
   خبر

المپهایاضافیای
کهدیگرخاموشنمیشود!

مس��ئله مصرف انرژی در ایران، مسئله ای حاد اس��ت که هیچ گاه تصمیم 
نگرفته ایم با وجود اسناد باالدستی ای همچون سیاست های کلی اصالح الگوی 
مصرف یا قوانینی همچون قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و موارد آمده در 
برنامه ششم توسعه کشور جهت اصالح الگوی مصرف، به شکل جدی به آن 
بپردازیم و به قولی مردانه وارد گود عمل شویم. در حالی که مصرف انرژی در 
ایران در مقایسه با جهان وضعیت عجیب و غریبی دارد که چند نمونه آن را که 

آمارش در سایت   ها و خبرگزاری ها منتشر شده است، در زیر مرور می کنیم:
- مطابق آخرین آمار ارائه شده تحت عنوان ترازنامه انرژی سرانه مصرف برق 
خانگی در ایران معادل 1058 کیلووات ساعت برای هر نفر برآورد می شود. 
این در حالی  است که متوسط جهانی این آمار معادل 182 کیلووات ساعت 
است. به عبارت دیگر میزان سرانه مصرف برق خانگی در ایران 6 برابر متوسط 

جهانی و 7 برابر سرانه مصرف برق هر نفر در کشور ترکیه است. 
- در بخش گاز ایران براساس آمار های مختلف در میان پنج کشور پرمصرف 
جهان واقع شده است. مطابق گزارش اوپک، ایران سهمی معادل 7/ 6 درصد 
تقاضای گاز جهان را به خود اختصاص داده و این در شرایطی است که فقط 1/ 
1 درصد جمعیت دنیا را دارا است. این اعداد نشان می دهد که سرانه مصرف 

گاز در ایران 6 برابر جهان است. 
- میزان سرانه مصرف آب یا همان میانگین مصرف آب در ایران به ازای هر 
نفر در روز برای کل مصارف 22۴ لیتر اس��ت در حالی که سرانه مصرف آب 
در کشور دانمارک 15۹ لیتر در روز، سوئد 16۴، پرتغال 1۹۴، اسپانیا 200، 
انگلستان 15۳، اتریش 15۳، ایرلند 1۴2، فرانسه 1۳۹، آلمان 12۹، هلند 

12۹، بلژیک 112، لهستان ۹8، فنالند 21۳ و ایتالیا 21۳ است. 
این آمار  ها هرچند برای نتیجه گیری سیاست گذارانه نیاز به در نظر گرفتن 
جمیع شرایط و متغیر  ها دارد اما می تواند برای فهم رسانه ای تصویر خوبی 
به ما بدهد. تصویری که نشان می دهد منابع انرژی را بی حساب و کتاب هدر 
می دهیم و این است که ناگهان در اواسط زمستان با وجود آنکه دارنده دومین 
منابع گازی دنیا هستیم با کمبود گاز مواجه می شویم. این نوع مصرف قطعاً 
وجوه بسیاری دارد و شاید اگر آماری به دقت منتشر شود نشان دهد که بیشتر 
این هدر رفت نه مربوط به مصارف خانگی بلکه مربوط به صنعت و ساختارهای 
اداری و سازمانی است اما اگر فرهنگ مصرف در تک تک شهروندان نهادینه 
شود قطعاً می تواند مانع درصد بسیار باالیی از هدر رفت در همین حوزه   ها نیز 

باشد و به یک کنترل جمعی برسیم. 
به عنوان مثالی کوچک، اطالعات نشان می دهد که بیشترین میزان مصرف 
برق در رایانه   ها مربوط به نمایشگرهاست و این در حالی است که در سازمان   ها 
و ادارات عمدتاً در اوقات ناهار، نماز و اس��تراحت نمایش��گر  ها به حال خود 
روشن ر  ها می شوند. یا بس��یاری از در   ها و پنجره   ها چه در منازل شخصی و 
چه در ادارات، فاقد هرگونه درزگیر هستند و حتی بسیاری از خانواده   ها از 
کارکرد این درزگیر  ها و نقش آن در گرمایش منزل مطلع نیستند. همچنین 
عدم توجه به گرمایش از کف و سایر شیوه های نوین گرمایش و سرمایش در 
ساختمان سازی و مس��ائلی همچون تهویه مطبوع، جنس مصالح، رنگ   ها 
و نماهای انتخابی در معماری و نقشه کشی ساختمان از جمله غفلت   هایی 
است که در سطح های کالن تر حتی در حوزه های مدرسه سازی رخ می دهد؛ 
در حالی که در همه قوانین و اسناد باالدستی توجه به این موارد از ضروریات 

