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ضرورت نظارت وزارت بهداشت
ــت و  ــووالن وزارت بهداش ــران: از مس ــي از ته عبدالله
ــرزداران مي خواهيم به وضعيت بد  ــهرداري منطقه بلوار م ش
ــط يك قنادي  كه در بلوار  ــت و رعايت نكردن آن توس بهداش
ــدم رعايت  ــيدگي كنند. چرا كه ع ــرار دارد، رس ــرزداران ق م
ــط اين قنادي موجب آزار و اذيت اهالي محل  ــت توس بهداش

شده است. 
سيفي: حقوق معوقه قبل از سال 86 بازنشستگان چه زماني 

پرداخت مي شود؟
ــي از نمايندگي هاي براي فروش  ــي از تهران: بعض عرفان
سيمكارت ها و جلب مشتري به دروغ پردازي پرداخته و باعث 
عدم اطمينان مردم به آن شركت مي شوند. حتي شكايت ما به 
شركت نيز اثربخش نبوده است. از مسووالن شركت مخابرات 

تقاضاي رسيدگي داريم. 
جمع كثيري از شهروندان: سريال سقوط يك فرشته خيلي 

ضعيف است.
ــه قبوض تلفن  ــت ك ــالرد: 2 دوره اس ــدي از م عليمحم
ــياب مالرد ارسال نمي شود. پيگيري هاي ما هم بي اثر  سرآس

بوده است. چرا؟ 
يك شهروند از قزوين: چه نهادي جوابگوي برخورد زننده و 
به دور از شأن برخي كارمندان ثبت احوال قزوين با ارباب رجوع 

است؟ مسووالن ذي ربط  رسيدگي كنند.
ــركت واحد به وضعيت  ــووالن ش منصوري از تهران: مس
ــل مديريت به امامزاده و بالعكس در منطقه  ــد خط اتوبوس پ ب

سعادت آباد رسيدگي كنند. 
ــه رودآب به علت  ــبزوار ب ــبزوار: جاده س قلعه نويي از س
ــووالن  باريكي بيش از حد، قربانيان زيادي مي گيرد. از مس
ــكل تقاضاي  ــتان براي رفع اين مش وزارت راه و ترابري اس

رسيدگي داريم. 

سفره افطار كاركنان  بانك سرمايه در سومالي
كاركنان بانك سرمايه در عملي خداپسندانه و انسان دوستانه، هزينه ضيافت افطار بانك سرمايه را به محرومين و فقرزدگان 

مسلمان كشور سومالي اهدا كردند.
ــن اقدام را كوچك ترين عمل ممكن در نجات جان همنوعان  ــرمايه با صدور بيانيه اي اي ــه گزارش روابط عمومي بانك س ب

گرسنه سومالي دانست.
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ــت به نقل از معاون  ــاني وزارت بهداش ــايت اطالع رس س
ــازمان غذا و داروي وزارت بهداشت از مردم خواست  داروي س
ــي را در  ــروش آدامس هاي محرك جنس ــدام غيرقانوني ف اق

داروخانه ها به مراجع مربوط گزارش كنند.
ــچ داروخانه اي حق  ــاز گفت: هي ــر محمدرضا شانه س دكت
ــي را ندارد. الزم است مردم  فروش آدامس هاي محرك جنس
ــگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور  چنين مواردي را به دانش

گزارش كنند تا برخوردهاي قانوني الزم صورت گيرد.
ــذا و دارو با چنين مواردي  ــازمان غ ــان س به گفته او بازرس
ــد اما ظاهرا براي اين برخوردها وزارت  برخورد قانوني مي كنن

بهداشت به گزارشات مردمي نياز دارد.
معاون داروي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت فروش 
اين آدامس ها در عطاري ها، سوپرماركت ها و مغازه هاي ديگر 
ــه بايد ميان آدامس هاي  ــز ممنوع اعالم كرد و افزود: البت را ني
ــر در دنيا  ــه در حال حاض ــد؛ چرا ك ــف تفكيك قائل ش مختل
آدامس هاي درماني هم ساخته مي شود و يكي از انواع داروهاي 
جديد در دنيا به شكل آدامس و پاستيل ساخته و عرضه مي شود 
كه عرضه اين داروها در داروخانه ها با مجوز سازمان غذا و دارو 

