
براس�اس آخرين آمار ارائه ش�ده از سوي گمرك 
كشور در شش ماهه نخست سال جاري تعداد 393 
هزار دستگاه انواع گوشي تلفن همراه، بيشتر از سال 
گذشته وارد كشور شده و واردات گوشي 35درصد 
رشد داشته است. رشد واردات گوشي تلفن همراه 
در حالي اتفاق مي افتد كه امسال با بحران رشد چند 
برابري قيم�ت ارز مواجه بوده ايم و بديهي اس�ت 
گوشي تلفن همراه حتي اگر جزو كاالهاي ضروري 
بود، رش�د 35درصدي وارداتش در شرايط كنوني 
توجيه پذير نيست مگر آنكه به قول دادستان تهران 
بپذيريم منافذي در دستگاه هاي دولتي وجود دارد 
ك�ه راه را براي تخلف�ات ارزي هموار كرده اس�ت. 
نمونه اي��ن تخلفات اختص��اص 100ميليون يورو 
ارز دولتي براي واردات گوش��ي هاي اپلي است كه 
در بازار با ن��رخ ارز آزاد به فروش رس��يد.  اينكه در 
شرايط كنوني و با كاهش ارزش ريال چقدر ضرورت 
دارد كه به كااليي همچ��ون تلفن همراه ارز دولتي 
4200توماني تعلق بگيرد، خودش جاي بحث دارد و 
شايد از رانتي بزرگ پرده بردارد. اما از اين عجيب تر، 
تلفن هاي همراهي است كه با ارز دولتي وارد شد، اما 
به نرخ آزاد در بازار به فروش رسيد تا ما به التفاوتي 
نجومي را به جيب متخلفان اي��ن حوزه بريزد و بار 
پرونده هاي دستگاه قضا را براي رسيدگي به پرونده 
تخلفات صورت گرفته سنگين تر كند؛ تخلفاتي كه 
بنا به تعبير عباس جعفري دولت آبادي دادس��تان 
عمومي و انقالب تهران از برخ��ي منافذ در مراكز 

دولتي حكايت مي كند. 
   پرده برداري از رانت بزرگ با آمار گمرك

طبق گزارش گمرك كشور، واردات گوشي تلفن 
همراه در شش ماهه ابتدايي سال گذشته به تعداد 
يك ميليون و 133 هزار و 908 دس��تگاه بود كه 
ارزش اين تعداد گوش��ي تلفن هم��راه در مدت 
يادشده 158 ميليون و 69 هزار دالر بوده است كه 
اين افزايش از رانتي بزرگ پرده برداري مي كند؛ 
 رانتي كه از مح��ور واردات گوش��ي تلفن همراه 
قابل دسترس��ي بوده است، س��از و كار ماجرا هم 
چندان سخت نيست. عباس جعفري دولت آبادي 
در جلسه دادگاه رس��يدگي به اتهامات متهمان 

اخالل در توزيع تلفن همراه در اين باره گفت: در 
پي نوس��انات قيمت ارز و تأثير آن بر قيمت انواع 
كاالها و نيازمندي ها و مايحت��اج عمومي دولت 
به منظور ثبات در قيمت كاالهاي مورد استفاده 
عموم، ارز مورد نياز براي واردات اين كاالها را به 
نرخ دولتي به مبلغ 4200 تومان در اختيار برخي 
شركت هاي واردكننده كاال قرار داد، اما تعدادي از 

واردكنندگان متعاقب دريافت ارز دولتي، مرتكب 
رفتارهاي مجرمانه ش��دند و به رغم خريد كاالها 
برخالف دستورالعمل ها ممانعت به فروش و توزيع 
كاالهاي خريداري شده كردند و به التهابات بازار 
افزودند. اقدامات ش��ركت ها در واردكردن كاالها 
موجب ش��د، آنچه مدنظر دولت ب��ود در تثبيت 

قيمت ها محقق نشود. 

