
سخنگوي قوه قضاييه از جزييات  پرونده  قتل آتنا اصالني گفت  جزييات درگيري مرگبار 
در جنوب تهران

متهم به قتل جواني ۱۸ساله در كارگاه 
ضايعات پالستيكي در باقرشهر ۵ ماه 
بعد از جنايت در مخفيگاهش شناس��ايي و دستگير 
ش��د. تحقيقات از متهم در اداره دهم پليس آگاهي 
ادامه دارد. هش��تمين روز اس��فندماه سال گذشته 
به كالنتري ۱۷۵ باقرش��هر اعالم ش��د كه طي يك 
درگيري، كارگر يك كارگاه ضايعات پالس��تيك در 
منطقه كهريزك مجروح و به بيمارستان منتقل شده 
است. با وجود انجام اقدامات درماني به كالنتري ۱۷۵ 
باقرشهر اعالم شد كه مجروح صحنه درگيري به نام 
علي ۱۸ ساله به علت اصابت جسم تيز به ناحيه سينه 

جان باخته است. 
با تش��كيل پرونده مقدماتي با موض��وع قتل عمد و 
به دس��تور دادرس ۱۰۱ دادگاه عمومي كهريزك، 
پرونده جهت رس��يدگي در اختيار اداره دهم پليس 
آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. با حضور كارآگاهان 
اداره دهم در مح��ل جنايت كه يك كارگاه ضايعات 
پالس��تيك بود و انجام تحقيقات از شاهدان صحنه 
جنايت، مش��خص ش��د فردي به نام مهدي كه ۲۹ 
سال دارد جهت فروش ضايعات پالستيك به كارگاه 
مراجعه كرده بود طي نزاع و درگيري با اس��تفاده از 
چاق��وي همراهش اقدام به ارت��كاب جنايت كرده و 

بالفاصله از محل متواري شده است. 
با شناس��ايي عامل جناي��ت، كارآگاه��ان به محل 
س��كونت وي در منطق��ه باقرش��هر مراجع��ه و در 
تحقيقات پليس��ي اطالع پيدا كردن��د كه مهدي از 
آن محل فرار كرده اس��ت. كارآگاهان با هماهنگي 
قضاي��ي به مخفيگاه مه��دي رفتند و روز گذش��ته 

دستگيرش كردند. 
مه��دي اعتراف كرد: ب��راي ف��روش و خالي كردن 
ضايعات پالستيك، با وانت شخصي ام پيش مشتري 
خود در منطقه كهريزك رفته بودم اما صاحب كارگاه 
)مش��تري( در كارگاه حضور نداشت؛ كارگران آنجا 
قصد داشتند تا مرا مورد ضرب و شتم قرار دهند؛ به 
واسطه نوع شغِل تفكيك ضايعات پالستيك همگي 
آنها چاقو در كمر داشتند و به همين علت من نيز به 
سراغ چاقوي خود رفتم. درگيري شديد شد؛ متوجه 
نشدم مقتول كه اصال در زمان شوخي و آغاز درگيري 
اصال حضور نداش��ت، چگونه مورد اصابت چاقو قرار 
گرفت.  به سرعت از محل فرار كردم و طي اين مدت 

مخفيانه زندگي مي كردم تا اينكه دستگير شدم. 
س��رهنگ كارآگاه حمي��د مكرم، مع��اون مبارزه با 
جراي��م جنايي پليس آگاهي ته��ران گفت: متهم با  
قرار بازداش��ت موقت از س��وي مقام محترم قضايي 
جهت انجام تحقيقات تكميلي در اختيار اداره دهم 
ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است. 

  فرمانده انتظامي گلس�تان گف�ت: تيراندازي در 
شهرستان راميان دو مجروح برجاي گذاشت. ايرنا

  اعضاي باند خانوادگي كه در نقش زن و ش�وهر 
و مادر ش�وهر اقدام به س�رقت از مرد طال فروش 
كرده بودند در جريان تحقيقات پليسي كارآگاهان 
پايگاه دوم پليس آگاهي شناس�ايي و دس�تگير 

شدند. مهر
  فرمانده انتظامي لنگرود گفت: 9 عضو يك شركت 

هرمي در اين شهرستان دستگير شدند. ايرنا
  بخشدار بخش گوهران شهرستان بشاگرد گفت: 
يك دستگاه لودر در مسير روس�تاي شهورخ اين 
شهرستان به دره سقوط كرد كه در اين حادثه 2 نفر 

جان خود را از دست دادند. ايرنا
  بامداد روز يكش�نبه بر اثر آتش س�وزي در يك 
ساختمان مس�كوني در اس�تان »جيانگ سو« در 

شرق چين 22 نفر كشته شدند. ايسنا

فعاليت مراكز درماني ويژه كودكان معتاد در 7 استان كشور 
مهر| معاون كاهش تقاضا و توس�عه مشاركت هاي مردمي س�تاد مبارزه با موادمخدر گفت: تعداد كودكان مبتال به اعتياد در ايران اندك اس�ت و در حال حاضر در ۷ استان كشور مراكز درماني مورد نياز اين گروه 
وجود دارد. پرويز افشار گفت: در تعيين آمار ابتالي كودكان به اعتياد، جمعيت دانش آموزان آموزش و پرورش، مالك قرار داده و تحقيقات و مطالعات مورد نظر روي اين گروه انجام شد. وي افزود: نتيجه تحقيقات 
نشان داد كه تعداد كودكان مبتال به اعتياد در ايران اندك است اما وجود همين تعداد كم از سوي ستاد مبارزه با موادمخدر، بسيار مخاطره آميز تلقي مي شود و براي درمان آنها مراكز ويژه اي راه اندازي شده است. 

