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عوامل فروشنده به ایران بازگشتند»شهروند« از شرط بندی در مسابقه های کبوترپرانی گزارش می دهد 

  استقبال با طعم ازدحام   »ِگرو    بَندی« با کبوتران

مصوباتيبيپشتوانه
يكــي از رفتارهاي غیر قابل دفــاع مجلس نهم 
كه دوره  آن به پايان رســید، كوشش براي تصويب 
طرح هاي عجوالنه بود؛ طرح هايي كه هیچ فوريت 
خاصي نداشتند كه اگر داشتند بايد از ماه ها پیش 
در دســتور كار مجلس قرار مي گرفت. تنها فوريت 
آن بــود كه مي خواســتند با اســتفاده از تركیب 
ويژه آن مجلس مصوباتي را نهايــي كنند و اجازه 
ندهند مجلس بعدي به آنها رســیدگي و به گونه 
ديگری تصويب كند؛ مجلسي كه حدود 80 درصد 
نمايندگانش در انتخابات اخیر تغییر كرده اند. اين 
مسأله مصداق بارز اســتفاده نادرست از حق است. 
به لحاظ حقوقي مجلــس نهم تا آخرين لحظه نیز 
حق قانونگذاري داشــت؛ همچنان كه روســاي 
جمهوري يا هر مديري نیز تــا آخرين لحظه حق 
اتخاذ تصمیم دارنــد، ولي رئیس جمهوری يا مدير 
باتدبیر كسي اســت كه از زمان انتخاب شدن فرد 
جديد تا زمان آغاز مســئولیت او، حداكثر كوشش 
را به عمل مي آورد تا مبــادا تصمیماتي بگیرد كه 
خالف خط مشي نفر بعدي باشد و به قول معروف 
دســت او را در پوســت گردو نمي گذارد. او در اين 
مدت فقــط تصمیمات عادي و جــاري و ضروري 
را مي گیرد. مجلس نیز همین طور اســت؛ پس از 
7 اسفند نبايد وارد تصمیماتي مي شد كه به لحاظ 
عرفي معلوم است كه مجلس بعدي با آن مخالفت 
دارد؛ مجلس نهم فقط بايد امور جاري و طرح ها و 
لوايح عادي را در چارچوب عمومی بررسي مي كرد. 
اين قاعده براي مجلس فعلي نیز صادق است و در 
پايــان دوره اش بايد آن را لحــاظ كند؛ مگر آن كه 
تركیب مجلس بعدي تفــاوت چنداني با مجلس 

فعلي نداشته باشد.
در جريان رســیدگي بــه اليحه بودجه  ســال 
1395 در مجلس، حــدود 40 روز پیش و با وجود 
مخالفت دولت، مجلــس تصويب كرد كه پرداخت 
وام ازدواج به هر يك از زوجین از 3 میلیون تومان 
به 10 میلیون تومــان افزايش پیدا كند؛ به عبارت 
ديگر هر زوج مي توانند تا سقف 20 میلیون تومان 
وام چهار ســاله با كارمزد 4 درصد اخــذ كنند. تا 
اينجاي كار اقدام خوبي به نظر مي رسد ولي قضیه 
به اين سادگي نیســت؛ زيرا اين پرداخت از طريق 
حســاب هاي قرض الحســنه بانك ها بايد تأمین 
شــود ولي مشــكلي كه وجود دارد كاهش سهم 
ســپرده هاي قرض الحســنه در بانك هاي كشور 
اســت. به اين سپرده ها ســود تعلق نمي گیرد، به 
همین دلیل طي 5  ســال 1386 تــا 1390 مبلغ 
اين ســپرده ها فقط حدود 68 درصد افزايش يافته 
است؛ در حالي كه ســپرده هاي بلندمدت در اين 
فاصله 240 درصد رشــد داشــته اســت. از سوي 
ديگر صف متقاضیان براي دريافت وام هاي ازدواج 
هر روز طوالني تر مي شــود؛ زيرا مبلــغ مورد نیاز 
براي پرداخت به آنان متناســب با اعتبارات بانك 
نیست. مشكل اين اســت كه ارزيابي نمايندگان از 

حساب هاي قرض الحســنه با تعاريف نظام بانكي 
تطابق ندارد؛ زيرا بنا به برداشت تصويب كنندگان 
طرح، حساب هاي جاري نیز مشــمول اين قاعده 
مي شــوند، در حالــي كــه سیاســت هاي بانكي 
كشور براي حســاب هاي جاري به كلي متفاوت از 