    ۴9۲ ميليارد ريال درآمد نامشروع
به گفته موحد، قاضي رس��يدگي به پرونده واردات 
غيرقانون��ي تلف��ن هم��راه متهماني كه از س��وي 
دادسراي عمومي و انقالب تهران به دادگاه معرفي 
شدند، در مجموع چند صد هزار گوشي تلفن همراه 
با ارز 4200 توماني وارد كش��ور كرده اند كه بخش 
قابل توجهي از آنه��ا از نوع اپل و ج��زو گران ترين 
گوشي هاس��ت كه بيش از دو س��وم آنها در بازار با 
قيمت باالتر و برخالف ضوابط به فروش رسيده آن 
هم در شرايطي كه اين افراد حدود 100ميليون يورو 

بابت واردكردن اين گوشي ها از دولت گرفته اند. 
آقاي دادستان هم از اختصاص معادل 220ميليون 
ي��ورو ارز دولتي براي واردات گوش��ي تلفن همراه 
سخن مي گويد.  رقمي كه به صورت مبلغ 46ميليون 
يورو، 14ميليون يوآن و 18ميليون درهم در اختيار 
40ش��ركت واردكننده قرار گرفته است. برخي از 
شركت ها در مجموع 320هزار گوشي وارد كشور 
كرده اند كه 2۷4هزار عدد آن در بازار فروخته شده 
است. بررسي هاي صورت گرفته حكايت از آن دارد 
كه بيشتر شركت ها گوشي را به منظور كسب سود 

هنگفت به قيمت ارز آزاد فروخته اند. 
بنا به تأكي��د جعف��ري دولت آبادي 40 ش��ركت 
وارد كنن��ده در مجموع ب��ه دليل گران فروش��ي، 
492ميليارد ريال درآمد نامشروع كسب كرده اند و 
اقدامات مجرمانه آنها باعث شد تخصيص ارز دولتي 
تأثيري بر ثابت ماندن قيمت ها نش��ود و اخالل در 

نظام فروش ايجاد شود. 
   طوفان مبارزه با فساد اقتصادي

اما آقاي دادس��تان دليل بروز چني��ن تخلفاتي را 
برخي منافذ در دستگاه هاي دولتي دانست و افزود: 
عدم نظارت دس��تگاه هاي ذي ربط و انجام وظايف 
ذاتي عامل ديگري اس��ت كه موجب تشكيل اين 
پرونده ها مي شود. همچنين بخشي از پرونده ها به 
اين برمي گردد كه دستگاه هاي دولتي وظايف شان 

را در اجراي مقررات به درستي انجام نداده اند. 
دولت آبادي تصري��ح كرد: طوفان مبارزه با فس��اد 
اقتصادي ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر 

رده اي خواهد رفت و خط قرمزي ندارد. 
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منتظري: 8 ماه پيش ديوان محاسبات حكم انفصال از خدمت سيف و معاونان وي را صادر كرد، اما متأسفانه اين حكم اجرايي نشد
منتظری: چرا دولت هيچ مدير خائني را معرفي نکرده است؟!

اساتيد بسيجي رويکرد» بحران – بن بست« اصالح طلبان را با »ظرفيت – راه حل«  پاسخ دادند
روزگذشته 900استاد دانشگاه در پاسخ 

نيلوفر اماني
به نامه 7مهر ۲9۲دانشگاهي اصالح طلب   گزارش 2

درباره مسائل جاري كشور اعالم كردند: 
از رويكرد عقيم »بحران – بن بست« به فرآيند ملي »ظرفيت – راه حل« 
بپيونديد! در نامه اصالح طلبان داشتن انتخابات آزاد، سالم، رقابتي رفع 
حصر، آزادي زندانيان سياسي و نيز حق دسترسي وكيل در پرونده هاي 
زندانيان سياسي به عنوان راه حل بحران آب و محيط زيست، معيشت 
خانوار و خشكسالي ياد شده است. بنابر استدالل اساتيد بسيجي چنين 
اجتهادي خلط مبحث اس�ت و رويكرد نامه را از علمي و دانشگاهي به 

سياسي تغيير داده است. 
بعد از اينكه هفته اول ماه جاري عده اي از اس��اتيد اصالح طلب دست 
به كار انتش��ار نامه سرگش��اده اي خطاب به مس��ئوالن نظام شدند و 
راه حل بسياري از مس��ائل روزجامعه را به مسائل سياسي و حاكميت 
ربط دادند و در اين ميان وابستگي دس��تگاه اجرايي كشور به جريان 
اصالحات و كارگزاران تكنوكرات آنها را ناديده گرفتند.  ديروز اساتيد 
بسيجي نامه اي در پاسخ به آنها منتشر كردند.  در اين بيانيه آمده است: 
»همچنان كه قابل پيش بيني بود، به دنبال چالش  هاي ساختگي و ناشي 
از سطحي  انديش��ي و بي  عملي كارگزاران اصالح طلب و تكنوكرات در 
حوزه اقتصاد، موج  ها و تحركاتي از نوع نامه  نگاري ها و بيانيه  پراكني ها 
به راه افتاده و خواهد افتاد تا توصيه ها و تجويزهايي چنين كم  مايه و 
غيرعلمي )و بعضاً دون شأن علم و عالمان(، در چارچوب شرايط پيش  
ساخته شده و تصنعي، معنادار و موجه شوند حال آنكه واقعيت، آنچنان 
هم پوشيده و پنهان نيست كه نتوان درست را از نادرست بازشناخت و 

