گیری در خصوص آنها به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. و از 
سوی دیگر وقت ایران برای پیوستن به این گروه مالی 

در حال اتمام است.
پیوستن جمهوری اسالمی  مخالفان می گویند که 
ایران به کنوانسیون »پالرمو« ایران را ملزم می کند 
تا قوانین کیفری اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، 
ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری 
طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط 
کنوانسیون »پالرمو« آن را جرم انگاری کند. در واقع 
به  ایران  پیوستن  صورت  در  که  معتقدند  مخالفان 
پالرمو قوانین و مقررات کیفری اش را بازنگری کند و 
این موضوع را عامل ایجاد فشار بیشتر در امور داخلی 

ایران می دانند.
اما چندی پیش محمدجواد، ظریف وزیر امور خارجه 
پولشویی  که  ویدئویی گفت  گفتگویی  در  کشورمان 
گسترده در ایران یک واقعیت است و هشدار داده که 
دلیل فضاسازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی 

می شود به دلیل منافع اقتصادی افراد است.
وزیر امور خارجه گفت: خیلی ها از پولشویی منفعت 
می برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام 
می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها 
میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین 

ضدپولشویی ایجاد کنند.
با توجه به سخنان وزیر امور خارجه کشورمان و تاکید 
دولت بر تسریع در تصویب دو الیحه باقی مانده اف ای 
تی اف به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام 
باید برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از اقدامات مخرب 
بین المللی علیه کشور مان هر چه زودتر در خصوص دو 

الیحه پالرمو و سی اف تی تصمیم گیری کند

لزوم تسریع در تصویب الیحه پالرمو

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: مسأله کودک همسری 
بیش از اینکه یک مسأله اجتماعی باشد تبدیل به یک امر سیاسی شده است.

 پروانه سلحشوری روز یکشنبه در نهمین همایش ساالنه سالمت روان و رسانه 
در ساختمان جمعیت هالل احمر در میزگرد بررسی الیحه دفاع از حقوق کودکان 
افزود: اگر این گونه نبود و عده ای این موضوع مهم را سیاسی نمی کردند، 
معتقدیم کسی موافق ازدواج کودک 9 ساله نیست چون 5،4 تا 5،6 درصد ازدواج 

ها در سالیان اخیر مربوط به کودکان 10 تا 14 سال است.
وی تصریح کرد: اینکه ساالنه بیش از 40 هزار ازدواج در این سن است و 
باالی 5 درصد ازدواج ها را شامل می شود آمار کمی نیست باید به این موضوع 

رسیدگی شود،
وی به موضوع پخش کلیپی در فضای مجازی برای ازدواج زیر 13 سال 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما نعل وارونه زده می شود و کودک 
همسری تبلیغ می شود در حالی که در این کلیپ ازدواج آنها حدود 14 

سال بوده است.
سلحشوری ادامه داد: برای طرح کودک همسری که در مجلس شورای اسالمی 

مطرح شد ما اصال سن 18 سال را نگفته بودیم بلکه 16 سال تعیین شده است 
چون موافقیم حداقل سن ازدواج 16 سال است و حتما باید ازدواج زیر 13 سال 

ممنوع شود.
وی افزود: ازدواج 13 تا 16 سال نیز باید با اذن دادگاه و نظر پزشکی قانونی باشد. 
عده ای که مخالف این طرح بودند ناراحت شدند. اگر مخالفان کسانی هستند 
که دغدغه نان مردم را دارند و باید بدانند که یک پسر 16 سال یا دختر 14 سال 

نمی توانند زندگی را اداره کنند.
این نماینده مجلس افزود: ما سن 18 سال برای ازدواج دختران را مطرح نکردیم 
چون معتقدیم در صورت ازدواج زیر 16 سال خشونت علیه کودکان رخ می 
دهد. قربانیان این نوع ازدواج ها بیشتر از طبقات فرودست هستند. رد این طرح 
از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی به معنای رد خود 

طرح نیست و هنوز جا دارد که در کمیسیون مطرح شود.
سلحشوری گفت: برای اجرای این طرح به حمایت صاحبنظران دینی و جامعه 
مدنی نیاز داریم چون نگاه خیلی از جامعه با کودک همسری موافق نیست حتی 

از آیت اهلل مکارم درباره کودک همسری دست نوشته داریم.

مساله کودک همسری را سیاسی کرده اند

 قبل ازآنکه دیر شود، به قول خود عمل کنید
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صدایی گرم و جذاب، حاضر جوابی، موسیقی جنوب و بندر، اشعار با مزه، 
عاشق پیشگی، نوازندگی ساز نی انبان، شوخی و کل  کل با رامبد، بیان 

مشکالت مردم ایران، به ویژه خوزستان به زبان طنز و ...
جناب خان شخصیتی عروسکی است که ابتدا در مجموعه نمایش 
خانگی »کوچه مروارید« در نقش لبو فروش آبادانی معرفی شد 
پنجم و همین مجموعه ششم  و سپس در سری دوم و سوم و 
»خندوانه« که این شبها در حال پخش است، به عنوان یکی از 

کمدین های ثابت حضور دارد.
در خندوانه از ابتدا قرار بود جناب خان به عنوان استندآپ کمدین در برنامه 

حاضر شود، اما رفته رفته عضو ثابتی از برنامه شد.
صدا پیشگی این عروسک به عهده   محمد بحرانی و عروسک گردانی 
ٔ مهدی برقعی و حامد ذبیحی است. در هنگام اجرای برنامه  بر عهده

عروسک گردان ها و صداپیشه در محلی جدا از هم هستند.
او به رنگ بنفش است و برخی معتقدند که جناب خان با الهام از المو 
شخصیت های    )Fozzie Bear( فوزی  خرس  یا   )ELMO(
عروسکی آمریکایی شکل گرفته که از دهه هفتاد میالدی تاکنون در 
برنامه های مختلف تلویزیونی و سینمایی از جمله »سسمی استریت« 

حضور داشته اند.
البته باید اذعان داشت جز شکل ظاهری از نظر صدا و شخصیت سازی 
این 2 عروسک با جناب خان کامال متفاوت هستند و باید گفت هیچ 

ربطی به هم ندارند.
شخصیت جناب خان کامال یک کاراکتر ایرانی و بومی شده و در نوع خود 

منحصر بفرد است. از همین رو  به سرعت مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. 
به گونه ای که در فصل چهارم خندوانه که جناب خان غایب بود مخاطبان مدام 
سراغ او را می گرفتند و تمهید جایگزینی عروسک هایی دیگر هم چندان کارگر 

نیافتاد، مردم جناب خان را می خواستند که عاقبت در فصل پنجم برگشت.
ما قبل تر هم شاهد محبوبیت عروسک ها در تلویزیون بوده ایم نمونه بارز آن 
مجموعه کاله قرمزی از اوایل دهه هفتاد، ولی راز این محبوبیت جناب خان 

در زمانه معاصر چیست؟
به شکل خالصه می توان گفت دلیل این دوست داشتنی بودن جناب خوان 

شخصیت پردازی جذاب و چند وجهی این عروسک بنفش است:
صدای جذاب، حاضر جوابی در لحظه و واکنش آنی و بداهه به اتفاقات، 
با محوریت موسیقی جنوب و  الخصوص  صدای گرم خوانندگی علی 
بندر و سایر نواحی ایران و همراهی ساز تمپو، اشعار با مزه و متناسب 
با آهنگ هایی که به طور ویژه برای مهمانان برنامه می خواند، عاشق 
پیشگی )او عاشق احالم است که به دلیل مخالفت خانواده دختر تا کنون 

موفق به ازدواج با او نشده است(،نوازندگی ساز نی انبان، شوخی و کل 
کل با رامبد جوان، احترام به مخاطب و بیان مشکالت مردم ایران، به 

ویژه خوزستان به زبان طنز و ...
دارد  ژله ای  بودنش شخصیتی  فانتزی  و  عروسکی  دلیل  به  خان  جناب 
گاهی اوقات مانند بچه های تین ایجر و نوجوان به مسائلی بسیار پیش پا 
افتاده گیر می دهد و گاهی اوقات مانند پیر و مرشدی دنیا دیده به نصیحت 
کردن می پردازد و هیچ کدام از این حالت ها برای بیننده ناخوشایند نیست. او 
اصطالحاتی برای خود دارد که بسیار خوش نشسته است، مانند: »میام براتا«، 

»هه هه و…«، »میباُفِمت« و ...
اتفاقات و  برای  تغذیه فکری  تیم در پشت صحنه، منبع  حتما که یک 
موقعیت های جناب خوان هستند اما انصافا بخش زیادی از این ویژگی ها به 
محمد بحرانی )صدا پیشه جناب خان( ارتباط دارد که به شکل باور نکردنی 
از موقعیت های ساده به شکل بداهه یک اتفاق جذاب خلق می کند. بحرانی 
عالوه بر صدای بم و جذاب در زمان گفتگو، در موقع خواندن آوازها هم بسیار 

درست و به اندازه می خواند.