مشكلي ندارد.
ــور  اين اطالعيه در واقع وجود چنين كااليي را در بازار كش
تاييد مي كند و اين نشان مي دهد كااليي كه در ماهواره به راحتي 

تبليغ مي شود، براحتي در بازار كشور نيز يافت مي شود.
عالوه بر آدامس محرك جنسي، شكالت، انگشتر، گردنبند 
و عطرهاي محرك جنسي نيز در شبكه هاي ماهواره اي تبليغ 
ــي به آنها تنها با مراجعه به برخي  ــوند كه ظاهرا دسترس مي ش
ــي با يك تماس تلفني  ــوپرماركت ها و حت ــا  يا س از داروخانه ه

امكان پذير است.
ــوي يك مقام رسمي و سايت رسمي  از طرفي هر چند از س
ــود اما با تجربه اي كه در  ــت اين خبر نقل مي ش وزارت بهداش
ــوص آدامس مخدر به نام «پان پراگ» وجود دارد، اعالم  خص
ممنوعيت فروش يك كاالي غيرمجاز تنها يك گام از برخورد 

محسوب مي شود.
ــراي  ــه اش ب ــه وظيف ــا ب ــت تنه ــع وزارت بهداش در واق

اطالع رساني از وجود كااليي غير قانوني عمل مي كند اما ساير 
ــتاد  نهادهاي مرتبط از جمله وزارت بازرگاني،اداره گمرك،س
ــتاد مبارزه با مواد مخدر نيز  مبارزه با قاچاق كاال و ارز و حتي س

در اين خصوص بايد پاسخگو باشند.
 آدامس مخدر!

ــدا با همين  ــور ابت ــود آدامس مخدر در كش ــراي وج ماج
هشدارها نسبت به مصرف آن آغاز شد و حتي در شهريور سال 
ــي اطالعيه اي در خصوص  ــتاد مبارزه با مواد مخدر ط 86،س
ــك ماده مخدر مصنوعي در قالب آدامس و به نام «پان  رواج ي

پراگ» در بين نوجوانان و جوانان هشدار داد.
ــمت آن  دليلي كه مصرف كنندگان «پان پراگ»ها را به  س
مي كشد، احساس گرمي، سرخوشي موقت، سبكي سر، گيجي 
و شادي كاذب است كه عالوه بر مخدر بودن، هشدار داده شده 

كه مصرف آن بسيار سرطانزاست.

ــدر، در بعضي از  ــا مواد مخ ــتاد مبارزه ب ــر اطالعيه س بناب
ــتان هاي شرقي مصرف ماده  ــتان هاي كشور باالخص اس اس
صناعي به نام پان پراگ (PAN PRAG) در بين نوجوانان 
ــده و با نام هاي اغواكننده و با تبليغات كاذب  و جوانان رايج ش
ــوان زبل به صورت  ــك، براق، راجا، بمب و مل ــل: تايتاني از قبي
ــتي توسط عوامل سودجو و فرصت طلب به فروش  غير بهداش

مي رسد.
ــانس بوده  محتويات اين ماده تركيبي از تنباكو، آهك و اس
ــواع آن نيز متصور  ــواد مخدر در برخي ان ــال تركيب م و احتم
ــهروندان را با  ــطح كشور، ش ــاعه آن در س ــت اش و ممكن اس
ــازد. در اطالعيه ستاد مبارزه با مواد مخدر  خطر جدي مواجه س
ــده بود جدا از مصرف ماده مذكور  ــت ش از هموطنان درخواس

خودداري كنند.
ــرف اين  ــذرد اما مص ــالي مي گ ــد س ــه چن از آن اطالعي

ــود تا جايي كه چندي  ــس مخدر همچنان گزارش مي ش آدام
ــان پراگ در  ــر داد موادمخدر پ ــزاري فارس خب ــش خبرگ پي
ــه هاي هندي و  ــا تصاوير هنرپيش ــا و ب ــته بندي هاي زيب بس