متهم را بر جاي شاكي نشاند. «

  دستپخت مديريت خود را به پاي نظام ننويسيد
اين نامه مي افزايد: »بر اين اساس، گويا اگر بيش از اين خاموشي گزينيم 
و به  نفع پاره اي مالحظ��ات و مصالح روش��نگري نكنيم، جريان  هاي 
سياسي، حقايق را آنچنان معكوس جلوه خواهند داد كه به  تدريج، افكار 
عمومي تصور خواهد كرد كه اين گروه ها، تاكنون حاشيه  نشين و منزوي 
و از قدرت بركنار بوده  و اينكه نسخه عالج دردها و امراض را در اختيار 
دارند! گفتمان اصالحي مدنظر نويس��ندگان خواسته يا ناخواسته در 
واقع ترجمان به روز شده اي از استحاله انقالب اسالمي است كه سال ها 
پيش مطرح كرده و امروز به بهانه مشكالت معيشتي عديده مردم – كه 
دستپخت مديريت خود ايشان و همسويان آنهاست - تصور مي كنند 
كه مي توانند آن را آشكار كنند. كس��اني كه در عمده سال هاي بعد از 
انقالب، زمام مديريت دولتي و سياس��تگذاري هاي پولي و بانكي را در 

دست داشته اند بايد پاسخگو باشند، نه طلبكار و مطالبه گر!«
در بخش ديگري از اين نامه آمده اس��ت: »همچنين با وجود آمارهاي 
دقيق مراكز رسمي در مورد شاخص هايي چون ضريب جيني، تعداد 
افراد زير خط فقر، ميزان درآمدها و سطح زندگي مردم در كشور، تعابير 
به كار رفته توسط دانشگاهيان محترم نويسنده نامه به گونه اي است 
كه گويا درباره كش��وري جنگ زده صحبت كرده و فالكت و بدبختي 
گريبانگير آحاد مردم كشور اس��ت! تعابيري كه با هيچ مرجع آماري 
داخلي و بين المللي همخواني ندارد. يك اس��تاد دانشگاه نبايد بدون 
ارجاعات دقيق و منابع موثق، حرفهاي عمومي، كلي، غيرمس��تند و 

غيرعلمي افواهي را تكرار كند.«
  عفو عمومي راه حل خشكسالي!

900استاد دانشگاه در نامه خود تأكيد كردند: »مدلي كه نويسندگان 

نامه در پيش گرفته اند مدعي مدل »بحران – راه حل« اس��ت؛ يعني 
ارائه تصويري بحراني از جامعه و سپس راه حل هايي مبتني بر آنكه اين 
روش شناسي در اكثر حوزه ها ناگزير نتيجه اي جز »بحران – بن بست« 
ندارد. در حالي كه اگر با نگاه واقع بينانه به شرايط موجود و اميدوارانه به 
آينده نگاه كنيم، بايد مدل مسئله تغيير كرده و به »ظرفيت – راه حل« 
منتهي ش��ود. توصيف اگر با تجويز همراه نباش��د چه خاصيتي براي 

