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شــهروند| رئیس جمهوری گفت: نقاد   را د  ســتگیر 
نمی کنند   و به زند  ان نمی برند  . نقاد  ی یک نعمت اســت، 
البته بحث کســانی که د  روغ می گوینــد  ، اتهام می زنند   و 
قد  رت ملی را تضعیف می کنند  ، جد  اســت، اما کسی که 
د  لســوزانه نقاد  ی می کند  ، نباید   کتاب، نوشتار و شعرش 
د  ر پیچ وخم گرفتار شود  .  به گزارش ایسنا، حجت االسالم 
حســن روحانی، رئیس جمهوری صبح روز گذشــته د  ر 
افتتاحیه بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
اظهار کرد  : ما باید   به بخش اقتصاد  ی فرهنگ هم نگاه کنیم. 
ما فکر می کنیم تنها اقتصاد   بخش پولد  ار کشــور است و 
فرهنگ پیرمرد   ناتوانی است که د  ستش را به سمت اقتصاد   

د  راز می کند  ، د  رحالی  که فرهنگ می تواند   سازند  ه باشد   و 
فرهنگ ازجمله قد  رت بزرگ بین المللی ماست. 

وی با بیان این که د  ولت نباید   د  ر هرجایی مد  اخله کند  ، 
افزود  : د  ولت برنامه ریز و سیاستگذار است و البته نظارت هم 
می کند   اما این نظارت می تواند   از طرق مرد  م باشــد  . امروز 
زمانی است که ما باید   به مولفین مان امنیت و آزاد  ی بد  هیم و 
به ناشرانمان فضای رقابت آزاد   و شفاف بد  هیم تا بد  ون رانت 
همه به صحنه بیایند  .  روحانی اضافه کرد  : فضای پسابرجام 
با کتاب، تفکر، فرهنگ و تعمق به مقصد   نهایی می رسد  . بعد   
از برجام اقتصاد   و سیاست تنها هد  ف ما نیست بلکه فرهنگ 

د  ر رأس امور است. 

 ناشران کتاب 
امنیت و آزاد  ی می خواهند  
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 کارد   به استخوان
 باغ های تهران رسید  ه

انتقاد   جمعی از هنرمند  ان و اعضای شورا از وضعیت باغ های پایتخت

   احمد   مسجد  جامعی: زند  گی د  ر تهران د  ر حال نابود  ی است

به استقبال مهم ترين رويد  اد   فرهنگي برويم

تقریبا ترد  ید  ي نیســت که بزرگترین روید  اد   
فرهنگي د  ر کشور ما نمایشــگاه ساالنه کتاب 
اســت؛ نمایشــگاهي که د  ر کنار جشــنواره 
سینمایي فجر هر  ســال بیشترین مخاطبان را 
به خود   جــذب مي کند  . فرق مهمــي که میان 
این د  و وجود   د  ارد   این اســت که جشنواره فیلم 
متمرکز نیســت و د  ر ســینماهاي گوناگون به 
نمایش د  رمي آید   و از نظر اجرایي مشــکلي را 
براي رفت وآمد   شــهري ایجاد   نمي کند  ، ضمن 
اینکه استقبال از آن محد  ود  یت د  ارد   و به اند  ازه 
نمایشگاه کتاب نیســت؛ زیرا نیاز به تهیه بلیت 
د  ارد   و تقاضا براي حضور شهرســتاني ها د  ر این 
جشنواره نیز مثل نمایشــگاه کتاب نیست؛ د  ر 
حالي که نمایشــگاه کتاب به د  الیل گوناگون 
پرمخاطب تر و البته به لحــاظ مکانی متمرکز 
اســت و به همین د  لیل رفت وآمــد   به آن یکي 
از مشــکالت مهم د  ر بــازه زماني نمایشــگاه 
است. هنگامی که نمایشــگاه د  ر محل د  ایمي 
نمایشگاه هاي تهران برگزار مي شد  ، تقریبا تمام 
بزرگراه هاي منتهي به نمایشگاه به حالت بسته 
د  رمي آمد   و مرد  م به ویژه کساني که از آنجا باید   
عبور می کرد  ند  ، د  چار مشــکل مي شد  ند  . چند   
ســالي بود   که نمایشــگاه به محل مصلي آمد  ه 
بود   که این نیز مشــکالت خاص خود   را د  اشت؛ 
هم از حیث تناسب محیط با نمایشگاه و هم از 
جهت رفت وآمد  ؛ تا اینکه شــهر آفتاب به عنوان 
یک محل مناســب براي نمایشــگاه ها د  ر نظر 
گرفته شــد  ؛ اگرچه این محل به لحاظ ساختار 
کلی براي نمایشگاه بسیار مناسب است و اصوال 
با همین هد  ف ساخته شد  ه است، ولي د  ر عین 
حال به علت آنکه نخســتین ســالي است که 
نمایشگاه د  ر آنجا برگزار مي شود  ، ممکن است 
واجد   مشکالتي باشد  . مشــکل عمد  ه د  یگر آن 
رفت وآمد   و خد  مات عمومي د  ر محل نمایشگاه 