تلقی شده است. 
به نظر می رسد بخش عمده ای از این نوع رفتار  ها به دلیل عدم فرهنگ سازی 
در حوزه مصرف  انرژی و نهادینه ش��دن مصرف بی حس��اب و کتاب در ما 
شهروندان است. باید به این باور برسیم که ما در قبل مصرف انرژی مسئولیت 
داریم و نمی توانیم با این بهانه که مثالً هدر رفت اصلی انرژی در فالن نقطه و 
فالن صنعت است نسبت به روشن ماندن یک چراغ اضافی یا باز ماندن شیر 
آب بی خیال باشیم. صداوسیما که بناست دانشگاهی عمومی باشد در این 
حوزه نقشی اساسی دارد و باید به نگریستن به سبک مصرف به عنوان مهارتی 
شهروندی که نیازمند آموزش اس��ت، در پی اصالح الگوی مصرف باشد اما 
متأسفانه در سال های اخیر با وجود آنکه شدت مصرف بیش از پیش شده و 
نیاز مبرم به فرهنگ مصرف صحیح داشته ایم، از همان بابابرقی هم دیگر اثری 

نیست که یادآوری می کرد: »هرگز نشه فراموش، المپ اضافه خاموش!«. 

محمد صادق عبداللهی

رئیسجمهور:بسیجکارآزمودهوکارآمداست

بسیج نیروی بس�یار کارآزموده و کارآمدی 
اس�ت که با انگیزه و روحیه انقالبی در کنار 
مردم اس�ت و آالم مردم را کاهش می دهد. 
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی، رئیس جمهور 
کش��ورمان در گفت وگو با خبرگزاری بس��یج، 
اظهار داشت: بسیج در دفاع مقدس در پیروزی ها 
نقش بسیار مهمی داشت. بعد از جنگ هم در 
سازندگی نقش بس��یار مهمی دارد. جلوه کار 
بسیج در سازندگی در روس��تا و شهر و به ویژه 
کارهای بزرگی که در قرارگاه سازندگی انجام 
شده، است. مانند س��اخت نیروگاه ها، ساخت 

بزرگراه ه��ا، مراکز بزرگ صنعت��ی و این کاری 
که خصوص اس��تقالل بنزینی در کشور انجام 
شد. س��تاره خلیج فارس از کارهای ماندگاری 
است که ما از قرارگاه سازندگی داریم و کارهای 
بزرگی که انجام می ش��ود و گاه��ی هم مطرح 

نمی شود. 
رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از جلوه های مهم 
کار بسیج در همین حوادث طبیعی مانند زلزله و 
سیل است، گفت: شاید اولین گروهی که فعال 
می ش��وند و برای مردم کار می کنند، بچه های 
بسیج هستند. اینها نیرو هایی انقالبی هستند و 

در واقع خود مردم هستند. 
آیت اهلل رئیس��ی بس��یج را بدنه انقالبی جامعه 
دانست و ادامه داد: اینها برای مسئولیت پذیری 
در حوزه های مختلف آمادگ��ی دارند؛ قدر این 
نیرو را باید دانست. این نیروی بسیار کارآزموده 
و کارآمدی است که با انگیزه و روحیه انقالبی در 
کنار مردم است و آالم مردم را کاهش می دهد. 
با مردم، از م��ردم و در مردم اس��ت. وی تأکید 
کرد: بس��یج خصوصاً در حوزه کمک رسانی به 
مردم در کنار همه نیرو ها و س��ازمان هایی که 
فعال هس��تند، باید نقش بیش��تر و بهتری ایفا 

کند و کم��ک کند تا این کار بهتر انجام ش��ود. 
فرماندهان عالی محترم س��پاه از قبیل سردار 
سالمی در استان کرمان هست و سردار معروفی 
نیز همین روحیه را دارند. تالشمان بر این است 
که بسیج نقش بیشتری در حل مشکالت جامعه 

داشته باشد. 
رئیس جمهور افزود: در دولت با نشس��ت هایی 
که با سردار سلیمانی و بچه های سازمان بسیج 
داشتیم، قرار گذاشتیم که در حوزهای مختلف 
بس��یج در کنار دولت و دولت در کنار بس��یج، 
بتوانند کار ها را با هم پیش ببرند که نقش آنها 