مديران كشور دارد؟«
اين نامه ادامه مي دهد: »اين نامه هم مانند موارد مشابه منتشره از سوي 
اين جريانات، عمده مشكالت و راه حل شان را در راه حل هاي سياسي و 
آزادي هاي اجتماعي بيان مي كند. سياست زدگي نامه آنجا اوج مي گيرد 
كه يكي از راه  حل هاي عاجل خروج از بن بست هاي ادعايي نويسندگان 
در موضوعات زيست محيطي و نظاير آن، رفع حصر! و آزادي زندانيان 
سياسي! عنوان مي شود. آيا به راستي راه حل خشكسالي كشور، اعالم 
عفو عمومي است؟!« اساتيد بسيجي در نامه خود تصريح كردند: »در 
اين خصوص، نويسندگان محترم همان حرف هاي تكراري و هميشگي 
خود را كه دو ده��ه قبل هم مط��رح مي كردند، بازنويس��ي كرده اند. 
مطالبات نخ نماشده اي از قبيل انتخابات آزاد، حقوق زنان، آزادي بيان 
و رسانه و توجه به حقوق شهروندي! ادعاي نبود انتخابات آزاد در حالي 
است كه هم اكنون دولت و مجلس با نظام انتخاباتي مترقي در اختيار 
كامل و نسبي جريان اپوزيسيون نماي نامه است؛ رسانه ها و آحاد مردم 
به راحتي و در هر مكاني از باالترين مقامات و نهادهاي كش��ور انتقاد 
مي كنند؛ شاهد رش��د خيره كننده زنان تحصيلكرده و اعضاي هيئت 
علمي، زنان ورزشكار و وكيل و نويسنده نسبت به قبل از انقالب هستيم 

و با منتقدان به خاطر »اعتقادات شان« برخورد نمي شود.«

منافذ دستگاه هاي دولتي در اختيار متخلفان !
دادستان تهران: برخی منافذ دستگاه های دولتی و نداشتن نظارت و انجام ندادن وظايف ذاتی دولت موجب فساد شده است

در 6 ماه  نخست سال جاري واردات گوشي 35 درصد رشد داشته است

روز سه ش�نبه اس�حاق جهانگيري در پنجمين 
همايش روز ملي روس�تا و عش�اير گفته بود كه 
»راه عب�ور از ش�رايط فعلي اين اس�ت كه همه 
كار كني�م و هر ك�س خيانت كرد مه�ر خيانت 
بر پيش�اني اش بزنيم«؛ دادس�تان كل كش�ور 
ه�م روزگذش�ته ب�ا بي�ان اينك�ه مع�اون اول 
رئيس جمهور س�خناني را درخصوص مهر زدن 
به پيش�اني مديران خائن بيان كرد كه كاماًل هم 
درس�ت اس�ت، گفت: »اما تاكنون هي�چ مدير 
خائني براي برخورد به ما معرفي نش�ده است.«
حجت االس��الم محمدجعفر منتظري در مراس��م 
توديع و معارفه دادس��تان عمومي استان اصفهان 
با اشاره به اينكه وجود فس��اد در كشور ما موردي 
است و ما فساد سيستماتيك در ايران نداريم، اظهار 
داشت: »فساد سيستماتيك به معناي اين است كه 
همه مديران از باالدس��ت تا پايين، به دنبال فساد 
باشند در حالي كه ما چنين ش��رايطي را در كشور 
نداريم و تنه��ا برخي مديران مياني ممكن اس��ت 

مواردي از فساد را داشته باشند.«
دادستان كل كشور افزود: »بخشي از مديريت آلوده 
به فساد شده است كه بايد سعي كنيم اين بخش ها 

را پاك سازي كنيم.«
وي با بيان اينكه دادستان وظيفه دارد با همكاري 
مردم بي قانون��ي و تخل��ف را در نهادهاي مختلف 
شناس��ايي كرده و با آن برخورد كند، تصريح كرد: 

»هش��ت ماه پيش ديوان محاس��بات كشور حكم 
انفصال از خدمت را براي رئيس كل بانك مركزي 
س��ابق و معاونان وي صادر كرد، اما متأسفانه اين 
حكم با بي توجهي و عدم اقدام روبه رو شد و اكنون 
رئيس ديوان محاسبات كشور بايد پاسخگوي اين 

وضعيت باشد.«
   بي توجهي 18 ميليارد دالري

منتظری در ادامه تصريح كرد: هيئت مستش��اري 

و دادستان ديوان محاس��بات كشور در بهمن سال 
96 تخلفات بانك مركزي را محرز ديد و به انفصال 

رئيس كل بانك مركزي و معاونان وي رسيد. 
گفتنی است سيف مقصر واگذاري رانت 18ميليارد 
دالري و گران ش��دن چند برابري قيمت ارز است. 
با اين حساب فقط يك مورد بي توجهي دولت 18 

ميليارد دالر آب خورده است. 
واگذاري 18ميليارد دالر ارز به قيمت 4200تومان 

در كمتر از دو ماه، محصول دوره مديريت سيف در 
بانك مركزي است. 