نمی توان از هنر مهدی برقعی و حامد ذبیحی )عروسک گردان های جناب 
خوان( هم غافل شد که متناسب با موضوعات و دیالوگ های جناب خان 

به شکلی بسیار هماهنگ زبان بدن او را عینیت می بخشند.
برای نمونه، جهارشنبه شب )3بهمن( در برنامه خندوانه مریم طوسی 
)قهرمان دومیدانی ایران و آسیا( مهمان برنامه بود، وقتی که جناب خان در 
برنامه حاضر شد اتفاقات بامزه ای در برنامه رخ داد از همان ابتدا با خواندن 
سرود »ورزشکاران، دالوران، نام آوران، به نام یزدان پیروز باشید...« آن هم 

با همراهی یک ساز تمپو و بسیار ساده و خودمانی.
 بعدتر از مریم طوسی پرسید: » شما االن 29 سال و خرده ای سن دارین؟ 
درسته؟ طوسی جواب داد که رفتین تو سی یعنی فقط امسال استثنائا مریم 
تو سی هستین سال آینده مریم تو سی و یک هستین و 10 سال دیگه 

مریم تو چهل هستین.«
در هنگام خداحافظی مریم طوسی جناب خان آهنگی با رنگ و تم جنوبی، 
در مدح این قهرمان خواند )کاری که برای اکثر مهمانان برنامه انجام 

می دهد(، شعر آهنگ مریم طوسی این بود:
هله موشک، هله شصت تیر، هله جوونم فراری

بگو موتور چی بهت وصله، هزار اسب بخاری
یک و هفتاد و دو قدت، شیرینی مثل قندی 
مو یه عمری خیال کردم، تو با پاشنه بلندی

روی سکوی اول، فقط مریم طوسی
اسپند بریز تو منقل، فقط مریم طوسی

هله اصل دونده، فقط مریم طوسی
رقیب کیلویی چنده، فقط مریم طوسی

به دلیل شخصیت عروسکی و فانتزی بودن اوست که می توان شاهد چنین 
فضاهایی در تلویزیون بود واال در خوشبینانه ترین حالت هم نمی توانستیم چنین 

موقعیتی را متصور شویم.
 جناب خان اکنون برای تلویزیون یک برند است و همیشه اشاره می شود که 
در مبحث برندسازی یک اصل مطرح است : بعد از معرفی و آفرینش یک برند، 
محافظت و نگهداری از آن بسیار پیچیده تر و سخت تر از پدید آوردنش است.

جناب خان یک قابلیت و ظرفیت به تلویزیون ما اضافه کرده است، با این الگو 
می توان بسیاری شخصیت های دیگری را خلق کرد، همان گونه که مجموعه 

کاله قرمزی سالیان سال است چنین کاری را انجام می دهد.
امید که تلویزیون قدر جناب خان را بداند و دوباره امید که مدیران تلویزیون 
به جناب خان به عنوان یک فرصت نگاه کنند نه یک تهدید، تا خدای نکرده 
شاهد اتفاقات ناخوشایندی مانند آن که برای عادل فردوسی پور )یک برند دیگر 

تلویزیون( بوجود آمده، نباشیم.

شواهد و قرائن حاکی از این است که وضعیت سالمت 
دهان و دندان ایرانی ها، به رغم خدماتی که در حوزه 
دندانپزشکی ارائه می شود، اسفبار است و اغلب مردم با درد 

دندان، شب را صبح می کنند.
 اظهارات روز گذشته سرپرست وزارت بهداشت در شورای 
که  دارد  واقعیت  این  از  حکایت  دندانپزشکی،  آموزش 
وضعیت سالمت دهان و دندان ایرانی ها، مطلوب نبوده 
و می بایست، سیاست های حوزه بهداشت دهان و دندان، 

تغییر کند.
برای اثبات این ادعا، بهتر است به روایت سعید نمکی 
اشاره کنیم که گفته است؛ وقتی دو سال پیش در یکی 
از روستاهای استان کردستان حضور پیدا کرده، در دهان 
هیچ مرد و زن باالی 30 سال، دندان طبیعی و سالم نبوده 
و غم انگیزتر اینکه دانشکده دندانپزشکی سنندج، حتی یک 

بار هم در آن روستا حضور پیدا نکرده بود.
حال، سئوال این است که چرا شاخص DMF )تعداد 
دندان های پوسیده، کشیده و پرشده( در کشور بهبود 
نیافته است. سرپرست وزارت بهداشت، علت این مهم را 
متوجه مدیریت در حوزه دندانپزشکی کشور دانسته و مدعی 
شده که دانشکده های دندانپزشکی به عنوان مدیر نظام 

بهداشتی در جامعه حضور نداشته اند.
نمکی افزود: نادیده گرفتن بهداشت دهان و دندان یکی از 
مشکالت کشور است، چون به آموزش های جامعه نگر و 
تربیت نیروهای رده میانی با رویکرد بهداشتی، توجه نکرده 
ایم. در حالی که باید نیروهای رده میانی با رویکرد بهداشتی 
برای دهان و دندان تربیت کنیم که آموزش های همگانی 
در بخش بهداشت دهان و دندان تقویت شود. هر قدر بر 
روی تربیت نیروهای بهداشتی برای بهداشت دهان و 
دندان، آموزش همگانی و سیستم ارجاع در نظام شبکه، 

هزینه کنیم، کار درستی انجام داده ایم.

باقر شهنی زاده رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان 
عمومی ایران، با عنوان این مطلب که سالمت مردم با آیین 
نامه تامین و تضمین نمی شود، گفت: آنچه مسلم است، 80 
میلیون ایرانی با توجه به شاخص های خرابی دندان، نیازمند 
کار دندانپزشکی هستند و نگاه ما باید به سمت مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه ارز مورد نیاز دندانپزشکی در مقابل کل 
ارز واردات رقمی نیست، افزود: اگر برای حوزه دندانپزشکی 
ارز مناسبی اختصاص داده نشود، به مردم آسیب وارد 
می شود و فشار به دندانپزشکی و شرکت های تجاری 

دندانپزشکی هم وارد خواهد 
شد. فراموش نکنیم کاالی 
 80 نیاز  مورد  دندانپزشکی 

میلیون نفر است.
شهنی زاده با انتقاد از تشویق 
سیاست  تجارت چمدانی در 
گفت:  دندانپزشکی،  حوزه 
برخی شرکت  ها نمایندگی 
برخی  واردات  انحصاری 
کمپانی های خارجی را دارند 
که اداره کل تجهیزات برای 
مبارزه با مشکالت اقتصادی 
اعالم کرد هر فردی می تواند 

با ارز آزاد این نوع تجهیزات و کاالهای دیگر را هم وارد 
کند. در حالی که این مسئله تنها منجر به بروز داللی، ورود 
کاالهای بی کیفیت و حتی غیر سالمت به کشور خواهد 
شد. چرا که فرد وارد کننده چه بسا به علت عدم آشنایی با 
اصول پیچیده تجارت، با کیفیت محصوالت آشنایی نداشته 
و به نظام سالمت لطمه می زند. رئیس هیات مدیره انجمن 
دندانپزشکان عمومی ایران، بر امر آموزش و پیشگیری در 
حوزه سالمت دهان و دندان، تاکید کرد و افزود: بسیاری از 

کشورها از طریق آموزش موفق شده اند آمار پوسیدگی های 
دندانی را در کشورهای خود کاهش دهند. به طور مثال 
از اگر شاخص DMF )شاخص دندان های پوسیده، پر 
شده یا کشیده( 17 بوده طی 20 سال موفق شده اند آن 

را به یک برسانند. 
این در حالی است که به گفته شهنی زاده، از سال 1360 
تاکنون پوسیدگی های دندانی در ایران افزایش یافته و از 

عدد 1.8 به حدود 6 در شاخص DMF رسیده است. 
وی با بیان اینکه هر ایرانی به طور متوسط 2 تا 3 دندان 
پوسیده دارد و تا 50 سالگی 
7 دندان خود را از دست داده 
به  چرا  اظهارداشت:  است، 
رغم صرف بودجه در حوزه 
پوسیدگی   آمار  سالمت، 
افزایش  ایرانی  های  دندان 

یافته است.
شهنی زاده به نقش بیمه ها 
در ارائه خدمات دندانپزشکی 
نقش  گفت:  و  کرد  اشاره 
بیمه ها باید واضح و روشن 
باشد، اینکه به علت هزینه 
باالی دندانپزشکی، خدمات 
را پوشش ندهند، پذیرفتنی نیست. این وضعیت باعث 
شده افراد زیر خط فقر نتوانند برای سالمت دهان و دندان 
خود هزینه کنند. وی با انتقاد از اینکه دندانپزشکان در اغلب 
دانشکده های دندانپزشکی بسیج علمی نشده اند، افزود: 
ایران به لحاظ آموزش دندانپزشکی، نه تنها در منطقه برتر 
است، که نسبت به برخی کشورهای اروپایی نیز جلوتر 

هستیم، اما نمی توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
سید جالل پورهاشمی متخصص دندانپزشکی کودکان، با 

عنوان این مطلب که همواره شعار سالمت و پیشگیری سر 
داده ایم اما در عمل چندان موفق نبوده ایم، معتقد است؛ 

این وضعیت در دندانپزشکی، بیشتر نمود دارد.
وی، علت بروز چنین وضعیت را ناشی از نبود یک مدیریت 
واحد در وزارت بهداشت دانست و افزود: هزاران ایرانی شب 
ها تا صبح با درد دندان می خوابند و ما از آنها غافل هستیم.

پورهاشمی، بر وجود عزم ملی برای پیشگیری از خرابی 
دندان ها تاکید کرد و گفت: در کشور، موضوعی به نام 
سالمت دهان وجود دارد که هر روز تاخیر در حل آن، 
مشکل را سنگین تر می کند. وی با اشاره به وجود 300 
میلیون دندان پوسیده در دهان ایرانی ها، افزود: اگر همه 
دندانپزشکان دو شیفت هم کار کنند، 10 سال طول می 

کشد که این وضعیت را بهبود ببخشیم.
پورهاشمی با عنوان این مطلب که 80 تا 90 درصد هزینه 
های دندانپزشکی را خود مردم پرداخت می کنند، گفت: 
توان مردم برای پرداخت این هزینه ها روز به روز ضعیف 
تر می شود، از همین رو، بی دندانی در کشور بیداد می کند. 

