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 گزارش نیویورک تایمز از فایل صوتی 
لحظه قتل خاشقجی

تجمع متقاضیان مسکن مهر به علت
 مشکات فراوان تحویل واحدهای مسکونی

به رئیس بگو 
مأموریت انجام شد

پوزش وزیر جدید
 به جای آخوندی

دیدگاه

1- »کاس��ب تحریم« را ش��اید بت��وان یکی از 
مهم ترین و سرنوشت س��ازترین گزاره های هجو 
در فضای سیاسی دهه 90 ایران دانست، ده ها و 
صدها سال بعد اگر کسی قصد واکاوی و تفسیر 
وقایع دهه 90 شمس��ی جامعه ایران را داش��ته 
باش��د نمی تواند بدون در نظر گرفتن این هجو 
سیاسی به تحلیلی صحیح از آنچه رخ داده است 
دست پیدا کند. چنانکه اگر کسی به تمام مباحث 
مطرح شده در فضای رقابتی سال های 92 و 96 
رجوع کرده و پس از آن به مواضع سلبی و ایجابی 
هر دو طرف پیرامون توافقات انجام شده نگاهی 
بیندازد و متوجه آن نباش��د که جامعه ایران در 
تمام این سال ها بیش از آنکه تحت تاثیر منطق 
سیاسی طرفین باشد، خود را درگیر بار هیجانی 
و روانی این واژه کرده بود، سردرگم و مستاصل 
می ماند که چه چیز باعث نادیده انگاشته شدن 
منطق روشن منتقدان نس��بت به راه در پیش 
گرفته شده گردیده است. مورخان قطعا از خود 
خواهند پرسید: چرا »تقریبا همه« آنچه منتقدان 
گفتند رخ داد و »تقریبا هیچ« کدام از وعده های 
متصور شده از جانب مسؤوان محقق نشد؟ آنها 
اگر به این نکته حیاتی که بار روانی برخی واژگان 
چگونه فض��ای عمومی را مص��ادره به مطلوب 
می کند و مانع پاسخگویی صحیح به سواات و 
انتقادات وارد شده می شود توجه نکنند، هیچگاه 
نمی توانند به درک روشنی از چگونگی وارد آمدن 

هزینه های هنگفت به کشورمان نائل شوند.
2- بی هیچ ش��ک و ش��بهه ای می ت��وان تاش 
برای بدن��ام کردن منتق��دان با نیت ناش��نیده 
گرفتن انتقادات شان را از قدیمی ترین روش های 
سیاس��تمداران در طول تاریخ دانس��ت و در این 
میان می توان دولت مستقر جناب روحانی را نیز 
رکورددار این روش ناصواب برای فرار از پاسخگویی 
و قطبی کردن فضا دانس��ت. تقریب��ا در طول 5 
سال اخیر هیچ زمینه ای وجود نداشته است که 
منتقدان به آن ورود کنند و مسؤول دولتی مورد 
نظر سعی خود را بر مرتبط کردن نقد منتقد به 
منفعت شخصی وی نگذارد. خلق واژگانی همانند 
»کاسب تحریم« برای بدنام جلوه دادن منتقدانی 
که دولت قادر به پاسخگویی نقدهای صحیح شان 
نبود، »همنوایی با اسرائیل« تفسیر کردن هرگونه 
انتقاد با این اس��تدال که دلواپس��ان و اسرائیل 
تنها مخالفان برجام هستند! یا حتی توهین های 
ش��خصی همچون »بزدل«، »ترسو«، »بی سواد« 
و... برای فاقد اعتبار دانستن گوینده های انتقاد به 
کام دولتمردان ش��یرین آمد و آنها در همه موارد 
تاش خود را مصروف آن کردند تا پیش از تاش 
برای پاسخگویی یا حداقل تفکر نسبت به انتقادات 
کارشناسی، خود کارشناس��ان را بدنام کرده و از 

بدنامی آنها برای خود اعتبار کسب کنند.
3- اگرچه برجام به عن��وان یک توافق به پایان 
راه خود رس��یده اس��ت اما برجام به مثابه یک 
منطق و زاوی��ه دید، کماکان در فضای ذهنی و 
تصمیم گیری دولتمردان ادامه حیات می دهد و 
کماکان کنش های سیاسی دولتمردان بر مبنای 
همان منطق موج��ود در فضای برجام پیگیری 
می شود. مساله تعهدات اخیر کشورمان در قالب 
طرح های شفافیت مالی که بخشی از آن به تایید 
مجلس شورای اسامی رسیده و از سوی شورای 
نگهبان رد ش��ده اس��ت را می توان ادامه فضای 
حاکم بر منطق سیاست خارجی دولت دانست 
که در ادامه پروژه شکست خورده برجام مطرح 
شده است. هرچند جبهه بندی و فضای موافقان 
و مخالفان این طرح نیز وضعیتی نس��بتا مشابه 
برج��ام را دارد و از همی��ن جهت انتظار آن بود 
که این بار پس از لمس تحقق تدریجی و مرحله 
به مرحله احتماات منتقدان شاهد عبرت آموزی 
دولتم��ردان و در راس آنه��ا وزیر امور خارجه از 
برخورد غلط و فرارهای صورت گرفته از انتقادات 
پیش��ین باشیم اما مصاحبه اخیر ظریف گویای 
در پیش گرفتن رویه ای مش��ابه و حتی بدتر از 
روی��ه حاکم بر برخورد با منتق��دان برجام بود. 
نسبت دادن وجود منافع شخصی مخالفان لوایح 
شفافیت مالی با این لوایح و جنگ روانی دانستن 
موج انتقادات بی پاسخ منتقدان نشانه ای از تکرار 
رویکرد بدنام کردن منتقد به جای پاسخگو بودن 

به انتقاد بود که خود را به وضوح نمایانگر کرد.
4- آنچ��ه وزیر امور خارجه پیش از هرچیز باید 
پاسخگوی آن باشد نسبت میان مصاحبه اخیرش 
با منافع ملی کشورمان است. براستی در شرایطی 
که خود ایشان عمده ترین دلیل شان در دفاع از 
این لوایح خالی کردن دست آمریکا از بهانه تراشی 
برای محکومیت ایران بوده است، چگونه متوجه 

آن نشده است که ...
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کاسبی قدیمی دولت
     صادق فرامرزی     

به سومین رأی شکننده 
شهردار

 پیروز حناچی با 11 رأی در مقابل 10 رأی 
عباس آخوندی، توسط شورای شهر پنجم 

به عنوان سومین سکاندار شهرداری پایتخت 
در کمتر از 14 ماه انتخاب شد

شلیک 470 موشک 
به اراضی اشغالی

 روزی روزگاری 
موسیقی
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محمد   رضا کرد   لو: د   ر سینمای ایران، موسیقی فیلم آغازی قهرمانانه د   اشت... تا 
قبل از فیلم »قیصر« موسیقی متن د   ر فیلم ها جایگاهی ند   اشت و معموا از 
موسیقی  های آماد   ه، روی فیلم ها استفاد   ه می شد   . »اسفند   یار منفرد   زاد   ه« سازند   ه 
موسیقی متن »قیصر« ۱0 سال بعد    برای فرهاد    موسیقی »جمعه« را ساخت. 
ترانه ای که بعد    از قتل عام مرد   م د   ر ۱7 ش��هریور سال 57 توسط رژیم پهلوی 
خواند   ه ش��د   . بعد    از »قیصر«، موسیقی متن به طور جد   ی، بویژه د   ر سینمای 
موج نو راه پید   ا کرد    و »گاو«، »صاد   ق کرد   ه« و چند    فیلم د   یگر صاحب موسیقی 

منحصربه فرد    برای خود   شان شد   ند   .
با عبور از س��ال های اول انقاب و فعالیت پرحجم سینماگرانی که اصرار 
به استفاد   ه از موزیک مستقل برای فیلم د   اشتند   ، چهره  های موثری د   ر حوزه 
موسیقی فیلم معرفی شد   ند    که تا سال ها و تا امروز، جد   ی     ترین موزیسین  های 

ایرانی هستند   .  
رخد   اد    انقاب و تاثیری که بر س��ینما گذاش��ت، با تولید    موس��یقی  های 
ماند   گاری برای برخی فیلم  های س��ینمایی همراه ش��د   . مجید    انتظامی برای 
»آفتاب نشین ها«، »سناتور« و »ترن« و تعد   اد   ی از فیلم  های د   یگر با مضمون 
مشابه، بابک بیات برای »شکار«، »ریشه د   ر خون« و »تشکیات« و مرتضی 
حنان��ه برای »تیرب��اران« موزیک   هایی را س��اختند    که هنوز ه��م د   ر ایام و 

مناسبت  های مرتبط پرتکرار پخش می شوند   .
س��ینمای د   فاع مقد   س، موسیقی فیلم د   ر س��ینمای ایران را وارد    کاسی 
متفاوت کرد   . مجید    انتظامی پرکارترین موزیسین این ژانر است که با ساخت 
موس��یقی فیلم   هایی چون »عقاب ه��ا«، »کانی مان��گا«، »از کرخه تا راین«، 
»بوی پیراهن یوس��ف«، »آژانس شیشه ای« و »د   وئل« و تعد   اد   ی فیلم د   یگر، 
ش��اهکارهای د   لنشینی را د   ر خاطره ها ماند   گار کرد   ه است. موسیقی »سفر به 
چزابه« رسول ماقلی پور را هم پیروز ارجمند    ساخت که د   ر خیلی از برنامه  های 
مربوط به د   فاع مقد   س از آن اس��تفاد   ه می شود   . محمد   رضا علیقلی هم د   ر این 
ژان��ر پرکار بود   ه و برای فیلم  های خیلی از کارگرد   انان س��ینمای د   فاع مقد   س 
مثل رسول ماقلی پور، ابراهیم حاتمی کیا، جمال شورجه و پرویزشیخ طاد   ی 
موس��یقی ساخته اس��ت. »پرواز د   ر ش��ب«، »افق«، »روبان قرمز«، »حماسه 
مجنون« و »روزهای زند   گی« از کارهای  علیقلی اس��ت. »سیمرغ« و »خاک 
سرخ« هم سریال  های پرمخاطبی بود   ند    که موسیقی متن علیقلی به ماند   گاری 

آنها د   ر یاد   ها خیلی کمک کرد   ه است.
یکی از نقاط اوج موس��یقی فیلم د   ر س��ینما و تلویزیون ایران د   ر کارهای 
تاریخی و مذهبی خود   ش رو نشان د   اد   ه است. موسیقی   هایی که به د   لیل همراه 
شد   ن با شخصیت فراماد   ی فیلم، پر از انرژی مثبت بود   ند   . مجید    انتظامی د   ر 
این عرصه هم موس��یقی  های ماند   گاری مث��ل »روز واقعه«، »مریم مقد   س« 
و »تنهاترین س��رد   ار« را س��اخته که کارهای فوق العاد   ه ای هس��تند   . کامبیز 
روش��ن روان برای »س��فیر«، فرید   ون ش��هبازیان برای »معصومیت از د   ست 
رفته«، بابک بیات برای »وایت عش��ق«، امیر توس��لی برای »مختارنامه« و 
پیمان یزد   انیان برای »یوسف پیامبر« خالق نواهای ماند   گار شد   ند   . د   ر این بین 
اما فرهاد    فخرالد   ینی اثر متفاوت تری بر موس��یقی این فیلم ها گذاشته است. 
فخرالد   ینی که موسیقی معرکه فیلم »امام علی« را با رجوع به متنی باقیماند   ه 
از ۱۴00 س��ال پیش خلق کرد   ه، د   رباره این کار می گوید   : س��اخت موسیقی 
سریال »امام علی)ع(« فقط به استفاد   ه از تحقیقات و آثار منتسب به عبد   القاد   ر 
مراغی منحصر نش��د   . کما اینکه ما د   ر هر بخش از س��ریال تم  های متفاوتی 

را با ارکس��تر طراحی کرد   یم که هر کد   ام برای خود    د   استان جد   اگانه ای د   ارد    
که د   ر این زمینه می توانم به تم  های مالک اش��تر و عایش��ه اشاره کنم که به 
تنهایی د   ربرگیرند   ه ملود   ی  های زیبایی هستند   . البته تم  های مربوط به وصف 
حضرت علی)ع( نیز کارهای خوبی بود   ند    که ما د   ر هر بخش از سریال برای آن 
طراحی  های متنوعی کرد   یم که خوشبختانه آنها نیز مورد    استقبال مخاطبان 
قرار گرفت. من موسیقی سریال »امام علی)ع(« را به این ساد   گی ننوشتم. من 
برای پان به پان سریال به معنا و مفهوم مطلق کلمه خود   م را محل حاد   ثه 
ق��رار می د   اد   م و این حس را با حس د   رونی خود   م تلفیق می کرد   م تا بتوانم بر 

اساس این تکنیک بهترین نتیجه را د   ریافت کنم. 
فخرالد   ینی کارهای د   یگری هم د   ارد    که بیراه نیست اگر بگوییم شهرت و 
ماند   گاری این آثار تلویزیونی د   ر ذهن ها و حافظه ها مد   یون موسیقی شان است: 
»س��ربد   اران«، »روزی روزگاری«، »بوعلی سینا« و موسیقی د   لنشین »کیف 

انگلیسی« که پرتکرار د   ر برنامه  های مختلف از آن استفاد   ه می شود   .
البت��ه د   ر حوزه فیلم  های تاریخی باید    چهره  های د   یگری را هم تحس��ین 
 ک��رد   . بابک بی��ات ب��رای »پهلوانان نمی میرن��د   «، فرید   ون ش��هبازیان برای 

»میرزاکوچک خان«، فرد   ین خلعتبری برای »شب د   هم«، احمد    پژمان برای 
»د   لیران تنگس��تان«، مرتضی حنانه برای »هزارد   ستان«، سعید    شهرام برای 
»روزگار قریب« و حسین علیزاد   ه برای »د   ر چشم باد   «، موسیقی  های ماند   گاری 
ساختند   . ژانر جنایی و پلیسی یکی از ژانرهایی است که می شود    موسیقی را 
به عنوان جزو اینفک آن معرفی کرد   . اصا مگر می شود    »پوآرو« و »ناوارو« 
را بد   ون موسیقی متن متصور شد   . د   ر تلویزیون ایران موسیقی متن »کارآگاه 
علوی« )یراقچیان(          ، »مزد    ترس« )احمد   یان( و »خواب و بید   ار« )چشم آذر( 
نمونه  های موفقی د   ر این ژانر هس��تند   . کارن همایونفر با نوش��تن موسیقی 
متن »جرم« برند   ه سیمرغ بلورین جشنواره فجر و برای موسیقی »باد   یگارد   « 
نامزد    همین جشنواره شد   . او د   ر تلویزیون هم کارهای ماند   گار زیاد   ی کرد   ه 
اس��ت: »پلیس جوان«، »د   ر قلب من«، »همسایه ها«، »سفر سبز«، »حلقه 

سبز« و »تنهایی لیا«          . 
فیلم  های کود   ک و نوجوان هم اساس��ا فیلم  های موسیقایی هستند   . ناصر 
چش��م آذر با آهنگس��ازی برای »قصه  ه��ای مجید   « و »خواه��ران غریب« و 
محمد   رضا علیقلی با ساختن آهنگ برای »مد   رسه موش ها« و »کاه قرمزی« 
جد   یت حضور موزیسین ها د   ر ژانر کود   ک و نوجوان را نشان د   اد   ند   . د   ر این بین 
قصه موسیقی انیمیشن »زال و سیمرغ« کمی بامزه است؛ همه این موسیقی 
را به اسم »بچه  های آلپ« می شناسند    اما واقعیت این است که این موسیقی 
اصلی بچه  های آلپ نبود    اما جوری روی کار نشسته است که هیچ کس احساس 

نمی کند    موسیقی متن بچه  های آلپ چیزی جز این باشد   . 
با همه اینها، ش��اید    ب��رای خیلی از ما ماند   گاری موس��یقی یک فیلم د   ر 
خاطرمان هیچ ربطی به خود    آن فیلم ند   اشته باشد   . شاید    حسی که د   ر لحظه 
تماشا و متاثر از فضای پیرامون فیلم د   اشتیم خیلی به ماند   گاری یک موسیقی 
خاص د   ر حافظه ما کمک کرد   ه باشد   . شاید    هم حسی که برخی اوقات خیلی 
شخصی است و برای هرکس منحصربه فرد    است. مثل موسیقی »ماد   ر« علی 
حاتمی که ارسان کامکار آن را ساخت. مثل موسیقی »میم مثل ماد   ر« رسول 
ماقلی پور ساخته آریا عظیمی نژاد    و موسیقی »هامون« د   اریوش مهرجویی  که 

مرحوم ناصر چشم آذر نتش را نوشت!
د   ر خاطره انگیز ش��د   ن خیلی از موسیقی ها حتما اوضاع روزگار و سیاست 
و تحوات موثر است. موسیقی فیلم اعتراض که مجید    انتظامی آن را نوشته 
احتماا از این د   ست موسیقی هاست؛ یا »سال های مشروطه« و »تبریز د   ر مه«.  
برای ماند   گار شد   ن برخی موسیقی ها، د   لیل مشخصی نمی شود    پید   ا کرد   ؛ 
مثا »آرایشگاه زیبا«، »زی زی گولو« یا »هی لولی هی لولی« سریال »او یک 

فرشته بود   « و آهنگ  های پنجگانه »پایتخت«! 
د   ر س��ال های اخیر چهره  های تازه ای به موس��یقی فیلم اضافه شد   ند    که 
کارش��ان را خوب بلد   ند   . اگرچه د   ر د   وره ای هس��تیم که د   یگر کمتر می شود    
به ماند   گاری آثار سینمایی و موسیقایی فکر کرد    اما موزیسین   هایی هستند    
که تاش می کنند    موسیقی   هایی متفاوت را تجربه کنند   . محسن چاووشی 
که د   ر »سنتوری« تجربه متفاوتی را وارد    سینما کرد    و د   ر سری »شهرزاد   « 
به ش��کل متفاوت تری اد   امه    اش د   اد   . حبی��ب خزایی فر که د   ر ۳ همکاری با 
مهد   ویان، نت  های خیلی خوبی برای »ایستاد   ه د   ر غبار«، »ماجرای نیمروز« 
و »اتاری« نوش��ته و سهراب پورناظری که د   ر تجربه کار با علیرضا قربانی 
و همایون ش��جریان، کارهای متفاوتی را برای فیلم  های سینمایی می  سازد   ، 

از این د   سته اند   .

مروری بر »موسیقی فیلم« های  ماند گار د   ر سینمای ایران و جهان

روزی روزگاری موسیقی

»آن، تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت!...« موسیقی متن این کار را 
که به یاد    د   ارید   ! البته کاری که د   ر ایران با این موسیقی شد   ه، شاید    خیلی 
به مذاق س�ازند   ه    اش خوش نیاید   . شاید    هم برعکس، استفاد   ه پرتکرارش 
د   ر آسانس�ورها که تقریبا رکورد    اس�تفاد   ه از یک موسیقی خاص د   اخل 
آسانس�ور را زد   ه، او را خوش�حال کن�د   . »ریچ�ارد    کاید   رمن« که مد   تی 
پیش حاشیه  های حضور او د   ر تهران د   ر رسانه ها د   اغ شد   ه بود   ، موسیقی 
متن »آن ش�رلی با موهای قرمز« را به همراه »جیمز لست« ساخت؛ اثری 
خاطره انگیز برای بسیاری از ایرانیان. د   ر یک د   وره ای بسیاری از این آهنگ 
به عنوان زنگ تماس تلفن همراه خود    اس�تفاد   ه می کرد   ند    و به این معنا 
بود    که آن را د   وست د   ارند    و شاید    مقد   مه خوبی برای پرسید   ن این سوال 
باشد    که اگر این موسیقی برای فیلم آن شرلی تولید    نمی شد   ، توجهی که 
امروز به آن ش�د   ه، می شد   ؟ یا نه! این »موسیقی فیلم« است که آن کار را 

خاطره انگیز و ماند   گار کرد   ه؟!
صحبت د   رباره »موسیقی فیلم« حرف زد   ن د   رباره پد   ید   ه ای است که همزاد    
سینماس�ت. از د   وره ای که براد   ران لومیر برای س�اکت کرد   ن تماشاچیان 
حاضر د   ر سالن هنگام پخش فیلم، با اس�تفاد   ه ای ابزاری از موسیقی، د   ر 
زمان پخش فیلم های شان، پیانیست ها و نوازند   ه ها را به خط می کرد   ند    تا از 
موسیقی  های همسان با تصاویر استفاد   ه کنند   ، تا امروز که برخی »موسیقی 
فیلم« ها حتی بیشتر از خود    فیلم ها د ید ه می شوند   ، تاریخ موسیقی فیلم 
با فراز و نش�یب  های فراوانی همراه بود   ه است. د   ر د   نیای سینمای صامت 
گاه حتی هنگام فیلمبرد   اری، گروه ارکستر د   ر گوشه ای می نواختند    تا بر 
اساس آن ریتم صحنه و بازی تنظیم شود   . بعد    از ساخت اولین فیلم ناطق، 
سیر تحول متفاوتی د   ر سینما آغاز شد   . موسیقی انتخابی برای فیلم  های 
مختلف با توجه به محتوا و فرم آن فیلم س�اخته می شد   . به همین د   لیل 
عناوین موس�یقی ها نیز عنوان ژانر ه�ا را به خود    گرف�ت و به طور مثال 
موسیقی حاد   ثه   ای، ماجراجویانه، پلیسی، کمد   ی، د   رام، تاریخی، عاشقانه 

و... ساخته شد   .
»آرون کوپلند   « که یک موسیقید   ان است و تعد   اد   ی موسیقی فیلم ساخته 
است، د   ر این باره می گوید   : »د   وست د   ارم تماشاگران د   ر ابتد   ا یک فیلم را 
همراه با موسیقی ببینند   . برای بار د   وم آن را بد   ون حضور موسیقی تماشا 
کنند   . پس از آن و د   ر سومین بار د   وباره آن فیلم را به همراه موسیقی نظاره 
کنند   . د   ر آن هنگام فکر می کنم آنها به تصویر واضحی د   ست خواهند    یافت 

که موسیقی برای فیلم چه می کند   «.
آهنگسازان بسیاری د   ر سینمای د   نیا ماند   گار شد   ه   اند   ؛ از »انیو موریکونه« 
معروف     ترین آهنگساز تاریخ س�ینما و »برنارد    هرمن« که با »همشهری 
کی�ن« د   ر س�ینما جاود   ان�ه ش�د    و بعد   ه�ا ب�ا هیچکاک موس�یقی  های 
ش�گفت انگیزی چون »سرگیجه« ساخت تا »جان ویلیامز« که موسیقی 
آرواره ها و ایند   یاناجونز را برای اس�پیلبرگ س�اخت و »موریس ژار« که 
موسیقی  های بی نظیرش برای د   یوید    لین د   ر فیلم  های »لورنس عربستان« 
و »د   کتر ژیواگو« خاطره ساز شد    و با شاهکار »الرساله« مصطفی عقاد    د   ر 

ذهن و خاطره ایرانیان و مسلمانان ماند   گار شد   . 
»موس�یقی فیلم« اما محل ابد   اع�ات و اید   ه پرد   ازی   هایی ب�ود    که گاه از 
خود    فیلم بیش�تر د   ر یاد    می ماند   ، البته س�ختی  های خود    را نیز د   اشت. 
انی�و موریکونه ب�رای »خوب، بد   ، زش�ت« با الهام از ص�د   ای زوزه گرگ 
صحرایی آمریکای شمالی تم اصلی موسیقی فیلم را برای سرجو لئونه 
نوشت که س�ازبند   ی آن ترکیب نامتعارفی برای سینمای وسترن تا آن 
روز بود   . موریکون�ه د   ر موارد   ی حتی پیش از تصویربرد   اری، موس�یقی 
مورد    نیاز فیلم را ضبط کرد   ه و س�رجیو لئونه بر اساس ریتم و چگونگی 
موس�یقی اقد   ام به تصویربرد   اری برای آن می کرد   . 10 سال بعد   ، موریس 
ژار با زند   گی د   ر بیابان  های لیبی و الهام از کویر، موس�یقی متن ماند   گار 
»محمد   رسول اه« را با استفاد   ه از مقام حجاز که از مشترکات موسیقی 
ملل است، نوشت و موسیقی »الرساله« را به یکی از د   وست د   اشتنی     ترین 
خاطره  های جمعی ایرانیان تبد   یل کرد   . موسیقی این فیلم د   ر سال 1977 
نامزد    د   ریافت جایزه اس�کار ش�د   . د   ر کشور ما نیز آهنگسازان بسیاری 
بود   ه  اند    که با س�اخت موسیقی فیلم  های ماند   گار، خاطره ساز شد   ند   . د   ر 
این »پروند ه« می خواهیم د   رباره »موسیقی فیلم«  های ماند   گار د   ر خاطره 

جمعی ایرانیان صحبت کنیم.