اين در حالي است كه به گفته عادل آذر »در ارتباط 
با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوايل سال 9۷ سه 
پرونده در ديوان محاسبات تشكيل شده كه هيئت 
مستشاري رأي يكي از آنها را صادر كرده و دو پرونده 

ديگر در دادسراي ديوان در حال بررسي است.«
   خروج ليزينگ از محدوده بانك مركزي

انتق��اد از اينك��ه بان��ك مرك��زي نظارت��ي بر 
ش��ركت هاي ليزينگي ندارد، بخ��ش ديگري از 
سخنان دادستان كل كشور بود.  وي با اشاره به 
اينكه يك ش��ركت بعد از واردات 400 خودرو را 
واگذار به مالكان كرده است، گفت: در ادامه كار 
11۷خودرو توقيف و 600مورد نيز ناپديد شده 
است.   منتظري با اش��اره به اينكه همچنين در 
پرونده اي ديگر يك زن و شوهر اقدام به دريافت 
س��رمايه از مردم ب��راي تجارت كرده ان��د، اما با 
كالهبرداري 8800ميليارد توماني اكنون فراري 
هستند، گفت: تاكنون در اين پرونده توانستيم 
260ميلي��ارد تومان اموال توقيفي را به دس��ت 
بياوريم.  وي تصريح كرد: بس��ياري از پرونده ها 
در ارتباط با شركت هاي ليزينگي است كه بايد 
تحت نظارت بانك مرك��زي فعاليت مي كردند، 
اما از نظارت خارج و اكنون چنين پرونده هايي در 

محاكم قضايي جريان دارد.

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

محسن هاشمي توئيت كرد: بخش��ي از اصالح طلبان فكر مي كنند 
شهردار شدنم باعث از هم پاشيدگي شوراي شهر مي شود. براي رياست 
شورا جايگزين هست، اما بنا بود كس��ي نرود تا باب نشود. مثل حجاب 
بانوان كه اگر شل كنند ديگر نمي شود كنترل كرد! البته در اين شرايط 
شهردارشدن ريس��ك بااليي دارد و امكان موفقيت دشوارتر از گذشته 

است.

اسماعيل آذري با انتشار اين عكس توئيت كرد: اينكه براي كودك 
در مدرسه زيارت عاشورا برگزار مي كنيم، يعني درك درستي از كودك و 
نيازهاي او نداريم. ميگم: زيارت عاشورا خسته كننده نيست؟چيزي از آن 
متوجه مي شود؟ ميگه ممكنه قصه هاي تو هم خسته كننده باشد. گفتم: 

موفق باشيد. گاهي درك درستي از تبليغ دين نداريم.

زينب صفري توئيت كرد: در 1/5 سال گذشته 165روزنامه نگار فقط 
در هفت رس��انه تعديل و در واقع بيكار ش��دند. ۷5درصد اين تعديل ها 
مربوط به دو رسانه دولتي و بقيه مربوط به پنج رسانه در بخش خصوصي 
بودند و بيش��تر از 90درصد اين تعديل ها هم در زمستان سال گذشته 

انجام شدن.

رسول شكري نيا توئيت كرد: خيلي وقاحت مي خواد اين سلبريتي 
اجاره اي اينجوري به 80ميليون ايراني توهين كنه و همه رو فداي پسرش 
كنه كه معلوم نيس��ت اون طرف آب چه غلطي مي كنه. مشكل خود ما 
ايراني هاييم كه به امثال اين فرخ نژاد ها پرو بال بيخودي داديم و بزرگشون 

كرديم. اينا فقط يه مشت خودخواه، خودپسند هيچي ندارن. 
  
فخرايي توئيت كرد: پسرعموي پدرم، اس��تاد تمام دانشگاه تهران با 
مدرك دكترا از كانادا در 53سالگي سرطان نادري گرفت. به او گفتند: 
به كانادا برو، امكان درمان بيشتر اس��ت. گفت: چرا پزشكان مملكتم را 
تحقير مي كنيد؟ گفتند: مي ميري. گفت: بميرم هم مي شوم تجربه براي 

پزشكان مملكتم. او فوت كرد، اما تن به تحقير نداد. 

