
اخبار كشور

کتاب داستان زندگی جوان ترین شهید مدافع حرم
 رونمایی شد

طی مراسمی از کتاب »بیست سال و سه روز« با موضوع شهید مدافع حرم 
مصطفی موسوی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، کتاب »بیست سال و سه روز« از سری مجموعه 
کتاب های مدافعان حرم انتشارات روایت فتح است که به قلم سمانه خاکبازان، 
داستان زندگی شهید مصطفی موسوی را روایت می کند. این شهید که وی را به 
عنوان جوان ترین شهید ایرانی مدافع حرم می شناسند، بیست و یکم آبان سال 

94 در سن 20 سالگی در شهر العیس حلب به شهادت رسید.
مراسم رونمایی از این کتاب روز گذشته با حضور دوستان، همرزمان، خانواده 
شهید موسوی و جمعی از مدیران فرهنگی، در تاالر امام رضا)ع( اداره آموزش و 

پرورش منطقه 18 تهران برگزار شد.
تماشاگران هم از یک فیلم سخیف به ستوه آمدند!

ضعف مفرط تازه ترین فیلم سخیف به نمایش درآمده در سینماهای کشور، 
تماشاگران این فیلم را هم به ستوه آورده است به طوری که در صفحات مجازی 

عوامل این فیلم، اعتراض کردند!
نمایش سرســام آور فیلم های سخیف در فصل جدید اکران به اوج رسیده 
اســت! به طوری که از میان آثار روی پرده، حداقــل هفت فیلم را می توان در 
ردیف فیلم های مبتذل برشمرد که نه تنها ارزش هنری و سینمایی ندارند که به 

ارزش های اخالقی و فرهنگی و نهاد خانواده نیز حمله می کنند. 
اما تازه ترین محصول سینمایی لیبرال ها حتی اعتراض تماشاگران این فیلم 
را نیز برانگیخت. این فیلم که به کارگردانی یک فیلمساز همیشه معترض ساخته 
شــده، به حدی ضعیف و بی سر و ته است که باعث شد، تعداد قابل توجهی از 
مخاطبان این فیلم به صفحات شــخصی عوامل آن در فضای مجازی مراجعه و 
انتقادات خود را مطرح کنند. دو فیلم قبلی همین کارگردان نیز به خاطر ضعف 
مفرط ساختاری و محتوایی، امکان نمایش نیافتند و این فیلمساز در مصاحبه 
هایی، مدعی توقیف و سانســور فیلم های خود شد! یک منتقد شبه روشنفکر، 
در یادداشــتی در روزنامه »شــرق« با متهم کردن این فیلمساز به »تظاهر به 
اپوزیســیون بودن« و »دو دوزه بازی« نوشت که او از روی عمد کار هایی انجام 

می دهد که فیلم هایش با مشکل مواجه شوند.
ابتذال به اسامی فیلم ها هم رسید!

ابتذال و ســخیف بودن از فرم و محتوای فیلم ها به عناوین آنها هم سرایت 
کرده است!

برخی از فیلمسازها به تقلید از فیلمفارسی های قبل از انقالب، حتی اسامی 
نامناســبی برای فیلم های خود انتخاب می کنند و متأسفانه سازمان سینمایی 

وزارت ارشاد هم مخالفتی با این نوع اسم گذاری نمی کند! 
این روزها بر ســر در سینماهای کشور، عباراتی به عنوان نام فیلم ها دیده 
می شــود که در شأن ســینما و فرهنگ و هنر ایران نیست. اسم هایی که البته 
قبال در فیلمفارسی های دوران طاغوت و همچنین نمایش های تئاتر آزاد سابقه 
داشته، اما تاکنون در ســینمای جمهوری اسالمی سابقه نداشته که این گونه 
اسامی دیده شود. بر فرض که مرکز نظارت و ارزشیابی سینمایی وزارت ارشاد در 
مقابل محتوای آثار سهل انگاری می کند، بی توجهی به انتخاب اسامی زشت برای 

فیلم ها چه توجیهی دارد؟
اشاره به اسامی فیلم هایی چون »واالی آمپول«، »وقتی خرها آدم می شوند«، 

»خانم یایا« و...
دولت آمریکا مانع حضور یک فیلم 

در جشنواره مقاومت شد
یک فیلم به خاطر فشــار دولت آمریکا نتوانست به جشنواره فیلم مقاومت 

برسد.
نشست خبری مدیران بخش های مختلف پانزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت به منظور تشریح برنامه های سینمای ملی، بین الملل، 40 سالگی 