چاره ای هم ندارند چون پولی برای درمان ندارند.
محمدجواد اقبال عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، نسبت به افزایش پوسیدگی های دندانی در 
ایران به دلیل سرانه باالی مصرف شکر، هشدار داد و گفت: 
وقتی پوسیدگی درمان نشود آسیب به ریشه رسیده و باید 
درمان اندو انجام گیرد که در ارتباط با آمار آسیب به ریشه 
دندان استنادات دقیقی وجود ندارد اما تحقیقات نشان داده 

که پوسیدگی دندانی در کشور بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه میزان موفقیت و عملکرد دندانپزشکان 
ایران معادل کشورهای اروپایی و پیشرفته است، خاطرنشان 
کرد: پوسیدگی دندانی از جمله بیماری های عفونی بوده 
که بعد از سرماخوردگی دومین بیماری شایع به ویژه در 

کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.

پدیده ای به نام جناب خان
سه  حداقل  داده  پیشنهاد  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
میلیون برای تولد فرزند پرداخت یا وام داده شود. هر چند 
هر حمایتی خوب است اما این گفتار 20 دلیل درباره فرزند 

نیاوری یا کم فرزندی آورده است...
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
ضرورت افزایش مبلغ وام ازدواج، پیشنهاد داده حداقل 3 

میلیون تومان برای تولد فرزند پرداخت شود.
هر طرح حمایتی البته خوب است و هزینۀ خانوار طبعاً با 
تولد فرزند باال می رود و سرپرست خانواده نیاز به حمایت 
وام  صرف  به  کنند  تصور  اگر  خطاست  اما  دارد.  بیشتر 
3 میلیون تومانی یا حتی 10 میلیون تومانی خانواده ها 

تشویق می شوند فرزندان بیشتری بیاورند. 
 - خانواده ها  در  فرزند آوری  کاهش  یا  نیاوردن  فرزند   
خصوصا طبقه متوسط- اما دالیل دیگری دارد و به صرف 

وام نمی توان فرزند آوری را تشویق کرد.
نویسندۀ این سطور پیش تر و در قالب کاری پژوهشی به 
20 دلیل برای کاهش فرزند آوری در خانواده های ایرانی 

رسیده است.
پیش  گزارۀ  بر  گواهی  تا  شمرم  برمی  را  دلیل   20 این 
گفته باشد و بدانیم هر چند پرداخت وام برای تولد فرزند 
خوب است و می توان به یکی از زخم های زندگی زد اما 
خطاست اگر گمان کنیم آنان که فرزند نمی آورند به این 
تومان  میلیون  یا 15  تومان  میلیون  خاطر است که سه 

ندارند!
آن 20 دلیل که برای کاهش فرزندآوری در خانوارهای 
ایرانی یا بخشی از خانواده ها یا دست کم طبقه متوسط و 

حقوق بگیر می توان برشمرد از این قرار است:
1. سطح دانش عمومی و آگاهی مردم نسبت به حقوق 
اولیۀ انسانی که با ارادۀ آنها به دنیا می آید باال رفته و بیم 

دارند این حقوق را می توان تأمین کنند یا نه.
2. مسایل اقتصادی مردم را در فرزند آوری میانه رو کرده 

و این مسایل اقتصادی با وام به هر میزان حل نمی شود.
به  تبلیغاتی  امر  یک  مزایای  مردم  از  بخشی  درنگاه   .3
یک امر عینی تبدیل شده و این دسته از مردم مشکالت 
اقتصادی چند فزندی را چشیده اند. از این رو تنها انگیزه ای 
واقع  در  و  تشویق  فرزند آوری  به  را  آنان  تواند  می  که 
تشجیع کند این است که آنچه را که مزیت می پندارند 

مزیت ندانند.
4. یکی از انگیزه های فرزند آوری در همۀ ادوار »جانشینی 
پدر و مادر« بوده است. بهبود چشم گیر وضعیت بهداشت 
در دهه های اخیر و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان به 
پدر و مادرها این اطمینان را بخشیده است که یک و نهایتا 

دو فرزند برای جانشینی کافی است.
5. فرزند دیگر نیروی کار به حساب نمی آید. در زندگی 
کشاورزی تعداد بیشتر فرزندان احساس اقتدار بیشتری می 

داد که چه بسا در زندگی های امروزین چنین نباشد.
6. هر نسل نسبت به نسل قبل وسایل جلوگیری از فرزند 
آوری بیشتری در اختیار دارد و از این رو اصطالح »فرزند 
ناخواسته« را کمتر می شنویم و گاه در واقع یکی از دو 

طرف می خواسته اما تظاهر به ناخواسته بودن می کند.
7. اگر در گذشته شخصی فرزندان متعدد و پرشمار داشت 
تک همسری  بود.  چند همسر  از  که  بود  خاطر  این  به 
همسری  چند  انجامد.  می  هم  آوری  فرزند  کاهش  به 
از  جامعه  وقتی  و  یابد  می  تحقق  مردساالر  جامعه  در 
اثر  فرزندان هم  در شمار  گیرد  فاصله می  فرهنگ  این 

می گذارد.
در  که  است  این  فرزند آوری  کاهش  دالیل  از  یکی   .8
دنیای مدرن جایگاه خانواده فروکاسته است. این می تواند 
از تبعات نفوذ فرهنگ غربی و حتی توطئه باشد. با این 
کاری ندارم اما یکی از انگیزه های فرزند بیشتر تقویت نهاد 
خانواده بود و وقتی نمی خواهند بیشتر تقویت کنند طبعًا 

کمتر فرزند می آورند.
9. تعریف »دارایی« نسبت به گذشته تغییر کرده است. 
فرزند در گذشته بخشی از دارایی بود. مثال شخص می 
گفت » سه پسر دارم« و فرزندان بیشتر می آورد تا دارایی 
او بیشتر جلوه کند. دوران ما اما به خاطر فضای مجازی 
عصر »نمود« ها ست و جلوه کردن ها نه داشته هایی این 
گونه. دیگران نمی پرسند چند فرزند داری؟ می خواهند 

ببینند چه نمودی داری.
10. فرزند پسر برای خانواده فرزند و برای حکومت سرباز 
است. هر قدر از اعتماد فی مابین مردم و ساختار سیاسی 
کاسته شود از عالقه به تأمین نیروی همان ساختار هم 

کاسته می شود. این گزاره البته عمومی و قطعی نیست و 
به نوع نگاه و باورها بستگی دارد. با این حال انکار نمی 
توان کرد تشویق به افزایش جمعیت در دوران جنگ از 

تریبون های رسمی از این نگاه هم ناشی می شد.
11. وقتی دختری در 15 سالگی ازدواج می کند تا 35 
سالگی و در این 20 سال 5 فرزند می آورد ولی وقتی 
در 35 سالگی ازدواج می کند از 35 سالگی تا 45 سالگی 
تنها 5 سال زمان دارد و بعید است بتواند بیش از دو فرزند 

بیاورد.
12. یک بار رییس مجلس شورای اسالمی در همایشی 
گفت »ساالنه 200 هزار سقط جنین در ایران اتفاق می 
غیر  و  قانونی  گرفت  می  جنینی شکل  اگر  قبال  افتد.« 
اما  کنند  منتفی  را  موضوع  توانستند  می  کمتر  قانونی  
جدای بحث شرعی به هر حال سقط جنین را نمی توان 

انکار کرد و اتفاق می افتد.
فرزندان  پایه  بر  مدرن  های  سازه  و  زندگی  سبک   .13
بسیار طراحی و اجرا نشده است. در آپارتمان 50 یا 60 
متری که نمی توان سه یا چهار فرزند را پرورش داد. نمی 
توان از یک طرف واحد های کوچک ساخت و عرضه کرد 

و از سوی دیگر الگوهای جدید را نادرست دانست. 
14. در دنیای قدیم هر قدر تعداد اعضای خانواده بیشتر 
می شد و به ایل و طایفه می رسید قدرت آن خاندان رو 
به فزونی می گذاشت، اما در دنیای امروز فرد با عنوان 
جامعه  با  نسبت شهروند  و  تعریف می شود  »شهروند« 
بر نسبت عضو خانواده با خانواده می چربد یا این گونه 

تصور می کنند.
15. »هر آن کس که دندان دهد، نان دهد« باور عمومی 
ماست. واقعا نیز انسان حیران می ماند که زندگی چگونه 
می گذرد و دستی باالتر را احساس می کنیم. نکته اما این 
است که نان، کافی به نظر نمی رسد و امکانات بیشتر 

مطالبه می شود. یا تعریف نان تغییر کرده است.
16. در فیلم ها و سریال های خارجی فرزند زیاد تبلیغ 
آوری  فرزند  ای  ترکیه  های  سریال  در  تنها  شود.  نمی 

تشویق می شود.
ضعیف  نهادهای  ها  خانواده  های  دغدغه  از  یکی   .17
آموزشی و اجتماعی است. فرزند را باید در 6 سالگی به 
نظام آموزشی فرسوده بسپاری و سال ها طوالنیی درگیر 
این نظام آموزشی فرسوده شوی. هر بچه که به مدرسه 
و  روی  می  مدرسه  به  دوباره  انگار خودت هم  رود  می 

خاطرات آن تازه می شود!
از دوستان بسیاری که در ایران امکانات خوبی داشته ولی 
مهاجرت کرده اند شنیده ام که انگیزۀ اصلی آنان تحصیل 
فرزندان در مدارس بهتر بوده است. در یاران هر قدر هم 
امکانات داشته باشی گرفتار این سیستم آموزشی استعداد 
ُکش و فرسوده می شوی و چرا باید به جای یک یا دو نفر 

به خاطر سه یا چهار نفر درگیر شوی؟
است.  واقعیت  یک  این  و  است  ریخته  قبح طالق   .18
فرزند  قدر  هر  کنند  می  احساس  مردان  یا  زنان  برخی 
بیشتری داشته باشند هزینه جدایی بیشتر و امکان طالق 
این تصمیم می گیرند فرزند  بر  بنا  هم کمتر می شود. 