برای مردم سازنده تر بشود. 
رئیسی با اشاره به اینکه در حوزه های خدماتی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که امروز نگرانی 
خاص مردم اس��ت، همکاری بین بسیج، سپاه و 
دولت به صورت کالن وج��ود دارد، گفت: ما در 
دولت، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، 
کمیته امداد امام خمینی و همه این نهاد ها را که 
در کمک به مردم خوش درخش��یده اند، در کنار 
خود می بینیم و همه با هم باید به کشور و مردم 
خدمت رسانی کنیم. وی خاطرنش��ان کرد: در 
سیل هم گزارش هایی که استاندار و سرداران عزیز 
می دادند، یکی از جلوه های همکاری همه نهاد ها 
با هم است. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، بسیج 
سازندگی، بخش های مسئول دیدگر مانند هالل 
احمر با هم برای خدمت رسانی به مردم سیل زده 

تقسیم کار کرده اند. 
 رئیس جمه��ور افزود: اس��تانداری وقتی برای 
خدمت رس��انی برنام��ه ری��زی می کند همه 
ظرفیت ه��ا را می بیند و هم��ه ظرفیت ها برای 
گره گش��ایی از کار م��ردم پای کار هس��تند؛ 
محوری  ترین بخش بسیج است. بسیجی یعنی 
آن مردم انقالبی باانگیزه ای که آماده مسئولیت 
پذیری برای خدمت رسانی به مردم هستند و 
این کار بسیار ارزشمندی است و همواره برای 

ایفای این نقش باید تالش کرد. 

ژه
خبر سازی برای سیاس��ی جلوه دادن  قطع همکاری دانشگاه وی

شهید بهشتی تهران با دکتر محمد فاضلی با اطالعیه دانشگاه 
شهید بهشتی به هم خورد. طی دو روز گذشته اخباری درباره 
اخراج محمد فاضلی استاد دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد اما 
پیگیری   ها نشان می دهد او به صورت پیمانی در این دانشگاه 
حضور داشته و در مرحله تبدیل وضعیت موفق به کسب آرای 

هیئت اجرایی نشده است. 
دانشگاه شهید بهشتی دیروز در واکنش به این خبرسازی  ها در 
اطالعیه ای تصریح کرد: »براساس آیین نامه های جذب و ضوابط 
جاری تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی در دانشگاه   ها و مراکز 
آموزش عالی کشور، عضو هیئت علمی پیمانی موظف است در 
یک بازه زمانی مشخص، شرایط تمدید فعالیت خود را از منظر 
عمومی، آموزشی و پژوهشی فراهم نماید. در صورتی که عضو، در 
پایان دوره پیمانی، امتیازات قانونی ادامه خدمت را کسب ننماید، 
قرارداد همکاری او با دانشگاه تمدید نخواهد شد. موضوع قرارداد 
پیمانی دکتر محمد فاضلی پس از طی مراحل اداری در جلسه 
هیئت اجرایی جذب دانشگاه مورخ 15 شهریور 1۴00 مطرح 
ش��د و به علت عدم انجام تکالیف مقرر در مواد 21، 22 و 11۴ 
آیین نامه اس��تخدامی اعضای هیئت علمی، پرونده وی مورد 

تأیید هیئت قرار نگرفت. «
برخی فعاالن سیاس��ی اصالح طلب و نزدیکان دولت گذشته 
بی توجه به این موضوع کوشیدند با جنجال سازی رسانه ای، 
تصمیم هیئت اجرایی جذب دانشگاه را سیاسی جلوه دهند. 
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور سابق، عبدالناصر همتی 
نامزد اصالح طلبان در س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب، امیر ناظمی 

معاون سابق وزیر ارتباطات از فعاالن سیاسی بودند که به این 
موضوع واکنش نشان داده و تالش کردند که القا کنند موضوع 
اخراج فاضلی سیاسی بوده است. پیگیری   ها نشان می دهد بحث 
اخراج مطرح نبوده و محمد فاضلی  در مرحله تبدیل وضعیت 
موفق به کس��ب آرای هیئت اجرایی نشده است. دکتر محمد 
خلج امیرحس��ینی، رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت 
علوم هم به ایسنا گفته: »دانشگاه  ها در خصوص تمدید یا عدم 
تمدید قرارداد یک عضو هیئت علمی استقالل دارند، اما تمامی 
این اقدامات باید مبتنی بر قانون باشد و دانشگاه اگر تشخیص 
بدهد که شرایط تمدید قرارداد برای هیئت علمی وجود ندارد، 