گزارشآگاهيسرخط خبرها
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هنوز جسد 
مفقودين  پيدا 

نشده است
در اثناي رسيدگي به اين 
مورد قتل )آتنا اصالني( 
فجي�ع و دلخراش متهم 
به مورد ديگري اعتراف 
مي كند كه م�ن مدت ها 
قبل ه�م خان�م ديگري 
را به قتل رس�اندم و او را 
در يك چاه�ي انداختم. 
باوج�ود تمام تحقيقاتي 
كه ش�ده هنوز آثاري از 
آن جس�د پي�دا نش�ده 
اس�ت. حداق�ل تازماني 
كه دادستان اين گزارش 

را به من داده است.

روز گذش��ته س��خنگوي 
پرون��ده  قضايي��ه  ق��وه 
قت��ل »آتن��ا اصالن��ي« را تش��ريح ك��رد. 
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي 
گفت: »اين دخترخانم توسط يك فرد مجرم 
به قتل رسيده است. در ابتداي لحظه اي كه 
اعالم مي ش��ود اين دخترخانم مفقود شده 
همه مس��ووالن اس��تاني از جمل��ه نيروي 
انتظام��ي، نيروهاي ام��دادي، هالل احمر، 
آتش نش��اني، دادستان و س��اير دستگاه ها 
وارد كار مي شوند. همه جاهايي كه ممكن 
بود را بازرس��ي و بررس��ي مي كنند اما در 
بررسي اوليه نتيجه اي حاصل نمي شود. به 
افرادي مظنون مي شوند از جمله به همين 

فردي كه االن بازداشت اس��ت. ايشان را با 
قرار شواهدي تحت تعقيب قرار مي دهند. 
براساس گزارشي كه دادستان دادند ايشان 
در مدت اولي كه بازداشت بود به جرم خود 
اعت��راف نكرده و به خان��م خودش پيغامي 
مي دهد كه من مقداري مواد مخدر در فالن 
نقطه محل مسكوني خودمان مخفي كردم 
اينها را جابه جا كنيد. خانم ايش��ان نگران 
مي شود و اين موضوع را اطالع مي دهد كه 
بالفاصله وقتي بررس��ي مي كنند به جنازه 
مي رسند. مس��اله دنبال مي شود و دستگاه 
قضايي استان كه با تمام جديت از لحظه اول 
دنبال ماجرا بوده ماجرا را پيگيري مي كند. 
رياست محترم قوه قضاييه هم تاكيد كردند 

كه هر چه سريع تر رسيدگي انجام شود.«
محس��ني اژه اي در ادامه گف��ت: »در اثناي 
رس��يدگي به اين مورد قتل )آتنا اصالني( 
فجي��ع و دلخراش متهم به م��ورد ديگري 
اعت��راف مي كند كه م��ن مدت ها قبل هم 
خانم ديگري را به قتل رساندم و او را در يك 
چاهي انداختم. باوجود تمام تحقيقاتي كه 
شده هنوز آثاري از آن جسد پيدا نشده است. 
حداقل تازماني كه دادستان اين گزارش را 
به من داده اس��ت. البته آن مساله هم چون 
مهم است و هم حق اهلل است و هم حق الناس 
به غير از اعتراف خود ايشان هنوز جسدي 
در آن نقطه اي كه قاتل گفته بود پيدا نشده 
است. اگر چنانچه اين موضوع هم تكليفش 

معلوم شود هرچه س��ريع تر به اين پرونده 
رسيدگي و حكم صادر خواهد شد.« 

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به 
سوال اينكه قاتل چند قتل انجام داده است، 
گفت: » سه نفر هستند كه قبال مفقود شدند. 
ايشان آنچه را كه رسما اعتراف كرده و محلي 
را نشان داده بود نسبت به همين مورد دوم 
اس��ت. البته هنوز آثاري از آن جسد كشف 
نش��ده آن هم تا زماني كه اين گزارش را به 