کمتری داشته باشند.
آقای  فرزند  که  بود  این  به  زن  هویت  گذشته  در   .19
»الف« و همسر آقای »ب« یا مادر آقای »ج« است. در 
دنیای مدرن اما امکان کسب هویت مستقل وجود دارد. 
نفوذ  اما در جامعه ما هم  این ارزش اگرچه غربی است 

کرده است.
20. در نهایت این که تبلیغات فمینیستی هم در کاهش 
فرزند آوری مؤثر بوده است. سیمون دوبوآر می گفت: دو 

نهاد مادری و ازدواج زن را از زن بودن خارج می کند.
این انگاره البته با حضور زنانی که این دو را با هم جمع 
زنانی   به عکس،  بسا  چه  و  دیده  قطعا خدشه  اند  کرده 
با این  با مادر شدن بیشتر احساس زن بودن می کنند. 
همه نقش این تبلیغات و تفکرات را نمی توان در کاهش 

فرزند آوری انکار کرد.
اشتباه نشود! این گفتار درصدد تأیید و تکذیب هیچ یک از 
موارد 20 گانۀ باال نیست و تنها می خواهد بگوید ِصرف 
سه میلیون تومان نمی تواند انگیزه فرزند آوری باشد! و 
البته: گاه همین که حس می کنی در قبال زمانی که به 
تندی از کف می رود انسانی در برابر شما قد می کشد و 
رشد می کند کافی است و حتی مهم ترین انگیزه زندگی 
می شود و اتفاقا برای آن که به همان ها بیشتر برسی از 

افزایش صرف نظر می کنی...

مهرداد خدیریادداشت

وضعیت اسفبار سالمت دهان و دندان ایرانی ها
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت  وگو

ماجراي برخورد با يک جانباز مدافع حرم در دادگستري محمودآباد چه بود؟
فرشيد عزيزي: اگر جانباز هم نبودم
 نبايد چنين برخوردي با من مي شد!

نحوه جانبازي تان در دفاع از حرم به 
چه صورت بود؟

من 14 فروردین س��ال 95 ب��راي آخرین بار 
به س��وریه اعزام ش��دم. 21 فروردین قبل از 
عملیات در خان طومان مجروح شدم و شهید 
محمدتقي سالخورده و شهید حسین بواس 
هم در این عملیات همراهم بودند که ش��هید 
حسین بواس به فاصله نیم متري از من ترکش 
به س��رش اصابت کرد و به شهادت رسید. آن 
روز موشک دست ساز جهنمي جبهه النصره 
نزدیک م��ا اصابت کرد که م��ن از ناحیه پاي 
راست از روي زانو مجروح شدم و پاي راستم را 
قطع کردند. انگشت هاي دستم نیز قطع شد و 
آرنج دست راستم کارایي ندارد. عدم شنوایي 
گوش ها و س��وختگي بدن هم به مجروحیتم 
اضافه شد. دو نفر از همدوره اي هایم و دو نفر 

از بچه هاي فاطمی��ون همزمان کنارم 
با همان موشک به ش��هادت رسیدند. 
من هش��ت روز در بیمارس��تان حلب 
بس��تري بودم و دو ماه در بیمارس��تان 
بقیه اهلل بستري ش��دم که 18 بار عمل 
جراحي ش��دم. جانباز 80 درصد سپاه 
هستم اما بنیاد شهید هنوز درصد نداده 
و درگیر کارهاي اداري هستم و منتظرم 

تا انجام شود. 
ماج�راي برخوردي که با ش�ما 

صورت گرفت چه بود؟
چون بع��د از جانبازي ام بیکار هس��تم 
تصمیم گرفتم مشغول به کاري شوم و از 
بیکاري درآیم. دنبال عدم سوء پیشینه 
رفتم تا مغازه کوچکي دایر کنم. وقتي 
به کانتري رفتم بعد از انگشت نگاري 

گفتند به دادگستري بروم. براي گرفتن تمبر 
نزد خانمي که کارمند دادگستري بود رفتم. 
آن خانم به من گفت باید مبلغ 20هزارتومان 
را به حساب دادگستري واریز کنم. چون پایین 
آمدن از پله ها و رفت و برگشت به بانک برایم 
دشوار بود، گفتم اگر دستگاه کارت خوان دارید 
همین جا کارت بکشم. گفت دستگاه مان قابل 
استفاده نیست. وضعیت جسمي ام را توضیح  
دادم که پایم مصنوعي اس��ت، گفت مشکل 
خودتان است. من هم با ناراحتي فیش خام را 
از روي میز برداشتم و با هر زحمتي بود رفتم 
و پول تهیه کردم. وقتي برگشتم به من گفتند 
که باید پیش رئیس دادگس��تري بروم. رفتم 
اتاقشان و ایشان با ناراحتي گفت شما به این 
خانم توهین کردید. گفتم من توهین نکردم 
و داشتم توضیح مي دادم که در کمال تعجب 
ایشان یکهو با عصبانیت دس��تور بازداشتم را 
صادر کرد. یک مأمور بیرون اتاق بود که وارد 
شد و با شدت و خشونت، کش��ان کشان مرا 
به سمت بازداش��تگاه برد. هرچه گفتم پایم 
مصنوعي است قبول نکرد. طوري مرا کشید 

که بین راه نقش بر زمین شدم. 
واکنش م�ردم چ�ه بود؟ چ�ه در آن 

لحظات يا بعد از آن؟
 آنجا افرادي که مرا مي شناختند جمع شدند 

گفتند ایشان مجروح مدافع حرم است اما مأمور 
توجهي نکرد و دوباره دست مرا محکم گرفت 
و کشان کش��ان برد. در این لحظه تعدادي از 
کارمندان و حت��ي همان خانمي ک��ه از من 
ش��کایت کرده بود به اتاق رئیس دادگستري 
رفتند و وضعیت��م را توضیح دادن��د اما آقاي 
رئیس س��فت و سخت پاي دس��تورش ماند! 
نهایتاً به بازداشتگاه منتقلم کردند. چند دقیقه 
بعد آمدند از من تعهد گرفتند و با اصرار مردم 
مرا بیرون آوردند. چون در شرایط بد روحي و 
جسمي بودم تعهدنامه را امضا کردم اما دوستان 
دیدند که چطور بر زمین افتادم و لباس هایم 
خاکي ش��د. بعد از این اتف��اق خیلي ها با من 
ابراز همدردي کردند. مردم براي خودشان و 
اعتقاداتشان حق قائلند. مردم مي گفتند با این 

مسئول باید برخورد شود. 

االن که چند روزي از ماجرا گذشته 
اس�ت، نظرت�ان در اي�ن خص�وص 

چيست؟
من نمي دانم آن روز خانمي که از من پیش 
آق��اي رئیس! ش��کایت کرد چه به ایش��ان 
گفت که چنین رفتاري نش��ان دادند. اما به 
نظر من یک مس��ئول بای��د در برابر چنین 
حوادثي مس��ئوالنه برخورد کند. نه اینکه 
بدون تحقیق و تنه��ا از روي گزارش یکي از 
کارمندانش وارد عمل شود. من مجرم نبودم 
که بخواهند بازداش��تم کنند. حاال اس��مم 
مدافع حرم باشد یا یک فرد عادي. نماینده 
قانون باید قانوني و مسئوالنه برخورد کند. 
من انتظار داشتم مسئوالن روز و ساعت اول 
رس��یدگي کنند اما کاري نکردند. تا اینکه 
دوس��تان در فضاي مجازي فعالیت کردند 
و خبرگزاري هاي معاند که آتش بیار معرکه 
هستند بر مدافعان حرم تاختند و تنور را گرم 
کردند! من خودم نمي خواستم حرفي در این 
خصوص به بیرون درج کند اما براي اولین بار 
با روزنامه »ج��وان« مصاحبه کردم تا دیگر 
چنین برخوردي با سایر همرزمانم صورت 
نگیرد. وگرنه نمي خواهم آبروي کسي ریخته 
ش��ود اما در مقابل نباید توهین به مدافعان 

حرم عادي گردد. 