می تواند آن را تمدید نکند.«
یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی درباره واکنش ها   به این 
موضوع گفت: »جریان اصالح طل��ب از هر چیزی علیه دولت 
استفاده می کند امروز هم این مسئله را دستاویزی برای زدن 
وزارت علوم و دولت کرد، این در صورتی اس��ت که اصاًل بحث 
اخراج مطرح نبوده و در دانش��گاه تهران و دانشگاه های دیگر 
هم این اتفاق براساس آیین نامه های استخدامی رخ می دهد 
که هرساله برخی اس��تاد از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت 

نشوند.« 
انتقاد اصالح طلبان و حامیان دولت قبل درباره اخراج محمد 
فاضلی در حالی مطرح می شود که همچنان مسئوالنی که در 
دانشگاه شهیدبهشتی حضور دارند از افرادی هستند که در دولت 
روحانی منصوب شدند و به گفته یکی از استادان دانشگاه شهید 
بهشتی تنها دانشگاه مهمی است که تیم مدیریتی آن همچنان 
نیروهای دولت قبل هستند. محمد فاضلی در سال های گذشته 
رئیس سابق مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی و در سال های 

۹2 تا ۹6 معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک و مدیر 
شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی بوده است.  

محمد فاضلی، استاد جامعه شناس��ی دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با فارس در واکنش 
به انتشار اخباری مبنی بر اخراج وی و با عناوینی همچون تسویه 
سیاسی دولت سیزدهم با یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی، 
و در پاس��خ به این سؤال که آیا دولت س��یزدهم و وزارت علوم 
پیگیر اخراج شما بوده، گفت: من چنین ادراکی ندارم که دولت 
سیزدهم یا وزیر علوم به دنبال این مسئله باشند که بخواهند 
فاضلی از دانشگاه اخراج شود. من از شهریور ماه تا به حال سکوت 
کرده بودم و به دنبال ایجاد غائله سیاسی درباره پرونده خودم 
نبودم و می دانم که بروز چنین وضعیتی برای دولت آقای رئیسی 
که با مشکالت زیادی درگیر است، به نفع دولت هم نبوده است، 
لذا خیلی از دوستانی که از موضوع مطلع شدند، ابراز گالیه کردند 
که چرا در همان شهریور ماه درباره وضعیت اداری خودم به آنها 

هیچ اطالعی ندادم. 
فاضلی در ادامه تأکید کرد: به اشتباه در فضای خبری عنوان شده 
که سال 88 و به دنبال بروز فتنه در همان سال از دانشگاه گیالن 
اخراج شده است که این خبر درست نیست، اخراج از دانشگاه در 
سال 1۳۹0 و از دانشگاه مازندران بوده است و در همان دانشگاه 
نیز گروه های ذی نفوذ درباره من ادعا  هایی مطرح کرده بودند که 
درست نبود و من بدون هیچ جنجالی از دانشگاه مازندران بیرون 
آمدم و به صورت یک استاد صفر و بدون سابقه و به صورت قانونی 
در سامانه جذب استاد وزارت علوم ثبت نام کردم و البته دو بار 
هم در س��ال های 1۳۹2 و 1۳۹6 در دولت قبل، هیئت جذب 

دانشگاه رأی منفی به درخواست من داده اند. 

روایت نماینده از یک فساد میلیاردی در شرکت نفت 
زنگنهمیگفتفساد200میلیاردی

طبیعیاست!
وقتی فس�اد 200 میلیارد تومانی در ش�رکت نف�ت را از آقای بیژن 
زنگنه در کمیس�یون انرژی مجلس دهم پرس�یدم پاس�خ او جالب 
ب�ود. زنگنه گف�ت: »چنین چیزی پی�ش می آید و طبیعی اس�ت.«

علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شورا  ها و امور داخلی مجلس در گفت وگو با 
فارس با انتقاد از عملکرد بیژن زنگنه در زمان تصدی خود در وزارت نفت، 
اظهار داشت: موضوع آقای زنگنه از چند جهت باید مورد توجه قرار بگیرد، 
چرا که به واسطه حضور ایش��ان در وزارت نفت اتفاقات عجیب و غریبی 
اتفاق افتاد که باید به طور دقیق کالبدشکافی شود. وی افزود: این اقدامات 
و رفتارهای عجیب آقای زنگنه مسبوق به سابقه بوده چرا که در دولت آقای 
خاتمی هم که ایشان در وزارت نفت مسئولیت داشت کرسنت را رقم زد که 