انقالب، کارگاه ها و برنامه های آموزشی و گفتمانی برگزار شد.
یزدان عشیری، مدیر روابط عمومی پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در 
این نشست از فشار و تحریم رسانه ای غرب علیه این جشنواره خبر داد و گفت: 
یکی از آثاری که برای حضور در جشنواره مقاومت از کشور آمریکا انتخاب شده 
بود، به خاطر فشــارهای دولت آمریکا، مجبور شــد از حضور در این جشنواره 
انصراف بدهد. جانشین بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت نیز گفت: امسال 
در بخش بین الملل نســبت به دوره های قبل با آثاری از 9۷ کشــور پیشرفت 
خوبی داشــته ایم. این آثار تنوع خوبی دارند و در این میان کار های خاصی نیز 
وجود دارد که جذاب و جالب است. مثاًل فیلم مستندی به نام »خاشقجی تنها 
نیســت« خیلی مخفیانه با نامه ای از افرادی ناشناس به دستمان رسیده که به 
لحاظ ســینمایی نیز قابلیت نمایش دارد.همچنین کنفرانس ویژه ای با حضور 
میهمانان سینماگر سوری خواهیم داشت. در بخش بین الملل جشنواره مقاومت 
از چهار قاره داور غیرایرانی خواهیم داشــت که نکته جالبی است. امیدوارم این 
جشــنواره ادامه داشته باشــد منظم و پر قدرت برگزار شود تا بتواند صدا های 

ضعیف مظلومین را به گوش جهانیان برساند.
کامران ملکی مدیر بخش 40 سال سینمای مقاومت گفت: بخش 40 سال 
سینمای مقاومت، مرور فیلم هایی است که از سال های دور ساخته شد. آثار این 
بخش شــامل فیلم هایی است که در گذشته به بخش جشنواره راه یافته است. 
همچنین سه کارگاه انتقال تجربه توسط احمدرضا درویش، مسعود ده نمکی و 

علی نصیریان در جشنواره خواهیم داشت. 
ســید مهدی جوادی مدیربرنامه ریزی جشــنواره مقاومت، درباره برگزاری 
نشست هایی با موضوعاتی چون جهانی شدن سینمای مقاومت، نقش دیپلماسی 
فرهنگی در جهانی سازی مقاومت، نقش فعاالن فرهنگی و نقش اقتصادی و ساز 
و کار های آن و انتخاب چهره سال در این دوره از جشنواره مقاومت سخن گفت.

سید محمد حسینی مدیر بخش اسالم هراسی و ایران ستیزی نیز از تحلیل 
سه فیلم ضدایرانی توسط حسن عباسی، مجید شاه حسینی و سعید مستغاثی 
خبر داد. همچنین ســید مهدی جوادی مدیر بخش برنامه ریزی و درخشــان 
مسئول دبیرخانه جشنواره مقاومت نیز از دیگر مدیران پانزدهمین جشنواره فیلم 

مقاومت هستند که در این نشست صحبت کردند.
جایزۀ ادبی فلسطین تأسیس می شود

با حضور مهمانانی از اتحادیه های نشر و انجمن های ادبی 14 کشور جهان 
اسالم، نشست های بین المللی تأسیس جایزۀ ادبی فلسطین، امروز و فردا در حوزۀ 

هنری انقالب اسالمی برگزار می شود.
در افتتاحیــۀ این نشســت دو روزه که با حضور بیــش از 20 میهمان از 
اتحادیه های نشر و انجمن های ادبی 14 کشور جهان اسالم برگزار می شود، دکتر 
علی اکبر والیتی، مشــاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب به ایراد سخنرانی 
خواهد پرداخت. همچنین خالد القدومی، نمایندۀ جنبش اســالمی حماس و 
ناصر ابوشریف، نمایندۀ جهاد اســالمی دیگر میهمانان و سخنرانان این برنامه 
خواهند بود. در این نشســت دو روزۀ تخصصی که به میزبانی مجمع ناشــران 
انقالب اســالمی برگزار می شود، قرار است میهمانان دربارۀ تأسیس جایزۀ ادبی 
بین المللی فلسطین و زمینه های همکاری بیشتر تشکیالتی و انتشاراتی هم فکری 
و گفت وگو نمایند. افتتاحیۀ نشســت بین المللی تأسیس جایزۀ ادبی فلسطین، 
ســاعت 9 صبح امروز چهارشنبه 23 آبان ماه در تاالر مهر حوزۀ هنری واقع در 

خیابان سمیه قبل از تقاطع حافظ برگزار می شود.
مهلت ثبت نام در نهمین جشنواره عمار تمدید شد

بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، مهلت ثبت نام نهمین دوره 
این رویداد سینمایی تا پنج آذر و تحویل آثار به دبیرخانه تا 10 آذر تمدید شده است. 
بنابراین گزارش، در بخش رقابتی این جشنواره نیز که شامل فیلم های سفارشی 
و فراخوان دبیرخانه می شود، فیلمسازان و متقاضیان شرکت، می توانند آثار خود را 
در بخش های »فیلم«، »نقد، مقاله و پژوهش های سینمایی« و »فیلم ما« با مراجعه 
بــه تارنمایAmmarFilm.ir ثبت و حداکثــر تا پنج روز پس از آن به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کنند.
همچنین عالوه بر قســمت رقابتی، دو بخش فراخوان معرفی سوژه و فراخوان 
مردمی نیز به نهمین جشــنواره عمار اضافه شــده و افراد، گروه ها و تشــکل های 

فرهنگی-مردمی می توانند در این بخش ها مشارکت داشته باشند. 
همانند ادوار گذشته، دبیرخانه جشنواره عمار در فراخوان خود از عالقه مندان 
برای اکران مردمی آثار جشنواره دعوت کرده است تا با مراجعه به تارنمای جشنواره، 

نسبت به ثبت نام جهت نمایش فیلم ها در شهر و روستای خود اقدام کنند. 
نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، شــش تا 16 دی ماه در سینما فلسطین 

تهران برگزار می شود.