  زينب محمودي عالمي
در چند روز گذشته تصاوير يكي از رزمندگان مدافع حرم که در خان طومان سوريه به 
درجه 80 درصد جانبازي )طبق تأييد سپاه( نائل آمده است در فضاي مجازي منتشر شد 
که حاکي از هتک حرمت به وي در دادگستري شهرستان محمودآباد استان مازندران 
بود. تصاويري که با چند خط توضيح اذعان مي کرد چطور اين جانباز مدافع حرم توسط 
مسئوالن دادگستري بازداشت شده است. براي اطالع از چند و چون ماوقع، با هماهنگي 
سپاه ناحيه مازندران با اين جانباز مدافع حرم گفت وگويي ترتيب داديم. فرشيد عزيزي 
در گفت وگو با ما عنوان کرد: »به اي�ن دليل با روزنامه »جوان« به عنوان اولين رس�انه 

گفت وگو کردم تا نظير چنين اتفاقاتي براي ساير همرزمانم رخ ندهد.« 

ش�ما که رزمن�ده دوران دفاع مقدس 
بودي�د، به ي�اد داري�د آن زم�ان چه 
هجمه هايي به داش�ته هاي ارزش�مند 

جنگ تحميلي مي شد؟
خوب است این س��ؤال را برگرفته از تجربیات 
خودم پاسخ دهم. من زمان جنگ 13 سالم بود 
که به جبهه رفتم. پدرم هم بچ��ه رزمنده بود. 
خوب به یاد دارم برخي از اقوام به من مي گفتند 
چقدر حقوق مي گیري که به جبهه مي روي. یا 

این جنگ به تو چه ربطي دارد؟ 
دعوا سرخودشان است و آیا امام به شما چیزي 
مي دهد که برایش مي جنگید! خاطره اي را آقاي 
مسعود عباسي از دوس��تان رزمنده در همین 
خصوص تعری��ف مي کنند. ایش��ان مي گویند 
با یکي از ش��هداي اصفهاني ک��ه پدرش وضع 
بس��یار خوبي داش��ت همرزم بودیم. هربار که 
از این دوست ش��هیدمان مي خواستیم ما را به 
خانه شان دعوت کند، عذر مي آورد و به اصطاح 
ما را مي پیچاند. عاقبت یک مرتبه که نیمه هاي 
شب به گاراژ اتوبوس ها در خیابان مسجد سید 
رسیدیم )این خیابان به خانه دوستمان که در 
محله عباس آباد قرار داشت نزدیک بود( این بار 
ش��دیداً اصرار کردم که حتماً باید به خانه شان 
برویم. دوستم به ناچار پذیرفت و رفتیم اما گفت 
فقط هرچه دیدي و شنیدي بین خودمان باشد. 
خاصه تا زنگ خانه شان را زد و پدرش آیفون را 
برداشت و فهمید پسر رزمنده اش آمده، سریع 
گفت: بَه پس��ر حاج آقا خمیني! براي هرکسي 
جنگیدي برگرد همان جا؟ این خاطره نش��ان 
مي دهد که تشکیکات و هجمه ها همان زمان هم 
بود. جالب است که تفاوت چنداني با تهمت هایي 
که اکنون به جبهه دف��اع از حرم وارد مي کنند 
ندارد. شاید در لفظ و ادبیات متفاوت باشند، اما 

معنا و مفهوم یکي است. 
االن به نظر مي رسد از تهمت هايي که به 
بچه هاي جنگ و شهداي آن دوران وارد 
مي کردند بسيار کاسته شده است، نظر 

شما چيست؟
صددرصد همین طور اس��ت. هم��ان افرادي 
که به خود من ایراد مي گرفتند، از کرده ش��ان 
پش��یمان هس��تند. افرادي بودند که هر کاري 
مي کردیم در مورد ش��هداي دفاع مقدس لفظ 
»کشته ها« را به کار مي بردند، اما اکنون با احترام 
از دفاع مقدس و شهدایش یاد مي کنند، چراکه 
فهمیده ان��د امنیت امروز ما مدی��ون و مرهون 

همان ایثارگري هاست. 
اما در مورد مقوله دفاع از حرم انگار هنوز اول راه 
هستیم. کافي است به فضاي مجازي رجوع کنیم 

تا ببینیم چه هجمه هایي وارد مي شود. 
یکي از دالیلي که باعث شد بنده به عنوان راوي 
دفاع مقدس به روش��نگري در خصوص دفاع 
از حرم بپ��ردازم، همین هجمه هاس��ت. بنده 
مربي کاس ه��اي آموزش نظامي هس��تم. به 
نظرم رسید مي توانم بخشي از این کاس ها را 
به روشنگري در این خصوص اختصاص دهم. 

معموال پنج یا ش��ش محور را در این کاس ها 
مطرح مي کن��م. یکي بحث آرمان هاس��ت که 
آرمان هاي دف��اع مقدس و دف��اع از حرم یکي 
است. زمان جنگ مي گفتیم راه قدس از کربا 
مي گذرد. به این معني که اصل کاري اسرائیل 
اس��ت. هدفي که اکنون نیز در جبهه مقاومت 
اسامي وجود دارد. یا در بحث اهداف چه االن 
یا همان زمان هدف دفاع از اسام ناب محمدي 
اس��ت. در بحث رهبري نیز والیت فقیه هر دو 
جبهه را رهبري مي کند. آن زمان حضرت امام 
بود و اکنون خلف شایس��ته ایشان مقام معظم 
رهبري. در بحث اعتقادات عقبه اعتقادي اسام 
ناب محمدي است و رزمنده هاي هر دو جبهه 
)چه دفاع مقدس و چه دفاع از حرم( از اعتقادات 
و معنویات یکس��اني برخوردار هس��تند. یا در 
بحث میداني چه االن و چه آن زمان دش��من 
در رأس و دشمن در معرکه مان یکي است. در 
دفاع مقدس دشمن در رأس؛ اسرائیل، امریکا، 
انگلی��س و قدرت هاي منطقه چ��ون وهابیت 
و اس��ام امریکایي بود و اکنون نیز دشمن در 
رأس همین ها هستند. دش��من در معرکه هم 
داعشي ها تتمه همان بعثي ها هستند. آن زمان 
ما با عراق بعث��ي مي جنگیدیم و س��وریه از ما 
حمایت مي کرد. اکنون ما از سوریه و عراق دفاع 
مي کنیم. رفیق دوست خاطره زیبایي را در کتاب 
»براي تاریخ مي گویم« آورده است. مي گوید: در 
والفجر8 خبر رس��ید مهمات نیست. در همان 
قرارگاه جنوب )دزفول یا امیدیه( زنگ زدم به 
دفتر حافظ اسد در س��وریه و تقاضاي مهمات 
کردم. ایش��ان برآوردي از من خواست و گفت 
همین امشب هشت فروند هواپیما بفرستید تا 
مهمات الزم را به شما برسانیم. هواپیماها رفتند 
و به 48 ساعت نرسیده مهمات از زاغه سوري ها 
به میدان جنگ ما منتقل شد. االن هم ما داریم 
از سوریه در برابر مس��تکبران و صهیونیست ها 

دفاع مي کنیم. 
مباحثي که شما مطرح مي کنيد خيلي 
جالب اس�ت، اما اينه�ا را ب�ه افرادي 
مي گوييد که خودشان سيمشان وصل 
است، منظورم بچه هاي سپاه يا بسيجي  
است. بهتر نيست اينها را در دانشگاه ها 

هم مطرح کنيد؟
البته بنده این مباحث را نه فقط در کاس هاي 
آموزش��ي ام بلکه در هیئات محلي، پایگاه هاي 
بس��یج، یادواره ش��هدا و حتي در دانش��گاه ها 
مطرح مي سازم. همین 9 دي سال گذشته در 
دانشگاه هاي آزاد شهر رضا، زواره، خود اصفهان 
و در چند دانش��گاه در اس��تان هایي مثل یزد و 
سیس��تان و... مطرح کرده ام. منتها در اماکني 
از این دس��ت باید برخي از ماحظات را رعایت 

کنیم. 
بيشترين سؤاالت يا تشكيكاتي که از 

شما پرسيده مي شود چيست؟
من به دانش��گاه هاي دولت��ي، آزاد و... رفته   ام. 
در تمامي س��ؤاالتي که مطرح مي شود تشابه 

عجیبي دیده مي شود. آدم شک مي کند مبادا 
پشت س��ر همه اینها یک تفکر خوابیده است. 
انگار که همه ابهام ها از یک جا نشئت مي گیرد. 
یکي از تشکیکات همان بحث تأسف برانگیزي 
است که القا مي کند مدافعان حرم انگیزه هاي 
مادي براي کارشان دارند. پاسخ من این است که 
چنین سؤاالتي را نجومي خوارها طرح مي کنند. 
کساني که مي خواهند بگویند اگر ما حیثیت مان 
را به خاطر پول مي دهیم، اینها جانشان را بر سر 
آن مي دهند. یا بحث عربیت و عجمیت را مطرح 
مي سازند. یا مي گویند شما به دنبال حفظ بشار 
اسد به عنوان یک دیکتاتور هستید. وقتي من در 
حلب بودم، از حماسه حسیني براي رزمندگان 
حاضر س��خنراني کردم. آنجا ی��ک جوان عضو 
ارتش سوریه با صحبت هاي من به گریه افتاد. 
بعد از سخنراني که قرار شد با هم صحبت کنیم، 
وقت نماز بود اما او در نماز حاضر نشد. علتش را 
که پرسیدم گفت حاجي من مسیحي هستم. 
متعجب شدم و حالتم را که دید، جمله اي گفت 
که آتشم زد. او گفت: نمي دانم شما شیعه ها چه 
اصراري دارید امام حسین)ع( را براي خودتان 
انحصاري کنید. در آش��نایي هاي بیشتر با این 
جوان مسیحي فهمیدم که تابعیت یک کشور 
اروپایي را هم دارد اما مي گفت من مانده ام تا از 
ناموسم در برابر تروریست ها دفاع کنم. این جوان 
مسیحي حکومت اسد را به قرار گرفتن زیر یوغ 
سلفي ها و تروریست ها ترجیح مي داد. یا خیلي 
از مردم مخالف بشار اسد را دیدم که بعد از دیدن 
فجایع تروریست ها مي گفتند ما حاضریم اسد 
باشد اما آنها نباش��ند. بعد از ریاست جمهوري 

دوره گذشته ما انتخابات اسد بود. محبوبیت او 
در میان مردم سوریه آن قدري بود که بیشترین 

آرا را به خودش اختصاص بدهد. 
فرض کنيم من يک جوان ايراني هستم 
با يک سؤال اساسي در ذهنم که اصاًل 
سوريه به ما چه ربطي دارد؟ پاسخ شما 