من داده اند.« 
آتنا اصالن��ي روز ۲۹ خردادم��اه زماني كه 
كنار وانت لباس فروشي پدرش در خيابان 
پزش��كان ايس��تاده بود به دست اسماعيل 
رنگرز ربوده ش��د. غروب وقت��ي پدر آتنا به 
خانه رس��يد و دخترش را ندي��د از مادرش 
س��راغ او را گرفت و زماني كه م��ادر اظهار 
بي خبري كرد معلوم شد آتنا گم شده است. 
از آن روز به بعد اس��م و عكس دخترشان را 
به درو ديوار ش��هر چس��باندند و از همه جا 
براي پيدا كردن او كمك خواستند. اما هيچ 
خبري از آتنا نبود كه نبود. تا اينكه ۲۰ روز 
بعد جس��دش را در يك بشكه پالستيكي 
پيدا كردند. چند روز بعد از پيدا شدن جسد 
ناصر عتباتي؛ دادس��تان اردبيل گفت: پس 
از بررس��ي هاي انجام شده سرانجام نتيجه 
تحقيقات پزشكي قانوني آتنا اصالني دختر 
هفت س��اله پارس آبادي مشخص شد و در 
نهايت تيم پزشكي آثار آزار و اذيت جنسي 
را تاييد كرد. با وجود اينكه مدت طوالني از 
زمان مرگ اين دختر ۷ساله مي گذرد ولي 
تحقيقات پزشكي قانوني اين موضوع را تاييد 
كرد و پرونده وارد فاز جديدي شد كه تمامي 
اقدامات و بررس��ي هاي الزم در اين زمينه 
همچنان با جديت و اهتمام ويژه ادامه دارد 
تا بتوانيم تمامي رازهاي پنهان اين ماجراي 
پرفراز و نش��يب را براي همگان مش��خص 
كنيم. اين اطمين��ان را به خانواده مقتول و 
اهالي شهرس��تان پارس آباد مي دهيم كه 
اين پرونده در س��ريع ترين زمان رسيدگي 

خواهد شد. 
همچنين روز گذش��ته وزير كشور نيز در 

واكنش به قتل آتنا اصالني در يادداش��تي 
تاكيد ك��رد: »جنايت واقع ش��ده در يكي 
از شهرس��تان هاي اس��تان اردبي��ل، تنها 
يك خانواده را داغدار نس��اخته است بلكه 
آنچنان عواطف و احساس��ات خانواده ها را 
در همه جاي كش��ور تحت تاثير قرار داده 
كه گويا جنايتي عليه همه فرزندان ميهن 
عزيز ما بوده است. پس واكنش دستگاه هاي 
مس��وول به اين حادثه بايد متناسب با اين 
وضعي��ت، فوق الع��اده و اقناع كننده افكار 
عمومي در سراسر كشور باشد. اوال مجازات 
عامل اين جنايت با فهم هوشمندانه از قانون 
مجازات اس��المي، آنچنان سريع، قاطع و 
موثر اعمال شود كه ضمن التيام بخشي از 
محنت و رنج افكار عمومي در اين جنايت، 
به اندازه خود موثر و پيشگيري كننده باشد. 
البته اقدام به موقع نيروي انتظامي، بخش 
نخست اين روند است كه به عنوان رييس 
شوراي امنيت كشور از اين تالش ارزشمند 
و س��اير اقدامات به موقع اين نيرو از جمله 
برخ��ورد موثر در حادثه متروي ش��هرري 
تقدير مي كنم. ثانيا خانواده ها با نظر به اين 
حادثه، عالوه بر تاثر و تاس��ف قلبي و بروز 
احساسات و عواطف كه نشانه اي از انسجام 
و همبستگي اجتماعي است به سهم خود 
از اين حادث��ه درس گرفته و زمينه هايي را 
كه مي تواند سبب س��از اين دس��ت فجايع 
باشد، مورد امعان نظر قرار دهند. ثالثا همه 
دس��تگاه هاي ذيربط همچ��ون، نهادهاي 
فرهنگي و پرورش��ي و اخالقي كه نقش و 
س��همي در تربيت اخالقي و رواني جامعه 
ي��ا بخش هاي��ي از آن دارند، باي��د در يك 
برنامه ري��زي كوتاه م��دت اي��ن جنايت را 
مورد واكاوي و ريش��ه يابي ق��رار دهند و از 
رهگذر اي��ن توجه مضاعف به مس��اله، به 
نتاي��ج موثري ب��راي تغيي��ر در روش ها و 
رويكردهاي اخالقي، پرورش��ي و تربيتي 
مورد اعمال در محيط آموزشي و فرهنگي 
جامعه دس��ت يابند. اين نتايج مي تواند و 
باي��د از تكرار فجايعي از اين دس��ت، عمال 

پيشگيري كنند.«

جزييات جديد از قتل 
برادرزن در نزاع شبانه

درگي�ري در خياب�ان مرتضوي يك بار توس�ط 
مام�وران پليس خاتم�ه پيدا كرد ام�ا دفعه دوم 
رنگ جنايت به خود گرفت. دو شب قبل وقوع يك 
درگيري مقابل خانه اي واقع در خيابان مرتضوي 
ب�ه كالنتري 112 ابوس�عيد اعالم ش�د. درگيري 
ميان دو نفر به نام هاي ابوالفضل4۰ ساله و تقي 42 
ساله كه با يكديگر نيز داراي رابطه خويشاوندي 
هستند به وقوع پيوسته است . درگيري با حضور 
ماموران  تمام شد اما لحظاتي بعد در همان مكان 

مجددا سريعتر از سر گرفته شد.
ابوالفض�ل توس�ط تق�ي )ب�رادرزن اش( مورد 
اصابت ضربه چاقو از ناحيه س�ينه قرار گرفت و 
به قتل رسيد. تحقيقات در خصوص اين جنايت 
و مش�خص ش�دن علت و انگيزه اصلي وقوع در 
مراحل مقدماتي ق�رار دارد و متهم پرونده نيز با 
قرار بازداشت موقت در اختيار اداره پليس است.