»خاک س�رخ« نخستین س�ریال ابراهیم حاتمی کیا محسوب 
می ش�د    که به گفته خود   ش انرژی بیش از 5 فیلم سینمایی را 
صرف ساخت آن کرد   . ابراهیم حاتمی کیا پس از پخش آخرین 
قسمت از این س�ریال که د   ر سال 81 اتفاق افتاد   ، د   رباره اینکه 
چرا سراغ سریال سازی رفته است؟ گفته بود   : »وسوسه  ساختن 
سریال، چیزی نبود    که اخیرا برای من شکل گرفته باشد   ، بلکه 
سال ها بود    که د   وست د   اشتم چنین موقعیتی برایم فراهم شود    

که سریال بسازم، چرا که تلویزیون، مخاطبان میلیونی 
د   ارد    و برای من رش�ک انگیز است که مخاطبانم 

د   ر این وس�عت باشند   «. آلبوم موسیقی خاک 
سرخ د   ارای 12 قطعه است. موسیقی های متن 
ساخته شد   ه برای این سریال توسط محمد   رضا 

علیقلی ساخته شد   ه است.

خاک سرخ، محمد   رضا علیقلی

مرد   م هنوز پس از گذشت س�ال ها، با قطعه خاطره انگیز و 
تأثیرگ�ذار »وایت عش�ق«، به یاد    امام رضا و آن س�ریال 
می افتند   . »وایت عشق« با موس�یقی مرحوم بابک بیات، 
یک�ی از نقاط  عط�ف کارنامه کاری محم�د    اصفهانی هم به 
ش�مار می         آی�د   . محمد    اصفهان�ی د   رباره هم�کاری با بابک 
بیات، د   ر کار تاریخی مه�د   ی فخیم زاد   ه می گوید   : هر وقت 
کارهای�ی را که آقای بیات برای من س�اختند    می ش�نوم، 

حس می کنم آن آثار را به شکل د   یگری خواند   ه ام. 
احس�اس می کنم آن تیپ، تی�پ خوانند   گی 

تنها خود    من نبود    و آقای بیات آن کاراکتر 
را به م�ن القا کرد   ند   . آق�ای بیات خوانند   ه 
بزرگی بود   ند    ولی هیچ وقت کاری با صد   ای 

خود   شان منتشر نکرد   ند   .

وایت عشق، بابک بیات

امیر توس�لی از س�ال 1388 به د  ع�وت د  اوود   میرباقری س�اخت 
موس�یقی برای سریال تاریخی مختارنامه را با 3 ارکستر »پارسه«، 
»ارکس�تر کوبه ای نایریکا« و »گروه ک�ر فیارمونیک تهران« آغاز 
کرد  . تم تیتراژ پایانی این سریال با بهره گیری از موسیقی عزاد  اری 
منطقه بوشهر و بر اساس نغمه هایی که محسن شریفیان، پژوهشگر 
و موزیس�ین این منطقه گرد   آورد  ه بود  ، س�اخته ش�د  ه  است. امیر 
توس�لی د  رباره موس�یقی مختارنامه می گوید  : د  ر »مختارنامه« هر 

ش�خصیت یک تم د  اشت. البته ممکن است به این د  لیل 
که تم واحد  ی تکرار نمی شود   )جز تیتراژ( خیلی از 

آنها د  ر ذهن نماند   و به همین د  لیل شاید   استراتژی 
مناس�بی برای به یاد   ماند  نی کرد  ن یک قطعه از 
آهنگسار نباشد   اما کار بسیار سختی است؛ انگار 
که برای 40 تا فیلم سینمایی موسیقی ساخته اید  !

مختارنامه، امیر توسلی 
د   ر طول همه این سال هایی که از ساخت و نمایش »از کرخه تا 
راین« می گذرد   ، مهم ترین یاد   گاری این فیلم موسیقی آن است. 
موسیقی مجید    انتظامی، د   ر افزایش بار ملود   رام فیلم حاتمی کیا 
نقش مهم�ی ایفا می کند   . د   ر طول این س�ال ها اس�تفاد   ه  های 
فراوانی نیز از موسیقی کم نظیر این فیلم شد   ه است. د   ر خاصه 
این فیلم آمد   ه است: سعید    که بر اثر بمب های شیمیایی نابینا 

ش�د   ه به همراه گروهی از همرزمانش برای معالجه 
ب�ه آلم�ان اعزام می ش�ود   . لیا خواهر س�عید    
ک�ه سال هاس�ت د   ر آلمان با ش�وهر آلمانی و 
پسرش�ان یون�اس )یونس( زند   گ�ی می کند   ، 
س�عید    را د   ر آسایشگاه می بیند   . بین سعید    و 
یونس رابطه عاطفی عمیقی برقرار می شود    و....

از کرخه تا راین، مجید    انتظامی

برخی معتقد   ن�د    مجید    انتظامی اگر د   ر تم�ام عمر هنری خود    
فقط همین یک قطعه را س�اخته بود    برای مان�د   گاری او کافی 
بود   ؛ موس�یقی ش�گفت انگیز فیلم ترن )به کارگرد   انی مرحوم 
امیر قوید   ل و بازی فوق العاد   ه فرامرز قریبیان و زند   ه یاد    خسرو 
شکیبایی(. این موسیقی متعلق به س�ال 1364 است و د   ر آن 
برهه نیز اثری آوانگارد    بود   . د   ر خاصه فیلم »ترن« آمد   ه است: 
زمستان 1357          ، د�ر اوج انقاب، یک قطار سوخت رسان ارتشي 

به مقصد اصفهان در حرکت است          . گروهي از کارگران 
نیاز  رفع  براي  راه آهن  و  نفت  شرکت  اعتصابي 

تغییر  به مقصد شمال  را  قطار  مرد�م، مسیر 
مي دهند          . ارتش وارد عمل مي شود و مي خواهد 

محموله را پس بگیرد که.... 

ترن، مجید    انتظامی

محمد   رضا علیقل�ی که 15 بار نام�زد    د   ریافت سیمرغ بلورین 
بهتری�ن موسیقی مت�ن از جشنواره فیلم فجر ش�د   ه است و 
4 ب�ار از ای�ن د   فعات را موفق به کسب سیم�رغ بلورین شد   ه، 
آهنگس�ازی بسیاری از فیلم  های ماند   گ�ار را د   ر کارنامه د   ارد   . 
او اما د   ر یکی از تجربیات خاطره انگیز خود   ، موسیقی »مد   رسه 
موش ها« را ساخته است. این برنامه عروسکی را مرضیه برومند    
کارگرد   انی کرد    و از عروسک گرد   انان و صد   اپیشگانی نظیر ایرج 

طهماسب، حمید    جبلی و فاطم�ه معتمد   آریا د   ر آن 
استف�اد   ه شد   . علیقلی همچنین موسیقی متن 

یکی از پرفروش     ترین فیلم  های سینمایی د   ر 
حوزه کود   ک و نوج�وان را نیز ساخته است؛ 
کاه قرمزی و پسرخاله، ب�ه کارگرد   انی ایرج 

طهماسب محصول سال 1373. 

مد   رسه موش ها و کاه قرمزی، محمد   رضا علیقلی

قطعه »گشت�ه خزان« با صد   ای علیرض�ا قربانی و آهنگسازی 
فرهاد    فخرالد   ینی، نقش بسیار مهمی د   ر سریال تاریخی »کیف 
انگلیس�ی« اث�ر ماند   گار ضیاءالد   ی�ن د   ری ایفا ک�رد   . نوای این 
موسیقی با شخصیت های ماند   گار »مستانه« و »منصور اد   یبان« 
که د   ر د   نیای سیاست، روایت عاشقانه ای را رقم می زد   ند   ، همراه 
شد    تا تصویر ماند   گاری از این کاراکترها د   ر ذهن مخاطب باقی 
بمان�د   . »کیف انگیلسی« هم از جمله مجموعه هایی است که با 

نوای موسیقی  خود    د   ر ذهن بسیاری ماند   گار شد   . این 
مجموعه به کارگرد   انی زند   ه یاد    ضیاءالد   ین د   ری 

از مجموعه های موف�ق تلویزیونی د   ر د   هه 80 
محس�وب می شد   . خاط�رات »مستانه« کیف 
انگلیسی با صد   ای موسیقی »گشته خزان« د   ر 

ذهن بسیاری از ما رنگ می گیرد   . 

کیف انگلیسی، فرهاد    فخرالد   ینی

»ش�ب د   هم« مجموعه ای تلویزیونی ب�ه کارگرد   انی حسن فتحی 
است که د   ر س�ال 1380 ساخته و به مناسبت ماه محرم د   ر نوروز 
س�ال 1381 از شبک�ه یک صد   اوسیما پخش ش�د   . موسیقی این 
مجموعه که یک�ی از شاهکارهای فرد   ین خلعتب�ری است هنوز 
ماند   گ�ار و خاطره ساز است. علیرضا قربانی تیت�راژ این سریال را 
خواند   . تلفیق  سازهای سنتی و ویولن و ترومپت باعث خلق فضای 
حماس�ی، د   ر عین حال غم انگیز و عاشقانه د   ر سرتاسر فیلم شد   . 

تیتراژ به یاد   ماند   نی این سریال با صد   ای علیرضا قربانی 
اشک از چشمان بسیاری جاری کرد   :  مرز د   ر عقل 

و جن�ون باری�ک است، کفر و ایم�ان چه به هم 
نزد   یک است/ عشق هم د   ر د   ل ما سرد   رگم          ، مثل 
ویران�ي و بهت مرد   م/ گیسویت تعزیتي از رویا، 

شب طواني خون تا فرد   ا

شب د   هم، فرد   ین خلعتبری

فیلمنام�ه »روز واقعه« را بهرام بیضایی د ر سال 1361 با نگاهی به 
واقعه عاشورا نوشت اما هیچ گ�اه امکان ساخت فیلمی بر اساس 
آن برای�ش فراهم نشد  تا اینکه »شهرام اس�د ی« د ر سال 1373 
موفق به ساخت آن شد . د ر این فیلم، بخش های اند کی از فیلمنامه 
بیضایی اجازه ساخت پید ا نکرد  اما شهرام اسد ی می گوید  به 95 
د رصد  از فیلمنامه وفاد ار بود ه است. موسیقی ماند گار این فیلم را 
»مجید  انتظامی« بر پایه گ�ام »شور عربی« ساخته و به خاطر آن 

سیمرغ بلورین د ریاف�ت کرد ه است. مجید  انتظامی د ر 
موسیق�ی این اثر تاش کرد ه با بهره گیری از ریتم 

و ملود ی مناسب، صحنه ه�ای مربوط به مراسم 
عروس�ی و عزا را ب�ا ملود ی های مرتبط د ر کنار 
یکد یگر قرار د هد . »عب�د اه« جوانی مسیحی 

اس�ت که تازه ب�ه اس�ام رو آورد ه و د ل د ر گرو 
عشق »راحله« د ختر زید  د ارد ... 

روز واقعه، مجید  انتظامی 

»زی�ر تیغ« نام سریالی تلویزیونی است که از نیمه د   وم سال 1385 
از شبک�ه اول سیم�ای جمهوری اسام�ی ایران ش�روع به پخش 
ش�د    و مخاطبان فراوانی پید   ا کرد   . »زیر تی�غ« اثر گروه هم آوایان با 
آهنگسازی حسین علیزاد   ه است که د   ر سبک سنتی تهیه شد   ه است. 
قطعات موسیقی متن فیلم محمد   رضا هنرمند    د   ر د   ستگاه همایون و 
آواز شوشتری ساخته شد   ه است. محمد   رضا هنرمند    د   ر پشت جلد    
آلبوم موسیقی »زیر تیغ« د   رباره علی�زاد   ه نوشته است: وقتی از او 

خواستم تا د   ر جای خود   ش روی صحنه]صحنه کنسرت د ر 
ت�اار وزارت کشور[ بنشیند   ، ب�رق تند   خویی    اش مرا 

ه�م گرفت ولی می د   انستم حسین ه�ا بد   ون اینکه 
بخواهن�د    و بد   انند    بی قرار      تر و تند   خوترند   . مد   ارای 
آن شب م�ن، او را به د   امم کشید   . د   امی که از قبل 

برایش چید   ه بود   م و او خود    نمی د   انست. رامش کرد   م 
و آرام آرام به زیر تیغ    اش برد   م!

زیر تیغ، حسین علیزاد   ه

یکی از پرطرفد   ارترین موسیقی فیلم  های تلویزیونی که د   ر بسیاری 
از کشورهای عربی نیز شنید   ه شد   ه و مورد    استفاد   ه  های گوناگون نیز 
ق�رار گرفته است، موسیقی سریال »یوسف پیامبر« ساخته پیمان 
یزد   انیان است. این فیلم یکی از زیباترین قصه  های قرآنی را روایت 
ک�رد   ه و د   است�ان زند   گی حضرت یوسف را ب�ه تصویر کشید   ه بود   . 
شبکه  ه�ای مطرحی  د   ر  د   نیا »یوسف پیامبر« فرج اه سلحشور را 
پخ�ش کرد   ند   ؛ طبق آمار سازمان صد   اوسیما این سریال د   ر بیش از 

60 کشور مخاطب د   اشته و د   ید   ه شد   ه است. یزد   انیان د   ر 
گفت وگویی می گوید   : موسیقی نیل مهم ترین منبع 

ما برای ساخت موسیقی است اما نه به این معنی 
که ما از منابع موسیقی استفاد   ه نسخه ای کنیم و 
موتیف یا ملود   ی خاصی را د   ر نظر بگیریم، بلکه 

این منابع صرفاً برای گوش کرد   ن و رسید   ن به حال 
و هوای موسیقی آن د   وره است. 

یوسف پیامبر، پیمان یزد   انیان

موسیقی هایی که ش�اد   روان مرتضی حنانه برای فیلم  های مختلف 
نوشت�ه است آثاری با اهمیت، غنی و است�وار هستند   . د   ر این بین 
مرد   م ایران »تیرباران« را بیشتر از د   یگر آثار مرتضی حنانه د   ید   ه  اند    
و موسیق�ی را که او برای این فیلم ساخت�ه شنید   ه   اند   . »تیرباران« 
ب�ه مبارزات و زند   گی شهید    سید   عل�ی اند   رزگو می پرد   ازد   . ساخت 
موسیق�ی سریال  تلویزیونی »هزارد   ست�ان« از کارهای او است که 
تیت�راژ آن را بر اساس پی�ش د   رآمد    اصفه�ان از مرتضی نی د   اوود    

نوش�ت          . وی هزارد   ستان را د   ر 7 قسمت نوشت و این کار          ، 
به لحاظ رنگارنگ�ی تم  ها          ، اثری بسیار پرمایه است          . 

موسیق�ی سریال هزارد   ست�ان          ، مرد   می  ترین کار 
حنان�ه به  شم�ار می         آید    و آهنگس�از د   ر این اثر          ، 
بخوب�ی توانسته حال  و هوای ته�ران سال 1320 

را منتقل کند   . 

تیرباران، مرتضی حنانه 

یکی از فیلم هایی که با موضوع انقاب اسامی مرتبط هست فیلم 
سینمایی شکار است که د   ر سال 1366 ساخته شد    و گهگاهی هم 
د   ر ایام د   هه فجر پخش شد   ه و می شود    یکی از نقاط قوت این فیلم 
که باعث ماند   گاری د   ر اذهان شد   ه موسیقی بسیار زیبای این فیلم 

است که توسط زند   ه یاد    بابک بیات ساخته شد   ه است. 
د   ر »شکار«، احمد    )پرویز پرستویی( با یک کامیون 
حامل گوشت به سمت پایتخت د   ر حرکت است. 
او عجله د   ارد    تا قبل از زایمان همسرش محموله را 
تحویل بد   هد    و به زاد   گاهش بازگرد   د   . او د   ر اد   امه با 

مصطفی)خسرو شکیبایی( آشنا می شود    و...

شکار، بابک بیات

»قصه های مجید   « عنوان مجموعه ای تلویزیونی، بر پایه کتابی از 
هوشنگ مراد   ی کرمانی است؛ کارگرد   ان این مجموعه تلویزیونی، 
کیوم�رث پوراحم�د    و آهنگس�از آن ناص�ر چش�م آذر است. 
چش�م آذر د   ر ساخت موسیقی این سریال از تم   هایی از روح اه 
خالقی استفاد   ه ک�رد   ه است. قصه های مجید    به زبان صمیمی و 
د   وست د   اشتنی نگارش شد   ه  است و روایتگر لحظاتی از زند   گی 
نوجوانی به نام مجید    است. این مجموعه برای د   هه شصتی ها یک 

نوستالژی فراموش نشد   نی است. همچنین »ماد   ر من، 
ماد   ر من، تو یاری و یاور من«، نوای خاطره انگیزی 

از خسرو شکیبای�ی د   ر خواهران غریب است. 
فیلمی ک�ه موسیق�ی ماند   گ�ارش را مرحوم 
ناصر چشم آذر ساخت. خواهران غریب را نیز 

کیومرث پوراحمد    کارگرد   انی کرد   ه است. 

قصه  های مجید              و خواهران غریب، ناصر چشم آذر

»روزی روزگاری« مجموعه ای تلویزیونی به کارگرد   انی و نویسند   گی 
امراه احمد   جو ساخته سال 1370 است که از شبکه اول ایران پخش 
شد   ه است. آهنگسازی این سریال را فرهاد    فخرالد   ینی انجام د   اد   ه 
اس�ت. تیتراژ آغازین این سریال که اسبی تاخت به سمت د   وربین 
می          آید   ، ه�م از تیتراژ  ه�ای ماند   گار تلویزیون اس�ت که موسیقی 
فخرالد   ینی بخوبی روی آن نشسته است. مجموعه روزی روزگاری 
یکی از آثار ماند   گار فعالیت های تلویزیونی ایران است. توانایی باای 

ام�راه احمد   ج�و، کارگرد   ان این مجموع�ه د   ر به تصویر 
کشید   ن فضا و زند   گی افراد    و قماش مختلف اعم از 

راهزن و کوچ نشین و روستایی با کمترین میزان 
تعصب سیاس�ی، منحصربه فرد    اس�ت. از سوی 
د   یگ�ر نقش آفرینی بازیگران ای�ن اثر نیز بسیار 

چشمگیر بود   ه  است. 

روزی روزگاری، فرهاد    فخرالد   ینی

موسیقی ماند   گار و زیبای »سفر به چزابه«  ساخته پیروز ارجمند    
است که یکی از سوزناک     ترین قطعات موسیقی فیلم د   ر سینمای 
ایران به شمار می رود   . کمی بعد   تر از ساخت موسیقی د   ر ارکستر 
»سفر به چزابه« حمید    علیقلی و علی تفرشی شعری از سعد   ی 
)سلسل�ه موی د   وست حلقه د   ام باست( و علی ذوالفقاری )د   ر 
بیابان جنون افتان و خیزان می روم سوی جانان می روم( را روی 

این موسیقی اجرا کرد   ند   . د   ر خاصه این فیلم آمد   ه 
اس�ت: وحید    د   ر حال ساختن یک فیلم جنگی 
است، او از علی د   وس�ت آهنگسازش د   عوت 
کرد   ه تا با د   ید   ن قسمت هایی از فیلم که آماد   ه 
شد   ه آهنگی بسازد    اما علی نمی تواند    با فیلم 

ارتباط د   رستی پید   ا کند   ...

سفر به چزابه، پیروز ارجمند   

»می�م مثل ماد   ر« اث�ر رسول ماقلی پور د   ر س�ال 1385 است که 
موسیقی خاطره انگی�ز آن را آریا عظیمی ن�ژاد    ساخته است. این 
فیلم ک�ه به یکی از تاثیرگذارترین آثار سینمایی پیرامون »ماد   ر« 
تبد   یل شد   ، د   استان سپید   ه است که د   ر زمان جنگ ایران و عراق، از 
پرستاران شهر سرد   شت بود    و د   ر بمباران شیمیایی سرد   شت، د   چار 
تأثیرات شیمیایی شد   . سال ها بعد    سهیل و سپید   ه د   ر انتظار فرزند    
خود    هستند             . آریا عظیمی نژاد    با بیان خاطره ای د   رباره موسیقی این 

فیلم می گوید   : د   ر جشن خانه سینما وقتی موسیقی فیلم 
میم مثل ماد   ر نامزد    ش�د   ه بود   ، مرحوم ماقلی پور 

با من تم�اس گرفتند    و گفتند    ق�رار است فیلم 
را از مسابقه بی�رون بکشند    و برای من ناراحت 
هستند   : »شما زحمت زیاد   ی را متحمل شد   ید    و 

حق شما ضایع می شود   «. به ایشان گفتم مطمئن 
باشید    این فیلم د   ر ذهن همه جاری می ماند   !

میم مثل ماد   ر، آریا عظیمی نژاد   

سریال تاریخی »د   ر چشم باد   « به کارگرد   انی مسعود    جعفری جوزانی، 
ب�ه بیان د   استان تاریخی، سیاسی و اجتماع�ی 3 د   وره از تاریخ د   ر 
سال های 1300، 1320 و 1360 و فرهنگ عامه مرد   م بویژه تهران آن 
روزگار پرد   اخته بود   . موسیقی متن سریال »د   ر چشم باد   « را حسین 
علیزاد   ه ساخت. علیزاد   ه موسیقی متن را با بهره   گیری از موسیقی 
د   وره ه�ای مختلف تاریخی که د   ر سریال ب�ود   ، ضبط د   وباره کرد   ه و 
توانسته فضایی بسیار قابل د   رک برای مخاطب فراهم آورد    و عاوه 

بر بهره   گیری از المان ها و نماد   های جغرافیایی و تاریخی با 
توجه به تسل�ط بر رد   یف د   ستگاهی، بخوبی از فضا 

و حج�م موسیق�ی ایرانی برای بی�ان احساسات 
و کشمکش ه�ای د   استان�ی بهره گرفت�ه است. 
موسیقی مت�ن سریال »د   ر چشم ب�اد   « د   ر زمان 

خود    بسیار مورد    توجه مخاطبان قرار گرفت.