است.
اگر خطوط 6 و 7 مترو تاکنون راه افتاد  ه بود  ، 
مي توانســتیم با اطمینان بیشــتري اظهارنظر 
کنیم که از حیــث رفت وآمد   به شــهر آفتاب 
نه تنها مشــکلي وجود   ند  ارد  ، بلکــه به احتمال 
فراوان از د  سترســي به د  و محل قبلي راحت تر 
اســت. با این حال اگر تعد  اد   قطارهاي شهري 
براي بازه زماني نمایشــگاه به انــد  ازه کافي د  ر 
د  سترس باشــد  ، هنوز هم مي توان امید  وار بود   
که رفتن به این نمایشگاه ســاد  ه تر از رفتن به 
نمایشگاه بین المللي باشد  ؛  حد  اقل اینکه انتظار 
د  اریم ســخت تر نباشــد  . به عالوه رفت وآمد   به 
شــهر آفتاب براي کســاني که از شهرستان ها 
مي آیند   بســیار راحت تر اســت. بد  ون ترد  ید   
آمد  ن به د  اخل شهر و رســید  ن به مصلي براي 

شهرستاني ها سخت تر از آمد  ن از شهرستان تا 
شهر آفتاب است. ترد  ید  ي نیست که د  ر شروع 
کار مشکالتي خواهد   بود  ؛ ولي مي توان اطمینان 
د  اشــت که د  ر  ســال آیند  ه و با بهره برد  اري از 
خطوط جد  ید   مترو و رفع نقایص و نیز افزایش 
قطارها مشــکل مهمي به نام رفت وآمد   وجود   
نخواهد   د  اشــت. ولي مســأله خد  مــات د  یگر 
نمایشگاه محل سوال است؛ این خد  مات شامل 
سرویس هاي بهد  اشتي، تغذیه و آب، اینترنت، 
فضاي استراحت، پست، ســالن هاي گوناگون 
براي ارتباط میان نویســند  گان و مخاطبان و 
جلسات جنبي، مســأله تهویه و هواي سالم و 
مطبوع و محیط مناســب و... ممکن اســت د  ر 
حد   انتظار نباشد   و این نیز د  ور از انتظار نیست 
 زیرا هنوز نمایشــگاه به طور کامــل راه اند  ازي 
همراهــي  و  همــکاري  بــا  و  نشد  ه اســت 
بازد  ید  کنند  گان و مسئوالن نمایشگاه مي توان 
این مشــکل را د  ر حــد   ممکن کاهــش د  اد  . 
خاطره اي که از نخســتین نمایشــگاه د  ر ذهن 
بازد  ید  کنند  گان باقي خواهد   ماند   اثرات زیاد  ي 
بر اد  امــه کار شــهر آفتاب و نمایشــگاه کتاب 
خواهد   گذاشت؛ مســأله مهم این است که این 
کار و جابجایي باید   انجام مي شــد   پس بهترین 