پاكستاني به كشور وارد شده است.
ــا عكس هاي  ــته بندي زيبا وب ــراگ در بس ــع پان پ در واق
ــه هاي هندي و پاكستاني به صورت آدامس، پاستيل  هنرپيش
ــبو كننده دهان همچنان وارد  و پودرهايي با طعم نعناع و خوش

كشور مي شود.
ــهد  ــت اين ماده مخدر در مش ــاس همين خبر قيم ــر اس  ب

50 تا 300 تومان است.
ــتاد مبارزه با موادمخدر  ــين دبيركل س طه طاهري، جانش
ــخ به علت توزيع و افزايش مصرف پان پراگ در جنوب  در پاس
ــهروندان افغان و  ــور، مصرف اين نوع مواد را مربوط به ش كش
ــرق ايران دانسته و ضمن تاييد نكردن  ــتاني ساكن در ش پاكس
ــور به ايسنا گفته است: اين  ــترش مصرف اين ماده در كش گس
ــمي در  ــديد جس ــتگي ش ماده اعتيادآور پس از مصرف، وابس
ــات فراواني هم به  ــاد مي كند كه تبع ــرد مصرف كننده ايج ف
ــاي غلط را در بين  ــن حال وجود باوره ــال دارد. وي در عي دنب
ــادآور نبودن اين ماده كه تحت عناوين و  ــان در مورد اعتي جوان
اشكال مختلفي از جمله آدامس به فروش مي رسد، در مصرف 
ــتان هاي جنوبي اعم از سيستان و  ــدن اين ماده در برخي اس ش
ــرد: وظيفه ما و ديگر  ــت و تاكيد ك ــتان بي تاثير ندانس بلوچس
ــزان مطلوب ــه در اين زمينه به مي ــت ك ــاي متولي اس  نهاده

 اطالع رساني كنيم.
 چه بايد كرد؟

اما چه بايد كرد وقتي كه حتي اعالم خبر ممنوعيت مصرف 
آدامس محرك جنسي از سوي وزارت بهداشت مي تواند وجود 
ــاني كند و عده اي را مشتاق كند تا اين  چنين كااليي را خبررس

كاال را تهيه كنند؟
ــور  ــلما راهكار اصلي، حذف چنين كااليي در بازار كش مس
ــازمان و نهاد است.  ــت اتفاقي كه منوط به همكاري چند س اس
ــور كه به شكل  ظاهرا اين نوع كاالها نه از مرزهاي اصلي كش
ــن دليل،عالوه بر  ــه همي ــود و ب ــافري وارد مي ش كاالي مس
ــاني از خطرات مصرف اين گونه مواد بايد در كنترل  اطالع رس

مرزها و فرودگاه ها نيز بازنگري كرد.

فروش آدامس هاي محرك جنسي در داروخانه ها
وزارت بهداشت از مردم خواست فروش اين آدامس ها را گزارش دهند

ــور با اشاره به جلسه  ــنجش آموزش كش ــازمان س رئيس س
مشترك با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از افزايش 
ظرفيت يك دانشگاه علوم پزشكي خبر داد و گفت: اين افزايش 
ــته دكتري حرفه اي  ــتاي پذيرش بهتر در 3 رش ظرفيت در راس
ــرورالدين در گفت وگو با مهر افزود:  انجام شد.محمدحسين س
ــكي ــته هاي گروه علوم پزش ــوع افزايش ظرفيت در رش  مجم
 14 درصد است كه نسبت به سال گذشته كاهش نداشته است.