 وزير كشور:  نهادهاي فرهنگي و پرورشي 

ادامه از صفحه ۵

خدا قوت، مرد خدمت
همتم بدرقه راه كن اي طاير قدس               كه درازست ره مقصد ومن نوسفرم 

تايادم هست هرجا كارنيكي انجام مي شد بزرگان 
و اه�ل معرفت، ضم�ن قدرشناس�ي و قدرداني، 
آن فعل پس�نديده را تكرار  وفاعل آن را تكريم 
وتحس�ين مي كردند ومدام اي�ن توصيه معنوي 
بازگ�و مي ش�د كه: م�ن ل�م يش�كرالمخلوق لم 

يشكرالخالق.  
سال هاس�ت در اين دي�ار هنرپرور و زيباپس�ند 
)سنندج( روزگار مي گذرانم و فارغ از فرازونشيب 
زندگي، ش�كرگزار نعم�ت،  عافي�ت وامنيت در 
كشورم ايران سرافرازم وبه خود مي بالم كه حب 

وطن در وجودم هميشه جاري و ساري است. 
خداراناظر مي گيرم هر آنچه راكه از دل بر حروف 
وكلمات اين دلنوش�ته عرضه م�ي دارم جز اداي 
وظيفه بر تكليف قدرشناس�ي نيست و به نيابت 
از همه زيباپسندان اين شهر برخود واجب ديدم 
خدمت خدمتگزاران سرزمينم را تكريم وتعظيم 

نموده وارج بنهم.      
امروزه ب�ه دلي�ل دغدغه ها و مش�كالت متعدد 
زندگي ش�هري درميان دود و ماشين و جمعيت 
بي س�كون، مديريت خدمات ش�هري ي�ا همان 
شهرداري، مسووليت خطير و سنگيني برعهده 
دارد ك�ه روزمره، مكرر و بي وقف�ه در حال انجام 
اس�ت بطوريكه حتي غفلت يا تعلل يك روزه در 

اجراي آن ممكن است فاجعه بار باشد.   
س�اده ترين نمون�ه براي�ن ادع�ا را مي ت�وان در 
و  خانگ�ي، صنعت�ي  زباله ه�اي  جم�ع آوري 
بيمارستاني بيان نمود و تصور نماييد  شهرداري 
در گرماي طاقت فرس�اي اين روزها فقط يك روز 
در جم�ع آوري و دف�ع خروارها زباله ش�هري به 
مس�ووليت خود بي توجه باشد آن وقت است كه 
چهره زيباي شهر مكدر و آزرده شده و شهروندان 
در معرض انواع بيماري ه�اي عفوني و واگير قرار 
خواهن�د گرفت و س�المت روحي جامع�ه نيز به 

مخاطره مي افتد.   
ازس�وي ديگر مي توان ب�ه پروژه ه�اي عمراني 
متعددي دراين شهر اشاره كرد كه درطول ساليان 
متمادي، به دليل ضعف كارشناس�ي، عدم تامين 
مالي و مهم تر از هم�ه كم لطفي و بي رمقي برخي 
مس�ووالن اجرايي به اتمام نرس�يدند و س�ال ها 
بدون تغيي�ر همچون لكه هاي بر پوس�ت زيباي 

شهر هويدا بودند.    
ش�ايد يك�ي از مهم تري�ن دالي�ل ن�گارش اين 
نوش�ته براي ش�ماهم جالب باش�د و بن�ده را از 

اطن�اب و تصدي�ع به وج�ود آمده ب�ه بزرگواري 
خود ببخشيد. سال هاس�ت كه باخانواده وگاهي 
اوقات ميهمانان واقوامي كه از دور ونزديك، كلبه 
محقر ما را  باحضور خود من�ور مي كنند هرازگاه 
به دامن�ه كوه آبي�در و پ�ارك كودك س�نندج 
مي رويم. صفاي كم نظير طبيعت آن و مش�اهده 
مردم سرزنده و ش�اد كه طبيعت و خانواده را در 
تعطيالت به هر چيز ديگري ترجيح داده اند بسيار 
نشاط آور،مقبول و پسنديده است و مهم تر از آن 
سيل ميهماناني است كه از ديگر نقاط كشور براي 
ديدن جاذبه هاي طبيعي سنندج به پارك جنگلي 

آبيدر مي آيند. 
در كنار اين موهبت ارزش�مند خ�دادادي و همه 
زيبايي هاي چش�منوازش اما، متاس�فانه سال ها 
بود ك�ه پ�روژه زخم�ي و فراموش ش�ده تقاطع 
غيرهمسطح كوسه هجيج در جنب پارك كودك 
آبيدر، همچون زخم هاي دشنه، بر سيماي لطيف 
طبيعت سبز اين شهر جلوه گر بود. سال ها گذشت 
و وعده هاي زيادي بر ساماندهي آن داده شد و به 

سرانجام نرسيد.   
گ�رد وخ�اك ناش�ي از خاك هاي به ج�اي مانده 
از خاكبرداري، ترافيك س�نگين و س�ردرگمي 
اتومبيل هاي در ازدح�ام مانده، كالفگي و دلهره 
ب�راي رجعت ب�ه من�زل در بح�ران دود و خاك 
و ه�رج و م�رج در رانندگ�ي و بعضا مش�اجره و 
دعواهاي بي مورد به دليل عدم رعايت حق  تقدم 
در حركت اتومبيل ها همگي معضلي شده بود كه 
عالقه مندان به كوه و طبيعت آبيدر را دلس�رد و 