چيست؟
پاس��خ این اس��ت ک��ه اوالً انقاب م��ا حامي 
مستضعفان اس��ت. دوماً مردم سوریه مسلمان 
هس��تند و حمایت از آنها وظیفه دیني ماست. 
سوماً قصه س��وریه قصه امنیت خودمان است. 
امریکایي ها در نقشه هایشان خاورمیانه جدید 
را دنبال مي کردن��د و اگر یادمان باش��د خانم 
رایس وزیر خارجه وقت امریکا در جنگ 33 روزه 
اسرائیل با حزب اهلل لبنان گفت که این جنگ 
درد زایماني اس��ت که در پ��س آن خاورمیانه 
جدید متولد مي شود. همان زمان امریکایي ها 
بعد از خودزني 11 سپتامبر، عراق و افغانستان 
را اشغال کرده بودند. در حالي که اگر قصدشان 
مقابله با تروریسم بود باید عربستان را مي زدند. 
آنها آمده بودند بیخ گوش ما و اگر از چماقي که 
نظام اسامي توسط حزب اهلل و حماس باالي 
سر اسرائیل دارد نمي ترس��یدند، به حتم ما را 
مي زدند. پس اول به حزب اهلل حمله کردند که 
شکس��ت خوردند. بعد چند نوبت با حماس در 
غزه درگیرشدند و باز شکست خوردند. بنابراین 
به نتیجه رس��یدند که براي از بین بردن مشت 
ایران باید بازویي که این مشت را به ایران متصل 
مي کند را بزنند. این بازو سوریه است که اکنون 
شاهد هستیم چه هجمه اي به آن صورت گرفته 

اس��ت. لذا حضور رزمندگان در سوریه در واقع 
دفاع از خودمان است. 

متأس�فانه در داخ�ل ني�ز برخ�ي از 
مسئوالن اظهاراتي مي کنند که باعث 
ايجاد چني�ن ابهاماتي مي ش�ود. مثاًل 
آقاي کرباس�چي که يک سياستمدار 
ورشكسته اس�ت اخيراً در شهر خود 
شما اصفهان صحبت هاي توهين آميزي 

در خصوص مدافعان حرم کرده بود. 
من همان زمان که آقاي کرباسچي در اصفهان 
آن اظهارات را بیان کرد، ایش��ان را ارجاع دادم 
به قضیه وی��ران کردن ح��رم حضرت حجربن 
عدي که آنجا سلفي ها گفتند امروز مزار حجر 
را ویران مي کنیم و فردا به عراق مي آییم و بعد 
نوبت مشهد و قم در ایران اس��ت. آنها به وعده 
حضورش��ان در عراق عمل کردن��د اما همین 
جوان هاي مدافع حرم بودند که جلوي ورودشان 
به ایران را گرفتند. پاسخ من به کرباسچي این بود 
که اگر مدافعان حرم نبودند االن مادر، همسر، 
دختر و خواهر تو در بازار برده فروش هاي داعش 
اتیکت فروش خورده بودند. البته اظهارات امثال 
کرباسچي براي جمع آوري رأي بود که تا حدي 

موفق هم شدند. 
زحم�ات اف�رادي مث�ل ش�ما ب�راي 
فرهنگسازي و روشنگري قشر جوان 
يک کار فردي است، اما به نظر مي رسد 
بايد در اين خص�وص يک حرکت کلي 

صورت گيرد. 
من نمي دانم چرا مس��ئوالن ام��ر کاري در این 
خصوص انجام نمي دهند. از 9 دي س��ال قبل 
من با خیلي از مس��ئوالن حرف زدم. اغلب من 
را ارجاع به بحث انتخاب��ات مي کردند که فعا 
موضوع اصل��ي آن اس��ت. حاال ک��ه انتخابات 
تمام ش��ده باز با یکي دیگر از مس��ئوالن شهر 
اصفهان صحبت کردم که گفت حاال ببینیم چه 
مي شود. به نظر من مي شود مقوله دفاع از حرم 
را در کتاب هاي درسي وارد کرد یا ائمه جمعه و 
جماعت با جدیت به آن ورود کنند یا راوي ها به 
شکل هماهنگ با این قضیه برخورد کنند و یا... 
خیلي کارها مي شود کرد به شرطي که همتش 
باش��د. اگر االن به خواب برویم و کاري نکنیم، 
زماني بیدار مي ش��ویم که باید ب��راي پاالیش 
اذهان آلوده تاش کنیم که آن وقت کار بسیاري 

سخت تري در پیش داریم. 

گفت وگوي »جوان« با عبدالمحمود محمودي  از رزمندگان دفاع مقدس و دفاع از حرم

هجمه به مدافعان حرم منبعي واحد دارد

7| روزنامه جوان |  شماره 5110 | 16 رمض��ان 1438   |  يک ش��نبه 21 خ��رداد 1396 

88498481ارتباط با ما

  عليرضا محمدي
آنهايي که سن و سالشان به دهه دفاع مقدس و دهه بعد از آن قد مي دهد، به خوبي روزهايي 
را به ياد خواهند آورد که هجمه هاي بس�ياري به رزمندگان و ش�هداي دفاع مقدس مي شد. 
هجمه هايي که با گذشت زمان و فرهنگسازي خوبي که صورت گرفت، تا حد قابل قبولي برطرف 
شدند. اما اين روزها که آتش جنگ در جبهه دفاع از حرم هنوز داغ است، باز شاهد تهمت ها 
و هجمه هاي بسياري به داشته هاي ارزشمند اين جبهه هستيم که به نظر مي رسد بايد از هم 
اکنون به فكر رفع آنها از اذهان مردم و خصوصاً جوان ترها باشيم. با اين تصور که جنگ در جبهه 
مقاومت اسالمي به لحاظ سخت افزاري تمام شده و دوران بازسازي فرهنگي به جد فرارسيده 
اس�ت، به س�راغ عبدالمحمود محمودي از رزمندگان دفاع مقدس رفتيم که سابقه حضور و 
مجروحيت در جبهه دفاع از حرم را نيز دارد. محمودي که از فعاالن فرهنگس�ازي در مقوله 
دفاع از حرم است پاسخگوي س�ؤاالت ما در اين خصوص شد که ماحصلش را پيش رو داريد. 
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خصوص  در  کشور  کل  محاسبات  دیوان  رئیس 
موضوع انتقال آب خوزستان گفت: اظهار نظر دیوان 
محاسبات باید در قالب مستندات قانونی بوده تا قابل 
دفاع باشد. قول می دهم یک هیات ویژه حسابرسی 

ویژه این کار تشکیل شود.
به گزارش ایسنا - منطقه خوزستان، عادل آذر در 
پیش  کرد:  اظهار  اداری خوزستان  جلسه شورای 
از انقالب دیوان محاسبات وجود نداشت و اداره 
محاسبات داشتیم و دیوان محاسبات و نظارت کامل 

بر دخل و خرج از دستاوردهای انقالب است.
وی افزود: در اصل 54 قانون اساسی ایران، وظیفه 
دیوان محاسبات صیانت از بیت المال اعالم شده 
است. در دیوان محاسبات تعبیر ما از صیانت تاکنون 
اینگونه بود که بیت المال در ریال، ارز، دالر، سکه و 
این مباحث خالصه می شد. ما این را بخشی از بیت 
المال می بینیم و بخش عمده بیت المال را سرمایه 
انسانی کشور می دانیم و تنها در سرمایه فیزیکی و 

ارز و ریال نمی بینیم.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: شعار ما 

برای صیانت از سرمایه انسانی کشور »نظارت مستمر 
مالی پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه« است. به این 
معنا که به مدیر کمک می کنیم که چگونه بدون اینکه 
دچار تخلف شود، مدیریت کند. کارگزاران ایران 
انسان های پاک دستی هستند. پرونده های زیادی در 
دیوان محاسبات وجود دارد و مطالعات ما این مساله 
را نشان می دهد. ما تخلف عمدی را جدای از جرم 
می دانیم. تخلف عمدی یعنی مدیر با نیت خیر قصد 
انجام کاری را داشته اما از قانون برداشت اشتباهی 

داشته است یا آن را اشتباه متوجه شده است.
آذر با بیان اینکه برخی مدیران گالیه دارند که دستگاه 
های نظارتی مانع کار اجرا می شوند، خاطرنشان کرد: 
شعار ما یک شعار سه عنصری است که سه رکن 
آن به نفع شما مدیران اجرایی است چراکه شما خط 
مقدم توسعه هستید. نظارت پیشگیرانه در آموزش 
مدیران خالصه می شود. کالس های آموزشی تحت 
عنوان طرح بینا در الیه های مختلف به این منظور 
طراحی شده اند. از شما مدیران می خواهم که در 
این کالس ها شرکت کنید. در این کالس ها برای 

بینید.  دانش افزایی حقوق مالی شما آموزش می 
هدایتگری نیز در شعار ما یعنی ما در حین عمل، 
به مدیران مشاوره می دهیم. شما در هزینه بودجه 
اختیار دارید و ما مانع شما نمی شویم اما در این 
زمینه به شما مشاوره می دهیم. اقتدار نیز به این معنا 
است که بعد از هزینه بودجه، حسابرسی از سوی ما 

به هزینه ها بر اساس قانون رسیدگی می کند.
وی گفت: در دیوان محاسبات ما می خواهیم نظارت 
را در خدمت اجرا و توسعه بیاوریم که الزمه آن نیز 
این است که شما از ظرفیت دیوان محاسبات در 

استان و کشور استفاده کنید.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: تمام 
معامالت شما باید در سامانه ای به نام سامانه ستاد 
ثبت شود. البته این سامانه مشکالتی نیز دارد که باید 
اصالح شود. به طور مثال سامانه جوابگوی اقدامات 
فاخری که در حوزه فرهنگ انجام می شود نیست و 