صفحه 3
   چهارشنبه    ۲3 آبان ۱3۹۷

۶ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۹

گالیه همسر دانشمند شهید فضایی 
از بی توجهی مسئوالن دولتی 

نسبت به شهدای مسجدالحرام!

 به گــزارش  قرارگاه ســایبری عمــار، فرشــته روح افزا، 
همسر دانشمند شهید فضایی احمد حاتمی  )از شهدای مسجدالحرام 

سال 94( به بهانه پخش سریال  »در حوالی پاییز« گفت:
* تمام خانواده های شهدای منا و مسجدالحرام با دیدن لحظه خداحافظی 
2 برادر با خانواده و آشنایانشان اشک ریختند و به یاد عزیزان از دست رفته 
خود افتادند. ســریال »حوالی پاییز« خاطرات خانواده های شــهدای منا و 

مسجدالحرام را زنده می کند.
* شــهدای مکه و منا از شهدای مظلوم هستند. در حرم امن الهی در حج 
به شهادت رسیدند و ما هم به شدت از سوی مسئوالن کشورمان در فشار 

هستیم تا صحبتی نکنیم.
* ما از عربستان و دولت خبیث سعودی هیچ انتظاری نداریم. آنها که در 
بدترین حالت یکی از روزنامه نگاران منتقد خود را می کشــند و هیچ اثری 
از او باقی نمانده، یا جنایاتی که در یمن انجام می دهند و دست به کشتار 
هزاران مسلمان و کودک بی گناه می زنند، اصال عاقالنه به نظر نمی رسد و از 

نظر انسانی هم جایگاهی ندارد.
* از مسئوالن کشورمان توقع داریم که در مقابل جنایاتی که سعودی ها با 
حجاج ایرانی در سال 94 انجام داده اند، بایستند و آنها را وادار به پاسخگویی 

کنند.
* متأســفانه مسئوالن ما با وجود قول هایی که به خانواده شهدا می دهند، 
هیچ اقدام و نتیجه مثبتی برای احقاق حقوق آنها و از همه مهم تر روشــن 

شدن دلیل شهادت حجاج انجام نداده اند.
* در این فاجعه تنها کسی که همراه خانواده شهدا بود، رهبر معظم انقالب 
اسالمی است که با فرمایشات خود به خانواده شهدای منا آرامش می دهد.

* هیچ کســی حاضر نیســت پاســخگو باشد که اگر همســرم در فاجعه 
مســجدالحرام به شهادت رســیده، چرا پیکرش کیلومترها دورتر از مکه 
مکرمه پیدا شده است. آن هم در حالی که هیچ ضربه ای به او وارد نشده و 

مشکلی نداشته است.
* براساس دیده های همراهان شهید حاتمی، وی از حادثه سقوط جرثقیل در 
مسجدالحرام جان سالم به در برده بود و حتی از روی انسان دوستی اقدام به 
کمک به سایر مسلمانان کرده است، اما در حین امدادرسانی به افراد مصدوم، 
ناپدید می شود و پس از آن یکی از سایت های اسرائیلی از کشته شدن شهید 

حاتمی به عنوان دانشمند فضایی ایران خبر می دهد.
* یکی دیگر از نکات قابل توجه در این فاجعه و شــهادت احمد حاتمی، 
پیکر سالم وی است. تمامی شهدای مسجدالحرام آثاری از ضرب دیدگی یا 
شکستگی بر پیکرهایشان مشهود بود به طوری که حتی روی لباس هایشان 
خون دیده می شد اما وقتی پیکر شهید حاتمی را پس از مدت ها به ایران 
منتقل کردند، هیچ اثری از خون بر روی لباسش نبود و فقط چند لکه خون 

بر روی گوش و بینی وی مشهود بود.
* عالوه بر این یادداشــتی در جیب وی با دســتخط خودش وجود داشت 
مبنی بر اینکه ســعودی ها از صبح پیگیر من هستند و رفت و آمدهایم را 

تحت نظر دارند.
* یکی دیگر از مسائلی که برای ما قابل توجیه نیست، کالبدشکافی نکردن 
پیکر شهید حاتمی است. چرا مسئوالن ما پیکر وی را بدون کالبد شکافی 