غمزده كرده بود. 
مضافا اينك�ه با هم�ه ميهمان ن�وازي و ميهمان 
دوستي نمي توانس�تيم ميهمانان اين شهر را در 
اين اوضاع ناخواسته ياري نماييم بسيار دل آزرده 

و مغموم بوديم.     
چند ماه پيش به اتفاق خانواده و ميهمانان عزيزتر 
از جان در صب�ح جمعه اي زيب�ا تصميم گرفتيم 
مش�كالت موجود را به جان خري�ده و در دامان 

طبيعت بكر آبيدر تجديد قوا نماييم.     
در مسير هنگام رانندگي، تصور ازدحام جمعيت 
و ترافي�ك كور تقاط�ع مذكور، ه�وش و حواس 
رانندگي ام را كاس�ته ب�ود و هرازگاه با هش�دار 
همراهان به خود مي آمدم و س�رانجام پس از طي 
مس�افتي ناگهان با تعج�ب فراوان ب�ا منظره اي 

غريب مواجه شدم. 

باوركنيد يك لحظه حس كردم مس�ير را اشتباه 
آمده ام اما با نگاهي به ساختمان هاي اطراف پارك 
متوجه شدم چه انقالبي در ساماندهي و اتمام اين 

پروژه سال ها بر زمين مانده رخ داده است.   
منظره اي زيبا با پرچم هاي برافراشته، حل مشكل 
ترافيك و راحتي غيرقابل تص�ور در تردد، نبود 
گردوخاك وازهم�ه مهم تراينكه دغدغه اي براي 
برگش�ت و رجعت به منزل وجود نداشت همگي 
باعث ش�ده بود يك بار ديگر به س�ال هاي دور و 
خاطرات خوش تفريح و تفرج در آبيدر برگردم و 
خدا را به خاطر نعمت مردان پرتالش و خدمتگزار 

ديارم شكر نمايم.  
به راستي مي شود با تقديري ساده و بي ريا، دست 
تالش�گران و دلس�وزان مردم را به گرمي فشرد 
تا اين حس در وجودش�ان هميش�ه زن�ده بماند 
كه مردم قدرش�ناس همت بلن�د و صداقت فعل 

خدمتگزاران واقعي هستند.  
اتمام پروژه تقاطع غيرهمس�طح كوسه هجيج، 
اتمام پروژه قديمي تونل انقالب، اتمام پاركينگ 
طبقاتي سنندج و طرح تعريض پل قشالق سنندج 
همگ�ي از كارهاي فاخري اس�ت ك�ه در كارنامه 
كاري اس�تاندار محت�رم كردس�تان، معاونين و 
مس�ووالن اجرايي اس�تان و به ويژه جناب آقاي 
دكتر فخري ش�هردار محترم سنندج و خاطرات 

مردم قدرشناس اين شهر جاودانه خواهد ماند. 
باسپاس تيمور اعظمي

از اي��ن روي مهم ترين سياس��ت دولت در 
جهت دهي توليدكنندگان به كشت گندم، 
تعيين قيمت تضميني براي اين محصول 
بوده است. قيمت گذاري و خريد تضميني 
گن��دم يك��ي از سياس��ت هاي حمايت��ي 
اعمال ش��ده از س��وي دولت در سال هاي 
گذشته بوده و نقش موثري در جهت دادن 
به الگوي كش��ت و بهره ب��رداري از اراضي 
كش��اورزي داشته اس��ت. با تصويب قانون 
تضمين خريد محصوالت كشاورزي در سال 
6۸ و اصالحيه هاي بعدي آن، دولت به طور 
رس��مي نق��ش پررنگ��ي در تنظي��م بازار 
محص��والت كش��اورزي به عه��ده گرفت. 
سياس��ت دولت براي افزاي��ش نرخ خريد 
تضميني گندم در شرايطي محقق شد كه 
دولت به دليل وجود تحريم ها از نظر تامين 
منابع مالي با مشكالت فراواني روبه رو بود اما 
توانست با مديريت منابع و جذب سرمايه از 
طريق مكانيزم هاي توامان بازار س��رمايه و 
بدهي، سياست حمايتي خود از گندمكاران 
را عملي كند. عاملي��ت پرداخت مطالبات 
گندمكاران به بانك كشاورزي واگذار شد و 
اين بانك توانس��ت با كمتري��ن وقفه، پول 
گندمكاران را تامين و به موقع پرداخت كند. 
به م��وازات تامي��ن منابع مال��ي متعارف 
موردني��از براي خريد گن��دم، مانند منابع 
وزارت جه��اد كش��اورزي، مناب��ع داخلي 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، تسهيالت 
اعتباري از منابع داخلي بانك هاي عامل و از 
محل ردي��ف ۱۹-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه 
ساالنه در س��ال ۹۵ براي نخس��تين بار از 
ابزارهاي مش��تقه مالي مانند اوراق س��لف 
موازي اس��تاندارد گندم مع��ادل ۲6۵۰۰ 
)ميليارد ري��ال(، اوراق صكوك مرابحه ۱۰ 
ه��زار )ميليارد ري��ال(، اوراق مرابحه بانك 
مركزي ۲۸ هزار )ميليارد ريال( استفاده شد 
كه نوعي نوآوري در استفاده از ساز و كارهاي 
بازار بدهي در پروس��ه خريد گندم در سال 
گذشته به شمار مي رود. انتشار اوراق مرابحه 
به مبلغ 343۲۰ ميلياردريال با سررس��يد 
دوساله و سود ۲۰ درصد با عامليت بانك هاي 
اقتصاد نوين، ملت، سپه، سينا، مسكن، بانك 
شهر، پس��ت بانك، كارآفرين، خاورميانه و 
حكمت و با تضمين سازمان برنامه و بودجه 
از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي كل 
كشور از ابتكاراتي بود كه در ارتباط با تامين 
مالي خريد تضميني به كار گرفته ش��د. اما 
مساله مهم در محاس��به قيمت تمام شده 
توليد گندم همچنان، اختالف زياد قيمت 
تمام شده گندم در ايران با ساير كشورها به 
دليل كش��ت غيرمكاني��زه و كارايي پايين 
عوامل توليد و بهره وري نازل منابع اس��ت؛ 
بنابراين وزارتخانه بايد راهكارهاي كاهش 
هزين��ه بهاي تمام ش��ده را در نظر بگيرد تا 
حمايت واقعي خود را از توليد و كشاورزان 
نش��ان دهند، زي��را ادام��ه غيرهدفمند و 
بي برنامه سياس��ت افزايش بي رويه قيمت 
خريد تضميني محصوالت كش��اورزي در 