ــه دليل نبود  ــكي تهران ب ــگاه علوم پزش ــزود: دانش وي اف
ــته هاي دكتري  ــراي رش ــدودي را ب ــت مح ــات، ظرفي امكان
ــازي و پزشكي اعالم كرده بود  حرفه اي، دندانپزشكي، داروس
ــد با توجه به پرمتقاضي بودن اين رشته ها، ظرفيت  كه مقرر ش
در اين رشته ها در اين دانشگاه افزايش يابد.سرورالدين توضيح 
داد: در مجموع اين 3 رشته در مقطع دكتري حرفه اي 250 نفر به 

ظرفيت پذيرش دانشگاه علوم پزشكي تهران افزوده شد.
ــته هاي  ــه به پرمتقاضي بودن رش ــد كرد: با توج وي تاكي
ــازي به خصوص در دانشگاه  ــكي، دندانپزشكي و داروس پزش
ــه داوطلبان در  ــن افزايش ظرفيت ب ــكي تهران اي ــوم پزش عل
ــد براي پذيرش كمك  ــابهي دارن رتبه هاي باال كه نمرات مش

مي كند.
ــال 90 ظرفيت پذيرش در  ــري س در دفترچه كنكور سراس
ــكي و داروسازي دانشگاه علوم  ــته هاي پزشكي، دندانپزش رش
ــاب بورسيه ارتش اعالم شده  ــكي تهران 335 نفر با احتس پزش

است كه با افزايش ظرفيت به 585 نفر خواهد رسيد.
 اعالم زمان ثبت نام كارداني ترمي و پودماني 

علمي- كاربردي
همچنين معاون سنجش و خدمات آموزشي دانشگاه علمي 
كاربردي از آغاز ثبت نام دوره هاي كارداني ترمي دانشگاه از روز 
يكشنبه 6 شهريور خبر داد و گفت: ثبت نام ها تا 13شهريور ادامه 

خواهد داشت.

ــه گفت: ثبت نام  ــنا، علي صدر در اين زمين ــه گزارش ايس ب
دوره هاي كارداني ترمي دانشگاه جامع علمي كاربردي در 272 
رشته، 3416 كد رشته محل و 727 مركز آموزشي در 31 استان 

كشور با ظرفيت پذيرش 135 هزار نفر انجام مي شود.
وي تصريح كرد: آزمون دوره كارداني ترمي علمي كاربردي 
ــنجش به طور همزمان در  ــط سازمان س روز جمعه 8 مهر توس
سراسر كشور برگزار مي شود.معاون سنجش و خدمات آموزشي 
دانشگاه جامع علمي كاربردي در ادامه گفت: ثبت نام دوره هاي 
ــردي نيز از روز  ــگاه جامع علمي كارب ــي پودماني دانش كاردان

يكشنبه 20 شهريور آغاز و تا 27 شهريور ادامه خواهد داشت.
ــگاه  ــدر افزود: ثبت نام دوره هاي كارداني پودماني دانش ص
ــته محل  ــته، 3173 كد رش ــع علمي كاربردي در 163 رش جام
ــتان كشور با ظرفيت پذيرش  ــي در 31 اس و 575 مركز آموزش
114هزار نفر انجام مي شود.معاون سنجش و خدمات آموزشي 
ــت: داوطلبان مي توانند در  ــگاه جامع علمي كاربردي گف دانش
مهلت مقرر دفترچه و كارت اعتباري ثبت نام را از دفاتر پستي يا 
به صورت اينترنتي تهيه كرده و نسبت به ثبت نام خود از طريق 
ــازمان سنجش آموزش كشور به آدرس  پايگاه الكترونيكي س

www.sanjesh.org اقدام كنند.
 اعالم نتايج كنكور آزاد هفته آخر شهريور

ــگاه آزاد نيز از اعالم نتايج آزمون  ــس مركز آزمون دانش رئي
كارشناسي ارشد در هفته سوم شهريور خبر داد.

ــجادي جاغرق با اشاره به اعالم نتايج آزمون  محمدعلي س
ــد دانشگاه آزاد در هفته سوم شهريور، گفت: در  كارشناسي ارش

اين آزمون حدود40 تا 45 هزار داوطلب پذيرفته مي شوند.
ــري دانشگاه آزاد  ــاره به اعالم نتايج آزمون سراس وي با اش
ــهريور، در خصوص ظرفيت پذيرش در آزمون  در هفته آخر ش
ــدود 350 تا 400 هزار  ــگاه آزاد، اظهار كرد: ح ــري دانش سراس
داوطلب در آزمون سراسري دانشگاه آزاد پذيرفته خواهند شد.