باید این مساله اصالح شود.
کشور 3٠  در  ما  برآورد  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
درصد و در خوزستان تنها یک چهارم اموال دولتی 
به ثبت رسیده اند. از شما می خواهم ثبت اموال دولتی 
را جزو اولویت های خود قرار دهید. شناسنامه دار 
کردن اموال دولت جزو وظایف ما مدیران است. 
یکی دیگر از مواردی که فراوانی آن در خوزستان 
باال است، موضوع ترک تشریفات برای برگزاری 
مناقصه است. ترک تشریفات آدابی دارد و برای هر 

کاری انجام نمی شود.
آذر افزود: موضوع دیگر ما متمرکز کردن حساب ها 
است. قانون به صراحت می گوید که تمام دستگاه 
هایی که اسمشان در الیحه بودجه و تبصره ها آمده، 
یا  اند  بودجه  ردیف  دارای  که  هایی  دستگاه  چه 
نامشان در جدول ها است، باید گردش مالی آنها 
نزد بانک مرکزی باشد. در گذشته این گردش مالی 
در بانک های دولتی بود. وقتی دستگاه ها این کار را 

انجام دادند، باید حساب قبلی خود را ببندند.
اعتبارات  از  استفاده  دیگر،  مورد  کرد:  اظهار  وی 

خارج از شمول است. توصیه من این است که تا 
جایی که می توانید از این اعتبارات استفاده نکنید. 
اما  هستند  شمول  از  خارج  اگرچه  اعتبارات  این 
برای مصرف، قانون دارند. این اعتبارات تنها برای 
پروژه  و  آن طرح  نامه  موافقت  در  که  موضوعی 
گفته شده، قابل استفاده هستند. بسیاری از مدیران 
با عدم اشراف به قانون، چنین کارهایی انجام می 
دهند. معنی این کارها تخلف است اما تصرف بیت 

المال نیست.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: نکته دیگر 
سهم  است.  افزوده  ارزش  بر  مالیات  سهم  بحث 
مالیات بر ارزش افزوده برای شهرها و روستاها برای 
عمران و آبادانی آنها است نه برای امور دیگر. برای 

خرج این مالیات موارد عجیبی را می بینیم.
وی با بیان اینکه خوزستان از نظر دانشی و کارکردی 
در دیوان محاسبات یک استان درجه یک است، 
ادامه داد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز 
اجرایی شده است که خوزستان در این زمینه موفق 
بوده است ولی تعدادی از مدیران بازنشسته استان 
گزارش هستیم  تهیه  در حال  اند.  مانده  باقی  نیز 
که رتبه بندی استان ها را در آن مشخص کنیم که 
خوزستان جزو موفق ترین استانها در اجرای درست 

قانون است.
آذر  در خصوص انتقال آب خوزستان به اصفهان 
باید در  تصریح کرد: اظهار نظر دیوان محاسبات 
قالب مستندات قانونی باشد که قابل دفاع باشد. قول 
می دهم یک هیات ویژه حسابرسی ویژه این کار 

تشکیل شود.
وی افزود: امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن این 
کار را انجام دهیم و بعد جلسه مشترکی با مجمع 
نمایندگان دو استان داشته باشیم. این کار می تواند 
در استدالل کردن و پیگیری امور کمک زیادی کند. 
وظیفه دیوان محاسبات استدالل حرفه ای و رعایت 
با  خود  یافته های  از  باید  است.  طرفی  بی  اصل 

رعایت اصل بی طرفی دفاع کنیم. 

 هدایت اهلل خادمی عصرروز شنبه در جلسه شورای 
به  که  کنیم  می  افتخار  کرد:  اظهار  خوزستان  اداری 
چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی رسیده ایم و 
خیلی مستحکم بدون نگرانی از دشمنان خارجی به کار 
خود ادامه می دهیم؛ از ضربات دشمنان هیچ نگرانی 
نداریم ولی مدیریت بد و فساد اقتصادی آسیب های 

جدی به کشور وارد می کند.
وی افزود: همانطور که فرزندان امام راحل و مقام معظم 
رهبری در ایران هستند، باید فرزندان دیگر مدیران ارشد 
نیز در همین کشوری که خود آن را مدیریت می کنند 

زندگی کنند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی 
انتقال آب بدون  اینکه در تمام دنیا بحث  با اشاره به 
آمایش سرزمینی منسوخ شده است، تصریح کرد: در 
کشور ایران بدون آمایش سرزمینی، انتقال آب را انجام 

می دهند؛ 5٠ سال است که انتقال آب بین حوزه ای در دنیا ممنوع 
شده ولی ایران به این مسئله اهمیتی نمی دهد.

خادمی با اشاره به اینکه البی و پیگیری قوی برخی استان ها باعث 
شده تا آنها ادعای خرید آب از زمان شیخ بهایی را داشته باشند، گفت: 
اسم مافیای آب را روی شورای آب می گذارند چون دست عده ای 

خاص است.
وی اضافه کرد: اگر قصد بردن آب کارون را داشتند چرا پنج سد بر 
رودخانه کارون احداث و راه اندازی کردند؛ نیروگاه های خوزستان 

امسال به جای ٩ هزار مگاوات برق تولید کنند فقط دو هزار مگاوات 
برق تولیدی داشتند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
اینکه انتقال آب بدون آمایش سرزمینی هم برای استان آب دهنده و 
هم استان آب گیرنده ضرر دارد، گفت: طرح بهشت آباد چون آمایش 
سرزمینی نداشته و بدون مصوبه قانونی در حال اجرا بود با پیگیری 
های بسیار متوقف شد ولی بعد از خرسان و این بار هم نقطه ای دیگر 

در حال فعالیت برای انتقال آب هستند.
خادمی با اشاره به اینکه انتقال آب منجر به مهاجرت مردم از استان 

خوزستان می شود  یادآور شد: مسئوالن نباید با برخی 
تصمیمات غلط خود اختالف بین مردم و نظام ایجاد 
کنند، وقتی روزی ١5 ساعت در ایذه آب شرب قطع 
می شود چرا باید آب را به استان های دیگر انتقال 

دهند؟
وی با تاکید بر اینکه انتقال آب بین حوزه ای بدون 
آمایش سرزمینی ممنوع است، گفت: انتقال آب بین 
حوزه قطعا اکولوژی را نابود می کند چون تنها آب 
نیست که منتقل می شود بلکه با این کار چرخه های 

دیگر مثل خاک را نیز برهم می زنند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی 
اضافه کرد: میانگین مصرف آب در کشور١8٠ لیتر ولی 
در اصفهان 22٠ لیتر، میانگین فضای سبز در ایران ١2 تا 
١4 متر ولی در اصفهان باالی 35 مترمکعب است و در 

عین حال این استان برنج کاری هم دارد.
خادمی در پایان با گالیه از اینکه اگر خوزستانی ها در بین وزرا 
فردی نداشته باشند آن وقت هیچ کاری هم برایشان انجام نمی شود، 
اینگونه طرح سئوال کرد که چرا چند وقت قبل در کرمان کارخانه 
فوالد افتتاح کردند که جزو صنایع آب بر است ولی چرا باید این 
صنایع را در یزد، کرمان و اصفهان راه اندازی کنند وقتی که ادعای 

کمبود آب شرب را دارند؟
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: 

انتقال آب بدون تدوین برنامه آمایش سرزمین غیر قانونی است.

قباد آذرآیین با اشاره به لزوم توجه به اقلیم و جغرافیا در ادبیات 
داستانی گفت: وقتی از یک اقلیم صحبت می کنیم، طبیعتا پشت و 
پس رمان ما یک مکان جغرافیایی و یک فضای لوکیشن وار وجود 
نقطه ای  در  ما  داستان  وقتی  کرد  اظهار  داستان نویس  این  دارد.  
از خوزستان اتفاق می افتد و جریان دارد می توانیم به المان هایی 
مانند نفت، نخل، شرجی هوا، کارون، تداخل سنت و مدرنیته و 
بسیاری از کدهای جغرافیایی دیگر اشاره کرد که باید مورد نظر 

نویسنده قرار بگیرد.
نویسنده کتاب »پسری آن سوی پل« ادامه داد: اگر یک اقلیم شناس 
با  شک  بدون  بپردازد  جغرافیایی  و  اقلیمی  مسایل  به  بخواهد 
جزییات کامل و بسیار دقیق باید به آن بپردازد اما در رمان این 
گونه نیست و پرداختن به زیست بوم و جغرافیا نباید به گونه ای 

باشد که جغرافیا از ادبیات داستان پیشی بگیرد.
آذرآیین با بیان این که نویسنده باید داستانش را بر بستر اقلیم و 

جغرافیا بنا کند خاطرنشان کرد: این بسترسازی نباید به گونه ای 
باشد که واقیت بیرونی داستان بر واقیت درونی آن غلبه کند. برای 
مثال گفته می شود که آثار جیمز جویس به گونه ای نوشته شده 
براساس  کامل ویران شود می توان  به طور  دوبلین  اگر شهر  که 
نوشته های جیمز جویس شهر دوبلین را کوچه به کوچه بنا کرد. 

وی افزود: این نشان می دهد که اقلیم آن چنان در خدمت نوشته 
است که نویسنده به خوبی توانسته آن را یک پشتوانه محکم برای 
در  می توان  را  ایران  در  آن  ناب  نمونه  که  دهد  قرار  رمان خود 

نوشته های احمد محمود یافت کرد. 
این داستان نویس با بیان این که نباید بی مایگی خودمان را گردن 
مکان و فضا بیندازیم خاطرنشان کرد: همه جای دنیا اقلیم است 
نیز می توانند  ابرشهر ها  کنیم زیرا  را مرزبندی  ادبیات  نباید  ما  و 
دستمایه جغرافیای درونی داستان قرار بگیرند؛ ابرشهرهایی پر از 

خرده اقلیم ها.