دولت نهم و دهم همواره با ضرر و زيان مالي 
دول��ت و در مواقع��ي ب��ا هدر رف��ت منابع 
كشاورزي نيز همراه بوده است. اين وضعيت 
در شرايطي تحقق مي يافت كه رشد توليد با 
وجود سياست كاهش سطح زيركشت گندم 
كه 6 ميلي��ون و ۲۰۰ هزار هكت��ار بود، به 
سطحي معادل ۵ ميليون و ۸3۰ هزار هكتار 
يعني دو ميليون و ۸۰ هزار هكتار گندم آبي 
و 3 ميليون و ۷۵۰ ه��زار هكتار گندم ديم 
كاهش يافته و به معني تخصيص بهينه تر 
نهاده ها، صرفه جويي در ذخاير آبي دشت ها 
و كارايي بيش��تر عوامل توليد بود. درست 
اس��ت كه باال بودن قيمت خريد تضميني 
گن��دم و تفاوت اين نرخ با ن��رخ جهاني آن 
)متوسط ۲۲ سنت در هر كيلو طي 4 سال 
اخير(، كشاورزان را به افزايش كشت گندم 
ترغيب ك��رده و توليد گن��دم رو به فزوني 
گذاش��ته اس��ت )تغييرات قيم��ت خريد 
تضميني گندم در چهار سال گذشته جمعا 
به ميزان ۱۵3/۵ درصد افزايش يافته است(؛ 
اما اين ام��ر را بايد كمك دول��ت به جامعه 
دهقاني از طريق پرداخت غيرمستقيم يارانه 
و كمك به افزايش سطح درآمد خانوارهاي 
روستايي تلقي كرد كه توليد گندم، به مثابه 
در  آنه��ا  س��كني گزيني  و  معيش��ت 
سكونتگاه هاي روس��تايي با استانداردهاي 
زندگ��ي پايي��ن و توقف ترك روس��تاها و 
حاشيه نش��ين ش��دن در شهرهاست. اين 
مي��زان افزاي��ش در مق��ام مقايس��ه ب��ا 
سياس��ت هاي حمايتي محصولي اتحاديه 
اروپا يا نمونه معرف برنج در كره جنوبي طي 
چهار سال رقم قابل مالحظه اي به حساب 
نمي آي��د. كافي اس��ت به سياس��ت هاي 
حمايتي بيمه اي و كاهش ريسك نقدينگي 
يا يارانه مستتر در تسهيالت بانكي تزريقي 
به بخش كشاورزي در 4 كشور كره جنوبي، 
هندوستان، چين و مالزي نيم نگاهي داشته 
باش��يم تا متوجه حجم ن��ازل يارانه ها در 
خريدهاي تضميني شويم. در تعيين قيمت 
دقيق خريدهاي تضميني براي نخستين بار 
وزارت جهاد كشاورزي سعي كرد تا با رعايت 
هزينه ه��اي واقع��ي اولي��ه و در يك واحد 
بهره برداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در 
داخ��ل و خارج بخش كش��اورزي و در نظر 
داش��تن هزينه هاي واقعي توليد )ش��امل 
هزين��ه اجاره زمي��ن، ني��روي كار، هزينه 
كاشت، بذر، كود، هزينه بيمه و هزينه هاي 
متغير نهاده ها( و قيمت تمام شده منصفانه 
گندم با در نظر داشتن استهالك نزديك به 
اس��تناد استاندارد ش��ماره ۸ حسابداري و 
استاندارد شماره ۲6 فعاليت هاي كشاورزي 
به درستي محاس��به كند )در سال ۹۵ نرخ 
خريد تضميني گن��دم معمولي )۱۲۷۰۵ 
ري��ال( و گن��دم دوروم )۱3۰6۸ ري��ال( 
براس��اس ۰/4 افت مفي��د و ۰/۲ غيرمفيد 
براس��اس جدول پاكي گندم بود( . در عين 
حال وزارت جهاد كشاورزي تالش كرد تا به 
موازات تالش ه��اي ف��وق، كيفيت گندم 