تدفین کردند؟ آیا واقعا نباید دلیل شهادت وی مشخص می شد؟
* شــهید حاتمی به عنوان دانشمند فضایی اقدامات خاص و قابل توجهی 
انجام داده بود که شــاید ســال ها بعد این اختراعات اعالم شود. اختراعات 
شهید حاتمی به حدی بود که سازمان ناسای آمریکا چندین سال به دنبال 
اختراعات وی بود، اما شهید آن قدر به میهن و کشورش پایبند بود که حاضر 
 نمی شد به هیچ قیمتی اختراعات خود را فروخته و در اختیار آمریکایی ها 

قرار دهد.
* اخیرا هم وزیر امور خارجه پس از 3 ســال، زمان گذاشــته تا با خانواده 
شهدای حج 94 جلسه داشته باشد، اما جای سؤال دارد که چرا مسئوالن 
به جای احقاق حقوق شهدا، به ما تذکراتی می دهند؟ اگر وزیر امور خارجه 
می خواهد پیگیر تشکیل انجمن باشد تا از خانواده شهدا دفاع کند، چرا از 
خانواده  های مطالبه گر دعوت نمی کند؟ آقای وزیر! اگر به دنبال احقاق حقوق 
و پیگیری کمیته حقیقت یاب هستید، چرا آن را در سطح وسیع منعکس 
نمی کنید؟ جالب است که مسئوالن هم به ما همواره می گویند که مطالبه گر 

نباشید و چنین خواسته هایی را منعکس نکنید.

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل بهجت )ره(: خدا کند وقت رفتن با یقین و بینایی 
از دنیا برویم. اگر طالب باشیم و در طلب خلوص و جدیت 

داشته باشیم، در و دیوار به اذن اهلل هادی ما خواهند بود.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

اموال یکدیگر را به ناحق نخورید 
و به قضات رشوه ندهید!

»و امــوال یکدیگر را به باطل )و نا حق( در میان خود 
نخوریــد،  و برای خوردن بخشــی از اموال مــردم به گناه، 
)قسمتی از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات ندهید: در 

حالی که می دانید )این کار، گناه است(«
بقره- ۱88

عالی  در جلســه شورای  رئیس  جمهور 
اجتماعی کشــور، تقویت امیــد به آینده و 
تالش بیشتر برای تحکیم و تقویت اطمینان و 
امنیت خاطر برای مردم را در حوزه رفع نگرانی ها 
قرار  تأکید  مورد  اجتماعی،   از آســیب های 

داد.
حســن روحانی روز سه شنبه و در این جلسه،  
اقدامات انجام شــده در حوزه پیشگیری و مقابله 
بــا آســیب های اجتماعــی طی ســال های اخیر 
را امیدوارکننــده دانســت و اظهار داشــت: همه 
دســتگاه ها به ویژه وزارت کشــور در پی تأکیدات 
مقام معظم رهبری در خصوص مسایل و آسیب های 
اجتماعی، با احســاس وظیفه بیشتری وارد عرصه 
شده و آمار اقدامات انجام شده، نشان می دهد که 
 گام های بسیار مهم و خوبی در این عرصه برداشته 

شده است.
رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد: موضوع 

آسیب های اجتماعی از مسایل بسیار حساس برای 
مردم است و چنانچه آمار بهبود شاخص ها در حوزه 

آسیب های اجتماعی به مردم منتقل شود، می تواند 
دلگرم کننده باشد.

رئیس شورای عالی اجتماعی بیان داشت: مردم 
بعد از 13 آبان نســبت به قبــل از آن، امیدواری 
بیشــتری پیدا کرده اند، در حالــی که قبل از 13 
آبان، عده ای تصــور می کردند که اتفاقات خاصی 
رخ خواهــد داد و همه زندگــی مردم بهم خواهد 
ریخــت، اما پس از آن روز همه مشــاهده کردند 
که این تصورات واهی و غلط اســت و هیچ کدام از 
ادعاهای دشمن، به آن صورتی که انتظار داشتند، 
تحقــق پیدا نکرد، لذا چنین نیســت که تصورات 

دشمن محقق شده و ما ناتوان باشیم.
وی ابراز داشــت: باید آمــار مربوط به کاهش 
جرایم و آســیب های اجتماعی به درستی به مردم 
منتقل شود و چنین آمار دلگرم کننده ای می تواند 
مردم و جوانان را نســبت به آینده امیدوار کند و 
چه بسا انتشار آمار مربوط به کاهش طالق می تواند 
جوانان و خانواده ها را به ازدواج آســان و ســریع 

ترغیب کند.