 حميد حاجي پور توئيت كرد: براي راننده لندكروزي كه افسر پليس 
رو كتك زده بود ۷/5 سال زندان بريدند! كاري با حكم عجيبش نداريم، 
ولي چرا قراره دو سال تبعيدش كنيد به زاهدان، چرا به منطقه ديگه اي 
تبعيدش نمي كنيد؟ چرا تصوير سياهي از سيستان و بلوچستان در ذهن 

مردم درست مي كنيد؟

زهرا هاب توئيت ك�رد: اگه تو قوه قضائي��ه كاره اي بودم اون كاربري 
كه عكس روسري منافقين رو ميذاره سر كله رئيس مجلس يا هشتگ 
دارالمنافقين رو براي مجلس راه ميندازه، هم باهاشون برخورد مي كردم. 
ما يه نقد داريم و مخالفت كه مسئله اي نيست، انجام بديد ولي تخريب و 

توهين راديكال نه و بين اينها فرق زيادي هست. 

ژان والژان توئيت كرد: خبر داري كه ميالد محمديان تو مرز مريوان 
موقع گشت زني به شهادت رسيده؟ ش��ايد بگي ميالد محمديان كيه، 
چيكارس، اونجا چيكار مي ك��رده. ميدونم كه نميدوني. حتي نميدوني 
توسط كي به شهادت رسيده، شايد مسخره هم كني. حق داري. تا وقتي 
خودت صداي گلوله رو نشنوي از خواب بيدار نمي شي چون سايه امنيت 

كورت كرده.

نگار با انتشار اين عكس توئيت كرد: خبري تلخ كه براي من عجيبه 
اين اتفاق، چون به غير از اون سال فوتبال الاقل ذهن من تا جايي كه ياري 
مي كنه خاطرم نمياد اتفاق مشابهي رو: مسئوالن برگزاري سومين دوره 
بازي هاي المپيك  جوانان در آرژانتين به دليل داشتن حجاب، به مارال 

مرداني اجازه حضور روي تاتامي را ندادند و حذف شد. 

جليلي توئيت كرد: پدربزرگم پارچه فروشي داشت در كبودرآهنگ، 
پارچه اضافه كه ممكن بود حيف شود نمي فروخت. دفتر نسيه فروشي اش 
هميشه پر بود. يك صندوق كوچك خيرات داشت كه صبح به صبح همه 
كاسب هاي همسايه مي آمدند چند تومن مي انداختند از همان صندوق 
زندگي چند خانواده فقير سامان مي گرفت. وقتي مرد مردم شهر غصه 

خوردند.

يك كاربر توئيت ك�رد: اينقدر حرص مي خورم ت��و صف مترو طرف 
كارت نمي زنه وقتي مسئول بليت اعتراض مي كنه، مي گه بريد اونهايي 
كه اختالس چند ه��زار ميلياردي مي كنن رو بگيري��د. خوب عزيز من 

اختالس گرام مثل تو از كمش شروع كردن!

 حسن با انتشار اين عكس توئيت كرد: نفت كه مال ما نيست. سهم 
ما ميمونه همه هفته هاي پاييز. با طفره هاي قاضي. كس��ي حواسش به 

ما نيست.

سينا توئيت كرد: در حالي كه فقط 50هزار بي خانمان در شهر زيبا و 
آفتابي لس آنجلس زندگي مي كنند، امريكا به قول پرزيدنت ترامپ هفت 

بيليون دالر پول را در خاورميانه به هدر داده است. 

ارتقاي 15 مرتبه اي زبان فارسي در جهان
اس�الم  جه�ان  عل�وم  اس�تنادي  پاي�گاه  سرپرس�ت 
از  فارس�ي  زب�ان  15مرتب�ه اي  ارتق�اي  از   )ISC (
داد.  در جه�ان خب�ر  پانزده�م  رتب�ه  ب�ه  رتب�ه س�ي ام 
محمدجواد دهقاني گفت: بررسي نقشه جامع علمي كشور از يك سو و 
همچنين تأكيدات رهبري انقالب در ديدارهاي مختلف با اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه و متخصصان زبان فارسي بيش از پيش اهميت اين زبان 