رئیس دیوان محاسبات کشور خبر داد:

هیات ویژه حسابرسی انتقال آب
 خوزستان تشکیل می شود

خواسته فرزندان کارکنان مترو اهواز :

حقوق پدرانمان را بدهید
 حدود 5٠ نفر از کارکنان متروی اهواز که بیش از ١7 ماه حقوق معوقه طلب دارند روز یکشنبه 
با همراه داشتن فرزندان خردسال مقابل ساختمان قطار شهری اهواز تجمع و خواستار پرداخت 

مطالبات خود شدند.
یکی از این کارکنان بیان کرد:شرایط مالی کارکنان به مراتب سخت تر از گذشته است؛ بیش از ١7 
ماه حقوق از شرکت کیسون به عنوان پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز طلب داریم اما مسئوالن 

این شرکت پاسخگو نیستند.
این فرد که با فرزندش حضور داشت ادامه داد: در طول یک ماه گذشته حقوق 2 ماه ما را پرداخت 
کردند اما این شیوه پرداخت مشکل ما را حل نمی کند زیرا همه کارکنان به دلیل پرداخت نشدن 

حقوق یک سال و نیم گذشته خود به افراد بسیاری مقروض هستند.
بودم  فرزندم  بیماری  درگیر  گذشته  در6ماه  اینکه  بابیان  اهواز  متروی  ازکارکنان  دیگر  یکی 

گفت:پرداخت
نشدن حقوق از سوی شرکت پیمانکار مشکالت بسیاری برای ما ایجاد کرده و شرایط روز به روز 

هم سخت تر می شود.
وی خواستار رسیدگی مسئوالن شهرداری بر نحوه پرداخت حقوق از سوی شرکت کیسون شد 
و ادامه داد: در زمان مدیرعامل پیشین قطار شهری اهواز نیز شرکت کیسون بد عهدی هایی در 
پرداخت حقوق داشت اما مدیرعامل از محل اعتبارات این شرکت حقوق کارکنان را پرداخت کرد.

 پرداخت ۲ حقوق تا پایان بهمن
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز هفته گذشته در جمع این کارکنان دلیل تاخیر در گفت و گو 
با آنان را نقد نشدن اسناد مالی دانسته و گفته بود:با رایزنی صورت گرفته مقرر شد تا پایان بهمن 2 

حقوق از مطالبات معوق کارکنان پرداخت شود.
شهرام شاهین زاده در ١٠ روز گذشته معادل 2 و نیم حقوق کارگران پرداخت شده و درصدد هستیم 
تا پس از روشن شدن وضعیت حساب ها و باقی مانده موجودی مطالبات دیگر را پرداخت کنیم.

وی افزود: نزد کارفرما هیچگونه نقدینگی وجود ندارد و همگی به صورت اسناد خزانه است و باید 
از سوی پیمانکار پرداخت شود اما باتوجه به شرایط پیش آمده و بنابر مصوبه شورای تامین و با 

نظارت این شورا فقط در بخش دستمزد و حقوق امکان پرداخت وجود دارد.
شاهین زاده ادامه داد:مدیرعامل شرکت کیسون به همراه هیات مدیره مکلف به حضور در کارگاه و 

در جمع کارگران شده تا با کارگران دیدار کند.
مدیرعامل قطار شهری اهواز روز دوشنبه گذشته در دیدار با کارکنان ضمن وعده برای حل مشکل 
آنها، از کارکنان خواسته بود به سر کار خود باز گردند؛ این کارکنان از روز دوشنبه تا امروز از تجمع 
اعتراضی مقابل ساختمان قطار شهری خودداری کرده بودند و از صبح امروز بار دیگر اعتراض 

خود را از سر گرفتند.

 تعیین تکلیف کارگران موکول به تشکیل کمیته فنی
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر اهواز نیز چندی پیش از ارجاع 
پرونده اختالف قطار شهری اهواز و شرکت کیسون به کمیته فنی خبر داد و گفت: این پرونده در 
مرکز با حضور شورایی متشکل از وزیر کشور، کارشناسان و مسئوالن استانی بررسی می شود و 

هرتصمیمی که گرفته شود 2 طرف مکلف به پذیرش آن هستند.
رحیم کعب عمیر حل مشکل کارگران قطار شهری اهواز را منوط به اعالم نظر نهایی کمیته فنی 
دانست و افزود: شهرداری اهواز اعالم آمادگی کرد که سه هزار میلیارد اوراق خزانه و چهار هزار 
میلیارد ریال ملک برای تکمیل گام نخست این پروژه اختصاص دهد اما شرکت کیسون تا این 

لحظه پاسخی نداده است.
این عضو شورای شهر اهواز در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان امسال کمیته فنی وضعیت کارگران 
قطار شهری اهواز را تعیین تکلیف می کند یا خیر گفت: وظیفه ما ارسال اسناد و همچنین پیگیری 
این مساله است اما نمی توانیم زمان مشخصی برای تشکیل کمیته ارایه دهیم از این رو نمی توان با 

قطعیت درباره زمان حل مشکل کارگران این پروژه نظر داد.
وی با بیان اینکه تنها پروژه های مترو اهواز و کرج به صورت فاینانس اجرا شده اند ادامه داد: سایر 
پروژه های قطار شهری با کمک دولت ساخته شده اند، و فاینانس بودن پروژه قطار شهری اهواز 

سبب تامین نشدن منابع مالی شده است.
کعب عمیر با بیان اینکه پروژه قطار شهری اهواز نخستین تجربه شرکت کیسون در امر ساخت قطار 
شهری بوده گفت: از همان ابتدا نباید اجازه زخمی کردن صفر تا صد پروژه را به شرکت کیسون 

می دادند بلکه پروژه باید براساس فازبندی پیش می رفت.

 پولی برای پرداخت نداریم
محمدرضا انصاری رییس هیات مدیره شرکت کیسون چندی پیش درخصوص حقوق معوق 
کارگران این شرکت بدون ارایه پاسخ دقیقی دراین زمینه گفت: این کارگران اگرچه برای ما عزیز 
هستند اما ما پولی برای پرداخت به آنها نداریم و اکنون 78٠ میلیارد ریال چک برگشتی در بین 

طلبکاران از شرکت کیسون وجود دارد.
به گزارش ایرنا ١3 سال پیش که کلنگ پروژه قطار شهری اهواز بر زمین زده شد، مجریان نوید 
روزهایی در آینده نزدیک برای کاهش بار ترافیکی در شهر اهواز را دادند اما تنها ثمره آن تاکنون 

حفاری در نقاط مختلف شهر، و کندی پیشرفت پروژه بوده است.
در طول ١3 سال گذشته یکی از مهم ترین معضالت این پروژه کش و قوس بسیار در پرداخت 
حقوق کارکنان شرکت کیسون )پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز( بوده است به طوریکه به گفته 

کارگران این شرکت هم اکنون پرداخت حقوق آنها حدود ١7 ماه به تعویق افتاده است.
طرح توسعه حمل  و نقل ریلی درونشهری )جابجایی مسافر با قطار شهری( اول آبان امسال 
در تهران و هشت کالنشهر از جمله اهواز با اهداف بهبود و ارتقای سفرهای درون  شهری 
با مترو، دستیابی به اهداف قانون توسعه حمل  و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و 
کاهش مصرف سوخت )بنزین، نفت گاز و سی. ان .جی( و کاهش انتشار آالینده های زیست 

محیطی امضا شد.
این طرح درحالی امضا شد که پروژه قطار شهری اهواز در همان ایستگاه اول از فاز نخست طرح 
درجا می زند و کارگران آن برای دریافت حقوق یکسال و نیم خود باید به دستگاه های مختلف 

متوسل شوند.
پروژه متروی اهواز از نیروگاه زرگان در شمال شرقی اهواز شروع می شود و پس از عبور از میدان 
 های اصلی شهر، در منطقه بقایی در جنوب غربی اهواز به انتهای مسیر خود می رسد. طول این مسیر 
بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور 23 کیلومتر و شامل 24 ایستگاه است. این پروژه به دو 

فاز دسته بندی و فاز نخست آن از فرودگاه تا مصال با 6 ایستگاه تعیین شده است.

آغاز به کار نمایشگاه لوستر،  
مبلمان و فرش در اهواز

نمایشگاه لوستر، مبلمان و جهیزیه و فرش و تابلو فرش ازامروز در اهواز آغاز به کار می کند. 
  هشتمین نمایشگاه لوستر و چراغ های تزیینی، ششمین نمایشگاه مبلمان و جهیزیه و دهمین 
نمایشگاه فرش و تابلو فرش ماشینی و دستباف به صورت همزمان از فردا 8 بهمن ماه در محل 

نمایشگاه بین المللی اهواز گشایش می یابند. 
این نمایشگاه ها در چهار سالن در محل نمایشگاه بین المللی اهواز برپا خواهند بود و از 8 بهمن ماه 

ماه تا ١١ بهمن ماه از ساعت ١6الی 22:3٠ آماده پذیرایی از عالقه مندان است. 
تعداد 2٠٠ واحد از استان های خوزستان، تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، 

آذربایجان شرقی، زنجان و یزد در این نمایشگاه به ارائه دستاوردها و تولیدات خود می پردازند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی:

انتقال آب بدون تدوین برنامه آمایش سرزمین غیر قانونی است
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی، انتقال آب بدون تدوین برنامه آمایش سرزمین را غیر قانونی دانست.

ادبیات را مرزبندی نکنیم