راه کوشش براي رفع مشکالت آن است.
نکته مهم د  یگري کــه باید   به آن توجه کنیم، 
حضور اهل قلم و نویســند  گان د  ر نمایشــگاه 
است. اگر نویســند  گان، نمایشــگاه را فرصتي 
براي عرضه هر چه بهتر آثارشان و نیز ارتباط با 
مخاطبان مي د  انند  ، پس باید   د  ر جهت تقویت و 
تحکیم آن نیز پیشــگام باشند  . اگر د  ر سال هاي 
گذشــته یک بار و یا چند   ســاعت د  ر نمایشگاه 
حاضر مي شد  ند  ، امسال مي توانند   د  فعات بیشتر 
و با طول زمانی بیشــتري حاضر شــوند  . البته 
فراهم کرد  ن امکانات مناسب و الزم برای ایجاد   
ارتبــاط میان خوانند  گان و نویســند  گان نیز از 
وظایف مد  یریت نمایشــگاه است. اگر مد  یریت 
نمایشگاه قصد   د  ارد   که همه افراد   ذینفع ازجمله 
خوانند  گان، نویسند  گان و ناشران از محل جد  ید   
استقبال کنند  ، الزم اســت که به جز نمایشگاه، 
برنامه های جنبــي را نیز د  ر اولویت قرار د  هد  ؛ از 
جمله این که اهل فرهنگ و سیاســت را به آنجا 
د  عوت کنند  . چه خوب است که حتي مسئوالن 
نیز با مترو به نمایشــگاه برونــد   تا حس بهتري 
براي بازد  ید  کنند  گان به  وجود   آید  . شهر آفتاب 
محلي نمایشگاهي است چه بهتر که با نمایشگاه 
کتــاب افتتاح شــود  . کتابي که د  ر ســال هاي 
گذشــته مهجور بود  ه و د  ر این د  و  ســال اخیر 
د  وباره جاني، هــر چند   اند  ک، گرفته اســت و 

امید  واریم که هر روز قوي تر شود  .
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گروه اجتماعی | مبــارزه بــا زمین خواری 
معطوف به اراضی موثر د   ر حوزه محیط زیســت 
همچــون جلوگیری از زمین خــواری 72 هکتار 
از اراضی اســتان تهران بــه ارزش بیش از 300 
میلیارد    تومان از اقد   امات مهــم وزارت اطالعات 

د   ر حوزه محیط زیست د   ر د   ولت یازد   هم است.
بررسی عملکرد    محیط  زیستی وزارت اطالعات 
نشــان می د   هد   : این د   ســتگاه با توجه به ماهیت 
کاری خود   ، اطالع رسانی به د   ستگاه های ذیربط 
به ویــژه حفاظــت محیط زیســت د   رخصوص 
روید   اد   های مرتبط با مســائل زیســت محیطی 
کشــور، انعکاس مشــکالت، موانع و آسیب های 
محیط زیستی به د   ســتگاه های مختلف ذیربط، 
اجرای برنامه های توجیهی- تخصصی و آموزشی 
د   ر حوزه  امنیت زیســتی و مبارزه با بیوتروریسم 
برای کارشناسان و مد   یران سازمان های متولی و 
ذیربط از جمله ســازمان حفاظت محیط زیست 

و استان ها را د   ر د   ستور کار خود    قرار د   اد   ه است.
علمــی-  پروژه هــای  و  طرح هــا  اجــرای 
آزمایشــگاهی د   ر حوزه امنیت زیستی و مبارزه با 
بیوتروریســم، اجرای طرح های صیانت از امنیت 
زیســتی د   ر سراسر کشــور، اجرای آموزش های 
عمومی  و امنیتی د   ر ســطح اســتان ها د   ر حوزه 
امنیت زیســتی و بیوتروریسم، تهیه گزارش های 
تخصصی، تحلیلی و عمومی  د   ربــاره  موضوعات 
مرتبط با بیوتروریسم و سایر تهد   ید   های زیستی، 
مبارزه با زمین خواری معطوف بــه اراضی مؤثر 
 د   ر حوزه محیط زیســت همچــون جلوگیری از 
زمین خواری 72 هکتار از اراضی اســتان تهران 
به ارزش بیــش از 300 میلیارد    تومــان از د   یگر 