را به عنوان زبان علمي بين المللي آشكار مي سازد. 
دهقاني اظهار داشت: به منظور نيل به اين مهم، سياستگذاران عرصه 
پژوهش و همچنين پژوهش��گران توجه بيش��تري به انتش��ار آخرين 
دستاوردهاي دانشمندان به زبان فارس��ي كرده اند و پژوهشگران نيز 
در سال هاي اخير با انتشار مقاالت بيشتر در مجالت معتبر نمايه شده 
فارسي در پايگاه بين المللي اسكوپوس توانسته اند جايگاه و اهميت زبان 
فارسي را بيش از پيش پررنگ تر نشان دهند. با نگاهي جامع و تحليلي 
به وضعيت زبان فارسي از سال 199۷تا انتهاي سال 201۷ در پايگاه 
بين المللي اسكوپوس نش��ان مي دهد كه انتشار مدارك علمي به زبان 
فارسي در دو دهه گذشته بيش از 40 برابر و رتبه جهاني زبان فارسي 

نيز با 15پله ارتقا از رتبه سي ام به پانزدهم رسيده است. 
وي افزود: با بررسي مدارك ثبت شده از نظر تعداد انتشارات زبان فارسي 
در س��ال هاي 201۷- 199۷، در پايگاه اس��كوپوس رشد چشم گيري 
مشاهده مي شود. در بازه زماني 199۷ تا 2000 مدركي به زبان فارسي 
در پايگاه اسكوپوس نمايه نش��ده است. در واقع از س��ال 2001 ظهور 
زبان فارسي به عنوان زبان علم در پايگاه استنادي فوق بوده و تعداد 42 
مدرك به زبان فارسي در سال 2001 نمايه شده و روند افزايشي آن در 
طول س��ال ها ادامه و عماًل تعداد مدارك فوق از سال 2012 به بيش از 
هزار رسيده است.  سرپرس��ت ISC گفت: در حال حاضر تعداد مدارك 
نمايه شده به زبان فارسي در سال 201۷ به ميزان 1834 مدرك افزايش 
يافته، مقايسه تعداد مدارك ثبت شده نشان مي دهد كه در بازه زماني ياد 
شده تعداد انتشارات فارسي بيش از 40برابر افزايش يافته است. بنابراين 
ميزان رشد متوسط ساالنه كميت توليد علم به زبان فارسي در دو دهه 
اخير برابر با 25 درصد بوده است.  دهقاني خاطرنشان كرد: مقايسه رتبه 
زبان فارسي در ميان ساير زبان هاي دنيا از نظر تعداد مدارك نمايه شده 
در پايگاه استنادي اسكوپوس نشان مي دهد كه زبان فارسي از نظر تعداد 
مدارك نمايه شده در پايگاه اسكوپوس در ميان س��اير زبان ها در سال 
2001 داراي رتبه س��ي ام بوده و در گذر زمان همواره رو به رش��د بوده 
است. چنانچه در پايان سال 201۷ زبان فارسي رتبه پانزدهم در ميان 
تمامي زبان ها را كسب كرد، پيشرفت قابل مالحظه زبان فارسي از نظر 
افزايش تعداد انتشارات حاكي از توجه درست پژوهشگران به اهميت اين 

زبان به عنوان زبان علمي در سطح بين المللي است. 

   سركنس��ول ايران در كربال گفت: بهتر اس��ت خواهران زائر پس از 
ثبت نام در سامانه سماح به صورت دس��ته جمعي و گروهي با خانواده 
يا دوستان خود در اين مراسم شركت كنند و خواهش ما اين است كه 
خانم ها به صورت مجردي در اين مراسم حاضر نشوند. همچنين هيچ 

ضرورتي براي به همراه داشتن طال و جواهرات نيست. 
   رئيس فراكسيون حج و زيارت مجلس شوراي اسالمي گفت: جمعي 
از نمايندگان با ارسال نامه اي به رئيس جمهور خواستار تأمين ارز رسمي 

4200 تومان براي صدور ويزاي زائران اربعين شدند. 
   رئيس مركز پزش��كي حج و زيارت جمعيت هالل احمر از ارس��ال 
200تن دارو و تجهيزات مصرفي پزش��كي به منظور خدمت رس��اني 
زائران حسيني در عتبات عاليات عراق و همچنين راه اندازي درمانگاه 

طب سنتي براي نخستين بار خبر داد. 
   فرمان��ده مرزباني ناجا از آمادگي كامل ب��راي تأمين امنيت زائران 
اربعين خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود امسال تردد زائران در مرزها 

20تا 30درصد افزايش يابد. 
   دبير س��تاد مركزي اربعين گفت: زائران اربعين در تمام مراحل از 
جمله ثبت نام تا ش��ركت در راهپيمايي و برگشت، اطالعات مورد نياز 

خود را از رسانه هاي معتبر دريافت كنند. 