افزايش ظرفيت كنكور در رشته هاي پزشكي
ثبت نام دوره هاي پودماني دانشگاه جامع از 20 شهريور آغاز مي شود

ــكي قانوني كشور اعالم كرد: تلفات ناشي از  سازمان پزش
حوادث رانندگي 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت زمان مشابه 

سال گذشته، 12/5 درصد كاهش يافت.
به گزارش مهر، سازمان پزشكي قانوني كشور گزارش داد: 
ــال جاري 7023 نفر در حوادث رانندگي  ــت س در 4 ماهه نخس
ــه با 8030  ــت دادند كه اين آمار در مقايس ــان خود را از دس ج
ــته شدند، 5 / 12  ــته بر اثر تصادف كش ــال گذش نفري كه در س
ــته  ــان مي دهد. همچنين 5456 نفر از كش درصد كاهش نش
ــال مرد و 1567  ــدگان حوادث رانندگي 4 ماهه ابتدايي امس ش
نفر زن بودند. استان هاي تهران و البرز جمعا با 753 نفر كشته، 
ــتان هاي كشور  ــترين آمار را در مدت زمان مذكور بين اس بيش
ــان رضوي با 615 و فارس با 552  ــتند و پس از آن، خراس داش

كشته، 2 استاني هستند كه پس از تهران و البرز قرار دارند.

استان ايالم با 43 كشته و پس از آن كهگيلويه و بويراحمد با 
54 كشته استان هايي هستند كه در 4 ماهه اول امسال كمترين 

تلفات ناشي از حوادث رانندگي را داشته اند. 
ــي از تصادفات در  ــترين درصد كاهش مرگ و مير ناش  بيش
4 ماهه اول امسال با منفي 40 درصد در هرمزگان ديده مي شود. 
اين استان در مدت زمان مشابه سال گذشته 206 كشته داشت 

كه اين عدد در سال جاري به 123 نفر رسيده است.
ــترين كاهش تلفات حوادث رانندگي  پس از هرمزگان بيش
ــتان مركزي اختصاص دارد كه با 9 / 37 درصد كاهش از  به اس

272 نفر در سال گذشته به 169 نفر در امسال رسيده است.
در مجموع آمار تلفات حوادث رانندگي در 25 استان كشور 
كاهش يافته و در 5 استان باقيمانده نيز آمار تلفات بدون تغيير 

بوده يا رشد بسيار كمي داشته است.

كاهش 12 درصدي تصادفات رانندگي 

 مدرسه حياط محور
 فرزند خلف محرم سازي

ــرورش،  پ و  ــوزش  آم وزارت  ــد  جدي ــرح  ط ــاس  براس
ــاري ايراني،  ــوي معم ــس طبق الگ ــن پ ــه از اي ــدارس دختران  م
ــود. اين طرح با هدف استتار مدارس  «حياط محور» احداث مي ش
دخترانه در تمام دوره هاي تحصيلي، به اندروني و بيروني خانه هاي 
قديمي شباهت دارد كه محور را بررفاه حال زنان اندروني قرار مي داد.

ــابهي قرار است به رفاه بيشتر  مدارس حياط محور هم با هدف مش
دختران دانش آموز در ورزش و جست و خيز بدون مانتو و مقنعه منجر 
شود. اين طرح هرچند، هدف را بر رفاه دانش آموزان قرار داده اما با 
توجه به وضعيت فعلي نظام آموزش از چند بعد قابل بررسي است: 
نخست اين كه طرح مدارس حياط محور ريشه در طرح مشابهي با 
سابقه 13 ساله دارد، زماني كه بحث شاداب سازي مدارس از سوي 
امور بانوان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، به محرم سازي 
محيط مدارس دخترانه رسيد اما به دليل نبود اعتبارات كافي در بلند 
ــيدن مسووالن در  كردن ديوارهاي اطراف مدارس و به نتيجه نرس
جلوگيري از اشراف ساختمان هاي اطراف به داخل حياط مدارس در 
 جا متوقف ماند.هزينه مورد نياز براي محرم سازي هرمدرسه حدود