ضربه ای بزرگ به منافع ملی ما وارد کرد. 
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: در زمان وزارت آقای زنگنه در 
دولت آقای روحانی یکی از کارکنان امور مالی شرکت اکتشافات نفت،حدود 
200 میلیارد تومان از حساب دولتی برداشت کرده و پس از آن، خانواده 
خود را به کشور دیگری منتقل می کند و حتی وقتی دستگاه های نظارتی 
و امنیتی به این مسئله ورود می کنند به راحتی از کشور خارج می شود. وی 
با بیان اینکه مدیریت بیژن زنگنه در وزارت نفت شرایط بی در و پیکری را 
در شرکت نفت و دیگر شرکت های تابعه رقم زده بود، گفت: وقتی من این 
فساد 200 میلیارد تومانی را از آقای زنگنه در کمیسیون انرژی مجلس دهم 
پرسیدم پاسخ او جالب بود؛ زنگنه گفت که » همچین چیزی پیش می آید 
و طبیعی است. « من تا پای اس��تیضاح زنگنه هم پیش رفتم اما به دلیل 

جانبداری هیئت رئیسه وقت مجلس سؤال از زنگنه به صحن نیامد. 

انقالباسالمیوتحولمفهومی
درنگاهبهزن

ادامه از صفحه یک 
چنین زنی در عین حفظ حجاب خود، بزرگ ترین کرسی های افتخار جهانی 
در حوزه علم، فرهنگ، هنر و ورزش را کسب می کند و می داند که جلب توجه 
آلوده به جذابیت های جنسی، زیبنده زن مسلمان ایرانی نیست. شاید تعداد 
کرسی های مدیریتی زنان فالن کشور اروپایی بیشتر باشد که البته این هم 
به بهای نابودی هویت و کرامت هزاران زن دیگ��ر در همان جوامع محقق 
شده است، اما افتخار زن مس��لمان ایرانی این است که زن ایرانی را در دنیا 
با افتخارات علمی، فرهنگی و ورزش��ی اش در عین حفظ حیا و پاکدامنی 
می شناسند و از مطامع تجاری و اقتصادی که نگاه ابزاری به زن دارد در ایران 
چندان خبری نیست. روشن است که نمی توان گفت هیچ نقطه ضعفی در 
سبک زندگی و فرهنگ عمومی کشورمان نداریم، اما با افتخار می توان ادعا 
کرد در ایران اسالمی، زمینه برای تعالی توأم مادی و معنوی زن فراهم است و 
همچون غرب، پیشرفت برخی زنان در جایگاه های مدیریتی در گرو پسرفت 

معنوی آنان و نیز از بین رفتن کرامت ذاتی هزاران زن دیگر نیست. 

وزیردفاع:فضابرایحرکتهایبزرگ
دروزارتدفاعفراهماست

فضا برای دس�تیابی به اه�داف بزرگ 
و راهب�ردی در ای�ن وزارتخانه فراهم 
و سیاس�ت   ها و برنامه ریزی   ه�ا ب�رای 
تالش جمعی در همین مس�یر اس�ت. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت دفاع، 
امیر سرتیپ محمدرضا آش��تیانی، وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیروز در 

حاشیه بازدید از نمایشگاه فصل جهش سازمان صنایع هوافضا ضمن 
قدردانی از تالش های صورت گرفته در س��ازمان صنایع هوافضا اظهار 
کرد: با توجه به بررسی های به عمل آمده و مشاهدات در ارزیابی های 
میدانی،سازمان صنایع هوافضا در راستای تدابیر و منویات مقام معظم 
فرماندهی کل قوا اقدامات مؤثر و اثربخش��ی را انجام داده و به صورت 
جهشی عمل کرده است.  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان 
اینکه فضا برای دستیابی به اهداف بزرگ و راهبردی در این وزارتخانه 
فراهم و سیاست   ها و برنامه ریزی   ها برای تالش جمعی در همین مسیر 
اس��ت، افزود: اخالص کلید اصلی موفقیت و رمز این راه بوده و هست 
و همه ما آن را در زندگی بزرگانی همچون ش��هید س��لیمانی، شهید 

فخری زاده و شهید صیاد شیرازی دیده ایم. 
نمایشگاه پژوهش و نوآوری سازمان صنایع هوافضا )فصل جهش(، در 
سال 1۴00 با هدف تحول آفرینی و ترسیم آینده سازمان و سامانه های 

هوافضای کشور طراحی و برپا شده است. 
ه��دف از برگزاری نمایش��گاه فصل جهش س��ازمان صنای��ع هوافضا 
افزایش آگاهی   ها نس��بت به صحنه نبرد آینده، تحلیل وضعیت جهان 
و جهت گیری س��ازمان   ها و کش��ورهای پیشرو در حوزه س��امانه   ها و 
فناوری ها، جلوگیری از غافلگیری و رویکرد فعال نس��بت به آینده در 
همه عوامل مؤثر بر مأموریت سازمان صنایع هوافضا در حوزه های ملی و 
وظایف نیروهای مسلح، سفر به آینده، ذهن انگیزی متولیان تحقیقاتی 
سازمان برای کسب و کار و محصوالت آتی، افزایش قابلیت ها، خالقیت 

و نوآوری، شکستن پارادایم   ها و محدودیت های ذهنی بوده است.