د   ر چشم باد   ، حسین علیزاد   ه
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 انیو موریکونه برای »خوب، بد   ، زشت« با الهام از صد   ای زوزه گرگ صحرایی 
آمریکای شمالی موسیقی این فیلم را نوشت

موشک های فلسطینیان پاسخی قوی به روند 
عادی سازی روابط اعراب با صهیونیست ها بود

 مروری بر »موسیقی فیلم« های ماندگار 
در سینمای ایران و جهان

یادداشت امروز تیترهاي امروز

»هر که با ماس��ت دوست ما 
و هر که با ما نیست، دشمن 
ماست«؛ این خط مش��ی کلی جریانی است که 
سال ها منتقدان خود را به تمامیت خواهی متهم 
کرده اند اما هر روز جلوه  تازه ای از تمامیت خواهی 
دولت شان نمایان می شود. از زمان روی کار آمدن 
دولت یازدهم در سال 92 و آغاز فرآیند مذاکرات 
هسته ای که در زمان کوتاهی در آذر همان سال 
منتج به توافق ژنو شد، تا بعدها که توافق لوزان و در 
نهایت برجام انجام شد، منتقدان دلسوز توافقنامه 
ک��ه به دقت روند مذاکرات و متون توافق را رصد 
می کردن��د و بند به بند و ضمیم��ه به ضمیمه، 
تعهدات داده و ستانده دولت را تحلیل می کردند، 
مستند به بررسی های دقیق و مطالعات راهبردی 
به دولت هشدار می دادند اوا برچیدن تاسیسات 
هس��ته ای آخرین گام از دشمنی آمریکا نخواهد 
بود و ای��اات متحده تا انه��دام همه مؤلفه های 
اقتدار ملی جمهوری اس��امی پیش خواهد آمد، 
ثانی��ا متن توافق ب��ه گونه ای تنظیم نش��ده که 
تحریم ها ولو تحریم های هسته ای برطرف شوند، 
ثالثا اجرای تعهدات گام به گام و متوازن نیست و 
ممکن است طرف دیگر توافق بعد از اجرای کامل 
تعهدات ایران از اجرای تعهدات خود پا پس بکشد 
و رابعا هیچ مکانیزم حقوقی قابل اتکایی نیست که 
ط��رف مقابل را به اجرای تعهدات خود وادارد، اما 
مدعیان دیپلماس��ی که خود را متخصص حقوق 
و روابط بین الملل می دانس��تند و داعیه فهم زبان 
دنیا را داشتند با  نس��بت دادن صفت »کاسبان 
تحریم« سعی در تخطئه منتقدان داشتند. البته 
گ��ذر زمان اثبات ک��رد این منتق��دان بودند که 
درست می گفتند؛ نه انتظارات آمریکا پایان یافت، 
نه تحریم ها رفع ش��د، نه آمری��کا و حتی اروپا به 
تعهدات خ��ود عمل کردند و نه حتی دس��تگاه 
دیپلماسی بابت بدعهدی آمریکا، مجرایی در قالب 
توافقنامه برجام برای ش��کایت یافت؛ تا آنجا که 
شکایت خود از عدم تعلیق تحریم ها را نه مبتنی 
بر مکانیسم های برجام، بلکه با استناد به توافقنامه 

50 ساله »مودت« به اجرا گذاشت!
از س��ال 9۴ و پس از امضای برجام نیز هرگاه 
منتقدان از اثبات بدعهدی آمریکا و  دستاوردهای 
تقریبا هیچ برجام نوش��تند و گفتن��د، متهم به 

»همراهی با نتانیاهو« شدند. 
حاا پس از گذشت بیش از 5 سال از راهبرد 
»تنش زدایی« و »بهانه زدای��ی« دولت، منتقدان 
این رویکرد که داغدیده برجام هس��تند بار دیگر 
  FATF به دولت هشدار می دهند پذیرش الزامات
در دوره تحریم ها، نه تنها تحریم ها را رفع نخواهد 

ک��رد، بلکه زمین��ه  افزایش کارایی و اثربخش��ی 
تحریم های آمریکا را نی��ز فراهم خواهد کرد و از 
این طریق ام��کان دور زدن تحریم هایی را که از 
۱۳ آبان تش��دید شده نیز از ایران خواهد گرفت. 
اینها البته عاوه بر خودتحریمی و فلج کردن کامل 
نهادهای اطاعاتی-امنیتی و اقتصادی کشور است 
که لیست آنها اخیرا در وزارت خزانه داری آمریکا 
به روز ش��ده و دولت محترم رس��انه ها را از انتشار 
لیست آنها منع کرده است. اما پاسخ جناب ظریف 
به این انتقادات دلس��وزانه و مستند به فکت های 

غیرقابل انکار چیست؟
ایش��ان اخی��را در کام��ی توهین آمیز گفته  
است: »بااخره پولش��ویی یک واقعیت در کشور 
ماست و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند. من 
نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم 
اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می کنند 
حتماً آنق��در توان مالی دارند ک��ه ده ها و صدها 
میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند... با این 
وضعیت ما نمی توانیم با فضا سازی ها مقابله کنیم. 
کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است ۳0 
هزار میلیارد باش��د فضاسازی کرده اند... من هیچ 
دس��تگاهی را متهم نمی کنم. من افرادی که در 
این قضیه منافع دارند را پشت القای این تصورات 

می دانم«.
اوا این سخنان در درجه اول اتهام به بخشی 
از جریان منتقد FATF است که در پولشویی 
نقش دارند یا از آن ذی نفع هس��تند و مامور به 
انتقاد از آن ش��ده اند؛ در این ص��ورت یا ادعای 
آقای ظری��ف صحت دارد که باید مس��تندات 
خ��ود را نه الزاما به رس��انه ها، بلک��ه حداقل به 
نهادهای اطاعاتی و امنیت��ی ارائه کنند و اگر 
این ادعا بی اس��اس است از منتقدان که بخش 
قابل توجه��ی از آنها »نمایندگان فراکس��یون 
وایی مجلس«، »تش��کل های دانش��جویی«، 
»س��ازمان های مردم نهاد کارشناسی« و جراید 
و مطبوعات انقابی هستند، باید اعاده حیثیت 
شود. ثانیا در سطحی پایین تر و خوشبینانه تر، 
اتهام وزیر امور خارجه این اس��ت که منتقدان 
FATF  از روی ناآگاه��ی و بدون اطاع از کم 
و کیف متون مربوط دس��ت به انتقاد می زنند؛ 
این اتهام نیز کاما نابجاست. منتقدان در ده ها 
 ،CFT س��خنرانی و مقاله به متون کنوانسیون
 FATF کنوانسیون وین، مصوبات نشست های
و... به صورت مس��تدل و متقن استناد کرده اند، 
این در حالی اس��ت که بس��یاری از نمایندگان 

مجلس حامی CFT و ...
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به نظر نگارنده اگر بخواهیم 
خیلی خاصه ح��رف بزنیم 
باید بگوییم اکنون ایران در ش��رایطی اس��ت که 
گلویش محکم در اختیار دش��منانش قرار گرفته 
است و از سوی دیگر این دشمنان از ایران انتظار 
دارند هیچ تاشی برای زنده ماندن و نفس کشیدن 
نکند. حکایتی تکراری هم در این زمینه از سعدی 
نقل می کنند که اگرچه به کرات ش��نیده ایم ولی 
انصافاً حق مطلب را بخوبی ادا می کند. »حکایت 
بس��تن سنگ و...!«. ایران اکنون در شرایط بسیار 
سختی اس��ت و محدودیت های زیادی را تحمل 
می کند که عمده ترین آنها محدودیت در فروش 
نفت، دسترسی به چرخه دار، دسترسی به نظام 
مالی جهانی، محدودیت ش��دید در انتقال وجوه 
بین المللی و محدودیت دسترسی به فناوری های 
جدید اس��ت. در این شرایط چه انتظاری از ایران 
باید داشت. تسلیم شود یا به هر نحو به حیات خود 
ادامه دهد؟! در ش��رایطی ک��ه نهادهای رگواتور 
جهانی که تعاریف و مفاهیم را ش��کل می دهند 
تحت تسلط قدرت های بزرگ قرار دارند، انتظاری 
جز در حاشیه و در معرض اتهام قرار گرفتن ایران 

وجود ندارد!
در این زمینه کس��ی که از این محدودیت ها 
س��ود می برد دشمن ایران اس��ت و شکی در این 
نیست. کسی که این محدودیت ها را تأیید و مبارزه 
با آنها را تخطئه می کند یا به نحوی ساده لوح است 
یا خائ��ن! ایران به دروغ  از س��وی حکومت  های 
شکل دهنده تروریسم، متهم به پولشویی و تأمین 
مالی تروریس��م است اما این اتهام در وهله اول از 
محدودیت های شدیدی که بر ایران وضع کرده اند 
ناش��ی می ش��ود و در وهله دوم از سیاسی بودن 

تعریف تروریسم.
ای��ران به عل��ت محدودیت در دسترس��ی به 
چرخه دار و وابس��تگی تج��ارت خارجی به این 
ارز ب��ه ناچار مجبور به دور زدن تحریم هاس��ت و 
برای این منظور دسترسی به اسکناس دار برای 
م��ا اهمیت زیادی خواهد داش��ت، چرا که عمده 
توانمندی خزانه داری آمریکا در رصد تراکنش های 
بین بانکی داری است و هنگامی که تراکنش های 
بانکی از جنس اس��کناس و فیزیکی باشند عمًا 
رصد کردن آنها برای آمریکایی ها ممکن نیس��ت 
مگر از کانال شناس��ایی ذی نفعان در مبدأ. یعنی 
آنها نیازهای ایران و کسانی که توان مرتفع کردن 
آنها را دارند می شناسند و می توانند البته با هزینه 
بس��یار زیاد، از محل رصد ای��ن تأمین کنندگان، 
راه های تأمین نیازهای ایران را ببندند. مسیر دوم 
بسیار پرهزینه است اما مسیر اول کم هزینه و پر 

اثر و فلج کننده خواهد بود و براحتی هدف تحریم 
مذکور که عدم دسترس��ی ایران به تسهیل گری 

دار است را محقق می کند.
حاا ت��اش ایران برای دسترس��ی به ذخایر 
اس��کناس دار برای مدیریت اقتصاد و بویژه بازار 
داخل��ی ارز خ��ود در نگاه نهاده��ای رگواتوری 
جهانی مش��ارکت در پولش��ویی است و حمایت 
ای��ران از حزب اه لبنان هم مش��ارکت در تأمین 

مالی تروریسم.
ورود به معاهده ها، پیمان ها، کنوانس��یون ها 
و هر چیز دیگری که ش��رایط ایران را بهتر کند 
و ب��ه تقویت حاکمیت مل��ی و منافع ملت ختم 
شود امر پس��ندیده ای اس��ت اما آنچه در اینجا 
مهم اس��ت نتیجه اس��ت نه ادعاها و تحلیل ها و 
پیش بینی ها. حال س��ؤال اینجاس��ت: آیا برجام 
ب��ا این رویکرد چیز مطلوبی بود؟ به وضوح خیر. 
نگاه عملگرایانه مبتنی بر هزینه و فایده که تنها 
نگاه جهان ش��مول در عرصه مراودات بین المللی 
است به وضوح می گوید برجام یک امر بی حاصل 
و شکست خورده است، چرا که ما را به اهدافی که 
از آن انتظار داشتیم نرساند. مهم ترین ضعف آن 
هم غیرحقوقی و تلویحی بودن تعهدات طرف های 
مقابل بود. حاا کسی که دست اندرکار این توافق 
اس��ت آیا دوباره وجاهت این را دارد که با همان 
اهداف که یک بار آس     ترین ورق های بازی ایران را 
به پای آنها قربانی کرده است، دوباره دم از معامله 
جدید بزند؟ آیا رواست ظریف که جام برجام را به 
خورد ملت داده است و برنامه راهبردی هسته ای 
کش��ور را با تقریباً هیچ عوض کرده و فقط یک 
گش��ایش مقطعی محدود در زمینه فروش نفت 
فراهم کرده است، دوباره با فرافکنی رقبای داخلی 
جن��اح خود را به پولش��ویی و انتفاع از آن متهم 
کن��د؟ و طبق روالی ک��ه در دولت تدبیر و امید 
معمول شده است هیچ سند و مدرک یا جزئیاتی 
ارائ��ه ندهد و فقط با ایجاد ابهام به التهاب فضای 
رسانه ای یاری برس��اند؟ چرا آقای ظریف دقیقاً 
نگفتند چه کس��انی در حال پولشویی هستند و 
کدام درآمد نامشروع خود را از این طریق قانونی 
و مش��روع می کنند؟ چ��ون FATF در رابطه با 
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و 
چون یک عده در داخل کشور با پیوستن بی کم و 
کاست و یکباره به آن مخالف هستند پس جناب 
ظریف می توانند چنین نتیجه بگیرند که مخالفان 
ابد در پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم منافع 
کانی دارند که اینقدر مخالفت می کنند، اگر نه 

مگر دلیل دیگری وجود دارد؟
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از نگاه بیگانگانظریف، CFT و یک اتهام دیگر

روزنهنگاه
      امیر استکی            امید رامز      

اگر حافظ��ه ام غلط نکند، به نظرم دقیقا از 
همان روز اجرای برجام بود که غلظت و شدت 
فحش های حس��ن روحانی به منتقدان برجام 
تدریجا فروک��ش کرد. اگر کس��ی طی چند 
س��ال اخیر در غار اصح��اب کهف بوده و حاا 
بیرون بیاید، خواهد دید که س��که روز دولت، 
»افتخار ب��ه دور زدن تحریم ها«، »بی اثر بودن 
تحریم ها«، »فرصت بودن تحریم ها«، »نعمت 
بودن تحریم ها« و خاصه! از اینجور چیزهاست 
و یحتمل به همان بهت و حیرتی دچار خواهد 
ش��د که آن بندگان برگزیده خدا دچار ش��ده 
بودن��د! نه اینکه روحانی معتقد ش��ده باش��د 
منتقدانی که یک یک حرف های شان درست از 
آب درآمد، بیسواد، بی شناسنامه، عصرحجری، 
بی دین، حس��ود، افراطی، جیب بر، دنیا ندیده، 
 بی��کار، مس��تضعف فک��ری، متوه��م، دارای 
خطای دی��د، بزدل، تخریبگر، دین نش��ناس، 
عقب مانده، ل��رزان، هوچی باز، کودک، فحاش! 
دروغگو! کاس��ب تحریم، بی عق��ل، افراطی و 
تن��درو و....نبوده اند، ابدا! بلکه جهت باد را باید 

در نظر داشت!
آدم دل��ش به ای��ن مظلومی��ت دولت البته 
می سوزد ولی چه می توان کرد که جامعه دیگر 
توان پذیرش آن فحش های س��ابق را ندارد، لذا 
مناسب دیده اند به جای فحاشی، همان طور که 
شب خوابیدیم و صبح کدخدا موجودی مزاحم 
ش��ده بود، تحریم ها را هم یکهو نعمت معرفی 
کنند! تا به دور زدن همان چیزهایی افتخار کنند 
که تا دیروز نه تنها نمی ش��د دورشان زد که آب 
خوردن مردم هم لنگ برداشتن ش��ان بود! آدم 
وقتی تمام این واقعیات تلخ و شیرین را کنار هم 
قرار می ده��د، ناخودآگاه فکر می کند تنها چیز 
اضافی در این مملکت، همین سانتریفیوژها، قلب 
رآکتور اراک و مابقی امتیازات پرشماری بود که 
دولت داد و باد هم به گردش��ان نرس��ید و رفت 

که رفت!
البته خب خ��دا می داند اگر ای��ن زباله های 
بوگن��دو را نمی دادیم برون��د، اان مردم چقدر 
به همان ۴5 هزار توم��ان یارانه محتاج بودند و 
دولت چقدر دستش را در جیب مردم کرده بود! 
بگذریم... بغض فروخفته در کمتر فحش دادن به 
منتقدان اما از همان روز اجرای برجام مشخص 

بود که از یک جای دیگر بیرون خواهد زد. 
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مملکت ارث پدری تان 
نیست!
حسن رضایی
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 اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس
  در مصاحبه  با »وطن امروز« گفته اند با توجه به قطعی بودن
  ترجمه اشتباه وزارت خارجه برای CFT   این ایحه 
با ترجمه جدید باید مجدداً در مجلس به رأی گذاشته شود

تقلب؟!
انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان از ادعای عجیب 

CFT ظریف درباره پولشویی منتقدان

 ادعاهای آشپز برجام 
اعتبار ندارد
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مردم بعد از 13 آبان 
بیشتر امیدوار شدند

حس��ن روحانی گفت: بدون 
تردید اگر امید به آینده نباشد، 
ناهنجاری ها و جرائم اجتماعی 
افزایش می یابد، لذا همه بویژه 
رسانه های اجتماعی باید امید 
به آینده را در بین مردم تقویت کنند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی صبح 
دیروز در جلس��ه شورای عالی اجتماعی کشور 
با اش��اره به اهمیت تقویت امید ب��ه آینده در 
برخورد با مس��ائل اجتماعی اظهار کرد: بدون 
تردید اگر امید به آینده نباشد، ناهنجاری ها و 
جرائم اجتماعی افزایش می یابد، لذا همه بویژه 
رس��انه های اجتماعی باید امید به آینده را در 
بین مردم تقویت کنند. روحانی بیان کرد: اگر 
چه امروز مردم به واس��طه تحریم با مشکاتی 
در حوزه اقتصادی و معیشتی مواجه شده اند و 
مشکل کسانی که حقوق ثابت دارند، مضاعف 
اس��ت اما مطمئن هستیم مشکات سیاسی، 
اقتص��ادی و اجتماعی قابل ح��ل و فصل بوده 
و ب��ه فضل الهی برطرف خواهد ش��د و چنین 
نیست که این مشکات حل ناشدنی باشد، لذا 
باید نس��بت به رفع اینگونه مشکات امیدوار 
باشند. رئیس شورای عالی اجتماعی خاطرنشان 
کرد: م��ردم بعد از 13 آبان نس��بت به قبل از 
آن، امیدواری بیشتری پیدا کرده اند، در حالی 
که قب��ل از 13 آبان، ع��ده ای تصور می کردند 
اتفاقات خاصی رخ خواه��د داد و همه زندگی 
م��ردم بهم خواه��د ریخت اما پ��س از آن روز 
همه مش��اهد کردند این تصورات واهی و غلط 
اس��ت و هیچ کدام از ادعاهای دش��من، به آن 
صورتی که انتظار داشتند، تحقق پیدا نکرد، لذا 
چنین نیست که تصورات دشمن محقق شده 
و ما ناتوان باش��یم. رئیس جمهور با بیان اینکه 
گاهی بعضی از رسانه ها و روزنامه ها واقعیات تلخ 
را بیش از آنچه هس��ت، بزرگ جلوه می دهند، 
اظهار کرد: اینگونه بزرگنمایی  مشکات و ناامید 
کردن مردم، ظلم بزرگی به مردم است و همه 

باید در این زمینه هوشیارانه عمل کنند.

رایزن فرهنگی عراق در ایران:
تحریم ایران را نپذیرفتیم، این کمترین 
کار در مقابل شهدای مدافع حرم بود

یاسر عبدالزهرا الحجاج، رایزن فرهنگی عراق 
در جمهوری اس��امی ایران در مراسم افتتاح 
سال تحصیلی جدید دانشجویان عراقی محصل 
در ایران که در حرم مطهر رضوی برگزار ش��د، 
با اش��اره به ارتباط سیاس��ی و جغرافیایی بین 
2 کش��ور ایران و عراق اظهار کرد: محبت اهل 
بیت)ع( محور اصلی ارتباط بین این 2 کش��ور 
اس��ت و پذیرایی عراقی ها از ایرانی ها در زیارت 
اربعین و همچنین میزبان��ی ایرانی ها از زائران 
عراق��ی که ب��ه زیارت ام��ام رضا)ع( مش��رف 
می شوند، حقیقت و اساس ارتباط بین دو ملت 

ایران و عراق است.
وی به تفرقه افکنی دشمنان برای خدشه دار 
کردن روابط حسنه بین 2 کشور برادر، دوست 
و همسایه ایران و عراق اشاره کرد و افزود: طبق 
اعام نخس��ت وزیر عراق این کشور هیچگونه 
تحریمی را علیه جمهوری اسامی ایران قبول 
نمی کند و این کمترین کاری اس��ت که عراق 
می تواند نسبت به جانفشانی جوانان ایرانی برای 

دفاع از حرم های مطهر انجام دهد.
به گزارش ایس��نا، همچنین یاسین شریف 
الصیف، سرکنس��ولگر عراق در مشهد در این 
مراسم با اشاره به وضعیت مناسب عراقی ها در 
جمهوری اس��امی ایران، با انتقاد از فتنه های 
دشمنان برای ایجاد تفرقه و فاصله بین 2 ملت 
ایران و عراق گفت: متاسفانه این فتنه انگیزی ها 
از ماه ها قبل از ایام اربعین شروع شد به گونه ای 
که بس��یاری از دوس��تان و خانواده ها از اوضاع 

عراقی ها در ایران احساس نگرانی می کردند.

برگزاری کنفرانس وحدت در تهران 
با حضور نمایندگان ۸۰ کشور

س��وم ت��ا پنج��م آذرم��اه، ته��ران میزبان 
بزرگ ترین گردهمایی نخبگان جهان اس��ام با 
حضور اندیش��مندان، علما و مفتیان ۸۰ کشور 
جهان اس��ام خواهد بود. به گزارش تس��نیم، 
بزرگ تری��ن گردهمایی نخب��گان دینی جهان 
اسام با حضور نمایندگانی از ۸۰ کشور اسامی 
سوم تا پنجم آذرماه در تهران برگزار خواهد شد. 
در ای��ن اجاس که ب��ه میزبانی مجمع جهانی 
تقریب مذاهب و تحت عنوان کنفرانس وحدت 
طبق سنوات گذشته در س��الن اجاس سران 
برگزار خواهد ش��د، حداقل 1۰ وزیر، 2۰ مقام 
ارش��د دولتی، 4۰ مفتی و عالم ارشد اسامی و 
ده ها اندیشمند و متفکر جهان اسام برای تبیین 
وحدت به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. 
حس��ن روحانی رئیس جمهور و علی اریجانی 
رئیس مجلس شورای اسامی ازجمله سخنرانان 
ای��ن کنفران��س خواهند بود؛ کمیس��یون های 
تخصصی در این کنفرانس درباره راهکار مقابله با 
تفرقه افکنی دشمن و وحدت بیشتر جهان اسام 

به بحث و گفت وگو خواهند پرداخت.

گروه سیاسی: عباس��علی کدخدایی، 
سخنگوی ش��ورای نگهبان می گوید 
کس��انی که در ماجرای اخیر بررسی 
مصوب��ات مجل��س در هی��ات عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
ای��رادات و ابهاماتی درب��اره اختیارات 
مجمع مطرح کرده بودن��د، عموما از 
مصوب��ات و قوانین کش��ور بی اطاع 
هس��تند و زمانی که از این بی اطاعی 
خود درباره قوانین آگاه می شوند نیز به 

اشتباه خود اعتراف نمی کنند.
به گزارش »وطن امروز«، در جریان 
رس��یدگی هیات عالی نظارت مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ب��ه برخی 
مصوبات مجلس مانند مصوبات مربوط 
به FATF          ، برخی ه��واداران دولت از 
جمله نماینده  های دولتی در مجلس 
اظهارات فراوان��ی در نقد ورود مجمع 
تش��خیص به نظارت بر این مصوبات 
مطرح کردند. آنها همچنین این ابهام 

را مطرح کردند که اساسا مجمع تشخیص اختیاری 
در نظارت بر این مصوبات ندارد و صرفا باید در صحن 
عمومی مجمع، درباره مصوبات رای   گیری ش��ود. در 
مقابل این ایرادات که برای حمایت از تصویب لوایح 
مربوط به FATF مطرح ش��د، ش��ورای نگهبان و 
سخنگوی این ش��ورا با تش��ریح قانون و همینطور 
اباغیه  های اخیر رهبر حکیم انقاب درباره مختصات 
دوره هفتم مجمع تش��خیص مصلحت نظام، نشان 
داد اس��اس ایرادات و ابهامات با قانون مغایر اس��ت. 
پس از این روش��نگری، حامیان لوای��ح FATF تا 
حدود زیادی س��اکت ش��دند به گون��ه ای که اکنون 
تنها راهکار آنها برای قانونی ش��دن لوایح FATF و 
تامین خواسته آمریکا درباره این لوایح          ، طرح ادعاهای 
بی اساس از سوی محمدجواد ظریف درباره پولشویی 
در کشور است. عباسعلی کدخدایی البته درباره رفتار 
غیراخاقی برخ��ی حامیان لوای��ح FATF درباره 
اختیارات مجمع می گوید این افراد با وجود اینکه بعدا 
از اختیارات قانونی مجمع باخبر ش��دند اما هرگز به 

غلط بودن انتقادات خود اعتراف نکردند.
کدخدایی دوشنبه شب در برنامه بدون توقف که 
از ش��بکه 3 سیما پخش ش��د ابتدا درباره ماهیت و 

وظایف شورای نگهبان،  اظهارنظر کرد و گفت: همه 
جوام��ع به حکم عقل پذیرفته  اند که در اداره جامعه 

مکانیزم های نظارتی را هم داشته باشند.
وی افزود: م��ا در زندگی اجتماعی روزانه هزاران 
مورد از نظارت را مش��اهده می کنیم. در مس��ابقات 
ورزش��ی، رفت و آمدها و مدرسه، پس نظارت برای 
حیات اجتماعی انس��ان ها یک امر ضروری است. در 
ایران و کشورهای دیگر نظارت با عناوین مختلف مثل 
دادگاه عالی و ش��ورای قانون اساسی و غیره صورت 
می گیرد و در کشور ما هم بعد از پیروزی انقاب این 
مکانیزم بس��یار موثر در نظر گرفته شد در حالی که 

قبل از آن نظارت قانونمندی نداشتیم.
به گزارش مه��ر، کدخدایی ادامه داد: یک زمانی 
هس��ت که شورای نگهبان وظایفش را بخوبی انجام 
نمی دهد و یک زمانی نظرها با هم متفاوت است. وقتی 
یک مصوبه به شورای نگهبان می        آید باید رای   گیری 
کنند که مغایر قانون اساس��ی هست یا نه؟ برخاف 
موازین ش��رع هس��ت یا خیر؟ و این بستگی به نظر 
اعضا دارد. آن حقوقدان که بیرون از جمع شوراست 
ممکن است خیلی از مسائل را نداند. مثا یکی از آنها 
صحبتی داشت درباره اختیاراتی که مجمع تشخیص 

مصلحت دارد و درباره این موضوع مصاحبه کردند و 
مقاله نوشتند ولی از مصوبه ها بی اطاع بودند و بعدها 
متوجه اشتباه خود شدند ولی به آن اعتراف نکردند. 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان تصریح کرد:  ش��ورای 
نگهبان نگرانی ای درباره قضاوت ها ندارد. هر مصوبه 
بعد از رای نهایی باید اعام ش��ود در غیر این صورت 
خیانت است. وی افزود: هر مصوبه ای که در شورای 
نگهبان مطرح شود و به مصوبات قبل از انقاب اشاره 
داشته باشد، می تواند درباره آن مصوبه نظر بدهد. ما 
در ش��ورای نگهبان به عنوان یک حقوقدان، موازین 
فقهی و شرعی را باید در نظر داشته باشیم. پیشنهاد 
خوبی است که اگر قانون تصویب کند، اعضای شورای 
نگهبان فقط در 2 دوره فعالیت داشته باشند. قائم مقام 
دبیر ش��ورای نگهبان با اش��اره به اختاف نظرها در 
قانون اساسی عنوان کرد: اصول دوم و چهارم قانون 
اساسی تکلیف آن اختاف نظرها را روشن کرده است 
و می گوید ش��ورای نگهبان در موازین اسامی، باید 
نظر بدهد. کس��ی نمی تواند اعتبار آن مرجع را زیر 
سوال ببرد. مثا در بحث انتخابات، قانون اساسی در 
اصل ۹۹ می گوید نظارت بر انتخابات برعهده شورای 
نگهبان است. وی بر همین اساس اضافه کرد: قانون 

انتخابات هم وظایف نظارت و اجرایی را 
به تفسیر تعیین کرده؛ قانون انتخابات 
ریاس��ت جمهوری  خبرگان،  مجلس، 
و قانون همه پرس��ی. یعنی همه اینها 
یک قانون عادی دیگری را در کنارش 
دارد. در هم��ه اینها هم جزئیاتی بیان 
شده و وجه مشترک همه ما پذیرش 
قانون اساس��ی و قانون عادی اس��ت. 
اگر کس��ی به قانون انتخابات اعتراض 
دارد، این ش��ورای نگهبان اس��ت که 
به مجلس فش��ار م��ی آورد ت��ا قانون 
را اص��اح کند، چراک��ه ما نمی توانیم 
ظرف م��دت ۵۰ روز 12 ه��زار نفر را 
بررس��ی صاحیت کنی��م. وی افزود: 
قانون اساس��ی و قانون عادی می گوید 
نظر شورای نگهبان پایان بخش مطالب 
است، البته در وظایف نظارتی چندین 
مرحل��ه وج��ود دارد. نظ��ارت حوزه 
انتخابیه، نظارت استان، هیات مرکزی 
و در ش��ورای نگهبان چندین مرحله 
دیگر. کدخدایی با تاکید بر سیاس��ی نبودن نظرات 
شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما قوانینی داریم که 
بعضی ها به ما ایراد می گیرند، مثا خدمات رس��انی 
به ایثارگران که مجلس ملزم به اصاح آنها می شود 
و درنهایت به تایید می رسد. در حوزه انتخابات هم 
گاهی اوقات ممکن اس��ت ش��ما یک فرد را مطرح 
بفرمایید ولی افراد مختلفی از جناح های گوناگون 
در طول ادوار مختلف انتخابات بودند که مورد تایید 

شورای نگهبان واقع نشدند. 
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس یادآور 
ش��د:  نمی توان بعضی اس��امی را ذکر کرد و باعث 
ایجاد مطالبی در جامعه ش��د. افراد متعددی بودند 
که بعد از ش��نیدن نتیجه خیلی ناراحت شدند. در 
خاطرم هس��ت که در انتخابات مجلس در یکی از 
حوزه  های انتخابی اختافاتی در شمارش آرا بود که 
شورای نگهبان بازشماری کرد و نتیجه منجر به این 
ش��د که رای نهایی آن صندوق مخالف رای ما بود. 
ش��ما اگر می خواهید بفرمایید که شورای نگهبان 
نظراتش سیاس��ی اس��ت، باید مصداق روش��نی را 
بفرمایید و شورای نگهبان دایل کافی و قانونی برای 

ردصاحیت آن مصداق نداشته باشد.