توليدي را نيز افزايش دهد به گونه اي كه بر 
اساس تحقيقات پژوهشكده غالت و آزمون 
شش هزار نمونه گندم، در حال حاضر ميزان 
پروتيين گندم در كش��ور باالي ۱۲ درصد 
اس��ت كه در دني��ا جزو گندم ه��اي خوب 
طبقه بندي مي شود و گلوتن گندم نيز ۲6 
درصد است كه در دنيا گندم خوب بين ۲6 
تا 3۰ درصد گلوتن دارد )البته ميزان گلوتن 
گندم بستگي فراواني به شرايط آب و هوايي 
دارد ولي به كمك اصالح بذر گندم مي توان 
كميت آن را افزايش داد. آب و هوا به ميزان 
۷۰ درصد و نوع رقم به ميزان 3۰ درصد در 
مقدار گلوتن دانه موثر است(. بررسي ها در 
سال ۱3۹۵ نشان مي دهد كه حداقل بيش 
از چهار ميلي��ون تن از گندم اس��تان هاي 
خوزستان، گلستان، ايالم، جنوب كرمان و 
ديگر استان ها از كيفيت عالي براي نان هاي 
حجيم برخوردار است. بيش از 6۰ درصد از 
گندم توليدي كشور نيز، از مزارع آبي توليد 
مي ش��ود كه همگي، از كيفيت مناس��ب 
برخوردار بوده اس��ت، ضم��ن اينكه ارقام 
اصالح ش��ده جديد معرفي ش��ده از سوي 
موسس��ات و مراكز تحقيقات كش��اورزي 
كش��ور به زارعين، حداقل باي��د داراي ۱۲ 
درصد پروتيين به عن��وان مهم ترين عامل 
كيفي باش��ند؛ در غير اي��ن صورت معرفي 
نخواهند ش��د و همين ام��ر، زمينه را براي 
افزايش كيفيت اين كاال فراهم كرد. استفاده 
از مكاني��زم جدول پاك��ي برمبناي قيمت 
خريد تضمين��ي گندم معمول��ي و دوروم 
براساس افت مفيد و غيرمفيد و تعيين آن 
براي سال زراعي. ابزار ديگري براي كنترل 
گندم هاي خريداري شده محسوب مي شود. 
براس��اس مصوبه ش��ماره ۲۱6۷۷4 مورخ 
۹4/۸/۲۰ ش��وراي اقتص��اد، قيمت خريد 
تضميني گندم معمولي و دوروم براي سال 
زراع��ي ۹۵-۹4 ه��ر كيلوگرم ب��ه ترتيب 
۱۲۷۰۵ ريال و ۱3۰6۸ ريال تعيين و ابالغ 
شد و مطابق بند ۷ مصوبه يادشده محاسبه 
و تعيين جداول پاكي گندم برعهده سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
)به عنوان نهاد ناظ��ر( بود كه پس از تفاهم 
وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور ابالغ شد. هدف اصلي از 
تعيين جدول پاكي پرداخت ارزش واقعي 
گندم و ارتقاي كيفيت ظاهري گندم مورد 
خريد از كش��اورزان و جهت دهي به سمت 
عرضه گندم پاك تر است. در فرآيند خريد 
تضميني، ماهيت گندم كيفي و غيركيفي 
يكسان نيست و لذا جداول پاكي و اعمال آن 
در خريد گندم باعث افزايش كيفيت گندم 
و به تبع آن، بهبود كيفيت آرد و نان كشور 
است. در س��ال ۹6 برنامه ريزي براي تداوم 
خودكفايي و پايداري توليد با ش��رط حفظ 
منابع آب و خاك، مدنظر قرار دارد. از اين رو 
با توجه به مزاياي جايگزيني سياست قيمت 
تضميني با خريد تضميني و عرضه آزمايشي 
گندم در بورس كاالي ايران، بايد در تغيير 