وعده رئیس قوه قضائیه در ۵ روز محقق شد
تخریببنایدستگاهقضا
دربستررودچالوس

پس از گذش�ت پن�ج روز، وعده رئیس دس�تگاه قضا عملی ش�د 
و بن�ای مرب�وط ب�ه ق�وه ق�وه قضائی�ه در بس�تر رود چال�وس، 
صبح دی�روز ب�ه عن�وان اولی�ن م�کان در منطقه تخریب ش�د. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه هفته گذشته در 
ش��ورای عالی حفظ حقوق بیت المال گفته ب��ود: »بیایید کار جدی و 
همه جانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاه های حکومتی، دولتی و 
افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم ان ساخت وساز داشته اند باید 
در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضائیه یکی 
از دستگاه   هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت وساز کرده؛ 
بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما 

باید به عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود«. 
اکنون و پس از گذشت پنج روز، وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و 
بنای مربوط به قوه قضائیه در بستر رود چالوس، صبح دیروز به عنوان 

اولین مکان در منطقه تخریب شد. 
دو  شنبه هفته گذشته رئیس دس��تگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه به موضوع چالش برانگیز تصرف اراض��ی ملی و منابع طبیعی 
و تغییر کاربری اراضی زراعی و کش��اورزی پرداخت و در این راس��تا 
دس��تورات مهمی را در راس��تای مقابله همه جانبه، ب��دون اغماض و 
هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی 
و س��وداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراض��ی زراعی می کنند و 
همچنین قلع وقمع و تخریب بدون مالحظه بنا   ها و مس��تحدثاتی که 
از سوی افراد عادی و برخی دس��تگاه های حکومتی و دولتی در حریم 
رودخانه   ها احداث می شوند، صادر کرد. رئیس عدلیه در همین راستا 
به یک رویه نادرس��ت، غیرمنطقی و هزینه زا اشاره کرد و گفت: اینکه 
با صرف هزینه های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف 
اراضی یا تغییر کارب��ری آنها یا در حاش��یه و بس��تر رودخانه ها، یک 
بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رس��توران مقابل چش��مان 
دستگاه های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه های ذی ربط 
مبادرت به قلع وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درس��تی نیس��ت و 

به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات الزم اتخاذ شود. 
پیش��گامی دس��تگاه قضایی در مقابله با تجاوز و تعدی به اراضی ملی 
و منابع طبیعی، نش��ان از این موضوع دارد که عزم ق��وه قضائیه برای 
صیانت از بیت المال در حوزه زمین و رفع تصرفاًت جدی است و قائل به 
هیچگونه خطر قرمزی در این زمینه نیست و همانطور که رئیس دستگاه 
قضا تأکید کرده است، باید تمام دستگاه های مسئول در این حوزه، به 
صورت جدی و همه جانبه ب��ه وظایف خود عمل کنند ت��ا رویه غلط، 

ناصواب و خسارت بار تعدی به اراضی ملی برای همیشه پایان یابد.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران:
برخیشعارعلیهشرقمیدهند

تادامنامریکاراپاککنند
غربگرای�ان داخل�ی ب�ا ش�عار علی�ه 
کش�ورهای ش�رق می خواهن�د دامن 
آل�وده امری�کا را پ�اک کنن�د، در 
حال�ی ک�ه راه ب�ه جای�ی نمی برن�د. 
حجت االسالم سید رضا تقوی در گفت وگو 
با مهر، درباره سفر رئیس جمهور به روسیه، 
اظهار داش��ت: یک��ی از وعده های اصلی 

رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی این بود ک��ه روابط خارجی ایران 
با ملت   ها و کشورهای مختلف از جمله کش��ورهای شرق توسعه یابد. 
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران باید در عرصه سیاس��ت خارجی فعال باش��د و ما به هیچ وجه با 
دولتی که دور کشور حصار بکشد و ارتباطات خود را محدود کند، موافق 
نیستیم و معتقدیم که دولت های جمهوری اسالمی ایران باید در عرصه 
بین المللی بسیار فعال باشند. تقوی اظهار داشت: ما می خواهیم در دنیا 
فعال باشیم. متأسفانه عده ای در داخل کشور نسبت به تعامل ایران با 
جهان شرق حساس هستند و به محض آنکه هیئتی از ایران به روسیه 
و یا چین سفر می کنند، انتقادات خود را آغاز می کنند، در حالی که این 
سفر  ها با هدف تقویت ارتباطات کشور و رفع مشکالتمان انجام می شود. 
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران تصریح کرد: غربگرایان داخلی با 
شعار علیه کشورهای شرق می خواهند دامن آلوده امریکا را پاک کنند، 
در حالی که راه به جایی نمی برند. از یاد نمی بریم که تا بحث انعقاد سند 
همکاری بلندمدت بین ایران و چین مطرح شد، برخی از افراد انتقادات 
زیادی در این باره مطرح کردند و با فضاس��ازی های خود به دنبال آن 

بودند که این قرارداد منعقد نشود. 
تقوی با بیان اینکه وابس��تگان به امریکا و غ��رب نمی خواهند ایران با 
کشورهای شرق در ارتباط باشد، گفت: این در حالی است که امریکا و 
بسیاری از کشورهای غربی هشت س��ال جنگ را بر ما تحمیل کردند، 
تحریم   ها را به وجود آوردند و نه تنها به ایران دارو ندادند، بلکه بسیاری از 

اقالم ضروری صنعتی و معیشتی ما را هم تحریم کردند. 
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حاشیه سازی و اشکال تراشی، گویی به ادبیات 
ثاب�ت برخ�ی از احزاب و اش�خاص سیاس�ی 
منتس�ب به جریان اصالحات تبدیل ش�ده تا 
به هر بهانه ای هر اق�دام و رفتار دولت مردمی 
را م�ورد تخطئ�ه قرار دهن�د. ماجرای س�فر 
مهم و تاریخی رئیس جمهور به مس�کو که به 
دعوت رئیس جمهور روسیه صورت گرفت، از 
بهانه جویی این جری�ان دور نماند و حتی آنها 
پیش از س�فر رئیسی در یادداش�ت و مقاالت 
متعددی کوشیدند اصل س�فر رئیس جمهور 
را به حاش�یه ببرند. پس از نشست سه ساعته 
رئیس�ی و پوتی�ن این جریان دس�ت ب�ه کار 
شدند تا چگونگی اس�تقبال از رئیس جمهور 
و نوع چینش این نشس�ت را تحقیر  آمیز برای 
ط�رف ایرانی تعبیر و تفس�یر کنن�د؛ تعبیر و 
تفس�یری ک�ه البته ب�ه اعتق�اد بس�یاری از 
کارشناس�ان نه از نگاه کارشناسی که بیشتر 
با دیده سیاس�ی به آن نگریس�ته شده است. 
ابوالفضل ظهره وند، کارشناس مسائل بین الملل 
در همین زمین��ه در گفت وگو با تس��نیم درباره 
اهمیت و دستاوردهای س��فر آیت اهلل رئیسی به 
روسیه گفته: »سفر رئیس جمهور به مسکو نقطه 
عطفی در روابط با روس��یه بود و ای��ن آمادگی را 
در دو طرف نش��ان داد که آماده اند در مس��ائل 

منطقه ای و بین المللی با یکدیگر گام های مشترک 
بردارند و قطعاً روابط دو کشور حوزه های مختلفی 
را شامل می شود که نیاز به نقشه راه دارد. در این 
س��فر وزرای خارجه دو کش��ور و یک تیم مأمور 
شدند نقش��ه راه و اسناد پایین دس��تی را تنظیم 
کنند؛ دراین زمینه باید کار به صورت راهبردی و 
در فرایند بلندمدت 10 یا 20 ساله تنظیم بشود 