ــان بود كه با توجه به تعداد باالي مدارس دخترانه  ــون توم  10 ميلي
در كشور كه بيش از نصف 145 هزار مدرسه موجود است، آموزش 
ــي سپرد تا امسال كه  ــال ها، اجراي آن را به فراموش و پرورش تا س
ــدن بودجه عمراني مدارس اين بحث دوباره زنده شود. با 7برابر ش
برخي كارشناسان در بررسي معماري جديد مدارس دخترانه اعتقاد 
ــالمي گرفته نشده  دارند، اين معماري نه تنها از الگوي ايراني و اس
ــب  كه ديوارهاي آجري بلند، راهروهاي بلند و درهاي آهني متناس
با نياز آموزش و پرورش مدرن نيست و مي تواند تداعي كننده زندان 
باشد كه بر انزواي روحي و رواني دختران و گوشه گيري آنان از مركز 

جامعه دامن مي زند.
ــرورش در حالي از مدارس جديد و  ــوي ديگر آموزش و پ از س
حياط محور خبر مي دهد كه حدود 75هزار مدرسه كشور دخترانه 
ــت و در ميان مدت اين طرح  ــاري جديد محروم اس ــن معم و از اي
ــش دهد. با توجه به فقر  نمي تواند تمام دانش آموزان دختر را پوش
ــكلتي در بسياري از دختران دانش آموز و  حركتي و ناهنجاري اس
ــز در اين مدارس، نظام  ــت وخي نبود امكانات براي ورزش و جس

آموزش چه برنامه اي براي دانش آموزان اين مدارس دارد؟

ــه منظور امكان بهره مندي دانش آموزان از ايام پرفيض  ب
ــهريور  ــات نهايي روز دوم ش ــام امتحان ــب هاي قدر، تم ش

دانش آموزان برگزار نمي شود.
ــنجش آموزش  ــنامه مركز س به گزارش فارس، در بخش
ــتان ها  ــه ادارات كل آموزش و پرورش اس ــه ب ــرورش ك و پ
ــطه،  ــوم متوس ــات نهايي پايه س ــزاري امتحان ــاره برگ درب
ــوري پايه هاي اول و دوم  ــگاهي و هماهنگ كش پيش دانش
ــت: به منظور  ــال جاري ابالغ شده، آمده اس ــهريور س در ش

رعايت حال دانش آموزان و امكان بهره مندي از ايام پرفيض 
ــه دروس در روز  ــه امتحان نهايي هم ــب هاي قدر، برنام ش
ــنبه تغيير مي كند.در اين بخشنامه آمده است: زمان  چهارش
امتحان دروس قرآن و تعليمات ديني (3) (دين و زندگي) در 
رشته فني و حرفه اي به ساعت 9 صبح پنجشنبه 17 شهريور 
ــان دروس قرآن و تعليمات ديني (3) (دين و زندگي و  و امتح
اصول عقايد (2)) شاخه نظري به ساعت 9 صبح سه شنبه 22 

شهريور سال جاري موكول  شد.

ــوم از  ــترش وزارت عل ــوراي گس ــر ش ــركل دفت مدي
ــگاه عدالت آيت اهللا  ــيس دانش ــدور موافقت اصولي با تاس ص

هاشمي شاهرودي خبر داد.
ابوالفضل حسني در گفت وگو با مهر از صدور موافقت اصولي 
براي دانشگاه عدالت متعلق به آيت اهللا هاشمي شاهرودي خبر 
داد و گفت: فعال موافقت اصولي تاسيس اين دانشگاه از سوي 
ــده است. مسووالن  ــترش وزارت علوم صادر ش ــوراي گس ش
ــي به دنبال  ــس از دريافت موافقت اصول ــگاه موظفند پ دانش