سیاسی 0 2

ابعاد علمی و فقهی آیت اه یزدی 
مورد تأیید بزرگان است

آی��ت اه حس��ن رمضان��ی، 
اس��تاد برجس��ته فلس��فه و 
عرفان در گفت وگو با رس��ا،  
با اش��اره ب��ه ابع��اد علمی و 
سیاسی ش��خصیت آیت اه 
یزدی اظهار داشت: شخصیت ایشان و همین 
طور سابقه علمی ایشان نیاز به تبیین و اثبات 
ندارد؛ ایشان از قدمای اصحاب، اساتید، فضا و 
شخصیت های مطرح در حوزه به شمار می روند. 
وی با بیان اینکه آی��ت اه یزدی همواره مورد 
اعتماد حضرت امام و رهبر معظم انقاب بودند، 
یادآور شد: ایش��ان از اعضای برجسته جامعه 
مدرس��ین حوزه علمیه و مورد اعتماد بزرگان 
بودند و در یک جمله می توان آیت اه یزدی را 
شخصیتی انقابی، دلسوز، غیور و ایستاده پای 
ارزش های انقاب معرفی کرد. آیت اه رمضانی 
در ارتب��اط با بعد علمی و فقهی آیت اه یزدی 
خاطرنشان کرد: فقاهت و بعد علمی شخصیت 
ایش��ان مورد تأیید بزرگان است، همچنان که 
کرس��ی های درس خارج را نیز اداره می کنند؛ 
حضور چندین ساله ایشان به عنوان عضو فقیه 
شورای نگهبان و همین طور عضویت چندین 
ساله در مجلس خبرگان رهبری دلیل همین 
مدعا اس��ت. استاد برجسته درس خارج حوزه 
علمی��ه قم در بخش دیگری از س��خنان خود 
ب��ا تاکید بر اینکه مقام علمی حضرت آیت اه 
ش��بیری زنجانی بر هیچ کس پوشیده نیست، 
تصری��ح کرد: ایش��ان از جمل��ه مراجع تقلید 
مه��ذب و با اخ��اص و دارای موقعیت ممتاز 
علمی هس��تند و این جای��گاه و فضل علمی 

ایشان نیز بر کسی پوشیده نیست.

دولت منتقدان دلسوز را دشمن 
و مخالف خود نداند

حجت ااس��ام والمس��لمین 
علی معلمی، نماین��ده مردم 
مازندران در مجلس خبرگان 
رهبری روز گذش��ته در دیدار 
جمعی از مس��ؤوان با اشاره 
به اینکه امروز نظام مقدس جمهوری اس��امی 
و مل��ت بزرگ ای��ران به تنهای��ی در برابر ظلم 
ناش��ی از زیاده خواهی های استکبار ایستاده اند، 
گفت: 4 دهه اس��ت این ملت در برابر توطئه ها 
و دشمنی های نظام سلطه با قدرت ایستاده و از 
انقاب و آرمان های آن دفاع می کند. وی با بیان 
اینکه دشمن فکر می کرد با فشارهای اقتصادی 
می توان��د ملت ایران را ب��ه زان��و درآورد، افزود: 
مقامات آمریکایی سخت در اشتباهند چون این 
ملت با تحریم، تهدید و فش��ارهای آنها از مسیر 
انقاب خارج نخواهد شد. نماینده مردم مازندران 
در مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود 
با بیان اینکه عده ای در کشور به دلیل دلسوزی 
و از سر تکلیف تذکراتی را به مسؤوان می دهند، 
ابراز کرد: متأس��فانه عده ای اطراف دولت حلقه 
زده اند و به س��رعت این افراد منتقد دلس��وز را 
دش��من و مخال��ف دولت معرف��ی می کنند. به 
گزارش رس��ا، امام جمعه قائمشهر با بیان اینکه 
کسی که از دولت انتقاد می کند همصدا با دشمن 
نیست بلکه از سر دلسوزی این سخنان را مطرح 
می کند، افزود: شیوه ای که برخی در اطراف دولت 
در واکنش به دلسوزان در پیش گرفته اند به هیچ 

عنوان صحیح نیست و باید اصاح شود.

تا حدود زیادی از مشکات 
اقتصادی عبور کرده ایم

پش��تیبانی  و  دف��اع  وزی��ر 
گف��ت:  مس��لح  نیروه��ای 
برنامه ری��زی  ب��ا  ان ش��اءاه 
ک��ه  تصمیم گیری های��ی  و 
در جلس��ات دول��ت و س��ایر 
بخش های کشور انجام شده است، از این مرحله 
عبور خواهیم کرد که البته تا حدود زیادی نیز عبور 
کرده ایم. به گزارش ایسنا، امیرسرتیپ حاتمی در 
جلسه مسؤوان هادیان سیاسی نیروهای مسلح 
با بیان اینکه »دش��من در فضای امروز به دنبال 
محقق کردن 2 مأموری��ت داخلی و بین المللی 
برای تضعیف و ساقط کردن نظام اسامی است«، 
اظهار کرد: نظام س��لطه به سرکردگی آمریکا با 
ایجاد یأس و ناامیدی، ناکارآمد نشان دادن دولت 
و نظام اسامی و همچنین ائتاف با کشورهای 
منطقه و 3۰ کشور جهان درصدد شکست اقتدار 
جمهوری اسامی ایران برآمد اما به حول و قوه 
الهی نه تنها در فضای کشور شکاف ایجاد نشد، 
بلکه اتحاد و انس��جام ملی بی��ش از هر دوره بر 
فضای کشور مستولی است و راهپیمایی گسترده 
و با شکوه 13 آبان امسال گواه این موضوع است. 
وزیر دفاع با اش��اره به برخی مشکات اقتصادی 
و ارزی کشور گفت: برخی مسائل پیش آمده در 
حوزه اقتصاد ناشی از عدم بهره برداری درست از 
منابع و ظرفیت های داخلی است که ان شاء اه با 
برنامه ریزی و تصمیم گیری هایی که در جلسات 
دولت و سایر بخش های کشور انجام شده است، 
از این مرحله عبور خواهیم کرد که البته تا حدود 

زیادی نیز عبور کرده ایم.

توضیحات کدخدایی درباره انتقادات اخیر به اختیارات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظاماخبار

بی اطاع هستند ولی اعتراف نمی کنند
اخبار
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اظهارات اخیر محمدجواد ظریف و 
تاکید عجیب او بر اینکه پولشویی 
در ای��ران یک واقعیت اس��ت، انتقادات گس��ترده 
نمایندگان و کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشت، 
حتی برخ��ی نمایندگان از تصمی��م مجلس برای 
سوال از وزیر امور خارجه به خاطر این اظهارات که 
بافاصله با استقبال گسترده رسانه های معاند مواجه 
ش��د، خبر دادند. ظریف 2 روز پیش در مصاحبه ای 
مدعی شده بود: »بااخره پولشویی یک واقعیت در 
کشور ماست و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند. 
من نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم 
اما جاهایی که هزاران میلیارد پولش��ویی می کنند 
حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها و صدها میلیارد 

هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند«. 
 CFT این اظهارات که در کشاکش بررسی ایحه
در نهاده��ای قانونی و ظاهرا با هدف منفعل کردن 
مخالفان این ایحه مطرح ش��ده در حالی است که 
سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش از ایرادات 
ترجمه ای CFT خب��ر داده بود؛ ایراداتی که پیش 
از این نیز در مواردی چون برجام و پالرمو از س��وی 
وزارت ام��ور خارجه تکرار ش��ده و انتظار می رفت 
ظریف در این باره شفاف س��ازی کن��د. در همین 
راستا، بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان 
اقتصادی و سیاس��ی با انتقاد از وزیر امور خارجه از 
او خواس��تند اگر درباره پولش��ویی در ایران راست 
می گوید، اسناد و مدارک خود در این باره را منتشر 
کند. این خواسته هر چند بعید است از سوی ظریف 
اجابت شود اما جلسه سوال نمایندگان از او می تواند 
فرصتی مناس��ب ب��رای صحت س��نجی ادعاهای 
ظریف باش��د؛ وزیر امور خارجه ای که این روزها به 
خاطر خلف وعده اروپایی ها در ارائه بسته مقابله با 
تحریم های آمریکا و شکست برجام اروپایی بشدت 
تحت فشار است. بیشترین اعتراضات به این سخنان 
عجیب مربوط به نمایندگان مجلس بود؛ نمایندگانی 
که در روزهای گذش��ته بش��دت از ترجمه اشتباه 
CFT و ارائ��ه ایحه ای غیرمنطب��ق با متن اصلی 
اسناد FATF از س��وی وزارت امور خارجه گایه 
داشتند. در این راستا، عضو فراکسیون نمایندگان 
وای��ی مجلس اظه��ارات ظریف مبن��ی بر وجود 
پولشویی گسترده در ایران را انحراف افکارعمومی 
از واقعیت های برجام و بهانه دادن به خارجی ها در 
شرایط فعلی دانست. حجت ااسام علیرضا سلیمی 
با اشاره به اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی 
گسترده در ایران گفت: از این اظهارنظر تعجب کردم 
و ب��رای او متأس��فم. وی با تأکید بر اینکه اظهارات 
ظریف و برخی دولتمردان فقط بر مبنای ایجاد ترس 
در فضای عمومی و بین مردم هنگام بررسی برخی 
پروژه هاست، گفت:  این عملیات روانی متأسفانه در 
دستورکار برخی مسؤوان قرار گرفته است، چرا که 
در آستانه تعیین تکلیف CFT و FATF هستیم. 

نماینده مردم محات در مجلس شورای اسامی با 
اشاره به وابسته کردن آب خوردن مردم در آستانه 
تصویب برجام از س��وی دولتمردان، آن را بار روانی 
ایجاد ش��ده برای ترساندن مردم به منظور تصویب 
برجام در مجلس دانس��ت و افزود: همه این کارها 
فقط به منظور منحرف ک��ردن مردم از موضوعات 
اصلی کشور اس��ت تا برجام و مسائل مرتبط با آن 
)FATF و CFT( را ب��ه م��ردم بقبوانن��د. وی 
خاطرنش��ان کرد: هنگام بررس��ی برج��ام، برخی 
مسؤوان عنوان می کردند خزانه خالی است و حاا 
هم هنگام بررسی CFT عنوان می کنند پولشویی 

در ایران گسترده است. 
Ŷ  از ظریف در مجلس سؤال

می  کنیم
عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجلس نیز س��خنان ظریف را 
یک موضع گیری مغرضانه خواند 
ک��ه در مقابل اس��تدال های 
منطقی و ش��فاف ب��رای عدم 
پذیرش CFT و عدم الحاق به 

آن مطرح می شود.
علی اکبر کریمی، نماینده 
مردم اراک و عضو کمیسیون 
ش��ورای  مجلس  اقتص��ادی 
اسامی در گفت وگو با فارس، 
درباره اظهارات اخیر وزیر امور 
خارجه درباره پولشویی اظهار 
نمایندگانی  حداقل  داش��ت: 
که مخالف CFT هس��تند با 
توجه به اینکه غالبا از مدافعان 

بحث شفافیت در مجلس و کشور هستند همواره 
نشان داده اند بش��دت دنبال این قضیه هستند اما 
متأس��فانه به کارگیری کلیدواژه ه��ای اینچنین یا 
واژه هایی همچون کاسبان تحریم که حامیان دولت 
 FATF به مخالفان بحث الحاق ایران به کنوانسیون
نس��بت می دهند ب��ه نظر من ی��ک موضع گیری 
مغرضانه اس��ت، چرا که اینها نمی توانند در مقابل 
استدال های منطقی، روش��ن و شفاف برای عدم 
پذیرش این کنوانسیون و  عدم الحاق به آن دلیلی 

داشته باشند و به اینگونه موارد روی می آورند.
وی در خاتمه ضم��ن انتقاد از اظهارات ظریف، 
عن��وان کرد: به نظر من باید روی این موضوع دقت 
شود و ما قطعاً در مجلس این موضوع را پیگیری و از 
آقای ظریف هم سوال خواهیم کرد که این موضوع 
را شفاف کند و بگوید مصادیق پولشویی چه بوده و 

توضیح دهد که ما هم با این موضوع آشنا شویم.
Ŷ !مگر ظریف وزیر امور خارجه آمریکاست؟

عضو دیگر کمیس��یون اقتص��ادی مجلس هم 
تاکید کرد ظریف در زمین دش��من بازی می کند. 
محمد حس��ن نژاد در گفت وگو با مهر با اش��اره به 
اظه��ارات اخیر وزیر امور خارجه و اتهاماتی که وی 
علیه مخالفان ایحه CFT مطرح کرده بود، گفت: 
آق��ای ظریف آنقدر در غرب حل ش��ده که از ایران 
غافل شده است و در نقش یک دیپلمات غربی بازی 
می کند. اتهامی که وی درباره پولشویی و مخالفان 
ایحه CFT مطرح کرده است، آمریکا هم جرأت 
نکرده بود مط��رح کند. عضو 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
گفت: وقت��ی جمات ظریف 
درباره حمایت از برجام و اصرار 
بر تصویب FATF و CFT را 
در کنار هم می گذاریم، به این 
نتیجه می رس��یم که نکند ما 
اشتباه گرفته ایم و آقای ظریف 
وزیر خارجه آمریکاست. عضو 
فراکس��یون نمایندگان وایی 
مجلس ادامه داد: طرف مقابل 
بای��د چه اقدام��ی انجام دهد 
که عقل ما س��ر جایش بیاید؛ 
کارمن��د وزارت ام��ور خارجه 
ای��ران ب��ه عنوان جاس��وس 
بازداشت شد، سوئیفت بسته 
ش��د، توتال از ایران رفت، رنو 
به رغم اینکه کل خودروسازی 
کش��ور را در اختیار داش��ت 
و رانت های بی حس��اب و کتابی دریافت می کرد از 
ایران رفت، هی��چ کدام از مفاد تعهدات برجام اجرا 
نمی ش��ود اما باز ه��م وزارت خارجه ت��اش دارد 
دیپلماس��ی لبخند را پیش ببرد و اتهاماتی را علیه 
مخالف��ان FATF و CFT بیان کند. حس��ن نژاد 
افزود: ۶ ماه است با وعده »وسیله پرداخت خاص«، 
اروپا ما را س��ر کار گذاشته است، آن وقت به جای 
اینکه بگوییم طرف غربی و آمریکا غیرقابل اعتماد 
اس��ت، مخالفان لوایح FATF و CFT را متهم به 

پولشویی می کنیم.
Ŷ دولت، بزرگ ترین متهم

کارش��ناس مسائل بین الملل گفت: آقای ظریف 
یا راس��ت می گوید یا دروغ؛ اگر راست می گوید که 
عده ای در داخل کش��ور مشغول پولشویی هستند، 
همین امروز مجموعه اطاعات خود را در رس��انه ها 

منتش��ر کند. مهدی محمدی با اش��اره به اظهارات 
اخیر وزیر امور خارجه کشورمان که گفته »در ایران 
پولشویی گس��ترده وجود دارد« اظهار داشت: اظهار 
نظ��ر عصبی و عجوانه آقای ظریف درباره منتقدان 
FATF و CFT و مته��م ک��ردن آنها به حمایت از 
پولش��ویی، نشان دهنده این اس��ت که نیت و هدف 
دولت از تصویب و اجرای ایحه FATF بویژه تاش 
برای نهایی کردن الحاق به کنوانسیون CFT، مساله 
علنی نیست؛ در واقع حرف های آقای ظریف ما را به 
ش��ک می اندازد که نیت واقعی دولت، چیست؟ وی 
افزود: تا قبل از این، دولت ادعا می کرد با هدف مبارزه 
با پولش��ویی و تسهیل توافقات تجاری با اروپا در پی 
نهایی کردن برنامه الزام FATF در ایران اس��ت اما 
اظهارات از سر عصبانیت آقای ظریف نشان می دهد 
پای مساله بزرگتری در میان است. دولت روحانی و 
مشخصا ظریف تعهداتی را به طرف خارجی داده اند 
اما از اینکه نمی توانند آنها را اجرایی کنند، عصبانی 
هس��تند. واقعیت این است که هیچ کسی در کشور 
مان��ع مبارزه با پولش��ویی نیس��ت. وی اضافه کرد: 
بزرگ ترین متهم عدم مبارزه با پولشویی، خود دولت 
است. همه انتقاد منتقدان برنامه الزام FATF و بویژه 
CFT این است که چرا دولت دارد این مساله)اشاره 
به مبارزه به پولشویی( را با طرف خارجی به اشتراک 

می گذارد. 
Ŷ نامه سرگشاده کارشناسان مالی به ظریف

 انتقادها از سخنان اخیر ظریف البته محدود به 
نمایندگان و شخصیت های سیاسی نماند و جمعی 
از کارشناس��ان مالی نیز با انتشار نامه ای سرگشاده 
ب��ه وزیر امور خارجه به انتقاد از اظهارات وی درباره 
پولش��ویی گس��ترده در ایران پرداختند. به گزارش 
تس��نیم، در این نام��ه با ابزار نگرانی ش��دید درباره 
سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره 
پولشویی در نشس��ت آتی FATF، آمده است: آیا 
درباره یکی از بندهایی که واقعاً به مبارزه با پولشویی 
کم��ک می ک��رده از کس��ی اعتراضی ش��نیده اید، 
اع��م از کنترل انتقاات نق��د، کنترل تراکنش های 
برخط و مانند آن؟ کارشناس��ان مالی در ادامه نامه 
خود خط��اب به ظری��ف آورده اند: همکاران ش��ما 
 در وزارت خارج��ه، درباره اظهاراتی بس��یار س��طح 
پایین تر از فرمایش شما آن هم در سطح کارشناسی، 
مخالف��ان را به بی ماحظگی مته��م می کنند و از 
دس��تاویز قرار گرفتن احتمالی این اظهارات توسط 
نمایندگان آمریکا، ش��ورای هم��کاری خلیج فارس 
ی��ا آرژانتین در پلنری بعدی FATF اظهار نگرانی 
می کنند، چگونه تأیید وجود پولشویی آن هم توسط 
وزیر خارجه جمهوری اس��امی ایران، آن هم بدون 
اشاره به اقدامات بسیار مثبت بانک مرکزی در حوزه 
مبارزه با پولشویی دست کم در همین چند ماه اخیر 
مورد سوءاس��تفاده نماین��دگان دول فوق الذکر در 

پلنری بعدی قرار نخواهد گرفت؟

 انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی و اقتصادی از ادعای عجیب ظریف 
CFT درباره پولشویی منتقدان

ادعاهای آشپز برجام اعتبار ندارد
پسابرجام

ط�رف مقابل باید چ�ه اقدامی انجام 
دهد که عقل ما س�ر جای�ش بیاید؛ 
کارمن�د وزارت ام�ور خارج�ه ایران 
به عنوان جاس�وس بازداش�ت شد، 
از  توت�ال  ش�د،  بس�ته  س�وئیفت 
ای�ران رف�ت، رنو به رغ�م اینکه کل 
خودروس�ازی کش�ور را در اختی�ار 
داشت و رانت های بی حساب و کتابی 
دریافت می ک�رد از ایران رفت، هیچ 
ک�دام از مف�اد تعهدات برج�ام اجرا 
نمی شود، ۶ ماه است با وعده »وسیله 
پرداخت خاص«، اروپا ما را س�ر کار 
گذاش�ته اس�ت، هس�ته ای تعطیل 
است، آن وقت به جای اینکه بگوییم 
طرف غربی و آمریکا غیرقابل اعتماد 
 CFT و FATF است، مخالفان لوایح

را متهم به پولشویی می کنیم



شکواییه
تجمع متقاضیان مسکن مهر به علت

 مشکات فراوان تحویل واحدهای مسکونی
وزیر جدید راه و شهرسازی

 به جای آخوندی عذرخواهی کرد

گ�روه اقتصادی: دیروز معترضان مس��کن مهر 
پردیس در مقابل ساختمان شهید دادمان وزارت 
راه وشهرسازی حضور یافته بودند که در پی آن 
به داخل ساختمان دعوت شدند و با حضور در 
سالن اجتماعات طبقه همکف وزارتخانه ضمن 
پذیرایی از آنها با وزیر راه وشهرسازی و معاونان 
وی مذاکره کردند.  وزیر جدید راه وشهرسازی در 
دیدار با تجمع کنندگان و متقاضیان مسکن مهر 
از آنها بابت عدم تکمیل این پروژه عذرخواهی 
کرد. به گزارش »وطن  امروز«، عباس آخوندی 
چند روز پیش در مراسم تودیع خود اعام کرد 
افتخار می کنم دولت یک خانه هم نساخت. در 
دوران وزارت آخوندی در وزارت راه وشهرسازی 
انتقادات فراوانی به این وزارتخانه شد که یکی 
از آنه��ا عدم تکمی��ل پروژه مس��کن مهر بود. 
متقاضیان مسکن مهر بارها به علت مشکات 
عدی��ده به آخوندی اعتراض ک��رده بودند. آنها 
دیروز با حضور در مقابل وزارت راه وشهرسازی 
به روند کند تکمیل مسکن مهر اعتراض کردند 
و وزیر جدید برخاف عب��اس آخوندی از آنها 
میزبانی کرد و به علت وجود مشکات عدیده 
عذرخواهی کرد. صب��ح دیروز حدود ۱۰۰ نفر 
از س��اکنان و متقاضیان مس��کن مهر پردیس 
با حضور در مقابل س��اختمان مرکزی نسبت 
به تاخی��ر در واگذاری واحدهای مس��کن مهر 
در پردی��س اعتراض کردند. محمد اس��امی 
وزیر راه وشهرس��ازی نیز بعد از مدتی در جمع 
متقاضیان مسکن مهر حاضر شد و بعد از مطرح 
شدن مشکات از س��وی ساکنان مسکن مهر 
پردیس اظهار داش��ت: در وهله نخست از همه 
مردمی که به خاطر  برخی مشکات و وضعیت 
به وجود آمده دچار مش��کل ش��دند به عنوان 
نماینده عالی دولت در وزارت راه وشهرس��ازی 
عذرخواه��ی می کنم. با این حال خوش��حالم 
در یک جمع دوس��تانه مشکات شما عزیزان 
مطرح ش��د تا به امید خدا و کمک و همکاری 
یکدیگر بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم. وی 
ادامه داد: تمام مطالبی که افراد بابت مسکن مهر 
شهر جدید پردیس در این جلسه اعام کردند؛ 
از آنها مطلع ش��دم و از خبرهای مربوط به آن 
آگاه هس��تم. در این باره و با توجه به مشکات 
به وجود آمده نکته مهم این است که با شما و 
در کنار شما این مشکات را حل کنیم و با یک 
برنامه اجرایی اقدام و عمل به جای وعده و وعید 
داشته باش��یم. قطعا در این مسیر از مشارکت 
دیگر دستگاه ها هم بهره خواهیم برد تا کار به 

سرانجام برسد.
Ŷ دستور پیگیری مشکات مسکن مهر

محم��د اس��امی در این جلس��ه خطاب 
به حبیب اه طاهرخانی، مدیرعامل ش��رکت 
عم��ران ش��هرهای جدی��د و احم��د اصغری 
مهرآبادی، مش��اور وزیر در پروژه مسکن مهر 
ضمن اعام اینکه تمام موارد و خواس��ته های 
پروژه مس��کن مهر و دیگر پروژه ها در این باره 
پیگیری ش��ود، تصریح کرد: قطعا هر پروژه با 
پروژه ه��ای دیگر فرق دارد و در مس��کن مهر 
پردی��س هر فاز ش��رایط متفاوت��ی دارد. وی 
ادامه داد: بخش��ی از امکانات در اختیار وزارت 
راه وشهرسازی است که امیدوارم امکانات دیگر 
بخش ها نیز فراهم ش��ده و در یک زمان بندی 
مناس��ب کار با رعایت همه تعهدات و شرایط 
ازم پیش برود. وزیر راه وشهرس��ازی در پایان 
تأکید کرد: اولویت وزارت راه وشهرسازی اتمام 
مسکن مهر و تشکیل کانون های گرم خانواده 

در این پروژه است. 