از  حماي��ت  ب��راي  دول��ت  سياس��ت 
توليدكنندگان از خريد تضميني به سوي 
قيمت تضميني حركتي سنجيده تر صورت 
گيرد. به همين منظور برنامه عملياتي خريد 
تضميني گندم توليد داخل همراه با استمرار 
روش خريد تضميني تا ميزان دو ميليون تن 
به روش گواهي س��پرده كااليي در بورس و 
جهت دهي به س��مت خريد كيفي مد نظر 
قرار گرفت ب��ا نگاه به ظرفي��ت انبارداري، 
وزارت جهاد كشاورزي پايلوت استاني را با 
فرض وج��ود ظرفيت هاي انب��ارداري در 
اس��تان هاي خراس��ان ش��مالي، همدان، 
مركزي و فارس جمعا به ميزان ۲ ميليون تن 
در دست اجرا دارد. بار مالي معامالت گندم 
در كنار اهميت استراتژيك اين كاال در سبد 
غذايي همچنين ش��فافيت داد و س��تد و 
پتانسيل مديريت اين بازار، موجب شده تا 
هدف گذاري معامالت ب��ه خريد با رويكرد 
قيمت تضميني در بورس كاال منجر شود. 
اس��تقبال كش��اورزان از مكاني��زم قيمت 
تضميني، پذيرش جايگاه ب��ورس كاال در 
معامالت محصوالت كشاورزي و توانمندي 
آن در مديريت فرآيند خريد در استان هاي 
مطرح و همچنين پتانسيل ايجاد ابزارهاي 
مالي و كاهش ريسك در كنار ظرفيت ايجاد 
صندوق ه��اي س��پرده كاالي��ي تمام��ي 
مزيت هايي اس��ت كه ورود ب��ورس كاال به 
معام��الت گن��دم در اقصي نق��اط ايران را 
توجيه پذير ساخته است. اين تغيير رويكرد 
همراه با سياست هاي امروزين وزارت جهاد 
كشاورزي مبني بر ايجاد و توسعه انبارهاي 
نگهداري بذر گندم و گندم با استانداردهاي 
جهاني، ايجاد ناوگان حمل ونقل بذر گندم، 
گندم و آرد با رعايت باالترين استانداردها، 
بهبود تكنول��وژي و فن��اوري كارخانجات 
آردس��ازي، بهبود شيوه و فرآيند پخت نان 
)در بيش از ۷۰ هزار نانوايي وابسته به شركت 
بازرگان��ي دولتي ايران( قطع��ا مي تواند بر 
آينده اقتصاد گندم تاثيرگذار باشد. اقتصاد 
سياسي گندم با توجه به نيمرخي كه در اين 
مق��ال از آن تصوي��ر ش��د، ذي نفعان، ذي 
مدخالن و عوامل بازاري و نابازاري فراواني 
را با خود به همراه داش��ته و وسوسه واردات 
گندم نيز بر برخي از انتقادات ساليان اخير، 
سايه سنگيني دارد. تغيير رويكرد مذكور به 
ادامه خري��د انحص��اري گن��دم توليدي 
كش��اورزان از س��وي دولت و ع��دم ورود 
و  متقاضي��ان  مختل��ف  بخش ه��اي 
مصرف كنندگان گندم به چرخه خريد گندم 
از كشاورزان در فصل خريد به تدريج پايان 
داده و ب��ه كاهش هزينه ه��اي تبعي نظير 
كارمزد، ذخيره س��ازي، مبارزه ب��ا آفات و 
هزينه هاي مالي ناش��ي از رسوب گندم در 
تاسيس��ات ذخي��ره اي و ناش��ي از منابع 
استقراضي دستگاه هاي تامين كننده منابع 
مال��ي و بانك ه��ا )تس��هيالت دريافتي( و 
متعادل سازي فروش گندم دولتي بر مبناي 

قيمت جهاني و بازار مي انجامد.

واقعيت هاي ساختاري اقتصاد سياسي گندم در ايران

سارق بانك ملت ايذه يك نفر بود
فرماندار ايذه از سرقت ۲۰ ميليون تومان در جريان 
سرقت ديروز بانك ملت شعبه حافظ جنوبي اين 
شهرستان خبر داد. محسن بيرانوند گفت: بانك 
ملت ش��عبه حاف��ظ جنوبي در شهرس��تان ايذه 

ساعت ۱3:3۵ ديروز ظهر مورد سرقت مسلحانه 
قرار گرفت. سارق يك نفر بود كه با استفاده از كلت 
كمري به شعبه حمله كرده بود ولي خوشبختانه 
در اين سرقت به كسي آسيبي وارد نشد. بيرانوند 

بي��ان كرد: وي بعد از س��رقت از كوچه كنار بانك 
متواري شد و تا آنجايي كه دوربين هاي بانك، محل 
را تحت پوش��ش قرار داده اند، وي هيچ خودرويي 
نيز به همراه نداشته است. فرماندار ايذه تاكيد كرد: 

خوشبختانه نيروي انتظامي به سرعت وارد عمل 
ش��د و ماموران موفق به شناسايي سارق شده اند 
كه عمليات براي يافتن وي آغاز ش��ده و به زودي 
فرد سارق دستگير مي شود. زمان فعاليت ادارات و 

بانك هاي استان خوزستان به علت گرماي شديد 
از سوي اداره كل مديريت بحران استانداري، ديروز 
تا ساعت ۱3 تعيين شده بود ولي سرقت در ساعت 

۱3:3۵ انجام شده است. 

سرقت مسلحانه

 نماينده مش��هد در مجل��س از جم��ع آوري امضا از 
نماين��دگان براي تس��ريع در رس��يدگي ب��ه طرح 
يك فوريت��ي اصالح قان��ون تابعيت با  ه��دف اعطاي 
تابعيت ب��ه دختر مري��م ميرزاخاني نخب��ه رياضي 
ايراني خبر داد.    رضا ش��يران، نماينده مردم مش��هد 
گفت تاكنون 6۰ نماينده اين نامه را امضا را كرده اند 
و امضاه��ا همچن��ان در ح��ال افزايش اس��ت كه به 
كميس��يون حقوقي و قضايي و ديگر  كميسيون هاي 
فرعي كه مس��وول رسيدگي و بررس��ي آن هستند، 

تقديم خواهد شد .   

نامه نمايندگان براي تابعيت 
فرزند مريم  ميرزاخاني

اين جنايت را ريشه يابي كنند