که در دستورکار قرار گرفته است.«
وی درب��اره مالقات آیت اهلل رئیس��ی و والدیمیر 
پوتین و س��خنرانی وی در مجل��س دومای این 
کش��ور افزود: »مهم  ترین مس��ئله ای��ن بود که 
رؤس��ای جمهور دیدگاه های خود را بیان کردند 
و حضور آقای رئیس��ی در دومای روس��یه بسیار 
مهم بود و مواضع دو کشور آنجا مورد توجه قرار 
گرفت و رئیس جمهور کش��ورمان در سخنرانی 
خ��ود دیدگاه های جمه��وری اس��المی ایران را 
تشریح کرد. امروز روس   ها و طرف ایرانی مصمم 
هس��تند که در این مس��یر جدیت نشان بدهند، 
خصوصاً با برخورد سردی که دولِت قبل به دلیل 
گرایش به غرب داشت؛ مسیری که آقای رئیسی 
دنبال می کند تعامل دوجانبه با رعایت استقالل 
جمهوری اسالمی ایران و رعایت اراده استراتژیک 
ایران است. روسیه همس��ایه قدرتمند ماست و 
اولویت درروابط با همس��ایگان خارجی است؛ ما 

و روس��یه می توانیم به عنوان دو اقتصاد مکمل و 
با مالحظات امنیتی مش��ترکی که داریم، هرچه 
بیش��تر روابط مان را توس��عه دهیم. « ظهره وند 
گفت: شروِع کار خوب بوده و این رفت وآمد  ها باید 
تقویت شود و کاس��تی   هایی که در گذشته زیاد 

بوده است، جبران شود. 
وی در ادامه درب��اره اینکه رس��انه های خارجی 
و برخ��ی در داخل ب��ا بزرگنمایِی بعض��ی موارِد 
کوچک س��عی در خدش��ه دار کردن این سفر و 
دستاوردهای آن داشتند، متذکر شد: »مهم  ترین 
دستاورد این سفر این بود که مسیری که بایسته 
بود و باید این حرکت را زودت��ر آغاز می کردیم، 
شروع شد و پیشرفت مناس��بی کرد؛ طرف های 
غربی و وابستگاِن داخلی آنها واقعاً به هم ریختند 
و این که س��عی کردند ایراداتی بگیرند و در افکار 
عمومی وزِن سفر را کاهش دهند، ناشی از شدت 

نگرانی آن هاست. «
این کارش��ناس مس��ائل بین المللی و منطقه ای 
درباره برخی اظهارنظر  ها درباره دیدار رؤس��ای 
جمهور ایران و روسیه، ادامه داد: »در هر کشوری 
قبل از انجام سفر، طرفین پروتکل های تشریفاتی 
را با یکدیگر مرور می کنن��د؛ در تمام دنیا قبل از 
انجام س��فر، تمامی مراحل از قب��ل با هماهنگی 
تیم تشریفاتی توس��ط طرفین تنظیم می شود، 

حتی ساعت ورود، مدت زمان مذاکره، دیدار  ها و 
کنفرانس   ها همگی با هماهنگی دو طرف و قبل 
از س��فر انجام می گیرد. نه آقای پوتین و نه آقای 
رئیسی هیچ گاه برای استقبال از یک مقام خارجی 
به ف��رودگاه نمی روند و وقتی رؤس��ای جمهور و 
مقامات عالی به ایران می آیند، رئیس جمهور ما به 
فرودگاه نمی رود و در نهاد ریاست جمهوری و یا 
محل برگزاری دیدار، از مقام عالِی مدعّو استقبال 

می کند. «
 وی ادامه داد: رئیس جمهور چی��ن هم وقتی به 
تهران آم��د، رئیس جمهور وقت در ف��رودگاه به 
اس��تقبال او نرفت و این   ها در دنیا به صورت یک 
پروتکل از پیش تعریف ش��ده اس��ت. بعضاً گفته   
می ش��د که مثاًل آق��ای پوتین با س��ایر مقامات 
کشور  ها به گونه دیگری نشست می گذاشته است، 
باید گف��ت آن دیدار  ها جنبه تبلیغاتی داش��ت و 
شکلی بود و عکس یادگاری گرفتند، در حالی که 
آقای رئیسی و پوتین بر سر میز مذاکراتی رفتند؛ 
دو طرف اصطالحاً هم وزِن یکدیگر نشستند و نوع 
نشستن دو طرف نیز بسیار مهم بود، آقای پوتین 
در دیدار در ترازی شایسته با آقای رئیسی ظاهر 
ش��د و برخی خواس��تند در این زمینه شیطنت 
کنند، اما در ماه های آینده شاهد اخبار بهتری از 

گسترش روابط دو کشور خواهیم بود. 

ارزیابی دیپلمات ارشد از سفر رئیسی به روسیه

دیدار با پوتین شروع خوبی بود تا  کاستی ها  جبران شود

فاضلی:دولتسیزدهمتصمیمیبرایاخراجمننداشتهاست

ریاست جمهوری