روحانی در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور:

اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی 
طی سال های اخیر امیدواركننده است

اهواز – خبرنگار کیهان: 
شــبکه فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز 
ابوفاضل در منطقه مالثانی  اراضی  نوسازی  و 
اهواز دیروز )سه شــنبه( با حضور معاون اول 

رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. 
اسحاق جهانگیری در دومین روز از سفر خود به 
خوزستان در منطقه مالثانی این طرح را که یکی از 
پروژه های تکمیلی طرح 550 هزار هکتاری اســتان 

است، افتتاح کرد. 
شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی 
اراضی ابوفاضل در ســطح چهار هزار و 200 هکتار 

توسط موسسه جهاد نصر اجرایی شده است. 
طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی کشاورزی 
خوزســتان به عنوان بزرگ ترین طرح کشاورزی در 
تاریخ کشور شــناخته می شود؛ به گفته مدیرعامل 
جهاد نصر در دولت یازدهم با دســتور مقام معظم 
رهبری 1.5 میلیارد دالر برای این طرح در نظر گرفته 
شد که تاکنون یک میلیارد و 300 میلیون دالر آن 

تخصیص یافته است.
پس از خاموشی های گسترده در بهمن ماه سال 
95، هیئت وزیران در نخستین جلسه سال 96 خود 
230 هزار میلیارد ریال در بحث ریزگردها، ساماندهی 
رودخانه کارون و زیرساخت های آب، برق و فاضالب 

خوزستان اختصاص داد که از همان زمان فعالیت های 
مختلفی به ویژه در بحث مقابله با ریزگردها در سطح 

استان آغاز شد.
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اهــواز از 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شــرق اهواز که 
یکی از طرح های مهم در زمینه آب و فاضالب استان 

است خبر داد. 
فردوس کریمی در حاشــیه افتتــاح این طرح، 
یادآور شد: تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز با ظرفیت 
تصفیه 112هزار مترمکعب در شبانه روز برای پوشش 

جمعیتی 550 هزار نفری ساخته شده است. 
وی با  اشاره به اینکه کلنگ ساخت این تصفیه خانه 
در سال 88 در مساحتی حدود 11هزار مترمکعب به 
زمین زده شــد افزود: در این سال ها به دلیل برخی 

چالش ها، روند اجرایی آن به کندی پیش رفت.
وی ادامه داد: در شــرق اهــواز روزانه 112هزار 
مترمکعب فاضالب تولید می شــود که از این پس با 
کمک تصفیه خانه شرق اهواز پساب های فاضالب برای 

امور صنعتی و کشاورزی استفاده می شوند.
وی با  اشــاره به اعتبار یکهزار میلیارد ریالی این 
پروژه از محل اعتبارات وزارت نیرو خاطرنشان کرد: 

پیش نیاز فعالسازی این پروژه اجرای سه پروژه دیگر 
شــامل پروژه خط انتقال دوقلوی فاضالب به طول 
9 هــزار متر، اجرای پایــپ جکینگ به قطر 1400 
میلیمتــر و خط انتقــال 1200 میلیمتر پلی اتیلن 
شرق اهواز )زیرگذر پل قلعه چنان(، عملیات تکمیلی 
ایستگاه پمپاژ شامل هزینه تجهیزات و محوطه سازی 

بوده است.
مدیرعامل شــرکت آبفا اهواز ادامه داد: تصفیه 
112 هــزار متر مکعب فاضالب در روز و جلوگیری 
از ورود آن بــه رودخانــه کارون و همچنین افزوده 
شــدن 112هزار مترمکعب آب به چرخه کشاورزی 
و صنعت شهر اهواز بخشــی از مزایای تصفیه خانه 

شرق اهواز است.
وی ادامــه داد: احیای هفــت هزار هکتار زمین 
کشــاورزی بایر در اهواز ،  اشتغالزایی 35 هزار نفر در 
زمینه کشاورزی، کمک به حفاظت کیفی رودخانه 
کارون در راستای مسایل زیست محیطی، جمع آوری 
برکه ها و دریاچه های فاضالب تصفیه نشده در حواشی 
شهر اهواز، استفاده از ظرفیت پساب حاصل از تصفیه 
خانه به منظور توسعه کمربند سبز و تثبیت خاک و 
مهار کانون های ریزگرد منطقه و جمع آوری مرداب 
فاضالب روبه روی شرکت صنایع فوالد و رفع مشکل 
زیست محیطی از دیگر مزایای این تصفیه خانه است. 

با حضور معاون اول رئیس جمهور

مرحله اول آبیاری اراضی ابوفاضل اهواز به بهره برداری رسید

برای  معلمان  انتظار  زمان  بیشترین  شاید 
اجرای یک طرح معیشــتی، به نام رتبه بندی 
ثبت شده باشــد، به تازگی نیز مسئوالن از 
بررسی آن در کمیسیون های تخصصی دولت 
خبر می دهند، اما آیا کار بررسی این طرح قبل 
از بودجه 9۸ در دولت به پایان رســیده و به 