ــند.وي  ــگاه باش ــم كردن تجهيزات و امكانات اين دانش فراه
ــترش وزارت  ــوراي گس توضيح داد: پس از آن، تيم ارزيابي ش
علوم براي بازديد اعزام مي شود و اگر شرايط آن دانشگاه داراي 
استانداردهاي شوراي گسترش بود، موافقت قطعي راه اندازي 
دانشگاه عدالت صادر و پذيرش دانشجو آغاز مي شود.مديركل 
دفتر گسترش وزارت علوم درباره مكان راه اندازي اين دانشگاه 
تاكيد كرد: هنوز مكان اصلي تاسيس دانشگاه عدالت و اين كه 

در استان تهران يا شهرستان ديگري باشد، مشخص نيست.

امتحانات نهايي روز دوم شهريور برگزار نمي شود رئيس سابق قوه قضاييه دانشگاه تاسيس مي كند

جم 
جام 

ح: 
طر

دو نگاه به يك طرح
ادامه از صفحه اول

ــته اي ايران به حاشيه برود، هر چند  يك  بار ديگر موضوع هس
فعاليت هاي هسته اي كشورمان طبق برنامه  برنامه پيش رفته و در 
ــت.در همين حال، روسيه با طرح موسوم به گام به گام  حال اجراس
كه بر اساس قرائن موجود با ديگر اعضاي گروه 1+5 خصوصاً آمريكا 
هماهنگ شده است، تالش مي كند ابتكار عمل موضوع هسته اي 
ــور  ــت خود بگيرد و يك بار ديگر در قامت يك كش ايران را در دس
ــود.ارائه رسمي طرح گام  تأثيرگذار در معادالت بين المللي ظاهر ش
ــورمان به مسكو  ــفر اخير صالحي وزير امور خارجه كش به گام در س
از سوي الوروف، در كنار سفر اخير نيكالي پاتروشف دبير شوراي 
امنيت فدراسيون روسيه به ايران و طرح ارائه بسته اي متنوع شامل 
ــائل دوجانبه، منطقه اي، بين المللي و هسته اي نشان مي دهد  مس
ــت. تغييري كه ــران در حال تغيير اس ــكو به اي ــرد جديد مس  رويك

ــوابق روس ها نبايد كامًال خوش بينانه ارزيابي   اگر چه با توجه به س
شود در عين حال نمي توان به راحتي از كنار آن عبور كرد.

ــي اتحاد جماهير شوروي، سال ها طول كشيد تا  بعد از فروپاش
عنوان «جنگ سرد جديد» دوباره مبناي برخي تحليل ها در معادالت 
ــيه و آمريكا قرار گيرد. استراتژي ملي آمريكا توسط بوش  بين روس
پدر در آوريل 91 (زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي) طي يك 
نطق راديويي اين گونه به جهانيان اعالم شد: «جهان به اين نتيجه 
ــيده كه نه نظام چند قطبي و نه نظام دو قطبي، بلكه تنها نظام  رس
ــت كه مي تواند صلح و امنيت جهان را تضمين كند  تك قطبي اس
ــل قدرت اقتصادي و نظامي  ــك اياالت متحده آمريكا به دلي و اين
ــتحقاق رهبري نظام تك  ــور ديگري اس بي رقيب، بيش از هر كش
ــال 2007 به صراحت اعالم كرد: «ما  قطبي را دارد.» و پوتين در س
طرفدار جهان چندقطبي هستيم و خود من طرفدار اين ايده هستم و 
با يكجانبه گرايي مخالفم. آمريكا نمي تواند جهان را تك قطبي اداره 
ــط  ــال فاصله ادعاي رهبري جهان توس كند...» و البته طي 16 س
ــالمي ايران  دولتمردان آمريكا و مخالفت پوتين، اين جمهوري اس
بود كه با شجاعت و پايداري در مقابل يكه تازي آمريكا ايستادگي 
كرد.از منظري خوش بينانه توأم با واقع بيني، رويكرد جديد روسيه به 
ايران در اين مقطع زماني و از جمله ارائه طرح گام به گام در موضوع 
ــته اي مي تواند محصول گزاره هاي زير باشد.اداره يك قطبي  هس
ــط اياالت متحده آمريكا، ادعايي است واهي كه امروز  جهان توس