هفت خوان در ميقان
تاالب ميقان با وسعت حدود 25هزار هكتار يكي از 10تاالب مهم كشور 
است كه نبود يك مديريت جامع، حيات آن را به خطر انداخته است؛ 
خطري كه هم مردم مناطق مركزي كش��ور را تهديد مي كند و هم به 
قيمت از دست رفتن يكي از زيستگاه هاي بزرگ پرندگان به خصوص 

10 هزار درناي خاكستري منجر مي شود. 
فعاليت هاي يك ش��ركت معدني هم از مهم ترين عوامل تهديد تاالب 
است و بيش از 15سال است كه مشغول استخراج سولفات سديم از كف 
تاالب شده؛ ماده اي شيميايي كه براي تهيه پودرهاي شست و شو از آن 
استفاده مي شود و اين ش��ركت با گذراندن يك هفتخوان در نهايت با 
ظرفيت محدود از محيط زيست مجوز گرفت و به همين بهانه آرام آرام 
توليد را افزاي��ش داد. تمام اي��ن فعاليت هاي معدن��ي در حالي اتفاق 
مي افتد كه دنيا به س��مت پودرهاي شست و ش��وي عاري از سولفات 

سديم رفته است. 
عمق اين تاالب يك متر تا 1/5متر است و اتفاقي كه با برداشت امالح 
از كف تاالب در آن مي افتد، اين است كه بعضي جاها عمق آن به سه يا 
چهار متر مي رسد و آب در گودال ها جمع مي شود و اطراف آن خشك 
مي ش��ود و وقتي هم كه خش��ك ش��د با يك باد ريزگردهاي نمكي و 

سولفات به سمت شهرهاي اطراف مي روند. 
جالب اينكه اين تاالب بيش از 120گونه پرنده دارد و از گذش��ته اين 
مكان، محلي براي رفت و آمد درناي خاكستري و فالمينگوها بوده كه 

هر سال وضعيت بغرنج تري پيدا مي كنند. 
بخش��ي از فاضالب اراك هم به اين تاالب مي ريزد و مش��كالت تاالب 
را بيش��تر كرده. يكي از آنها اين اس��ت كه اكوسيس��تم تاالب را بهم 
ريخته؛ يعني آب ش��يرين و گرم وارد تاالب آب شور مي كند. اين آب 
شيرين باعث توليد نيزار شده و در همين نيزار سال پيش آتش سوزي 

گسترده اي اتفاق افتاده است. 
حوضه آبريز تاالب ميقان يك حوزه 550 هزار هكتاري است كه از هشت 
مسيل رودخانه آب وارد آن مي شده، ولي امروز شاهد اين هستيم كه 
هيچ كدام از اين مسيل ها هيچ ورودي در فصول مختلف ندارد مگر اينكه 

روان آب هاي سطح شهر اراك زياد شود و از آنجا وارد تاالب شود. 
در اين حوضه آبريز 550هكتاري، حدود 2۷0سد خاكي وجود دارد و 
اين سدها باعث شده كه روان آب هاي فصول بارش پشت اين سدها جمع 
شود، تحت اين عنوان كه ما مي خواهيم آب در سفره هاي زيرزميني نفوذ 
كند. در حالي كه اگر اين سدها، سال اول نفوذ داشته باشند، سال هاي 
بعد طبيعتاً به خاطر رسوباتي كه به وجود خواهد آمد، نفوذي نخواهند 
داشت و عماًل از كاركرد خودش خارج و باعث تبخير بيشتر و از دست 

رفتن منابع آبي مي شود. 
اما اين ت��االب با قدمت 2هزار س��اله تاكنون مركز كش��ور را از هجوم 
گسترده ريزگردها مصون داشته اس��ت. ريزگردهايي كه شايد تنها به 
اين استان مركزي محدود نماند و گستره وسيع تري را آلوده كند. از پنج 
كانون بحران فرسايش بادي استان كه بيش از 40هزار هكتار وسعت 
دارد، بزرگ ترين آن مربوط به تاالب ميقان است. يعني حذف كامل اين 

تاالب، بحران فرسايش بادي را از  هجوم ريزگردها بدل خواهد كرد. 

عليرضا سزاوار

عليرضا دهلوی
  گزارش 3
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زهرا چيذري 
  گزارش  یک