اقد   امات این وزارتخانه است.
همچنیــن، مقابله بــا زمین خــواری اراضی 
ولنجک تهران به ارزش بیــش از 1000 میلیارد    
تومان، د   ســتگیری و برخورد    با متخلفین ذیربط 
و جلوگیری از سوءاســتفاد   ه د   ر راستای صیانت 
از جنگل ها، مراتع و آبخیزد   اری کشــور و ارجاع 
به د   ستگاه قضایی( کشف و اســترد   اد    10 هزار و 
311 هکتار از اراضی ملی د   ر اســتان خوزستان 
به ارزش تقریبی 1.500 میلیارد    تومان، کشــف 
و اســترد   اد    4.100 هکتــار از زمین های تصرفی 
استان کرد   ستان به ارزش 3.400 میلیارد    تومان 
به خزانه د   ولت، همکاری د   ر شناســایی و کشف 
ســالح های غیرمجاز شــکاری، توجــه ویژه به 
سیاست های زیست محیطی)ابالغی مقام معظم 
رهبری( به عنوان یک د   ستگاه نظارتی، نگاه ویژه 
به مسائل زیست محیطی د   رون سازمانی، اجرای 
د   ســتور مقام معظم رهبری نســبت بــه رعایت 
مسائل زیســت محیطی و استرد   اد    اراضی د   ر نظر 
گرفته شد   ه برای ساختمان های اد   اری این وزارت 
به مراجع مرتبط د   ر راستای این نگاه بخشی د   یگر 

از این اقد   امات است.
با عنایت بــه ابالغ سیاســت های کلی محیط 
زیســت از ســوی مقام معظم رهبری د   ر تاریخ 
26 آبان ماه 1394 و با توجه به تعیین د   ســتگاه 
مجــری و د   ســتگاه های همکار جهــت اجرای 
هریک از بند   های سیاست های کلی توسط هیأت 
وزیران، وظایف این وزارتخانه همکاری د   ر اجرای 
بند    2 ایجاد    نظام یکپارچه  ملی محیط زیســت و 
بند    7 مد   یریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهد   ید   ات 
محیط زیستی نظیر بیابان زایی، گرد    و غبار به ویژه 

ریزگرد   ها، خشکســالی و عوامل ســرایت د   هند   ه  
میکروبــی و راد   یواکتیو و توســعه  آیند   ه نگری و 
شــناخت پد   ید   ه های نوظهور محیط زیســتی و 
مد   یریت آن است که ضرورت تحقق آن همکاری 
با سایر د   ســتگاه اجرایی مربوطه د   ر جهت اجرای 

سیاست های کلی محیط زیست است.
براساس گزارش سایت سازمان محیط زیست، 
کارنامه محیط زیستی د   ســتگاه های اجرایی د   ر 
د   و ســال نخســت د   ولت یازد   هم توسط معاونت 
آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست 
منتشر شد    و این اقد   ام به این معناست که د   ولت 
به عنوان حافظ منافع ملــت و مجری حرکت به 
سوی توســعه پاید   ار بیش و پیش از مرد   م، خود    
را پایبند    به اصول حفاظــت از طبیعت می د   اند   . 
کارنامه حاضر بر اساس شــاخص های عمومی و 
اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان د   ستیابی به 
اهد   اف تعیین شد   ه، عملکرد    د   ستگاه های د   ولتی 

را د   ر معرض قضاوت و رد   ه بند   ی قرار د   اد   ه است.
نباید    از نظر د   ور د   اشت که د   ستگاه های د   ولتی 
د   ر ســخت ترین شــرایط اقتصاد   ی و بــا وجود    
تحریم ها، موضوع محیط زیست را مورد    پیگیری 

قرار د   اد   ه اند   . 
بر اساس تکلیف قانونی اســتفاد   ه شد   ه از ماد   ه 
190 قانــون برنامــه پنجم توســعه و آیین نامه 
اجرایــی مربوطه، تمــام د   ســتگاه های اجرایی، 
موسســات و نهاد   های عمومی غیرد   ولتی موظف 
هستند    برای اعمال سیاســت های مصرف بهینه 
منابــع پایه و محیط زیســت نســبت به کاهش 
مصــرف انــرژی، آب، بــرق، گاز، مــواد    اولیه و 

تجهیزاتی مانند    کاغذ اقد   ام کنند   .

کارنامه محیط زیستی وزارت اطالعات منتشر شد  

مبارزه با زمین خواری د  ر د  ستورکار وزارت اطالعات

خبر

حضرت آیــت اهلل خامنه ای با صد  ور پیامی د  رگذشــت 
د   ابراهیم رئیسی را به وی  همشیره ی حجت االسالم ســیّ

تسلیت گفتند  .
به گزارش پایگاه اطالع رســانی رهبــر معظم انقالب 

اسالمی متن پیام معظم له به این شرح است:
جناب حجت االســالم آقای حاج سّید   ابراهیم 

رئیسی د  امت توفیقاته
د  رگذشت همشــیره گرامی تان را به جنابعالی و سایر 

بازماند  گان محترم تسلیت می گویم و برای آن مرحومه از 
پرورد  گار متعال رحمت و مغفرت الهی را مسألت می نمایم.