حساب هاي پس انداز قرض الحسنه است.
اين تصمیم به معناي آن اســت كه در شــرايط 
موجود منابع درآمدي افزايش پیدا نمی كند، ولي 
هزينه های اعتباری به شدت باال می رود؛ در نتیجه 
توازن میان هزينه و درآمد دچار اختالل مي شــود 
و به طبع ســهمیه بندي و نوبت دادن شــدت پیدا 
مي كند. اگر در گذشــته به تعداد معیني از جوانان 
و زوج ها  6 میلیون وام داده مي شد، اكنون به تعداد 
كمتري از آنان مبلغ 20 میلیون تومان داده خواهد 
شد. از سوی ديگر چون مبلغ وام پرداختی بیشتر 
شده، به تعداد افراد متقاضي وام نیز افزوده و به طور 
طبیعي بر تعداد افراد منتظر در صف اضافه مي شود 
و زماني نوبت گرفتن وام براي آنان طوالنی مي شود 
كه به احتمال زياد نفع چنداني برای برنامه ازدواج 

آنها در گرفتن وام با تأخیر نخواهند داشت.
شايد نمايندگان اين مصوبه را جزء كارهاي خوب 
خود براي افزايش ازدواج و سپس فرزندآوري بدانند، 
ولي وقتــي دقیق تر مي نگريم، متوجه مي شــويم 
كه منطقي كه پشــت اين گونه مصوبات غیر قابل 
اجرا قرار دارد، با منطق انصاف در مديريت تصمیم 
همخواني ندارد؛ در واقع دولــت را به كاري ملتزم 
مي كنند كه توان انجام آن را ندارد. كاري كه خداوند 
با بندگانش نمي كند و آنان را از انجام تكلیف فراتر 
از طاقت معاف كرده اســت؛ ولي بندگانش يكديگر 
را به انجام چنین تكالیفي ملزم مي كنند. البته آن 
نمايندگان خیلي هم در بند اجراي اين تصمیمات 
نیستند؛ زيرا پیگیر اجراي آن نخواهند شد، گويي 
فقط با تصويب يك ماده از خود رفع تكلیف كرده اند 
و روشن اســت كه اگر بخواهند اجراي آن را پیگیر 
باشند، با بن بست مواجه مي شوند. لذا تنها چیزي 
كه در اين میان و بر اثر اين مصوبه به دست مي آيد، 
افزايــش بدبیني میان مــردم و دولــت و در اينجا 
بانك هاســت و اينكه جوانان بايد ماه هاي طوالني 
و حتي ســال ها در صف انتظار دريافت وام ازدواج 

بمانند و اين انتظار منجر به بدبیني آنان مي شود.

تمدیدمهلتثبتناماینترنتیکتب
درسیتا15خرداد

 رئیس سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
وزارت آمــوزش و پرورش ضمن تشــريح روند 
آماده سازی و چاپ كتب درسی، به تمديد مهلت 
ثبت نام اينترنتی كتب درسی اشاره كرد و از والدين 
و اولیای مدارس خواست تا ثبت نام را به روزهای 

آخر موكول نكنند.
به گزارش ايســنا، حجت االسالم والمسلمین 
محی الدين بهرام محمديــان با بیان اين كه كلیه 
كتب درسی ما غیر از پايه دهم و چند عنوان كتاب 
در پايه ششم آماده شده و زير چاپ رفته و برخی از 
زير چاپ درآمده  است، گفت: درحال حاضر كتب 
پايه دهم روی ســامانه اعتباربخشی قرار گرفته 

است.
او ادامه داد: كتب درســی پايه دهم پس از طی 
مراحل الزم در تابستان چاپ و به همراه ساير كتب 
از نیمه دوم شهريورماه توسط مراكز توزيع كتب 

درسی و مدارس به دست دانش آموزان می رسد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اين كه امسال 
سامانه فروش اينترنتی كتب درسی برای پايه های 
دوم تا ششــم ابتدايی و مقطع پیش دانشگاهی 
فعال بود، يادآوری كرد:  سال گذشته اين طرح با 
اجرای آزمايشی برای مدارس ابتدايی شهر تهران و 
همچنین مقطع پیش دانشگاهی اجرا شد و امسال 

به استان های ديگر تعمیم پیدا كرد.
محمديان ادامه داد: با اين اقدام، در زمینه تقويت 
دولت الكترونیك براســاس تكلیف برنامه های 