10 میلیون تن کاای اساسی وارد  شد
بر اس��اس تازه ترین آمار تج��ارت خارجی 
کشور در هفت ماهه امسال ۱۰ میلیون و 45۰ 
هزار تن کاای اساس��ی به ارزش 5 میلیارد و 
 343 میلیون دار وارد کش��ور ش��ده اس��ت. 
بنا ب��ر ای��ن گ��زارش، ذرت، برن��ج، دانه های 
روغنی، دارو، روغن های خوراکی، گوشت قرمز، 
کنجاله س��ویا، جو، کود،  قند و ش��کر و گندم 
ازجمله کااهای اساسی است که طی 7 ماهه 
س��ال جاری وارد کشور شده  است. این گزارش 
می افزاید ذرت، دانه های روغنی، گوشت قرمز 
و جو با روند افزایشی همراه بوده  به طوری که 
ذرت 2۱ درصد، دانه ه��ای روغنی 22 درصد، 
گوشت قرمز ۱9 درصد و جو با 9 درصد از نظر 
ارزشی روند افزایشی داشته  است. گفتنی است 
ذرت در صدر کااهای اساس��ی وارد شده قرار 
دارد ک��ه به میزان 4 میلی��ون و 766 هزار تن 
به  ارزش یک میلیارد و ۱۱8 میلیون دار وارد 
شده که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

2۱ درصد افزایش داشته است.

متن شکوائیه ۱۰ بندی نمایندگان از آخوندی
 از عدم تحویل مسکن

 تا سوختن مسافران در قطار
جمع��ی از نماین��دگان مجلس ش��ورای 
اس��امی ش��کوائیه  ۱۰ بندی علیه وزیر سابق 
راه وشهرسازی تهیه و تدوین کرده اند. به گزارش 
فارس، جمعی از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسامی شکوائیه ای علیه عباس آخوندی، وزیر 
سابق راه وشهرسازی تهیه کرده اند که قرار است 

هفته آینده به قوه قضائیه ارسال شود.
متن بخشی از این شکوائیه به شرح ذیل است:

۱- با توجه به اینکه عباس احمد آخوندی، وزیر 
سابق راه وشهرسازی بارها قول داده بود و در پی 
آن رئیس جمهور هم وعده داده بود که پرونده 
مس��کن مهر تا پای��ان ۱396 در دولت یازدهم 
 بس��ته می ش��ود اما آبان 97 هم رسید، هنوز

 3 میلیون واحد مسکن مهر نیمه تمام در سراسر 
کشور باقی مانده، مردم با وجود واریز میلیون ها 
تومان همچنان باتکلیف هس��تند، در حالی 
که آخوندی با خونس��ردی اعام می کند که با 
افتخار حتی یک مس��کن مهر را افتتاح نکردم. 
مس��کن مهر به ج��ای تکمیل ط��رح مزخرف 

خوانده شد.
۲- مساله و مشکل بعدی مردم در برف تهران 
در س��ال 96 پدی��د آم��د که طی آن ش��اهد 
بسته ش��دن اتوبان تهران-قم و سردگردانی 2 
روزه مس��افران در جاده بودیم، خیلی از مردم 
می گفتند اگر بحران یا حادث��ه ای اتفاق افتد، 
چگونه مدیریت می شود وقتی یک برف ساده 

اتوبان تهران- قم را تعطیل کرد.
۳- حادث��ه قط��ار مش��هد-تبریز در منطق��ه 
هفت خوان س��منان که باعث زنده س��وختن 
تعدادی از زائران امام هش��تم شده و در پی آن 
جمعی از نمایندگان تبریز و آذربایجان خواهان 
اس��تیضاح آخوندی ش��دند ولی ب��ا ابی های 
گسترده این کار به سرانجام نرسید و در نهایت 
آخوندی اعام کرد 3 بار استیضاح شدم و 5 بار 

رأی اعتماد از مجلس گرفتم.
۴- حادث��ه هواپیمای تهران- یاس��وج که کل 
مسافران و خدمه پرواز در کوه دنا از بین رفتند 
و آخوندی به عنوان وزیر راه وشهرسازی حتی 

عذرخواهی نکرد.
۵- حادثه کشتی سانچی در سواحل چین

۶- مشکل کامیون داران
۷- واگذاری احداث بندر چابهار به هندی ها در 
حالی که شرکت های داخلی و فارغ التحصیان 

دانشگاه ها بیکار هستند.
۸- واگذاری کیترینگ فرودگاه امام خمینی به 
خارجی ها در حالی که کار مشکلی نیست که 

شرکت های داخلی نتوانند انجام دهند.
۹- مطرح کردن طرح مسکن اجتماعی و عدم 

افتتاح حتی یک مسکن اجتماعی
۱۰- خرید هواپیمای دست دوم و عدم نوسازی 
ناوگان هوایی و در نتیجه افزایش حوادث هوایی

به گزارش فارس، پیش تر حجت ااسام احد 
آزادی خواه، نماینده مردم مایر در مجلس اعام 
ک��رده بود جمعی از نماین��دگان در حال تهیه و 
تنظیم ش��کوائیه ای علیه عب��اس آخوندی، وزیر 
سابق راه وشهرسازی هستند. وی اعام کرده بود: 
»اس��ناد متعددی درباره عملکرد آقای آخوندی 
در اختی��ار نمایندگان اس��ت که همین اس��ناد 
دلیل امضای طرح استیضاح وی توسط بسیاری 
از نمایندگان از جریانات مختلف ش��د. اس��ناد را 
جمع آوری ک��رده و در اختیار ق��وه قضائیه قرار 
می دهیم تا دستگاه قضایی به اتهامات مطرح شده 
درباره آخوندی رسیدگی کند؛ امروز مردم شکایات 
متعددی از وزارت راه وشهرس��ازی بویژه در حوزه 

مسکن دارند که وزیر باید پاسخگوی آنها باشد«.

10 هزار میلیارد برای افزایش 
حقوق کارکنان و کارگران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید  
۱۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری، 
حقوق ه��ا و دس��تمزدها و خدم��ات بیم��ه ای 
تخصیص یافت. محمدرضا پورابراهیمی داورانی 
در گفت وگ��و ب��ا خانه مل��ت، درب��اره افزایش 
حقوق ها در س��ال آینده اظهار داشت: با توجه 
به اینکه بخش��ی از درآمدهای بودجه ای کشور 
وابس��ته به سرفصل منابع نفتی است و به دلیل 
افزای��ش قیمت جهانی نف��ت در ماه های اخیر، 
پیش بین��ی ای که از س��یر افزای��ش قیمت در 
م��اه آینده وج��ود دارد و همچنین تس��عیر ارز 
در اقتصاد کش��ور، آن چیزی که اتفاق می افتد 
این است که بخش��ی از درآمد ریالی کشور در 
حوزه نفت افزایش پی��دا می کند. وی ادامه داد: 
در حال حاضر در قانون بودجه امس��ال عددی 
که برای تس��عیر ارز در نظر گرفته شده حدود 
4 هزار  تومان است. وی تصریح کرد: پیش بینی 
 می شود با در نظر گرفتن شرایط تحریمی حدود 
5۰ میلی��ارد دار نفت بفروش��یم.  وی توضیح 
داد: البته با اعمال جدا کردن ۱4/5 درصد سهم 
وزارت نفت از مجموع فروش نفت، با جدا کردن 
سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی و تعدیل 
میزان فروش به دلیل تحریم، 3۰  میلیارد دار 

خالص منابع ارزی  از دار محقق می شود. 

خانه

۳اقتصاد

گ�روه اقتص�ادی: آن روز که محمد ش��ریعتمداری، 
وزیر س��ابق صنعت، معدن و تج��ارت به عنوان وزیر 
رای اعتم��اد گرفته در وزارت صم��ت جای گرفت، 
خطاب به خودروس��ازان هشدار داد: شما تنها زمانی 
می توانی��د با وزارت صنعت کن��ار بیایید که حداقل 
کف اس��تانداردهای تولید خ��ودرو را رعایت کنید. 
شریعتمداری ادامه داد: در دوره زمانبندی معینی با 
خودروسازان این موضوع را بدون هیچ رودربایستی 
مطرح می کنی��م که رعایت 55 اس��تاندارد صنعت 
خودرویی حداقل و کف انتظار است. وی در آن روزها 
با یادآوری تحریم های ظالمانه خاطرنش��ان کرد: در 
دوره ای ما محدودیت های تحریم را داشتیم و امروز 
دیگر تابو شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای 
ایمنی مسأله ای غیرقابل گذشت است و نمی توانیم 
بر س��ر ایمنی م��ردم معامله کنیم. وی با تش��کر از 
هموطنان مان که صبورانه کیفی س��ازی خودروهای 
وطن��ی را تحمل کردند تا اینک��ه امروز محصوات 
ایرانی روانه بازارهای هدف خارجی شود، تصریح کرد: 
البته تولید داخل که تضمین کننده اشتغال هم است، 
اهمیت دارد اما باید مطمئن باشیم خودرویی که در 
اختیار مردم می گذاریم حداقل تاثیر را در تصادفات 
منجر به مرگ و قطع نخاع و آسیب های جسمی دارد.  
شریعتمداری همچنین با تمجید از اقدام نعمت زاده 
ک��ه بر تعهد رن��و در فروش محصول مش��ترک در 
چارچوب بازاریابی شبکه جهانی این شرکت فرانسوی 
تاکی��د کرده بود، گفت: طرف ه��ای خارجی بخوبی 
می دانند در منطقه کشوری جز ایران وجود ندارد که 
اینگونه پایه های صنعتی قدرتمندی در تولید خودرو 
داشته باشد. وی با تاکید بر ضرورت مشارکت با دنیای 
پیشرفته، البته با حفظ منافع ایران گفت: قراردادها 
باید با دقت تنظیم شود، چون تعهد طرفینی ایجاد 

می کن��د و پ��س از انعقاد به س��ختی می ت��وان آن 
را ب��ر هم زد. وی تصریح ک��رد: بنابراین تعهد طرف 
خارج��ی در تامین قطع��ات از داخل باید جزء ثابت 
قراردادهای تنظیمی بین ایران و دنیای خارج باشد و 
در قراردادهای پیشین هم اگر ضعف هایی وجود دارد 

با مذاکره، نقیصه را رفع می کنیم.
 از آن روز، ماه ها گذش��ته؛ شریعتمداری نه تنها 
نتوانس��ت به تعهداتش پایبند بمان��د، بلکه حریف 
خودروس��ازان هم نشد و آنها هشدارهایش را جدی 
نگرفتند. کیفیت تغیی��ری نکرد و بدتر از  آن عرضه 
قطره چکانی خودرو، تعادل بازار را به هم زد و باز هم 
وزیر صمت نتوانست در مدت حضورش در ساختمان 
سمیه، بازار عرضه خودرو را سامان ببخشد. براستی 
وزرای صنعت، معدن و تجارت تا چه اندازه می توانند 
از خودروسازان داخلی حساب کشی کنند و مغلوب 

دعوا با آنها نشوند؟ 
Ŷ رحمانی: به تعهدات تان عمل کنید

ح��ال ک��ه رض��ا رحمان��ی، قائم مق��ام س��ابق 
ش��ریعتمداری در چرخه تغییر و تح��وات کابینه 

روحانی به جای وی نشسته است، روز گذشته در مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به خودروسازان 
هشدار داد: خودروسازان باید به تعهدات شان در برابر 
کس��انی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل 
کنند. رحمانی افزود: برخ��ی خودروها تا 9۰ درصد 
قطعات شان تولید داخل اس��ت و باید خودروسازان 
روی س��اخت این خودروها تمرکز کنند. وی سهم 
خودرو از صنعت کشور را حدود ۱8 درصد اعام کرد 
و گفت: بر اساس آخرین تصمیم، ستاد تنظیم بازار 
مأموریت قیمت گ��ذاری خودروها را بر عهده گرفته 
اس��ت، بنابراین قیمت گذاری جدید خودروها 2 ماه 
پیش صورت گرفته و اباغ ش��ده است اما اجرای آن 
نیازمند تمهیدات و مقدماتی است. وی با بیان اینکه 
برای اجرای طرح ملی تولید، 3۰ هزار میلیارد تومان 
اباغ ش��ده که تاکنون جذب نش��ده است، تصریح 
کرد: همکاری بانک ها با تولیدکنندگان خوب است 
اما به علت نی��از واحدهای تولی��دی باید همکاری 
بیشتری وجود داشته باش��د. رحمانی با بیان اینکه 
تولید محصوات پتروشیمی در کشور دوبرابر مصرف 

داخلی است، افزود: درخواست محصوات پتروشیمی 
در 6 ماه نخست امس��ال 33۰ درصد افزایش یافته 
که طبیعی نیس��ت. وی افزود: از جمله فرصت های 
تحریم این است که شناخت بیشتری از توانایی ها و 
ظرفیت های خود به دست می آوریم. رحمانی گفت: 
به هنگام تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قول دادیم در زمینه صادرات از صدور بخشنامه های 
پی درپ��ی و جدید خودداری کنیم. وی با بیان اینکه 
 س��ال گذش��ته س��ازمان حمایت مصرف کنندگان
 3 میلیون و 6۰۰ هزار بازرس��ی انجام داد، افزود: در 
7 ماهه امسال بیش از 2 میلیون بازرسی انجام شده 
است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: 
سامانه انبارها ایجاد شده و هم اکنون 53۰ هزار انبار 

در سراسر کشور در آن ثبت شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نخس��تین دس��تور خ��ود برای 
حذف مدیران چندش��غله در وزارت تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی را صادر کرد. به گزارش تس��نیم، 
محمد ش��ریعتمداری در نخس��تین دستور خود 
حذف مدیران چندشغله در وزارت تعاون را صادر 
کرد. براس��اس این دستور، س��یدتقی نوربخش، 
مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی و جمش��ید 
تقی زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
مأموریت یافتند نس��بت به اجرای دستور حذف 

مدیران چندشغله س��ازمان های تابعه خود ظرف 
7 روز کاری اق��دام کرده و اس��تعفای این مدیران 
از هیات مدیره ش��رکت های تابعه سازمان تأمین 
اجتماع��ی و صندوق بازنشس��تگی کش��وری را 
اجرایی کنند.  متن دستور شریعتمداری به شرح 
زیر است: بی ش��ک یکی از مطالبات جدی مردم، 

اجرای صحیح، دقیق و بدون تبعیض قوانین است، 
بر این اساس ضرورت دارد ماده 24۱ ایحه قانونی 
اصاح قسمتی از قانون تجارت که تأکید می دارد 
»هیچ فردی نمی تواند اصالت��اً یا به  نمایندگی از 
ش��خص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت 
که تمام یا بخش��ی از سرمایه آن متعلق به دولت 

و نهاد ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی می باشد، 
به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منصوب 
گردد« با حساسیت و جدیت اجرایی شود. لذا ازم 
است افرادی که مدیرعامل و یا عضو هیات مدیره 
شرکت های تابعه بوده و مشمول قانون فوق الذکر 
نیز می باشند در راستای اجرای این قانون حداکثر 
ظرف مدت 7 روز کاری استعفای خود را به صورت 
مکتوب به مسؤول ذی ربط اعام و تصویر آن را به 
حوزه وزارتی این وزارتخانه و دبیرخانه هیات امنا 

ارسال کنند.

وطن امروز  شماره ۲۵۸۲ چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

آیا وعده های رضا رحمانی در حوزه خودرو به اجرا در می آید؟

هشدارهای وزیر جدید به خودروسازان بدقول

نما
هشدارهای بی نتیجه!

تدقیق در هشدارهای ۲ وزیر سابق و جدید بیانگر آن است که در پایان ماجرا آنچه باقی می ماند استیصال 
و زی�ان انبوه مصرف کنن�دگان از قراردادهای خرید خ�ودرو و عدم پایبندی خودروس�ازان به تعهدات 
فروش شان است. نمونه بارز آن بخشنامه تحویل پراید و تیبا به جای ساندرو استپ وی به خریداران این 
خودرو از سوی گروه خودروسازی سایپا است. از آن زمان که شریعتمداری با پافشاری بر عقد قراردادهای 
دقیق با خودروسازان خارجی از اجرای تعهدات ایشان سخن می گفت تا اکنون که شرکت رنوی فرانسه با 
اجرای تحریم ها حضورش را در ایران نه تعلیق که تحریم کرده و از ایران رفته است، نتیجه اش آن شده که 
سایپا دیگر نمی تواند ساندرو استپ وی تولید و به تعهداتش عمل کند، بنابراین نه آن قرارداد با خارجی ها 
دقیق بسته شد و نه خودروساز داخلی به تعهدش عمل می کند، در آخر هم این خریدار است که باید زیان 

ببیند و خودروساز در عمل اعتنایی به هشدارهای ۲ وزیر قدیم و جدید نداشته است.  

گروه اقتصادی: ممنوعیت خرید 
و فروش خیابانی ارز موجب شده 
تعداد بازداش��تی های اخیر دال ها افزایش یابد و 
همزمان نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته است. 
اوایل بهمن ماه س��ال گذشته بود که قیمت دار 
ناگهان خود را در کانال 4۰۰۰ تومان دید، پیش 
از آن در بدتری��ن ش��رایط قیمت دار به بیش از 
38۰۰ تومان نمی رسید. رئیس کل بانک مرکزی 
وقت ب��ه مردم پیش��نهاد می  ک��رد دار نخرند، 
رئیس جمهور هم به مردم گفته بود نگران قیمت 
دار نباشند اما دیری نپایید که تا پایان بهمن ماه 
قیم��ت دار به 49۰۰ تومان رس��ید. با توجه به 
اهمیت این موضوع که قیمت دار نباید سد روانی 
5۰۰۰ تومان را رد کند، نیروی انتظامی وارد بازار 
ارز شد تا برای نخستین بار در دوران تدبیر و امید 
ش��اهد ماموران نیروهای انتظامی در بازار باشیم. 
به گ��زارش »وطن امروز«، برخ��ورد گازانبری با 
دال ها و صرافی های غیرمج��از از 25 بهمن ماه 
 س��ال گذشته و با دس��تگیری 9۰ دال و پلمب 
۱۰ صرافی شروع شد؛ موضوعی که 26 فروردین 
تیتر یک اغلب روزنامه ها ش��د. س��ردار حس��ین 
رحیمی، رئیس پلیس پایتخ��ت در همان روزها 
ب��ا اعام این خبر، گفت: ب��ا رصد اطاعاتی طی 
روزه��ای گذش��ته همکارانم در پلی��س آگاهی 
تهران ب��زرگ با همکاری پلیس های یگان امداد، 
پیشگیری و امنیت تا این لحظه 9۰ نفر از داان 
و اخالگران بازار ارز را دستگیر کرده و همچنین 
ط��ی این م��دت ح��دود 5۰۰ هزار قطع��ه انواع 
و اقس��ام ارز کشف و ضبط ش��ده است. رحیمی 

تصریح کرد: تا این لحظه ۱۰ 
صرافی غیرمج��از که عامل 
ای��ن بی نظمی ب��وده، پلمب 
ش��ده و ۱6 واحد صرافی نیز 
در بررسی های پلیس اماکن 
به همراه همکارانم و با حضور 

کارشناسان بانک مرکزی تذکر گرفته اند.
چند ساعت بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری 
صداوسیما به نقل از یک منبع آگاه تعداد داان 
بازداشت ش��ده را 2۰۰ نفر اعام کرد؛ موضوعی 
که با توجه به مش��اهدات خبرنگاران به واقعیت 
نزدیک ت��ر بود. ای��ن مق��ام آگاه گفته ب��ود: در 
برخوردهای قانونی با س��وداگری مخرب در بازار 
ارز 755 حساب داان ارزی با گردش مالی 2۰ 
هزار میلیارد تومانی بلوکه و مس��دود شد. وی با 
اشاره به نوسانات بازار ارز، گفت: مجموع گردش 
مالی این حس��اب ها نزدیک به 2۰ هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت و این اقدامات در آینده نیز به 
صورت جدی ادام��ه خواهد یافت و مجازات های 
سنگینی گریبان سوداگران و تخریب گران بازار را 

خواهد گرفت. 
Ŷ دستگیری ۳۹ دال در ابتدای سال

بعد از دس��تگیری های بهمن ماه، قیمت دار 
کاهش نسبی در بازار داشت اما در میانه اسفندماه 
دار نه تنها سد 5۰۰۰ تومان را رد کرد بلکه وارد 
کانال 6۰۰۰ تومان ش��د. جهش اصلی بعد از آن 

و بع��د از تعطی��ات ن��وروز 
س��ال 97 رخ داد، زمانی که 
دار به 7۰۰۰ تومان رسید. 
همین موضوع باعث ش��د تا 
دوباره نی��روی انتظامی وارد 
بازار ش��ود. دس��تگیری های 
فروردی��ن ام��ا به نس��بت دس��تگیری بهمن در 
حجم کوچک تری رخ داد. سعید منتظرالمهدی، 
س��خنگوی نیروی انتظامی در این باره گفت: 8۰ 
صرافی غیرمجاز پلمب و 7۰ صرافی دیگر اخطار 
دریافت کردند. وی اظهار کرد: در 6 روز گذش��ته 
8۰ صرافی غیرمجاز شناس��ایی و پلمب شد و به 
بیش از 7۰ صرافی که مدارک آنها از طریق بانک 
مرکزی تایید نش��ده ب��ود فرصت و اخطار پلمب 
داده شد. وی ادامه داد: همچنین 39 نفر از داان 

و سوداگران بازار ارز شناسایی و دستگیر شدند.
Ŷ دستگیری ۸۵ دال در مهرماه

دس��تگیری  داان ظ��رف نزدیک ب��ه 5 ماه 
متوقف ب��ود تا اینکه ب��ار دیگر در مهرم��اه و با 
اوج   گی��ری قیم��ت دار و رس��یدن آن به کانال 
۱9 هزار تومان دوباره از س��ر گرفته شد. فرمانده 
انتظام��ی پایتخت در 24 مهرم��اه گفت: در یک 
هفت��ه اخیر 85 نفر از داان بازار س��که و ارز را 
دس��تگیر کردیم. وی تصریح کرد: در مجموع از 
این افراد 24۰ هزار دار، ۱75 هزار دینار، 5875 
لیر، 452۰ یورو و حدود 8 کیلو طای آب ش��ده 

کش��ف ش��د. به گفته وی این افراد با استفاده از 
دس��تگاه کارتخ��وان در خیابان و می��دان اقدام 
و فض��ای ملتهبی ایج��اد کرده اند، هن��وز دنبال 
دستگیری این افراد هس��تیم، با تمام سوداگران 

در حوزه ارز و دار برخورد می شود.
Ŷ دستگیری ۱۳۰ دال ارزی در آبان

بنا بر این گزارش، دیروز 22 آبان باز هم رئیس 
پلیس تهران خبر از دس��تگیری تعداد دیگری از 
داان داد و گف��ت: طی 4 مرحل��ه عملیات در 
میدان فردوسی، خیابان سبزه میدان و منوچهری، 
۱3۰ دال ارزی دس��تگیر و ب��ا حکم قضایی به 
زندان اعزام ش��دند. وی ادام��ه داد: بانک مرکزی 
در تمام نقاط این محدوده ها اطاعیه زده اس��ت 
که خری��د و فروش ارز در خیابان ممنوع اس��ت 
و چنانچه کس��ی اقدام به خری��د و فروش ارز در 
خیاب��ان کند، جرم مرتکب ش��ده اس��ت. رئیس 
پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: پلیس با تمام 
ق��درت از خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز 
حمایت می کند و همچنین برخورد با مفس��دان 
اقتصادی با هماهنگی قوه قضائیه بش��دت دنبال 
می شود. دس��تگیری های اخیر فضای بازار ارز را 
کاما امنیتی کرده اس��ت و خرید و فروش ارز به 
صورت پنهانی صورت می گیرد. داان هم دیگر 
ترجیح می دهند خودشان را نشان ندهند و اغلب 
معامات خود را به صورت تلفنی انجام می دهند. 
ب��ا وجود اینکه این ش��رایط به ص��ورت طبیعی 
نمی توان��د طوانی مدت پایدار باش��د اما به نظر 
می رسد در شرایط حساس کنونی تنها راه کنترل 

قیمت ارز همین بگیر و ببندها باشد.