مجلس می رود؟
به گزارش تسنیم، یکی از سؤاالتی که این روزها 
از سوی فرهنگیان بسیار پرسیده می شود، وضعیت 
و زمان اجرای طرح رتبه بندی معلمان اســت. پیش 
از این قرار بود رتبه بندی معلمان از مهر 9۷ وارد فاز 
اجرا شود، سید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش 
فروردین امسال گفته بود: »اعتبارات وزارت آموزش 
و پرورش در ســال جاری برای پرداخت های طرح 
رتبــه بندی کفایت نمی کند. یعنی اعتباراتی که در 
بودجه 9۷ پیش بینی شده صرف نظر از اجرای طرح 
رتبه بندی است. با این وجود امیدواریم برای مهر 9۷ 
با مدیریت منابعی که صورت خواهد گرفت، بخشی 

از طرح را مورد اجرا قرار دهیم.«
اما طــرح رتبه بندی معلمــان در مهر 9۷ وارد 
فاز اجرا نشــد و تنها اقدام آموزش وپرورش این بود 

که توانســت طرح را به دولت ارائه دهد. طبق گفته 
مســئوالن وزارتخانه، رتبه بندی در کمیسیون های 
تخصصی دولت در حال بررسی است که پس از تایید 

باید به مجلس ارسال شود.
آنچه اکنون اهمیت به سزایی دارد، این است که 
رتبه بندی قبل از ارائه الیحه بودجه 98 تصویب شود 
تا بار مالی آن در بودجه پیش بینی شود اما طرح هنوز 
به صحن علنی هیئت دولت نرسیده و در حال بررسی 
در کمیسیون های تخصصی است. دراین باره »حمایت 
میرزاده« سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفته است: همزمان رسیدن طرح رتبه بندی 
با بودجه به مجلس یا پس از آن باعث می شــود که 
رتبه بندی به ســال 98 نرسد. اگر چه پیگیری های 
آموزش وپرورش دیرهنگام اســت اما دولت باید دو 
چندان همت کند و معیشــت معلمان و رتبه بندی 

اولویت اصلی نظام آموزش وپرورش باشد.
پس اگر کار بررســی طرح رتبه بندی در دولت 
طوالنی شــده و دیر به مجلس ارسال شود، به نظر 
می رسد که تعیین اعتبار مالی آن در بودجه سال 98 
دچار مشکل شود و آموزش وپرورش نتواند آن را برای 

سال آینده وارد فاز اجرا کند.

تامین بار مالی 
نبض اجرای طرح رتبه بندی

همچنین باید توجه داشــت که تامین بار مالی 
مورد نیاز بــرای اجرای رتبه بندی نبض اجرای آن 
اســت و در ایــن باره دو دیدگاه متفــاوت در بین 
مســئوالن آموزش وپرورش وجــود دارد؛ »مهدی 
نوید ادهم« دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش 
بر این باور اســت که اجــرای رتبه بندی به 11 تا 
15 هزار میلیارد تومــان اعتبار نیاز دارد اما »علی 
اللهیار ترکمن« معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
آموزش وپــرورش هم می گوید: »تا زمانی که قانون 
نهایی رتبه بندی معلمان را نداشته باشیم نمی توانیم 
درباره بار مالــی آن تصمیم گیری کنیم و هرگونه 
پیش بینی بــرای اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح 

در شرایط فعلی برآورد اولیه هست.«
آنگونه کــه کارشناســان و نمایندگان مجلس 
می گویند، رتبه بندی در صورت اجرایی شدن نه تنها 
به عنوان مشوقی برای افزایش انگیزه معلمان عمل 
خواهد کرد بلکه در بحث وضعیت معیشتی آنها نیز 
تاثیر بســزایی دارد، حتی سید محمد بطحایی وزیر 
آموزش وپــرورش، »رتبه بنــدی« را مهم ترین طرح 

معیشــتی برای معلمان می داند، این طرح به عنوان 
یک مطالبه مهم فرهنگیان از دولت مطرح است.

اجرا در سال 9۸ به شرط سرعت عمل
برای اجرای رتبه بندی معلمان از ســال 98 در 
مرحله نخســت نیاز اســت که بررسی آن در دولت 
با ســرعت بیشتری انجام شــود تا قبل از بودجه به 
مجلس ارســال شود و پس از آن تامین بار مالی که 
حدود هشت تا 15 هزار میلیارد تومان تخمین زده 

می شود، بسیار مهم است.
البته معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش وپرورش با ابراز امیدواری نســبت به اینکه 
همزمان بــا الیحه بودجه که بــه مجلس می رود، 
رتبه بندی معلمان نیز از دولت به مجلس ارائه شود، 
می گوید: اما اگر این اتفاق نیفتاد پیشنهادات مشخص 
آموزش وپــرورش برای اجرای آن به دولت و مجلس 
ارائه خواهد شد و در الیحه بودجه دولت پیشنهادات 
مالی رتبه بندی را ارائه خواهیم کرد و قطعاً در سال 

98 اجرا می شود.
حال با توجه به ابراز امیدواری و وعده ای که معاون 
وزیر آموزش وپرورش داده است باید دید، رتبه بندی 