توسعه ای يك گام به جلو برداشته ايم.
او با بیان اين كه مهلت ثبت نــام دانش آموزان 
در سامانه مربوطه تا 15 خردادماه تمديد شده تا 
كسانی كه موفق به ثبت نام نشده بودند، وارد سامانه 
شوند، گفت: توصیه می كنیم ثبت نام را به روزهای 
آخر موكول نكنید. معاون وزير آموزش و پرورش 
درباره روند تغییرات ساختاری در سال های آينده 
گفت:  سال آينده پايه يازدهم و  سال بعد از آن پايه 
دوازدهم تغییر می كند و در  سال تحصیلی 97-98 

نظام آموزشی جديد كامل می شود.
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بحران پسروی خزر؛ اولویت نخست استان گلستان 

  کمیته نجات خلیج گرگان تشکیل شد
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شــهروند| دريا چند صد متر از ســاحل دور شده؛ 
می گويند حداقل 500 متر و خبرهايی هم از پســروی 
يك كیلومتری آن حكايت می كنند. اين پســروی برای 
خلیج گرگان حال و روز خوبی نگذاشته. كانال »خزينی« 
كه يكی از كانال هــای ورودی آب خزر به خلیج گرگان 
 است، خشك شده و حاال اين خلیج تنها از طريق كانال

 »چپ اوغلی« به خزر وصل می شود. آبی كه از طريق اين 
كانال به خلیج گرگان می رســد، برای زنده نگه داشتن 
خلیج كافی نیست و عمق آب را به شدت كاهش داده تا 
جايی كه مديركل محیط زيست گلستان معتقد است: »با 

توجه به شرايط كنونی خلیج گرگان سرنوشتی همچون 
درياچه ارومیه خواهد داشــت.« اين پیش بینی از سوی 
برخی كارشناســان محیط زيســت خیلی تلخ تر است. 
مزدک دربیكی چندی پیش به خبرگزاری مهر گفته بود: 
»تبخیر آب خلیج با ورودی آب به اين محدوده بزرگ برابر 
نیست و بارش رودخانه ها هم نمی تواند میزان آبی را كه 
براثر تبخیر از دست می رود، جبران كند. اگر تدابیری برای 
بازشدن راه های ورود آب به خلیج گرگان صورت نگیرد و 
اين موضوع كنترل و مديريت نشود، در آينده ای نزديك 

خلیج گرگان خشك می شود.« 
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رضا نامجو| مراســم اكــران خصوصی 
فیلم »مايا« به عنوان نخســتین فیلم محیط 
  زيســتی ســینمای ايران، عصــر جمعه، 
7 خردادماه با حضور مسئوالن سازمان محیط  
زيست، عوامل و بازيگران فیلم و چهره های 
شناخته شــده هنری در سالن همايش های 
ساختمان اصلی سازمان محیط  زيست كشور 

واقع در پارک پرديسان برگزار شد.
در بخشی از اين مراسم، محمد درويش، 
مديركل دفتر آموزش و مشــاركت مردمی 
ســازمان حفاظت محیط  زيست با اشاره به 
نگرانی كه در مــورد تعداد يوزپلنگان ايرانی 
وجــود دارد، گفت: تعــداد اين يوزپلنگ ها 
به حدود 70 قالده رســیده است. در چنین 
شــرايطی خیلی هــا  می گوينــد بگذاريد 
بودجه ها برای مردم، برای رفع مشــكالت 
مسكن و اشتغال هزينه شود. اينها سوال هايی 
اســت كه ما با آنها مواجه هســتیم. حتما 
خاطرتان هست زمانی كه ماجرای ريزگردها 
در خوزســتان باب شــده بــود، گروهی از 
دوســتان به معصومه ابتكار می گفتند شما 
به جای آن كه دلتان نگران ريزگرد ها باشد، 

نگران گربه سانان هستید.
او در ادامــه با بیان اين كــه اگر به صورت 
ملموس شــرح دهیم چه رابطــه ای میان 
حضور همین گربه ســانان و كیفیت موثر 
زندگی ايرانیان وجــود دارد، روند كاهنده 
كارايی زمیــن متوقف خواهد شــد، افزود: 
برای همین هم من امروز دســت كسانی را 
كه سبب شدند نخستین اثر سینمايی جذاب 
برای توجه مردم به اين مسأله ساخته شود، 

می فشارم.