ورود قیمت دار به کانال ۱۳ هزار تومان
دال ها در بازداشتگاه ها!

شریعتمداری ضرب ااجل تعیین کرد
حذف مدیران دوشغله  از مجموعه وزارت کار 

ارز

شستا

دستمزد

قیمت برخی خودروهای داخلی
بازارکارخانهنوع خودرو

۲۲.۴۹۲.۰۰۰۳۷.۵۰۰.۰۰۰پراید ۱۱۱
۲۲.۷۹۰.۰۰۰۳۴.۰۰۰.۰۰۰پراید ۱۳۱
۲۳.۴۰۰.۰۰۰۳۳.۵۰۰.۰۰۰پراید ۱۵۱

۲۷.۵۷۰.۰۰۰۳۹.۵۰۰.۰۰۰تیبا صندوقدار
۳۰.۳۸۹.۰۰۰۴۴.۵۰۰.۰۰۰تیبا ۲

۳۲.۹۴۴.۶۰۰۵۴.۵۰۰.۰۰۰پژو ۴۰۵ 
SLX ۳۵.۱۰۵.۹۰۰۵۹.۵۰۰.۰۰۰پژو

۳۴.۷۴۵.۲۰۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰پژو ۴۰۵ دوگانه سوز
۴۰.۵۹۵.۷۰۰۶۸.۵۰۰.۰۰۰پژو پارس 

۴۲.۴۸۱.۰۰۰۷۸.۵۰۰.۰۰۰پژو پارس TU۵ کاس ۱۳
۲۰۶۳۶.۲۸۶.۰۰۰۵۹.۷۰۰.۰۰۰ تیپ ۲
۲۰۶۴۱.۹۴۲.۰۰۰۷۱.۵۰۰.۰۰۰ تیپ ۵

V۸ ۲۰۶۴۲.۷۶۳.۱۰۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰ صندوقدار
LX ۳۳.۵۳۵.۴۰۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰سمند
EF۷ ۳۴.۳۳۸.۲۰۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰سمند

۳۶.۶۱۶.۰۰۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰سمند دوگانه سوز کاس ۱۶
۴۶.۹۸۹.۴۰۰۷۹.۰۰۰.۰۰۰دنا دنده دستی

۵۳.۲۶۵.۸۰۰۱۰۳،۰۰۰.۰۰۰دنا پاس اتوماتیک
۲۰۷۴۷.۱۲۸.۳۰۰۹۲.۰۰۰.۰۰۰ دنده دستی
۲۰۷۵۴.۳۶۱.۹۰۰۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ اتوماتیک
۱۱۳،۰۶۲،۰۰۰۲۰۶،۰۰۰،۰۰۰سراتو با آپشن

۶۱،۰۰۰،۰۰۰۱۳۷،۰۰۰،۰۰۰ساندرو استپ وی
۵۲،۰۰۰،۰۰۰۸۷،۰۰۰،۰۰۰اچ سی کراس
S۷ ۱۰۴،۳۱۳،۰۰۰۲۰۷،۰۰۰،۰۰۰هایما
S۵ ۹۸،۶۴۰،۰۰۰۱۷۲،۰۰۰،۰۰۰هایما
۷۴،۹۵۲،۰۰۰۱۲۹،۰۰۰،۰۰۰چانگان

۴۸،۲۶۴،۰۰۰۸۸،۰۰۰،۰۰۰پارس تندر

تجارت

ت
ن اس

وما
 به ت

ت ها
قیم



درمانسامتآب و هوارسانه
پایان کار دومین همایش سواد رسانه ای 

دومین همایش سواد رسانه ای و 
اطاعاتی که با موضوع »خانواده« 
با حضور اس��اتید دانش��گاهی و 
کارشناسان رسانه از 19 آبان ماه 
در س��الن همایش ه��ای وزارت 

ارشاد آغاز شد در  آیینی به کار خود پایان داد.
ب��ه گ��زارش »وط��ن ام��روز«، ای��ن همایش با 
محورهای »س��واد رس��انه ای و اطاعاتی، خانواده و 
توانمندسازی«، »سواد رسانه ای و اطاعاتی، خانواده و 
سبک زندگی«، »سواد رسانه ای و اطاعاتی، خانواده و 
آموزش« و »سواد رسانه ای و اطاعاتی، خانواده، دین 
و اخ��اق« برگزار ش��د. در  آیین پایانی این همایش 
پ��س از قرائت بیانیه هی��ات داوران 5 فیلم برگزیده 
جشنواره فجر سال گذشته با موضوع سواد رسانه ای 
با عناوین »خجالت نکش«، »اتاق تاریک«، »به وقت 
شام«، »جشن دلتنگی« و »اتاری« را شایسته تقدیر 
شدند و از این میان فیلم »جشن دلتنگی« به عنوان 
منتخ��ب داوران به تهیه کنندگی علی قائم مقامی و 

کارگردانی پوریا آذربایجانی تقدیر شد.

سامانه بارشی جدید در راه ایران
مدی��رکل پیش بینی و هش��دار 
سریع سازمان هواشناسی ضمن 
اش��اره به کاهش فعالیت سامانه 
بارش��ی در ش��مال غرب و غرب 
کشور از ورود سامانه بارشی جدید 

از جنوب غرب و غرب به کشور خبر داد.
احد وظیفه به ایسنا گفت: فعالیت سامانه بارشی 
در س��واحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و 
بخش هایی از مرکز و غرب کش��ور تداوم می یابد و 
بتدریج از میزان ابرناکی و بارش در ش��مال غرب و 

غرب کاسته می شود.
وی با اش��اره به اینکه برای مناطقی از ش��مال 
شرق کشور هم بارش پراکنده پیش بینی می شود، 
گفت :  بعدازظهر چهارشنبه سامانه بارشی دیگری از 
سمت جنوب غرب و غرب وارد کشور می شود و ابتدا 
در جنوب غرب سپس در دامنه های زاگرس مرکزی 
و ش��مالی همچنین غرب کشور و از اواخر وقت در 
دامنه ه��ای جنوبی البرز مرک��زی و غربی، زاگرس 

شمالی و مرکز کشور باعث بارندگی خواهد شد.

ثبت درخواست انتقال دانشجویان پزشکی
س��امانه انتق��ال برای اخ��ذ زمان 
مصاحب��ه دانش��جویان متقاضی 
انتق��ال از دانش��گاه های خارج به 
دانشگاه های داخل کشور در گروه 
علوم پزشکی از 15 آبان فعال شده 
است. به گزارش »وطن امروز«، دانشجویان متقاضی 
انتقال از دانش��گاه های خارج به دانشگاه های داخل 
کش��ور باید برای تکمیل مدارک و ثبت درخواست 
خ��ود به س��امانه نقل و انتقال مراجع��ه کنند. پیرو 
اطاعی��ه ۴ مه��ر 9۷ مبن��ی بر ض��رورت تکمیل 
مس��تندات در س��امانه انتقال دانش��جویان، سامانه 
انتقال مرکز خدمات آموزش��ی وزارت بهداشت برای 
اخذ زمان مصاحبه برای دانش��جویانی که ش��رایط 
اولیه انتقال را دارا هستند از تاریخ 15 آبان 9۷ فعال 
ش��ده است. با توجه به اینکه انتخاب زمان مصاحبه 
توس��ط دانش��جو از طریق این س��امانه میسر است 
 تمام متقاضیان، نسبت به تکمیل پرونده به آدرس:

  http://mohed.behdasht.gov.ir/EducationServicePortal
مراجعه کرده و پرونده خود را تکمیل کنند.

راه اندازی اورژانس ریلی در کشور
رئی��س کمیته بهداش��ت و 
درم��ان اربعی��ن گف��ت: همانند 
ریلی  اورژانس  اورژانس هوای��ی، 
نیز در کش��ور راه اندازی می شود، 
تفاهمنام��ه آن ب��ا راه آهن امضا 
شده و قرار است 30 واگن ریلی کشور به تجهیزات 

اورژانس مجهز شود.
به گزارش ایرنا، پیرحس��ین کولیون��د به ایرنا 
اف��زود: همچنین ب��ا تفاهمنامه ای ک��ه با متروی 
ته��ران و پدافن��د غیرعامل انج��ام داده ای��م قرار 
اس��ت از امکان��ات و تجهیزات مترو ب��رای انتقال 
مصدوم��ان به بیمارس��تان   هایی ک��ه دارای مرکز 
تروما هس��تند، استفاده کنیم. همچنین قرار است 
32 پ��د بالگرد در تهران ایجاد ش��ود. وی گفت: از 
آمبوانس  های خصوصی راضی نیس��تم و در حال 
تدوی��ن آیین نامه ای برای تصحی��ح برخی قوانین 
آمبوانس  ه��ای خصوصی هس��تیم و پس از اباغ 
آنها نظارت جدی ب��ر فعالیت های آمبوانس  های 

خصوصی داریم. 

اجتماعي 0 4

رئیس سازمان جوانان هال احمر اعام کرد
 توزیع هزار بسته لوازم التحریر

میان زلزله زدگان

رئیس سازمان جوانان هال احمر اقدامات این 
س��ازمان در مناطق زلزله زده کرمانشاه را تشریح 
ک��رد و گفت: 1۷ هزار بس��ته لوازم التحریر میان 

دانش آموزان زلزله زده توزیع می شود.
به گ��زارش پان��ا، ش��هاب الدین صابونچی با 
اش��اره به اقدامات هال احمر از زمان وقوع زلزله 
۷/3 ریش��تری روز 21 آبان ماه س��ال گذشته در 
کرمانش��اه گفت: با توجه ب��ه اینکه هال احمر از 
لحاظ قانونی ام��داد و نجات، اصلی ترین تکلیف 
هال احمر اس��ت که در 2 ماه ابتدای��ی از زمان 
وقوع زلزله، جمعی��ت هال احمر تکلیف خود را 
در کنار سایر دستگاه های اجرایی انجام داده است. 
رئیس سازمان جوانان هال احمر درباره اقدامات 
این سازمان از زمان وقوع زلزله غرب کشور گفت: 
چند اقدام از س��وی س��ازمان جوانان هال احمر 
برای زلزله زدگان کرمانش��اه انجام شده است که 
هنوز هم ادامه دارد. یکی از این اقدامات، استقرار 
تیم های سحر )س��اماندهی حمایت اجتماعی و 
روان��ی( هال احمر در مناطق زلزل��ه زده بود که 
فعالیت عم��ده این تیم ها بعد از زلزله آغاز ش��د 
و اوج گرف��ت. وی گفت: همچنی��ن پس از وقوع 
زلزل��ه روز 21 آبان ماه، تیم های هال احمر که از 
اس��تان های معین اعزام ش��ده بودند تا نوروز آن 
سال فعالیت ها را در روستاها و شهرهای زلزله زده 
ادامه دادند و یکسری تیم های آموزش دیده نیز تا 
اواخر شهریورماه سال جاری در روستاها فعالیت 
داشتند و در مناطق زلزله زده نقش تسهیل گری و 
حمایت گری را ایفا کردند. صابونچی درباره فعالیت 
سازمان جوانان هال احمر برای دانش آموزانی که 
در مناطق زلزله زده کرمانش��اه هستند نیز گفت: 
500 نف��ر از دانش آموزان س��رپل ذهاب و ثاث 

باباجانی به اردوی مشهد اعزام شدند.

 اقدامات کمیته امداد
برای زلزله زدگان

کمیته امداد گزارشی از اقدامات خود در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه را اعام کرد.

به گزارش ایسنا، شامگاه 21 آبان سال گذشته 
بود که زلزله ۷/3 ریش��تری در اس��تان کرمانشاه 
باعث م��رگ صدها تن و جراحت بی��ش از هزار 
نفر شد، ده ها هزار نفر نیز به دلیل تخریب یا وارد 
شدن آس��یب جدی به خانه های شان بی خانمان 
ش��دند؛ حادثه ای که البته خیلی زود مورد توجه 
مردم قرار گرفت و حتی رکورد کمک های مردمی 
را ه��م جابه جا کرد. در این میان س��ازمان هایی 
مانند کمیته امداد امام خمینی نیز نقش محوری 
داشتند          . در بخش   هایی از گزارش عملکرد کمیته 
امداد آمده است: تامین اقام امدادی و اضطراری 
از نخستین اقدامات کمیته امداد امام خمینی)ره( 
در مناطق زلزله زده بود و در همین راس��تا آنطور 
ک��ه پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی 
گفته اس��ت، از محل کمک های جمع آوری شده 
مردم کشور به کمیته امداد تاکنون 2 هزار کامیون 
ش��امل اقام و کااهای اساسی زندگی به ارزش 
۸0 میلی��ارد تومان بین مددجویان توزیع ش��ده 
اس��ت. به گفته وی، بی��ش از ۶0 میلیارد تومان 
کمک نقدی نیز  از سوی خیران و افراد نیکوکار به 
کمیته امداد داده شده تا این مبلغ صرف ساخت 
بخشی از واحدهای مس��کونی نوساز روستایی و 
ش��هری در مناطق زلزله زده شود و بر این اساس 
12 میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکونی 
روس��تایی و 15 میلیون تومان نیز برای هر واحد 

مسکونی شهری اختصاص داده شده است.

 کاهش قیمت داروهای پیوند 
رئی��س مرک��ز مدیری��ت پیون��د و درم��ان 
بیماری ه��ای وزارت بهداش��ت از کاهش قیمت 

داروهای بیماران پیوند خبر داد.
مهدی ش��ادنوش از کاهش قیم��ت داروهای 
پیوند  خبر داد و به ایس��نا گفت: خوشبختانه با 
همراهی ش��رکت های تولیدکننده و واردکننده، 
قیم��ت داروه��ای پیون��د مانن��د سل س��پت و 
مای فورتیک و پروگراف به قیمت قبل بازگش��ت 
و کاهش یافت. وی با بیان اینکه این اقدام کمک 
زیادی به بیم��اران پیوند خواهد ک��رد، افزود: با 
ای��ن اقدام بیماران پیوند ب��ا دغدغه حداقلی و با 
فرانشیزی که قبا می پرداختند، داروهای شان را 
تامین می کنند. شادنوش همچنین از تاش های 
س��ازمان غذا و دارو  تش��کر و ابراز امیدواری کرد 
با مدیریت خوب همکاران سازمان شاهد تثبیت 

بازار دارو  باشیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران خبر داد
کشف ۸۴ کیلو تریاک

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ جزئیات توقف تریلری را 
فاش کرد که مقدار ۸۴ کیلو تریاک در داخل آن 

جاسازی شده بود.
سرهنگ محمد بخش��نده به میزان اظهار 
داشت: ماموران گش��ت جاده پلیس مبارزه با 
مواد مخ��در تهران در حین گش��ت و کنترل 
خودرو ه��ای عبوری ب��ه یک دس��تگاه تریلر 
مش��کوک و خ��ودرو را تا کس��ب مجوز های 
قضای��ی برای توقف و بازرس��ی، تحت تعقیب 
غیرمحس��وس قرار می دهند. وی افزود: با اخذ 
مجوز قضایی و با رعایت موارد احتیاطی برای 
جلوگیری از اقدامات پرخطر راننده، دس��تگاه 
تریل��ر متوقف و در مرحل��ه اول ضمن تفهیم 
اتهام به متهم، نسبت به بازرسی خودرو اقدام و 
مقدار ۸۴ کیلوگرم تریاک از آن کشف شد. وی 
خاطرنشان کرد: متهم ضمن قبول مسؤولیت 
قاچاق مواد مخ��در، به همراه مواد مکش��وفه 
غیرقانونی و دس��تگاه تریلر برای سیر مراحل 

رسیدگی قضایی به مقر پلیس منتقل شد.

 جم��ال انص��اری، رئیس س��ازمان تعزیرات 
حکومتی در نشس��ت ویدئوکنفرانس با عنوان 
مرور قوانین، مقررات و فرآیندهای رس��یدگی 
به تخلف��ات درمانی، گفت: امیدواریم با ارتقای 
س��طح همکاری ها بتوانی��م گام موثری برای 
ارتقای وضع موجود در حوزه سامت برداریم. 

 علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
از توزیع استیک به نرخ دولتی میان ۸0 هزار 
تاکس��ی در تهران خبر داد و گفت: متقاضیان 
پ��س از ثبت ن��ام اینترنت��ی و دریاف��ت نوبت 
می توانند اس��تیک ها را در 3 مرک��ز واقع در 

محدوده غرب و شرق تهران دریافت کنند. 
 حسین کرم پور، نایب رئیس انجمن رادیولوژی 
ایران  با اشاره به افزایش حداقل 3 برابری قیمت 
تجهیزات رادیولوژی گفت: افزایش قیمت ارز و 
ثابت ماندن تعرفه ها  فعالیت بسیاری از مراکز 

رادیولوژی را با مشکل مواجه کرده است. 
 علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر 
ته��ران در نشس��ت تخصصی »چال��ش تأمین 
پارکین��گ در ش��هر تهران با تمرک��ز بر تأمین 
پارکینگ در بافت های فرسوده شهری«، گفت: 
بیشترین میزان نزاع هایی که به صورت رسمی 
ثبت شده یا حتی در مواردی منجر به قتل شده 
است، نزاع بر سر جای پارک بوده، از این رو تأمین 
کسری پارکینگ و جبران بخشی از این معضل از 
چند سال گذشته در دستور کار شورای اسامی 

شهر تهران و شهرداری قرار گرفته است.
 علی بیژنی، رئیس انجمن جراحان پاستیک 
و زیبایی با اش��اره به اینکه پروتز س��ینه باعث 
افزایش احتمال ابتا به سرطان نمی شود، گفت: 
بیمارانی که مبتا به سرطان سینه  بوده و عضو 
آنها تخلیه شده است، یک سال پس از درمان 
می توانند در صورتی که این سرطان در آنها عود 

نداشته باشد از پروتز سینه استفاده کرد.
 در  اح��کام جداگان��ه ای از س��وی احم��د 
تویسرکانی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس 
س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کشور، مدیران 
کل دفاتر »نظارت بر اجرای اس��ناد رس��می« 
و »نظارت بر امور مش��اوران اماک و خودرو« 
منصوب شدند. بر اساس احکام صادره از سوی 
رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور، سید 
صادق سعادتیان به عنوان مدیرکل دفتر نظارت 
بر اجرای اسناد رسمی و حامد واعظی به عنوان 
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای امور مش��اوران 

اماک و خودرو منصوب شدند.
 محمدمیثم میثمی، مدیر فرهنگی- هنری 
شهرداری منطقه ۷ تهران و رئیس فرهنگسرای 
اندیشه درباره برپایی دوازدهمین  آیین تجلیل از 
نوگان حس��ینی گفت: امسال بیش از ۸ هزار 
نفر متقاضی از مدارس ش��هر ته��ران در  آیین 
نوگان حسینی شرکت کردند که حدود ۶00 
نفر از آنها به مرحله استانی راه پیدا کردند. وی 
افزود: در مرحله اس��تانی که ب��ا داوری کانون 
مداحان و ش��اعران  آیینی کل کش��ور برگزار 
شد، طبق ارزشیابی به عمل آمده از بین ۶00 
ش��رکت کننده، 10 نفر از هر مقطع به مرحله 
نهایی راه پیدا کرده و در نهایت در مرحله نهایی 

نفرات برگزیده مشخص شدند.
 س��یف اه ابوتراب��ی، س��خنگوی س��ازمان 
ثبت احوال کش��ور گفت: لیستی تحت عنوان 
اس��امی ممنوعه نداریم. درباره اسامی نوزادان 
لیس��تی به عنوان اسامی ممنوعه وجود ندارد، 
بلکه در سایت ثبت احوال لیستی از اسامی که 
می توان از آنها برای نامگذاری اس��تفاده کرد، 
مشخص شده است و افراد می توانند با مراجعه 
به این لیس��ت برای نوزاد تازه متولد شده اسم 

انتخاب کنند.

نبض جامعه

گ�روه اجتماعی: سرانجام پس از حرف و حدیث  های 
فراوان، در جلس��ه علنی روز گذش��ته ش��ورای شهر 
تهران، »پیروز حناچی« با 11 رأی شهردار تهران شد. 
اعضای شورای اسامی ش��هر تهران در جلسه شورا 
از می��ان 2 گزینه عباس آخون��دی و پیروز حناچی، 
شهردار جدید را انتخاب کردند.  در این رأی گیری که 
توسط هیأت رئیسه انجام شد، پیروز حناچی 11 رأی 

و عباس آخوندی 10 رأی کسب کرد.
پی��روز حناچی در ش��رایطی به عنوان ش��هردار 
پایتخ��ت انتخاب ش��د ک��ه ماحص��ل خروجی 21 
عضو اصاح طلب ش��ورای ش��هر دوره پنج��م که از 
احزاب گوناگون هس��تند، تا به امروز 3 ش��هردار و 2 
سرپرست برای شهرداری تهران بوده است. محمدعلی 
نجفی، اولین ش��هردار اصاح      طلبان به دلیل ابتا به 
بیماری اس��تعفا کرد و محمدعلی افش��انی، دومین 
شهردار انتخابی هم مشمول قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان شد و از بهشت رفتنی شد.
Ŷ رأی   گیری پرحاشیه

ای��ن در حالی اس��ت که ماجرای انتخ��اب پیروز 
حناچ��ی ب��ه عنوان ش��هردار پایتخ��ت و رقابتش با 
عباس آخوندی )کاندیدای دیگر( در روزهای گذشته 
حاش��یه  های فراوانی داشته است، حاشیه   هایی که در 
روزهای گذشته با انتشار خبری در خبرگزاری دولتی 
برنا وارد فاز تازه ای شد. خبری درباره 2 گزینه منتخب 
شورای شهر برای تصدی شهرداری تهران که مدعی 
ش��ده بود: »مراجع ذی صاح به ش��ورای شهر اعام 
کردند آخوندی و حناچی نمی توانند ش��هردار تهران 
ش��وند و باید شورای شهر تهران به دنبال گزینه  های 
دیگری برای شهرداری باشد. گفتنی است این مخالفت 

به هیات رئیسه شورای شهر منتقل شده است«. 
به باور بسیاری از کارشناسان حوزه شهری، انتشار 
این خبر بیش از پیش مهر تاییدی بر موضوع مخالفت 
دولت با شهردار شدن آخوندی بود و جالب اینجاست 
که دولت با گزینه ای مخالف بود که  5 س��ال سکان 
هدایت وزارت راه و شهرس��ازی را بر عهده داش��ت و 

دولت این مسؤولیت را به آخوندی داده بود!
Ŷ رأی شکننده آقای شهردار

از س��وی دیگ��ر رای   گیری روز گذش��ته اعضای 
شورای شهر و انتخاب پیروز حناچی به عنوان شهردار 
پایتخت هم چندان بی حاشیه نبود اما سرانجام پس از 
تمام این حاشیه ها، با رای اعضای شورای شهر حناچی 
به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد. با کمی دقت در 
ش��یوه رای   گیری و آرای اعام شده، به وضوح اجماع 
نداشتن در بدنه شورای ش��هر و شکننده بودن رای 
شهردار مشخص می شود. قبل از رای   گیری نهایی روز 
گذشته، گمانه زنی ها بر اس��اس آرای اعامی، از رای 
باای آخوندی در ش��ورای ش��هر حکایت داشت اما 

اینکه چه اتفاقی افتاد که آرا به این شکل چرخش پیدا 
کرد، خود پرسش مهمی است که تنها اعضای شورای 
شهر پاسخ آن را می دانند! در نهایت حناچی با اختاف 

یک رأی نسبت به آخوندی ، شهردار تهران شد.
البته محس��ن هاشمی، رئیس ش��ورای شهر در 
پاسخ به این پرس��ش که چرا تعداد آرای گزینه های 
شهرداری تهران در جلس��ه تغییر کرد، گفته است: 
»این موضوع به حضور نامزدهای تصدی ش��هرداری 
ته��ران در کمیس��یون های ش��ورای ش��هر ته��ران 
بازمی گردد به طوری که روز گذشته 2 نامزد تصدی 
ش��هرداری تهران آقایان آخون��دی و حناچی حضور 
پررنگی را در کمیسیون های شورا داشتند و اعضا نیز 
بحث هایی طوانی با آنها داشتند و در نهایت می توان 
گفت دلیل کاهش یا افزایش آرای نامزدها به حضور 
آنها و پاس��خ های داده ش��ده در جلسه کمیسیون ها 

بازمی گردد«.
Ŷ پیام آخوندی پس از رأی   گیری

اما عباس آخوندی پس از اینک��ه رای ازم برای 
تصدی سمت ش��هرداری تهران را کس��ب نکرد در 
کانال تلگرامی خود نوش��ت: »امروز اکثریت اعضای 
محترم ش��ورای اسامی شهر تهران دوست و همکار 
عزیزم آقای دکتر حناچی را به عنوان شهردار تهران 
برگزیدند. به ایش��ان تبریک می گویم و برای ایشان، 
ش��ورای شهر و مردم تهران آرزوی موفقیت، بهروزی 
و سربلندی دارم. من نیز یاد گرفتم که برای تغییرات 
بنیادین و مبارزه با فساد نیاز به آگاهی و یکپارچگی 
بیشتر است. امروز آغاز یک راه است. برای ایران از پای 

نمی نشینیم«.
Ŷ در انتظار تأیید صاحیت

پس از ماجرای پرحاشیه رای   گیری شورای شهر 

و انتخاب ش��هردار تهران، صحبت از تایید صاحیت 
پیروز حناچی توس��ط وزارت کش��ور نقل محافل و 
رسانه ها ش��ده است. وزارت اطاعات هم هنوز پاسخ 
استعام حناچی را نداده است. رئیس شورای شهر 
تهران در این باره گفته است: بنده زمانی که 5 گزینه 
شهرداری تهران مشخص شدند نامه ای را به وزارت 
اطاعات برای استعام گزینه ها فرستادم که تا اان 

پاسخ نامه داده نشده است.
محسن هاش��می افزود: تاش می شود در یک 
بازه 10 روزه حکم ش��هردار جدید تهران توس��ط 
وزیر کش��ور صادر ش��ود و با توجه به توافقی که با 
افش��انی داش��ته ایم وی تا زمان ص��دور حکم در 
ش��هرداری تهران فعالیت خود را ادامه خواهد داد. 
رئیس ش��ورای در پاس��خ به این پرس��ش که آیا 
استعاماتی برای گزینه های نهایی شهرداری تهران 
)5 نفر( گرفته ش��ده بود؟ گفت: م��ن در آن زمان 
اسامی 5 گزینه تصدی شهرداری تهران را به وزارت 
اطاعات برای استعام فرستادم که هنوز پاسخ ازم 
داده نشده است و ما در انتظار پاسخ مکتوب وزارت 

کشور هستیم. 
وی گفت: پیش بینی ما و گمانه زنی ها این است 
که مش��کلی برای صدور حکم حناچی، ش��هردار 
منتخب تهران توس��ط وزارت کشور نباشد اما در 
هر صورت باید منتظر پاس��خ نهایی از س��وی این 

وزارتخانه و صدور حکم شهردار جدید باشیم.