معلمان در سال 98 رنگ اجرا به خود می گیرد؟

فرهنگیان چشم انتظار تحقق وعده یک طرح معیشتی مهم

طرح رتبه بندی معلمان چه زمانی اجرا می شود؟

سرویس سیاسی-
با وجود سپری شــدن 5 ماه از اخراج 
دو دیپلمات ایرانی و علی رغم وعده اقدام 
متقابل از سوی دولت، دیروز وزارت خارجه 
میزبان مدیــرکل وزارت خارجه هلند در 

تهران بود.
»آندره هاســپلز« معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه هلنــد با محمدجواد ظریــف وزیر امور 

خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار درخصوص آخرین تحوالت روابط 
دوجانبه از جمله توسعه همکاری های اقتصادی، 
تحوالت منطقه ای به ویژه اوضاع ســوریه و یمن 

و نیز برجام تبادل نظر شد.
هاســپلز در سفر یک روزه به ایران همچنین 
بــا عباس عراقچی معاون سیاســی وزیر خارجه 

دیدار کرد.
عراقچی در این دیــدار حمایت دولت هلند 
از حفــظ و اجــرای برجــام و همچنین موضع 
هلند نسبت به مقابله با یکجانبه گرایی و قوانین 
فراســرزمینی آمریکا را مورد استقبال قرار داد و 
افــزود: آمریکا با اقدام یکجانبه و غیرقانونی خود 
در خروج از برجام هم قطعنامه شورای امنیت را 
نقض کرده و هم دیگران را به نقض آن تشــویق 

یا حتی مجبور می کند.

وی گفت: چنانچه برجام از بین برود، به معنی 
شکست دیپلماســی و غلبه زورگویی در عرصه 
بین المللی است. این امر مسلما به پیچیدگی های 

سیاسی در منطقه خاورمیانه خواهد افزود.
به گزارش فارس، هاســپلز نیز در این دیدار 
اظهار داشــت: هلند هم در ظرفیت ملی و هم به 
عنوان عضو اتحادیه اروپا و عضو غیر دایم شورای 
امنیت از برجام حمایت می کند و اجرایی شدن 
مکانیســم مبادالت بانکی و بهره مندی ایران از 

منافع برجام را با جدیت دنبال می کند.
رفتار تحقیرآمیز هلند!

برخالف خبر منتشر شده از سوی وزارت امور 

خارجه، »آندره هاســپلز« معاون سیاسی وزارت 
خارجه هلند نیســت، بلکه وی مدیرکل سیاسی 

وزارت خارجه هلند است. 
این مسئله آنجا اهمیت پیدا می کند که این 
سفر در پاسخ به سفر »مجید تخت روانچی« به 
هلند در اواخر ســال 95 و براســاس تفاهم نامه 
سیاسی اســت که مقرر می کند که نشست های 
منظم ساالنه و بین مقامات سیاسی دو کشور در 

دو سطح »معاون وزیر« و »وزیر« برگزار شود.
در حقیقت هلنــد در اقدامی تحقیرآمیز و با 
زیرپاگذاشتن تفاهم صورت گرفته، از اعزام معاون 
وزیــر امتناع و با تحقیر طــرف ایرانی، مدیرکل 

وزارت خارجه را عازم ایران می کند.
مطالبات ایران 

با وجود ســپری شــدن 5 مــاه از اخراج دو 
دیپلمات ایرانی و علی رغــم وعده اقدام متقابل 
از ســوی دولت، دیــروز وزارت خارجه میزبان 
مدیــرکل وزارت خارجــه هلنــد در تهران بود. 
متاســفانه در اخبار منتشر شده از سوی وزارت 
امور خارجه درخصــوص دیدار مقامات ایرانی با 
طــرف هلندی، به هیچ عنــوان به موضوعاتی از 
جمله اعطای پناهندگی 30 ساله هلند به عامل 
حادثه تروریستی هفتم تیر، اقدام غیرقانونی دولت 
هلند در اخراج دو دیپلمات ایرانی، حمایت دولت 
هلند از اعضای گروهک تروریستی جدایی طلب 
االحوازیه، تعرض به سفارت ایران در دی ماه 96 و 
حمایت هلند از رسانه های معاند اشاره نشده است.

رویکرد انفعالی وزارت خارجه در مقابل برخی 
کشورهای اروپایی موجب شده است تا روز به روز 

بر گستاخی این دولت ها افزوده شود.