درويش در بخش ديگری از ســخنانش 
گفت: مســأله اينجاســت كه حضــور ببر 
هیركانــی به عنوان يــك گربه ســان در 
جنگل های شــمال ايران باعث شده بود كه 
پدربزرگ هــا و مادربزرگ های ما در گیالن 
و مازندران و ... ســیل های مهیبی كه امروز 
شاهدش هســتیم را نبینند. زمانی كه آن 
سلطان در جنگل بود هیچ كس به خودش 
جرأت نمی داد وارد اين جنگل ها شود و آنها 
را نابود كند. از روزی كه اين ببر رو به نابودی 
رفت، مســاحت جنگل هــای آن منطقه از 
6.4 میلیون هكتار بــه 1.6 میلیون هكتار 
رسید. اين فاجعه باعث شد درختی نباشد 
تا بتواند بارانی كه می باريــد را نگه دارد و آن 
باران ديگر جذب خاک نشد بلكه به سیالبی 
سهمگین تبديل شد كه هم خسارت های 
زيادی به مراتع وارد كرد و هم جان بسیاری 
از هموطنان عزير ما را گرفت. مردم جنوب 

ايران هم حتما يادشــان هست در روزگاری 
جنگل های دشت ارژن به آن زيبايی ذخیره 
آبی درياچه پريشان را تأمین می كرد. از زمانی 
كه آن جنگل ها رو به نابودی رفت، درياچه 
پريشان هم با خشكسالی مواجه شد و مردم 

آن منطقه پريشان شدند.
داريوش بابائیان، تهیه كننده فیلم مايا هم 
در ســخنان كوتاهی ضمن اشاره به سختی 
فعالیت بخش خصوصی در حوزه هايی چون 
محیط  زيست گفت: اصلی ترين نكته ای كه 
می تواند در فیلمســازی مفید باشد حضور 
اسپانسرهای واقعی اســت، اما امروز بودجه 
سینما و تلويزيون به صورتی است كه در مسیر 
رسیدن به فعاالن حوزه فرهنگ قطره قطره 
آب می شــود و وقتی به فعــاالن اين حوزه 
می رسد كه همان قطره ها هم باقی نمانده اند 

و در چنین شرايطی فیلم ها ديده نمی شوند.
در ادامــه با دعــوت برگزاركنندگان اين 

مراســم، مازيار رضاخانی و هیوا مسیح دو 
منتقد ســینمای ايران روی صحنه حاضر 
شدند و به بحث در مورد فیلم مايا پرداختند. 
رضاخانی در بخشی از سخنانش به حضور 
مايا )ببری كه در فیلم مايا حقیقتا بازی كرده 
است( اشــاره كرد و گفت:  ای  كاش مايا هم 
اينجا بود تا از او می پرسیديم در شرايطی كه 
بسیاری از بازيگران سینمای ايران میزانسن و 
بازی را به خوبی رعايت نمی كنند تو به عنوان 
حیوانی كه ما آن را وحشی و درنده می دانیم 
چطور توانستی تا اين حد خوب در يك فیلم 

كامال سینمايی بازی كنی؟
پس از لحظاتی هم رضاخانی از نفیســه 
روشــن و  هادی رحیمی  خــواص، بازيگر و 
كارگردان اين فیلم سینمايی دعوت كرد روی 
صحنه بیايند و درباره تجربه های خود در اين 
فعالیت سینمايی – محیط  زيستی صحبت 
كننــد. رحیمی  خواص هم در اين مراســم 
گفت: می خواهم از آقای بابائیان تشكر كنم كه 
به عنوان تهیه كننده در پروژه ای حضور داشت 
كه نمی دانست باالخره به نتیجه می رسد يا 
نه. روزی كه ما طرح فیلم را برای گرفتن مجوز 
به وزارت ارشاد فرستاديم آنها ما را خواستند 
و گفتند، می خواهید يك فیلم عروســكی 
بسازيد يا يك انیمیشن؟ حتی پرسیدند آيا 
می خواهید يك سگ را رنگ كنید و به جای 
ببر جلوی دوربین بیاوريد؟ با وجود اين، »مايا« 
ساخته شد و تجربه خوبی برای همه ما رقم 
زد. حاال هم كه حضور شما دوستداران محیط 
 زيست را در اين مراسم می بینم به نمايندگی 
از تمامی عوامل اعالم می كنم خستگی همه 

اين روزها از تن ما بیرون رفت.

نخستین فیلم سینمای ایران درباره ببر ایرانی اکران خصوصی شد
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