بيش از هر زمان روشن و آشكار شده است.
ــمال آفريقا و غرب آسيا (خاورميانه) حاكي  تحوالت منطقه ش
ــكا نمي تواند حتي موقعيت  ــه غرب و خصوصاً آمري ــت ك از آن اس
ــكالت روزافزون  ــرد، حفظ كند.مش خود را در حد دوران جنگ س
ــاي غرب در حوزه اقتصاد و بحرانهاي اجتماعي، آينده تاريكي  دني
در برابر آنها ترسيم كرده است.تحوالت در كشورهاي منطقه ناشي 
ــالمي ايران كانون  ــت.جمهوري اس ــالمي اس از امواج بيداري اس
ــالمي است.فشارها، تهديدات و تحريم ها  الهام بخش بيداري اس
ــالمي ايران را از پيگيري اهدافش باز دارد. نمي تواند جمهوري اس

ــته اي ايران، رويكرد نظامي ندارد و صرفاً در چارچوب  موضوع هس
گفت وگوهاي ديپلماتيك قابل حل و فصل است.گزاره هاي فوق، 
ــده و  ــط مقامات روس بيان ش بعضا با صراحت و بعضا تلويحا توس

بعضي هم ناگفته در ذهن دولتمردان روس وجود دارد.
ــيه ممكن است همچون گذشته  در يك نگاه بدبينانه روس
ــكا بازي كند ولي بايد  ــد با كارت ايران در مقابل آمري بخواه

بداند و مي داند كه:
ــارتي  ــالمي ايران در اين همكاري خس ــوري اس 1) جمه
ــد ديد، چرا كه اهدافش را طبق برنامه دنبال خواهد كرد  نخواه
ــود،  ــي كه از نتيجه بخش بودن اقداماتش مطمئن نش و مادام
ــته نخواهد شد. 2) اين نگاه به ايران، همواره مانع  گامي برداش
ــور بوده و در صورت تكرار اين  تعامالت راهبردي بين دو كش
ــع جدي تر از قبل ادامه پيدا خواهد كرد. 3) چنين نگاهي به  مان
ــي مخالف همكاري ايران با روسيه را  ايران، جريان هاي سياس
ــارت ديگر روسيه  در داخل ايران تقويت خواهد كرد و اين خس
براي همكاري هاي بعدي با ايران خواهد بود. 4)در اين صورت 
ــتي كه گرفته همچون  ــان خواهد داد  به  رغم ژس ــيه نش روس

رقباي غربي اش از درك واقعيت ها ناتوان است.
ــيه را دنبال  بنابراين قدم به قدم  طرح «گام به گام» روس

مي كنيم تا ببينيم كدام يك از اين دو نگاه غالب خواهد شد.

ديدار اول

1700 مهندس ناظر متخلف
 به دادگاه معرفي شدند

ادامه از صفحه اول
مديركل امور اجرايي كميسيون هاي ماده 100 تصريح كرد: 
ــان و اقدامات صوري در ساخت و  ــي برخي مهندس امضا فروش
ــت كه برخورد با آن نيازمند همكاري همه  ــازها از مواردي اس س
ــت انجام است  ــت و اميدواريم با اقداماتي كه در دس بخش هاس

تخلفات كمتري در اين زمينه صورت گيرد.
ــيون ماده 100 و فعال  ــان كرد: تبصره كميس وي خاطرنش
ــت كه در اين زمينه انجام  ــدن آن از عمده ترين اقداماتي اس ش
ــده و برخورد قاطع با هرگونه تخلف ساختماني در بخش هاي  ش
ــت كه با جديت در  ــف بدون هيچ اغماض از اقداماتي اس مختل

حال انجام است.
به نظر مي رسد برخورد جدي و عدم تساهل با مهندسان ناظر 
متخلف از سوي دادگاه ها بتواند بر روند ساخت و سازها و رعايت 

اصول كارشناسي در اين حوزه تاثيرگذار باشد.
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