علی رغم وعده اقدام متقابل

تهران میزبان مدیركل وزارت خارجه هلند
5 ماه پس از اخراج دو دیپلمات ایرانی

یک شبکه خبری آمریکایی از بی عملی 
اروپا و پاســکاری کشورهای اروپایی برای 

میزبانی کانال مالی ایران و اروپا خبر داد.
وبگاه یک شبکه خبری آمریکایی گزارش داده 
کشــورهای اروپایی قصد دارند اتریش را میزبان 

کانال مالی ایران و اروپا کنند. 
بلومبرگ گزارش داده کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا اتریش را بهترین گزینه برای میزبانی کانال 
ویژه ای می دانند که قرار اســت برای تســهیل 
مبــادالت مالی بــا ایران، در شــرایط باز اعمال 

تحریم های آمریکا علیه ایران می دانند.
بلومبــرگ بــه نقل از ســه منبع نوشــته 
اتریش اشــتیاق چندانی برای میزبانی ســاختار 

جدید ندارد. بلژیک، لوکزامبورگ و فرانســه هم 
به عنوان میزبان های احتمالی شناسایی شده اند. 
بلژیک و لوکزامبورگ این موضوع را نپذیرفته اند، 

فرانسه چشم امیدش به اتریش است. 
وزارت خارجــه اتریش بعــد از مطرح کردن 
موضوع با دولت های سایر کشورها در وین گفته 
به این نتیجه رســیده که برای اتریش »ممکن 
نیســت« میزبان این ســاختار باشد. سخنگوی 
وزارت خارجــه اتریش از توضیح بیشــتر درباره 

موضوع خودداری کرده است. 
دولت های اروپایی ادعا کرده اند قصد دارند بعد 
از خروج آمریکا از برجام این توافق را با برخوردار 
کردن ایران از مزایای اقتصادی آن حفظ کنند.

با وجود ایــن، اتحادیه اروپا تا کنون، جدا از 
حمایت های سیاسی تا کنون هیچ اقدام عملی در 

راستای این هدف برنداشته است. 
اتحادیــه اروپا از چند مــاه پیش اعالم کرده 
بــرای مقابله با تحریم های آمریــکا علیه ایران، 
قصد دارد یک کانــال ویژه پرداخت مالی ایجاد 
 کند که امکان ادامه همکاری اقتصادی با ایران را 

فراهم کند.
به گزارش فــارس، در حالی که قرار بود این 
کانال پیش از اجرایی شدن دور دوم تحریم های 
آمریکا در روز 13 آبان اجرایی شود، اروپایی ها با 
بهانه های مختلف اجرایی شــدن آن را به تعویق 

انداخته اند.

بلومبرگ گزارش داد

پاسکاری کشورهای اروپایی
 برای میزبانی کانال مالی ایران و اروپا

ظریف: اروپا آماده اجرای تعهدات
و پرداخت بهای اقتصادی حفظ برجام نیست

وزیر خارجه ایران ضمن تأکید بر اینکه تحریم آمریکا، بر سیاست 
تهران تأثیر نخواهد داشت، اعالم کرد که اروپایی ها هنوز آماده اجرای 

تعهد سیاسی و دادن بهای اقتصادی )برای حفظ برجام( نیستند.
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با روزنامه 
»العربی الجدید« که به کشور قطر نزدیک است، از آماده نبودن اروپایی ها برای 
حفظ توافق هسته ای خبر داد و تأکید کرد که تحریم آمریکا نمی تواند سیاست 

ایران را تغییر بدهد.
به گزارش ایرنا، ظریف در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با گذشت 
5 نوامبر )13 آبان( خبری از اعالم سازوکار اتحادیه اروپا برای ادامه همکاری 
اقتصادی با ایران نشد و تا کی به این قصد اروپا اعتماد می کنید، پاسخ داد: نیاز 
اســت که برجام حفظ شود تا ایران از نتایج اقتصادی آن بهره برد. اروپایی ها 
هم تعهدات خود را با جدیت اعالم کردند و بســیاری توقع این موضع گیری 
 اروپا در قبال آمریکا را نداشــتند. اما در مرحله اجرا، اروپایی ها با مشــکالتی 

مواجه هستند. 
وی ادامــه داد: همان طور که می دانیم دولت های اروپایی آمادگی اجرای 
تعهد سیاسی به همراه پرداخت بهای اقتصادی را ندارند و آنها ترجیح می دهند 
که دستاوردها را بدون پرداخت بهای آن حفظ کنند. این سیاست در بلندمدت 
به نفع اروپا نیســت و آنها بهایی باالتر پرداخت خواهند کرد. با این وجود ما 
همچنان با شــرکای خود در اروپا، چین و روسیه در ارتباط هستیم و تالش 
 می کنیــم که راه هایی برای مقابله بــا تحریم بیابیم و تبعات آن را به حداقل 
برســانیم. سؤال دیگر العربی الجدید از وزیر خارجه کشورمان این بود که آیا 
معافیت های موقتی هشت کشور از تحریم های نفتی ایران را کافی می دانید؟ 
ظریف در پاسخ به این سؤال گفت: همان طور که پیشتر گفتیم آمریکا نمی تواند 
صادرات نفتی ایران را به صفر برساند و همچنین نمی تواند میزان آن را به شکل 
قابل توجهی کاهش دهد. ایران قدرت صادرات نفت خود را دارد و بازار جهانی 
به آن احتیاج دارد و ایران به همگان ثابت خواهد کرد که با قدرت در این بازار 

حضور خواهد داشت.