سید   علی خامنه ای
14 ارد  یبهشت 1۳۹5

پیام تسلیت رهبر انقالب د  ر پی د  رگذشت همشیره حجت االسالم رئیسی

خبر

 حذف نقش يوزپلنگ
 از روی پیراهن تیم ملی فوتبال

گروه ورزش| د  رحالی امروز از البسه جد  ید   
تیم ملی رونمایی می شــود   که تفاوتی آشکار 
د  ر طرح جد  ید   بــا لباس های قبلی وجود   د  ارد  . 
حذف طرح یوزپلنگ ایرانی بــا مخالفت فیفا 
تغییری اســت که لباس هــای تیم ملی بعد   از 
گذشت 2 سال از وجود   این طرح روی پیراهن 
تیم ملی بــه وجود   آمد  ه اســت. برد  بار، رئیس 
نمایند  گی جیووا )اسپانســر جد  ید   البسه تیم 
ملــی( د  رخاورمیانه د  راین بــاره می گوید  :   »با 
د  رخواست فد  راســیون فوتبال د  ر لباس هایی 
که امروز رونمایی می شــود  ، طــرح یوزپلنگ 
حذف شد  ه است. این لباس ها از کیفیت خوبی 
برخورد  ار اســت و به نوعی از لحاظ طرح، یک 

مد  ل منحصربه فرد   د  ر د  نیا به شمار می رود  .«
این طــرح بعــد   از رایزنی های فــراوان و با 
حمایت ســازمان محیط زیســت کشــور د  ر 
آســتانه جام جهانــی 2014 روی پیراهــن 
تیم ملی فوتبال نقش بســت تا از بقای نســل 
یوز ایرانی د  رحوزه ورزش نیز حمایت شــود  . 
بعد   از آن هم د  ر جام ملت های آسیا و مسابقات 
مقد  ماتی جام جهانــی پیراهن تیم ملی با طرح 
یوز ایرانی بــر تن ملی پوشــان می رفت اما به 
نظر می رســد   بعد   از تغییــرات د  ر رأس فیفا با 
این طرح مخالفت شــد  ه اســت. البته به نظر 
می رســد   د  ر همین 2 ســال نقش یوز ایرانی 
تا حد  ود   زیاد  ی مورد   توجه رســانه ها و مرد  م 
جهان قــرار گرفت، چون از همــان جا بود   که 
تیم ملی کشــورمان لقب یوزهای ایرانی را به 
خود   گرفت و د  ر رسانه های معتبر جهان با این 
نام خطاب می شــد  ، البته از ابتد  ا هم مخالفان 
د  رعرصه بین المللی برای د  رج شد  ن این طرح 
روی پیراهــن تیم ملی وجود   د  اشــت، چون 
طبــق قوانین فیفا نقش بســتن هرگونه طرح  
روی پیراهن تیم های ملی غیرقانونی اســت. 
حال مشــخص نیست که فد  راســیون فوتبال 
تالش های کافــی را برای نگهد  اشــتن طرح 
یوزپلنــگ انجام د  اد  ه یا کفاشــیان د  ر آخرین 
روزهای حضورش به این موضوع بی توجه بود  ه 

است. 

چیزی ند  اریم که زند  گی مان 
را بچرخانیم
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 صفحه 2

 يک میلیارد   و 210 میلیون تومان
 از مجلس پول گرفته ام

کوچک زاد  ه د  ر نطق میان د  ستور:

   باهنر: بسیاری از نمایند  گان بابت هزینه های د  فاتر خود   بد  هکارند  

ورزشاقتصاد

   همین صفحه   صفحه 4

   صفحه 6

رئیس سازمان امور مالیاتی  از نتیجه 
کنترل تراکنش حساب ها  خبر د  اد  

براساس قوانین فیفا صورت گرفت

کشف 6۳0 میلیارد   
تومان فرار مالیاتی

حذف نقش 
یوزپلنگ از پیراهن 

تیم ملی فوتبال

 گزارش »شهروند  « از وضعیت مرد  م روستاهای خوزستان
 سه هفته پس از وقوع سیل 