آژیر
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رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد
15 آذر، آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد
جزئیات مدت زمان سربازی در شرایط گوناگون

گروه اجتماعی: رئیس س��ازمان 
بازرس��ی کل کش��ور با اشاره به 
اختافات پیش آمده در تفسیر زمان اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: آخرین روزی 
که بازنشستگان برای ترک خدمت فرصت دارند، 

15 آذر اس��ت. ناصر س��راج 
درباره اختاف پیش آمده در 
ارتب��اط با زمان اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان 
ب��ه مهر گفت: 31 ش��هریور 
این قانون در روزنامه رسمی 

درج ش��ده و طبق قان��ون 15 روز بعد یعنی 15 
مه��ر قابلیت اجرا دارد. اما این قانون یک فرجه 2 
ماهه را تعیین کرده است که با این احتساب 15 
آذر قابل اجرا خواهد بود. وی افزود: اختافاتی بین 
مدیران اجرایی و ما در ارتباط با زمان اباغ قانون 

وجود داش��ت به طوری ک��ه آنها معتقدند ماک 
تاریخ 2۶ ش��هریور یعنی زمان اباغ به س��ازمان 
استخدامی است. در اینجا تفسیر به نفع ذی نفع 
اس��ت، بنابراین 15 آذرماه آخرین روزی است که 
بازنشستگان جهت ترک پست خود فرصت دارند. 
رئیس س��ازمان بازرسی کل 
کشور با تاکید بر اینکه باید 
حرمت بازنشس��تگان حفظ 
شود، گفت: این ترک خدمت 
نباید طوری باشد که زحمت 
بازنشس��تگان نادیده گرفته 
شود؛ در حال حاضر قانون وضعیت ترک پست را 
تعیین کرده است و باید مشموان تا تاریخ مذکور 
ترک پست کنند، با این وجود نهادها و سازمان  های 
مختلف باید تشکر و تقدیر از بازنشستگان را هم 
لحاظ کنند تا بعد اخاقی موضوع هم لحاظ شود.

گ�روه اجتماع�ی: رئی��س اداره 
س��رمایه انس��انی س��رباز ستاد 
کل نیروهای مس��لح گفت: طبق ماده ۴ ستادکل 
نیروهای مسلح می تواند خدمت وظیفه عمومی را 
افزایش ی��ا کاهش دهد که در حال حاضر خدمت 

سربازی در جمهوری اسامی 
1۸ تا 2۴ ماه است.

سردار موسی کمالی درباره 
مدت خدمت دوره ضرورت به 
ف��ارس اظهار داش��ت: طبق 
قانون خدمت وظیفه عمومی، 

مدت خدمت دوره ضرورت 2۴ ماه است. وی تصریح 
کرد: کل مدت سربازی در ایران 30 سال است که 
به ۴ دوره ض��رورت، احتیاط، ذخیره اول و ذخیره 
دوم تقسیم می ش��ود. وی مدت دوره ضرورت را 2 
سال دانس��ت و گفت: همه افراد ذکور از 1۸ تا 51 

سالگی در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی اند؛ 
چه افرادی که خدمت کرده ، چه کسانی که معافیت 
گرفته ان��د. وی  به م��اده ۴ پرداخت و تصریح کرد: 
طبق ماده ۴ ستادکل نیروهای مسلح می تواند مدت 
خدمت س��ربازی را افزایش یا کاهش دهد؛ بر این 
اساس در حال حاضر خدمت 
در جمهوری اسامی ایران 1۸ 
تا 2۴ ماه است. سردار کمالی 
اع��ام کرد: خدم��ت وظیفه 
عموم��ی در مناط��ق امنیتی 
1۸ م��اه و در مناطق محروم 
19 ماه اس��ت. کمالی خاطرنشان کرد: خدمت در 
س��ایر مناطق کشور 21 ماه اس��ت اما خدمت در 
دستگاه های دولتی جز یگان های حفاظت 2۴ ماه 
بوده و خدمت در یگان حفاظت نیز عادی به حساب 

می        آید و 21 ماه است.

نظام وظیفهچهره روز

 پیروز حناچی با 11 رأی در مقابل 10 رأی عباس آخوندی، توسط شورای شهر پنجم
به عنوان سومین سکاندار شهرداری پایتخت در کمتر از 14 ماه انتخاب شد

رأی شکننده به سومین شهردار

نمای نزدیک
پیروز حناچی کیست؟

پیروز حناچی که در حال حاضر معاون شهرسازی شهرداری تهران است، تحصیلکرده 
و مدرس رشته شهرسازی است و پیش از این هم برای شهردار شدن کاندیدا شده بود 
اما موفق نش�د. وی پیش از این معاون فنی و عمرانی ش�هرداری تهران بود که با روی 
کارآمدن افشانی در شهرداری تهران، ایرج معزی سکان دار معاونت فنی شد و حناچی 
به معاونت شهرسازی کوچ داده شد. حناچی در فاصله سال  های 80 تا 84 معاون معماری 
و شهرسازی وزارت راه بوده است. وی با حکم روحانی، به عنوان یکی از 4 عضو حقیقی شورای عالی میراث 

فرهنگی کشور منصوب شده است.

کوتاه و گویا
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 اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس
  در مصاحبه  با »وطن امروز« گفته اند با توجه به قطعی بودن

  ترجمه اشتباه وزارت خارجه برای CFT   این ایحه 
با ترجمه جدید باید مجدداً در مجلس به رأی گذاشته شود

تقلب؟!

بهزاد مهرکش: بعد از آنکه ش�ورای نگهبان ایرادات بیست ودوگانه ایحه 
CFT را به مجلس شورای اسامی اعام و در نتیجه عنوان کرد این ایحه 
را تایید نکرده اس�ت، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی از وجود ایراد 
 CFT خبر داد. کدخدایی نوش�ت: در CFT ترجمه ای نیز در متن ایحه
واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه ای 
وجود ندارد. اکنون باید س�وال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ 
البته اش�تباه ترجمه ای تنها به همین موضوع ختم نمی ش�ود و در موارد 
مشابه دیگر یعنی پالرمو و متن ترجمه شده برجام نیز تکرار شده بود. یعنی 
دولت تاکنون 3 ایحه مهم را با ترجمه غلط برای نمایندگان ارسال کرده 
است. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با »وطن امروز« 
اس�اس رای گیری درباره CFT را زیر سوال برده و تاکید دارند با توجه به 
اینکه متن تصویب شده با متن اصلی متفاوت است، ایحه تصویب شده  
نیز اساس�ا موضوعیتی ندارد. نکته قابل توجه اینکه در کنار وزارت امور 
خارجه، مرکز پژوهش های مجلس که وظیفه قانونی تایید صحت ترجمه 
لوایح و طرح ها را دارد و بر اساس اظهارنظر نمایندگان، رئیس آن از افراد 
بس�یار نزدیک به علی اریجانی اس�ت، صحت متن ترجمه شده را کاما 
تایید کرده است. یعنی همان متنی که سخنگوی شورای نگهبان عنوان 
کرده در آن غل�ط امایی وجود دارد. برخی نمایندگان مجلس هم تاکید 
کرده ان�د با توجه به تکرار ترجمه های غلط، آن هم در لوایح مهمی که به 
سرنوشت کشور مربوط می شود، احتمال تعمد در این قضیه وجود دارد و 

به نظر می رسد جریان نفوذ در این زمینه نقش آفرینی کرده است. 

جواد کریمی قدوس��ی، عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی در گفت وگو با »وطن امروز«، درباره 
اظهارات سخنگوی ش��ورای نگهبان مبنی بر وجود غلط ترجمه ای 
در ایح��ه CFT گفت: موضوع عدم تطبیق ترجمه با متن در موارد 
مختلفی بویژه در موضوعات مربوط به برجام و ارسال لوایح تکرار شده 
اس��ت. وی ادامه داد: جای تاسف اینجاس��ت که مرکز پژوهش  های 
مجلس هم بر اس��اس وظیفه ای که دارد این لوایح را بررسی می کند 
و یکی از موارد بررس��ی هم تطبیق لوایح و طرح ها با قوانین اس��ت 
و اینک��ه صحت ترجمه را هم بررس��ی و ب��رای ما مکتوب می کنند. 
کریمی قدوسی به نظر مرکز پژوهش  های مجلس در این زمینه اشاره 
و تصریح کرد: اتفاقا در جمع   بندی مرکز پژوهش ها درباره CFT بنده 
دقت کردم و دیدم نوشته است ترجمه با متن منطبق است بنابراین 
باید از مرکز پژوهش ها هم در این زمینه سوال شود. عضو کمیسیون 

امنیت ملی مجلس بیان ک��رد: البته درباره آن مواردی 
که در ترجمه اشکالی وجود دارد و منطبق با اصل متن 
نیست باید نظرات ش��ورای نگهبان را به صورت دقیق 
دریافت کنیم چون از مواردی است که آقای کدخدایی 

جدیدا اعام کرده است. 
نماینده مردم مشهد به بررسی موضوع در کمیسیون 
اش��اره و خاطرنش��ان کرد: یکش��نبه هفت��ه آینده در 
کمیسیون امنیت ملی با حضور اعضای شورای نگهبان 
م��ا این موضوع را بررس��ی می کنیم و قرار اس��ت کار 

کارشناسی روی ایرادات بیست ودوگانه شود که بحث ایراد در ترجمه 
و مغایرت آن با متن اصلی نیز یکی از موضوعاتی است که قرار است 
به آن پرداخته ش��ود. کریمی قدوسی در پاسخ به این سوال که آیا با 
اس��تناد به همین موارد، رای   گیری مجلس درباره CFT زیر س��وال 
است؟ گفت: قطعا همین طور است؛ چون مجلس چیزی را تصویب 
می کند که جلوی چش��مش ق��رار دارد، خب! ما آن متنی که دولت 
ترجمه کرده و فرس��تاده است را در کمیسیون امنیت ملی خوانده      و 

بررسی کرده ایم.
وی درباره رویه بررس��ی موض��وع در مرکز پژوهش  های مجلس 

گفت: همانطور که اشاره کردم مرکز پژوهش  های مجلس یک فرمتی 
دارد که بر اس��اس آن درباره این کنوانسیون ها اعام نظر می کند که 
آیا ترجمه و متن با هم منطبق اس��ت یا خیر ک��ه در این باره مرکز 
پژوهش ها تایید کرده است متن ترجمه شده مربوط به ایحه CFT با 

متن منطبق است و ایرادی به ترجمه وارد نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اینکه آیا تعمدی درباره 
این ترجمه  های غلط که پیش تر نیز درباره پالرمو و متن برجام انجام 
شده بود، وجود دارد؟ گفت: به اعتقاد من که اینگونه است. به هر حال 
وزارت امور خارجه در این زمینه مدعی است و یکی از ادعاهای وزیر 
امور خارجه آشنایی کامل با زبان انگلیسی است و بارها این موضوع را 
به عنوان یک امتیاز برای خودش مطرح کرده است به این دلیل که 
آقای ظریف از 16 س��الگی در غرب و آمریکا زندگی کرده و در آنجا 
بزرگ شده است. کریمی قدوسی درباره ارسال ایحه CFT به مجلس 

گفت: این ایحه با 3 امضا به مجلس ارسال شده است؛ رئیس جمهور، 
وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد پای ایحه CFT را امضا کرده اند. وی 
افزود: در حقیقت وزارت امور خارجه بانی این کنوانسیون هاس��ت و 
توافق جامعی است که آقای ظریف آن زمان با طرف  های غربی انجام 
داده   و اکنون ارس��ال کرده اند. کریمی قدوسی تصریح کرد: وزارتخانه 
اصلی که پیگیر تدوین و ارسال ایحه CFT بوده است، وزارت امور 
خارجه است که خب مسؤول آن آقای ظریف است. عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس به مس��اله نفوذ اش��اره کرد و گفت: نقش آقای 
دری اصفهانی در ماجرای FATF و CFT  غیر قابل انکار است. وی 

بیان کرد: متاسفانه بیانیه FATF که بعد از تصویب CFT در مجلس 
منتشر شد با کمال وقاحت هیچ حرمتی حتی برای همین تیم دولتی 

که این میزان با آنها همراهی کرده بودند نیز قائل نشد. 
کریمی قدوس��ی ادامه داد: در این بیانیه به صراحت عنوان شد 
ایران همچنان بزرگ ترین تهدید برای نظام مالی جهان است و یکی 
از نکات مهم بیانیه این اس��ت که می گوی��د ما آن مرکز رصدی را 
که ش��ما برای رصد FATF دارید قب��ول نداریم و باید یک مرکز 
مستقلی در ایران برای این منظور تاسیس شود که ما قبول داشته 
باشیم. منظور آنها از این مرکز مستقل همان موسسه PWC است 
که آقای دری اصفهانی نمایندگی آن را در دوبی ایجاد می کند تا در 
ای��ن زمینه نظارت کند و بع��د خود او می گوید به من گفته  اند هر 
کسی را که می خواهی در ایران به کارگیری باید دوتابعیتی باشد.  
وی تاکید کرد: در زمینه این موضوعات، وزارت امور خارجه کانون 

اصلی بوده است.
 CFT کریمی قدوس��ی درباره ترجم��ه غلط ایحه
 CFT تاکید کرد: موضوع تقلب در ترجمه غلط ایحه
قطعی اس��ت؛ ببینید! موضوع س��المی نیست و بحث 
نفوذ در میان اس��ت و برای تحمیل چنین توافق   هایی 
شبکه نفوذ قطعا دست به چنین کارهایی می زند و اگر 
دستگاه  های اطاعاتی و امنیتی به طور دقیق وارد شوند 
یقین دارم ردپای نفوذ در ماجرای ترجمه غلط مشاهده 

می شود. 
وی درب��اره اقدام مجلس در واکن��ش به ترجمه غلط وزارت امور 
خارجه و اینکه آیا بحث س��وال و استیضاح وزیر امور خارجه مطرح 
است یا خیر؟ گفت: حقیقتا اینقدر این مسائل تکرار شده است که ما 
اصا به گرد آن برای طرح سوال نمی رسیم. عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس بیان کرد: متاسفانه تا اینکه بخواهد سوالی نیز به صحن 
برسد 3 تا 4 ماه طول می کشد در حالی که این مساله برای امروز است 
و در این فاصله 4 ماهه بازهم مسائل جدیدی پیش می        آید ما با یک 
چنین وضعیتی مواجهیم و اگر از همه ظرفیت های مان هم استفاده 

کنیم بازهم به گرد کار نفوذ نمی رسیم.

ابوالفضل حس��ن بیگی، عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اسامی در گفت وگو با »وطن امروز« درباره 
ترجمه غلط ایحه CFT  و سابقه تکرار  این موضوع در موارد مشابه 
اظهار داش��ت: ببینید! مجلس از چند کانال، لوایح و طرح ها را مورد 

بررسی قرار می دهد.
وی در ادام��ه گفت: در مرحل��ه اول، معاونان مجلس بویژه معاون 
حقوقی و تطبیق با توجه به کارشناس��ان و عناصر متخصصی که در 
اختیارشان هست وظیفه دارند طرح ها و لوایح را بررسی کرده و با قانون 
و مقررات موجود تطبیق دهند و اگر نیاز به اصاح انشایی و امایی نیز 

دارد آنها را مورد بررسی قرار داده و اعمال کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: در مرحله دوم، این 
مرکز پژوهش های مجلس اس��ت که وظیفه بررسی موضوعات مورد 

اشاره را دارد؛ تمام طرح ها و لوایح به مرکز پژوهش های 
مجلس می رود و افراد حقوقی و دانش��گاهی که در این 
مرکز حضور دارند بررسی های ازم را در این زمینه انجام 

می دهند.
حس��ن بیگی با بیان اینکه در نهایت خروجی این 2 
مرحله، به کمیسیون های تخصصی می آید، خاطرنشان 
کرد: در موضوع ارجاع طرح ها و لوایح به کمیس��یون ها 
نیز 2 وجه وجود دارد؛ یکی اینکه به کمیسیون حقوقی 
مجلس ارجاع داده می ش��ود که خب همه حقوقدان ها 

آنجا هستند و در مرحله دیگر به کمیسیون های تخصصی می رود که 
با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با آن کمیسیون بررسی های ازم 
انجام می ش��ود.  نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسامی به 
موضوع اشتباهات رخ داده در تدوین و ترجمه لوایح و طرح ها اشاره و 
بیان کرد: درباره بحث اشتباهاتی که صورت می گیرد یک مساله که 
طی سال های مختلف با آن مواجه بوده ایم این است که متاسفانه متون 
یا به زبان انگلیس��ی تدوین می شود یا به زبان فرانسه، خب! با کمال 
تاسف در برداشت از متون و برداشت از ترجمه اشتباهاتی در گذشته 

و حال انجام شده است.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در بحث برجام مقام معظم رهبری 
نس��بت به آن تذکر می دادند مراقبت های ویژه بود که حتی اگر یک 
کلمه جابه جا ش��ود تعابیر گوناگونی در س��طح بین المللی نسبت به 
آن انجام خواهد ش��ود و به همین جهت مجلس طبق قانون اساسی 
باید متن فارسی تدوین کند و حتی نمایندگان مجلس مجاز نیستند 
در نطق های خود به زبانی غیر از فارس��ی تکلم کنند.  حس��ن بیگی 

به بررس��ی CFT در کمیسیون امنیت ملی اشاره و تصریح کرد: این 
موضوع در کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مورد 
مداقه نمایندگان قرار گرفت و در تعاریفی که حقوقدانان داشتند همین 
موضوعی بود که نوشته شد؛ مطلبی هم که آقای کدخدایی، سخنگوی 
شورای نگهبان مطرح کرد طبیعتا از منظر حقوقی خودشان بوده است 
و کارشناسان و حقوقدانان شورای نگهبان باید در کمیسیون حضور 
پیدا کنند ت��ا بتوانیم درباره موارد مورد اش��اره آن، کلمات و عبارات 
درست را استفاده کنیم. حسن بیگی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه ظاهرا موضوع فراتر از اشتباه ترجمه بوده و آقای کدخدایی گفته 
است یک عبارت که مورد اشاره قرار گرفته اساسا در متن CFT وجود 
نداش��ته است، گفت: ببینید! مخالفت ما با CFT از اینجا شروع شد 
که این ایحه یک قانون نوش��ته شده در گذشته بوده و زمانی که در 

کمیسیون امنیت ملی آن را بررسی می کردیم حق تحفظ داشتیم.
وی افزود: خب! متاسفانه در همین یکی دو ماه گذشته، این حق 
تحفظ با پیشنهاد عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی برداشته شد و 
به همین دلیل نظر ما دوباره تغییر کرد به این دلیل که حق تحفظ و 
حق الشرط اان دیگر ارزشی ندارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
بیان کرد: بر اساس آن حق تحفظ که اشاره شد اگر ما مواردی را خاف 
قانون اساسی می دیدیم مجاز به خروج از FATF بودیم اما برای اینکه 
ایران را تحت تاثیر FATF  قرار دهند با پیشنهاد رژیم صهیونیستی 
و عربستان، این حق برداشته شد و ما هم در کمیسیون امنیت ملی 
 CFT و FATF اعام کردیم که بر همین اساس دلیلی ندارد ما عضو
ش��ویم. نماینده مردم دامغان در مجلس به عدم تسلط نمایندگان به 
FATF اشاره و بیان کرد: من نکته ای را باید بگویم و آن اینکه شاید 
85 درصد نمایندگان مجلس هنوز FATF را مطالعه نکرده اند و بالغ 
بر 90 درصد نمایندگان مجلس هم CFT را مطالعه نکرده اند، برای 
همین کلمه نادرس��ت و غلطی هم که ترجمه شده است نمایندگان 

نمی رس��ند مطالعه کنند.  وی ادامه داد: تعداد لوایح و تعداد طرح ها 
بسیار زیاد است و مجلس به کارخانه جوجه کشی تبدیل شده است؛ 
تعداد قوانین زیاد است و از آن طرف در موضوع اجرا هم ما با مشکل 
مواجه هس��تیم. حس��ن بیگی به احتمال رای گیری دوباره CFT در 
مجلس اش��اره کرد و گفت: در موضوع ترجمه ای که انجام شده است 
اگر بحث غلط امایی واقعا درست باشد اصل رای گیری مجلس باطل 
است و باید دوباره این ایحه در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده و 

به صحن مجلس بیاید و به رای نمایندگان گذاشته شود. 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: ما خواسته ایم وزیر 
امور خارجه و معاونان این وزارتخانه به مجلس بیایند و در این زمینه 
توضی��ح دهند که چرا چیزهایی کم و زیاد ش��ده اس��ت.  وی درباره 
روند طی شده درباره CFT در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: 
در مرحل��ه اول برای بررس��ی CFT در کمیس��یون ما 
آبستراکسیون کردیم در مرحله دوم 8 بند اضافه شد و 
واقعیت قضیه این است که در کمیسیون رای گیری نشد 
به این دلیل که در هیچ مقطعی کمیسیون عدد نداشت 
و بر اس��اس قانون باید به صحن ارجاع داده می ش��د و 
در صحن هم س��ریع تصویب کردند و این هم خود یک 

مساله ای بود. 
وی درباره اینکه آقای اریجانی گفته بود کمیسیون 
موافق است، گفت: ببینید! در این موضوع 2 نکته خاف 
واقع شد؛ نکته اول اینکه قرار بود بررسی به هفته بعد آن موکول شود. 
آقای مطهری خاف وعده عمل کرد و در صحن به رای گذاشت و آن را 
یک هفته جلو انداخت، به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی نتوانست 
جلسه ای تشکیل دهد و همین طور به صحن آمد. حسن بیگی افزود: 
آقای فاحت پیشه، رئیس کمیس��یون هم از قول خودش اعام کرد 
کمیس��یون موافق است در صورتی که اصا در کمیسیون رای گیری 
نش��ده بود و ما هم به این موضوع اعتراض کردیم اما مجلس شورای 
اسامی ظاهرا به یک جریان خودمختار تبدیل شده است و متاسفانه 
آدم خجالت می کشد بگوید مجلس به شکل اقتدار گرایی در حال اداره 
ش��دن است و گروهی همواره مسائل را هل می دهند و می بینید که 
با اش��کاات گوناگون مواجه می شویم.  عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجل��س درباره نحوه تدوین ایحه CFT نی��ز گفت: اصل ماموریت 
درباره ایحه CFT با وزارت امور خارجه بود اما دیگر وزارتخانه ها هم 
در این زمینه به درخواست وزارت امور خارجه اعام نظر می کنند، البته 

ترجمه این متن با وزارت امور خارجه بوده است. 

سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در گفت وگو با »وطن امروز«، در پاس��خ به س��والی 
پیرامون چرایی ارسال لوایحی با ترجمه اشتباه و غلط از سوی دولت به 
مجلس، به فرآیند بررسی CFT در مجلس اشاره کرد و گفت: ایراداتی 
که ش��ورای نگهبان به ایحه CFT گرفته، ایرادات درست و دقیقی 
است و همانطور که در پایان  نامه این شورا به صراحت آمده، این ایحه 
خاف شرع و خاف قانون اساسی تشخیص داده شده و مجلس هم 
موظف اس��ت این ایرادات را رفع کند. یک��ی از ایرادات این لوایح که 
بارها پیش از این تکرار شده، این است که ترجمه ها دقیق و درست 

انجام نمی شود و به مجلس ارائه نمی شود. در زمان برجام 
هم در یک مقطعی ما همین مشکل را داشتیم، بنابراین 
این ایراد ش��ورای نگهبان وارد اس��ت. یعنی چه اشتباه 
ترجم��ه ای در ایحه دولت نبوده و مجلس اضافه کرده 
و چه این اشتباه از ابتدا در ایحه دولت بوده، در هر دو 
صورت ایراد شورای نگهبان وارد است و مجلس باید این 
اشکال را برطرف کند. حاا اینکه چرا مجلس آنطور که 
باید و شاید در این باره عمل نمی کند، بنده پاسخگوی 
عملکرد کل مجلس نیستم. بنده به عنوان یک نماینده 

مخالف��ت خودم با ایحه CFT را هم در کمیس��یون امنیت ملی و 
هم در صحن به صراحت اعام کردم.  عضو کمیس��یون امنیت ملی 
همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای ارجاع CFT به صحن در 
کمیسیون امنیت ملی رای گیری شده با خیر؟ گفت: ماجرا از این قرار 
بود که CFT یک بار به کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون 
تخصصی آمده بود. همان زمان هم در کمیس��یون درباره این ایحه 
موافق و مخالف وجود داشت. آن زمان در کمیسیون برای این ایحه 

چند ش��رط مطرح شد و تاکید ش��د اگر این شروط رعایت شود، ما 
موافقی��م و آن زمان در کمیس��یون اکثریت اعضا به همین دلیل به 
CFT رای دادند. البته من همان زمان هم در کمیسیون گفتم این 
شرط هایی که اعضا مطرح می کنند به هیچ وجه نافذ حقوقی نیست 
یعنی هیچ پیامد حقوقی نخواهد داشت و صرفا برای رضایت دل اعضا 
مطرح می شود. اصا معنا ندارد یک کنوانسیون مشخص که متن آن 
مش��خص و صریح است، شما برای آن شرط بگذاری! CFT نه حق 
تحفظ می پذیرد نه اعامیه تفسیری که دولت داده را می پذیرد و نه 
 CFT شروطی که مجلس گذاش��ته است. به هر حال در آن مقطع

رای آورد، البته آن زمان در صحن پیش��نهاد ش��د این ایحه 2 ماه 
مسکوت بماند و این پیش��نهاد هم رای آورد. پس این ایحه هم در 
کمیس��یون مطرح شد و هم تحت شرایطی رای آورد. نقوی حسینی 
افزود: پس از آنکه CFT مسکوت ماند، دیدار نمایندگان با رهبری را 
داشتیم و اعام نظر صریح ایشان مبنی بر اینکه مجلس در موضوعاتی 
چون مقابله با پولشویی یا تروریسم، قانون مستقل بگذارد. بعد از اینکه 
 CFT ،آق��ای اریجانی دوباره این ایحه را در دس��تورکار ق��رار داد

دوباره به کمیس��یون امنیت ملی ارجاع شد که بنده همان موقع در 
کمیسیون تذکر  آیین نامه ای دادم مبنی بر اینکه موضوعی که یک بار 
در کمیسیون مطرح  و تصویب شده، دوباره نباید به کمیسیون ارجاع 
می شد. البته آنها می خواستند با این کار دوباره نظر مثبت کمیسیون 
را بگیرند. تذکر من پذیرفته شد و رئیس جلسه گفت تذکر وارد است 
و ما نظری نداریم. به همین خاطر در جلسه دوم دیگر رای گیری نشد.  
عضو فراکسیون نمایندگان وایی در پاسخ به این سوال که »با توجه 
به اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان که »عبارت لیست سیاه اصا 
در اسناد اصلی FATF نیامده« و نظر به اینکه بسیاری از نمایندگان 
موافق CFT صرفا به خاطر بیرون آمدن ایران از لیست 
س��یاه به آن رای داده اند، آیا این موضوع اساسا فرآیند 
رای گیری را زیر س��وال نمی برد«، خاطرنشان کرد: بله! 
رای گیری زیر س��وال است و واقعا این اشکال به هیات 
رئیسه وارد است. هیات رئیسه نباید با ترجمه وزارت امور 
خارجه جلو می آمد. باید ابتدا ترجمه را با س��ند اصلی 
تطبیق می داد. نقوی حس��ینی در پایان، تکرار چندباره 
ترجمه های غلط وزارت خارجه از اسناد کنوانسیون هایی 
چون CFT را مورد توج��ه قرار داد و تاکید کرد: بنده 
اینگونه اقدامات را اساسا اش��تباه نمی دانم. در زمان بررسی برجام و 
پالرمو هم مصاحبه کردم و هم صریحا اعام کردم برخاف آنچه دولت 
می گوید  در ترجمه اش��تباه ش��ده، این عذر بدتر از گناه اس��ت. اگر 
ادعای دولت مبنی بر سهوی بودن اشتباه در ترجمه متون بین المللی 
درست باشد که خود دولت زیر سوال می رود. یعنی دولت با این همه 
تشکیات، یک مترجم درست و حسابی ندارد؟ و اگر عمدی باشد هم 

دولت زیر سوال است.

جواد کریمی قدوسی:
تقلب وزارت امور خارجه قطعی است
موضوع تقلب در ترجمه غلط ایحه CFT قطعی است؛ ببینید! 

 موضوع سالمی نیست و بحث نفوذ در میان است 
 و برای تحمیل چنین توافق   هایی شبکه نفوذ قطعا 

دست به چنین کارهایی می زند

ابوالفضل حسن بیگی:
90 درصد نمایندگان، CFT را نخوانده اند
85 درصد نمایندگان مجلس هنوز FATF را مطالعه نکرده اند 

و بالغ بر 90 درصد نمایندگان مجلس هم CFT را مطالعه 
نکرده اند، برای همین، کلمه نادرست و غلطی هم که ترجمه 

شده است نمایندگان نمی رسند مطالعه کنند

سیدحسین نقوی حسینی:
تصویب CFT در مجلس زیر سؤال است

 رای گیری مجلس درباره CFT زیر سوال است و واقعا 
 این اشکال به هیات رئیسه وارد است. هیات رئیسه 

نباید با ترجمه وزارت امور خارجه جلو می آمد. باید ابتدا 
ترجمه را با سند اصلی تطبیق می داد
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محمد   رضا کرد   لو: د   ر سینمای ایران، موسیقی فیلم آغازی قهرمانانه د   اشت... تا 
قبل از فیلم »قیصر« موسیقی متن د   ر فیلم ها جایگاهی ند   اشت و معموا از 
موسیقی  های آماد   ه، روی فیلم ها استفاد   ه می شد   . »اسفند   یار منفرد   زاد   ه« سازند   ه 
موسیقی متن »قیصر« 10 سال بعد    برای فرهاد    موسیقی »جمعه« را ساخت. 
ترانه ای که بعد    از قتل عام مرد   م د   ر 17 ش��هریور سال 57 توسط رژیم پهلوی 
خواند   ه ش��د   . بعد    از »قیصر«، موسیقی متن به طور جد   ی، بویژه د   ر سینمای 
موج نو راه پید   ا کرد    و »گاو«، »صاد   ق کرد   ه« و چند    فیلم د   یگر صاحب موسیقی 

منحصربه فرد    برای خود   شان شد   ند   .
با عبور از س��ال های اول انقاب و فعالیت پرحجم سینماگرانی که اصرار 
به استفاد   ه از موزیک مستقل برای فیلم د   اشتند   ، چهره  های موثری د   ر حوزه 
موسیقی فیلم معرفی شد   ند    که تا سال ها و تا امروز، جد   ی     ترین موزیسین  های 

ایرانی هستند   .  
رخد   اد    انقاب و تاثیری که بر س��ینما گذاش��ت، با تولید    موس��یقی  های 
ماند   گاری برای برخی فیلم  های س��ینمایی همراه ش��د   . مجید    انتظامی برای 
»آفتاب نشین ها«، »سناتور« و »ترن« و تعد   اد   ی از فیلم  های د   یگر با مضمون 
مشابه، بابک بیات برای »شکار«، »ریشه د   ر خون« و »تشکیات« و مرتضی 
حنان��ه برای »تیرب��اران« موزیک   هایی را س��اختند    که هنوز ه��م د   ر ایام و 

مناسبت  های مرتبط پرتکرار پخش می شوند   .
س��ینمای د   فاع مقد   س، موسیقی فیلم د   ر س��ینمای ایران را وارد    کاسی 
متفاوت کرد   . مجید    انتظامی پرکارترین موزیسین این ژانر است که با ساخت 
موس��یقی فیلم   هایی چون »عقاب ه��ا«، »کانی مان��گا«، »از کرخه تا راین«، 
»بوی پیراهن یوس��ف«، »آژانس شیشه ای« و »د   وئل« و تعد   اد   ی فیلم د   یگر، 
ش��اهکارهای د   لنشینی را د   ر خاطره ها ماند   گار کرد   ه است. موسیقی »سفر به 
چزابه« رسول ماقلی پور را هم پیروز ارجمند    ساخت که د   ر خیلی از برنامه  های 
مربوط به د   فاع مقد   س از آن اس��تفاد   ه می شود   . محمد   رضا علیقلی هم د   ر این 
ژان��ر پرکار بود   ه و برای فیلم  های خیلی از کارگرد   انان س��ینمای د   فاع مقد   س 
مثل رسول ماقلی پور، ابراهیم حاتمی کیا، جمال شورجه و پرویزشیخ طاد   ی 
موس��یقی ساخته اس��ت. »پرواز د   ر ش��ب«، »افق«، »روبان قرمز«، »حماسه 
مجنون« و »روزهای زند   گی« از کارهای  علیقلی اس��ت. »سیمرغ« و »خاک 
سرخ« هم سریال  های پرمخاطبی بود   ند    که موسیقی متن علیقلی به ماند   گاری 

آنها د   ر یاد   ها خیلی کمک کرد   ه است.
یکی از نقاط اوج موس��یقی فیلم د   ر س��ینما و تلویزیون ایران د   ر کارهای 
تاریخی و مذهبی خود   ش رو نشان د   اد   ه است. موسیقی   هایی که به د   لیل همراه 
شد   ن با شخصیت فراماد   ی فیلم، پر از انرژی مثبت بود   ند   . مجید    انتظامی د   ر 
این عرصه هم موس��یقی  های ماند   گاری مث��ل »روز واقعه«، »مریم مقد   س« 
و »تنهاترین س��رد   ار« را س��اخته که کارهای فوق العاد   ه ای هس��تند   . کامبیز 
روش��ن روان برای »س��فیر«، فرید   ون ش��هبازیان برای »معصومیت از د   ست 
رفته«، بابک بیات برای »وایت عش��ق«، امیر توس��لی برای »مختارنامه« و 
پیمان یزد   انیان برای »یوسف پیامبر« خالق نواهای ماند   گار شد   ند   . د   ر این بین 
اما فرهاد    فخرالد   ینی اثر متفاوت تری بر موس��یقی این فیلم ها گذاشته است. 
فخرالد   ینی که موسیقی معرکه فیلم »امام علی« را با رجوع به متنی باقیماند   ه 
از 1400 س��ال پیش خلق کرد   ه، د   رباره این کار می گوید   : س��اخت موسیقی 
سریال »امام علی)ع(« فقط به استفاد   ه از تحقیقات و آثار منتسب به عبد   القاد   ر 
مراغی منحصر نش��د   . کما اینکه ما د   ر هر بخش از س��ریال تم  های متفاوتی 

را با ارکس��تر طراحی کرد   یم که هر کد   ام برای خود    د   استان جد   اگانه ای د   ارد    
که د   ر این زمینه می توانم به تم  های مالک اش��تر و عایش��ه اشاره کنم که به 
تنهایی د   ربرگیرند   ه ملود   ی  های زیبایی هستند   . البته تم  های مربوط به وصف 
حضرت علی)ع( نیز کارهای خوبی بود   ند    که ما د   ر هر بخش از سریال برای آن 
طراحی  های متنوعی کرد   یم که خوشبختانه آنها نیز مورد    استقبال مخاطبان 
قرار گرفت. من موسیقی سریال »امام علی)ع(« را به این ساد   گی ننوشتم. من 
برای پان به پان سریال به معنا و مفهوم مطلق کلمه خود   م را محل حاد   ثه 
ق��رار می د   اد   م و این حس را با حس د   رونی خود   م تلفیق می کرد   م تا بتوانم بر 

اساس این تکنیک بهترین نتیجه را د   ریافت کنم. 
فخرالد   ینی کارهای د   یگری هم د   ارد    که بیراه نیست اگر بگوییم شهرت و 
ماند   گاری این آثار تلویزیونی د   ر ذهن ها و حافظه ها مد   یون موسیقی شان است: 
»س��ربد   اران«، »روزی روزگاری«، »بوعلی سینا« و موسیقی د   لنشین »کیف 

انگلیسی« که پرتکرار د   ر برنامه  های مختلف از آن استفاد   ه می شود   .
البت��ه د   ر حوزه فیلم  های تاریخی باید    چهره  های د   یگری را هم تحس��ین 
 ک��رد   . بابک بی��ات ب��رای »پهلوانان نمی میرن��د   «، فرید   ون ش��هبازیان برای 

»میرزاکوچک خان«، فرد   ین خلعتبری برای »شب د   هم«، احمد    پژمان برای 
»د   لیران تنگس��تان«، مرتضی حنانه برای »هزارد   ستان«، سعید    شهرام برای 
»روزگار قریب« و حسین علیزاد   ه برای »د   ر چشم باد   «، موسیقی  های ماند   گاری 
ساختند   . ژانر جنایی و پلیسی یکی از ژانرهایی است که می شود    موسیقی را 
به عنوان جزو اینفک آن معرفی کرد   . اصا مگر می شود    »پوآرو« و »ناوارو« 
را بد   ون موسیقی متن متصور شد   . د   ر تلویزیون ایران موسیقی متن »کارآگاه 
علوی« )یراقچیان(          ، »مزد    ترس« )احمد   یان( و »خواب و بید   ار« )چشم آذر( 
نمونه  های موفقی د   ر این ژانر هس��تند   . کارن همایونفر با نوش��تن موسیقی 
متن »جرم« برند   ه سیمرغ بلورین جشنواره فجر و برای موسیقی »باد   یگارد   « 
نامزد    همین جشنواره شد   . او د   ر تلویزیون هم کارهای ماند   گار زیاد   ی کرد   ه 
اس��ت: »پلیس جوان«، »د   ر قلب من«، »همسایه ها«، »سفر سبز«، »حلقه 

سبز« و »تنهایی لیا«          . 
فیلم  های کود   ک و نوجوان هم اساس��ا فیلم  های موسیقایی هستند   . ناصر 
چش��م آذر با آهنگس��ازی برای »قصه  ه��ای مجید   « و »خواه��ران غریب« و 
محمد   رضا علیقلی با ساختن آهنگ برای »مد   رسه موش ها« و »کاه قرمزی« 
جد   یت حضور موزیسین ها د   ر ژانر کود   ک و نوجوان را نشان د   اد   ند   . د   ر این بین 
قصه موسیقی انیمیشن »زال و سیمرغ« کمی بامزه است؛ همه این موسیقی 
را به اسم »بچه  های آلپ« می شناسند    اما واقعیت این است که این موسیقی 
اصلی بچه  های آلپ نبود    اما جوری روی کار نشسته است که هیچ کس احساس 

نمی کند    موسیقی متن بچه  های آلپ چیزی جز این باشد   . 
با همه اینها، ش��اید    ب��رای خیلی از ما ماند   گاری موس��یقی یک فیلم د   ر 
خاطرمان هیچ ربطی به خود    آن فیلم ند   اشته باشد   . شاید    حسی که د   ر لحظه 
تماشا و متاثر از فضای پیرامون فیلم د   اشتیم خیلی به ماند   گاری یک موسیقی 
خاص د   ر حافظه ما کمک کرد   ه باشد   . شاید    هم حسی که برخی اوقات خیلی 
شخصی است و برای هرکس منحصربه فرد    است. مثل موسیقی »ماد   ر« علی 
حاتمی که ارسان کامکار آن را ساخت. مثل موسیقی »میم مثل ماد   ر« رسول 
ماقلی پور ساخته آریا عظیمی نژاد    و موسیقی »هامون« د   اریوش مهرجویی  که 

مرحوم ناصر چشم آذر نتش را نوشت!
د   ر خاطره انگیز ش��د   ن خیلی از موسیقی ها حتما اوضاع روزگار و سیاست 
و تحوات موثر است. موسیقی فیلم اعتراض که مجید    انتظامی آن را نوشته 
احتماا از این د   ست موسیقی هاست؛ یا »سال های مشروطه« و »تبریز د   ر مه«.  
برای ماند   گار شد   ن برخی موسیقی ها، د   لیل مشخصی نمی شود    پید   ا کرد   ؛ 
مثا »آرایشگاه زیبا«، »زی زی گولو« یا »هی لولی هی لولی« سریال »او یک 

فرشته بود   « و آهنگ  های پنجگانه »پایتخت«! 
د   ر س��ال های اخیر چهره  های تازه ای به موس��یقی فیلم اضافه شد   ند    که 
کارش��ان را خوب بلد   ند   . اگرچه د   ر د   وره ای هس��تیم که د   یگر کمتر می شود    
به ماند   گاری آثار سینمایی و موسیقایی فکر کرد    اما موزیسین   هایی هستند    
که تاش می کنند    موسیقی   هایی متفاوت را تجربه کنند   . محسن چاووشی 
که د   ر »سنتوری« تجربه متفاوتی را وارد    سینما کرد    و د   ر سری »شهرزاد   « 
به ش��کل متفاوت تری اد   امه    اش د   اد   . حبی��ب خزایی فر که د   ر 3 همکاری با 
مهد   ویان، نت  های خیلی خوبی برای »ایستاد   ه د   ر غبار«، »ماجرای نیمروز« 
و »اتاری« نوش��ته و سهراب پورناظری که د   ر تجربه کار با علیرضا قربانی 
و همایون ش��جریان، کارهای متفاوتی را برای فیلم  های سینمایی می  سازد   ، 

از این د   سته اند   .

مروری بر »موسیقی فیلم« های  ماند گار د   ر سینمای ایران و جهان

روزی روزگاری موسیقی

»آن، تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت!...« موسیقی متن این کار را 
که به یاد    د   ارید   ! البته کاری که د   ر ایران با این موسیقی شد   ه، شاید    خیلی 
به مذاق س�ازند   ه    اش خوش نیاید   . شاید    هم برعکس، استفاد   ه پرتکرارش 
د   ر آسانس�ورها که تقریبا رکورد    اس�تفاد   ه از یک موسیقی خاص د   اخل 
آسانس�ور را زد   ه، او را خوش�حال کن�د   . »ریچ�ارد    کاید   رمن« که مد   تی 
پیش حاشیه  های حضور او د   ر تهران د   ر رسانه ها د   اغ شد   ه بود   ، موسیقی 
متن »آن ش�رلی با موهای قرمز« را به همراه »جیمز لست« ساخت؛ اثری 
خاطره انگیز برای بسیاری از ایرانیان. د   ر یک د   وره ای بسیاری از این آهنگ 
به عنوان زنگ تماس تلفن همراه خود    اس�تفاد   ه می کرد   ند    و به این معنا 
بود    که آن را د   وست د   ارند    و شاید    مقد   مه خوبی برای پرسید   ن این سوال 
باشد    که اگر این موسیقی برای فیلم آن شرلی تولید    نمی شد   ، توجهی که 
امروز به آن ش�د   ه، می شد   ؟ یا نه! این »موسیقی فیلم« است که آن کار را 

خاطره انگیز و ماند   گار کرد   ه؟!
صحبت د   رباره »موسیقی فیلم« حرف زد   ن د   رباره پد   ید   ه ای است که همزاد    
سینماس�ت. از د   وره ای که براد   ران لومیر برای س�اکت کرد   ن تماشاچیان 
حاضر د   ر سالن هنگام پخش فیلم، با اس�تفاد   ه ای ابزاری از موسیقی، د   ر 
زمان پخش فیلم های شان، پیانیست ها و نوازند   ه ها را به خط می کرد   ند    تا از 
موسیقی  های همسان با تصاویر استفاد   ه کنند   ، تا امروز که برخی »موسیقی 
فیلم« ها حتی بیشتر از خود    فیلم ها د ید ه می شوند   ، تاریخ موسیقی فیلم 
با فراز و نش�یب  های فراوانی همراه بود   ه است. د   ر د   نیای سینمای صامت 
گاه حتی هنگام فیلمبرد   اری، گروه ارکستر د   ر گوشه ای می نواختند    تا بر 
اساس آن ریتم صحنه و بازی تنظیم شود   . بعد    از ساخت اولین فیلم ناطق، 
سیر تحول متفاوتی د   ر سینما آغاز شد   . موسیقی انتخابی برای فیلم  های 
مختلف با توجه به محتوا و فرم آن فیلم س�اخته می شد   . به همین د   لیل 
عناوین موس�یقی ها نیز عنوان ژانر ه�ا را به خود    گرف�ت و به طور مثال 
موسیقی حاد   ثه   ای، ماجراجویانه، پلیسی، کمد   ی، د   رام، تاریخی، عاشقانه 

و... ساخته شد   .
»آرون کوپلند   « که یک موسیقید   ان است و تعد   اد   ی موسیقی فیلم ساخته 
است، د   ر این باره می گوید   : »د   وست د   ارم تماشاگران د   ر ابتد   ا یک فیلم را 
همراه با موسیقی ببینند   . برای بار د   وم آن را بد   ون حضور موسیقی تماشا 
کنند   . پس از آن و د   ر سومین بار د   وباره آن فیلم را به همراه موسیقی نظاره 
کنند   . د   ر آن هنگام فکر می کنم آنها به تصویر واضحی د   ست خواهند    یافت 

که موسیقی برای فیلم چه می کند   «.
آهنگسازان بسیاری د   ر سینمای د   نیا ماند   گار شد   ه   اند   ؛ از »انیو موریکونه« 
معروف     ترین آهنگساز تاریخ س�ینما و »برنارد    هرمن« که با »همشهری 
کی�ن« د   ر س�ینما جاود   ان�ه ش�د    و بعد   ه�ا ب�ا هیچکاک موس�یقی  های 
ش�گفت انگیزی چون »سرگیجه« ساخت تا »جان ویلیامز« که موسیقی 
آرواره ها و ایند   یاناجونز را برای اس�پیلبرگ س�اخت و »موریس ژار« که 
موسیقی  های بی نظیرش برای د   یوید    لین د   ر فیلم  های »لورنس عربستان« 
و »د   کتر ژیواگو« خاطره ساز شد    و با شاهکار »الرساله« مصطفی عقاد    د   ر 

ذهن و خاطره ایرانیان و مسلمانان ماند   گار شد   . 
»موس�یقی فیلم« اما محل ابد   اع�ات و اید   ه پرد   ازی   هایی ب�ود    که گاه از 
خود    فیلم بیش�تر د   ر یاد    می ماند   ، البته س�ختی  های خود    را نیز د   اشت. 
انی�و موریکونه ب�رای »خوب، بد   ، زش�ت« با الهام از ص�د   ای زوزه گرگ 
صحرایی آمریکای شمالی تم اصلی موسیقی فیلم را برای سرجو لئونه 
نوشت که س�ازبند   ی آن ترکیب نامتعارفی برای سینمای وسترن تا آن 
روز بود   . موریکون�ه د   ر موارد   ی حتی پیش از تصویربرد   اری، موس�یقی 
مورد    نیاز فیلم را ضبط کرد   ه و س�رجیو لئونه بر اساس ریتم و چگونگی 
موس�یقی اقد   ام به تصویربرد   اری برای آن می کرد   . 10 سال بعد   ، موریس 
ژار با زند   گی د   ر بیابان  های لیبی و الهام از کویر، موس�یقی متن ماند   گار 
»محمد   رسول اه« را با استفاد   ه از مقام حجاز که از مشترکات موسیقی 
ملل است، نوشت و موسیقی »الرساله« را به یکی از د   وست د   اشتنی     ترین 
خاطره  های جمعی ایرانیان تبد   یل کرد   . موسیقی این فیلم د   ر سال 1977 
نامزد    د   ریافت جایزه اس�کار ش�د   . د   ر کشور ما نیز آهنگسازان بسیاری 
بود   ه  اند    که با س�اخت موسیقی فیلم  های ماند   گار، خاطره ساز شد   ند   . د   ر 
این »پروند ه« می خواهیم د   رباره »موسیقی فیلم«  های ماند   گار د   ر خاطره 

جمعی ایرانیان صحبت کنیم.

»خاک س�رخ« نخستین س�ریال ابراهیم حاتمی کیا محسوب 
می ش�د    که به گفته خود   ش انرژی بیش از 5 فیلم سینمایی را 
صرف ساخت آن کرد   . ابراهیم حاتمی کیا پس از پخش آخرین 
قسمت از این س�ریال که د   ر سال 81 اتفاق افتاد   ، د   رباره اینکه 
چرا سراغ سریال سازی رفته است؟ گفته بود   : »وسوسه  ساختن 
سریال، چیزی نبود    که اخیرا برای من شکل گرفته باشد   ، بلکه 
سال ها بود    که د   وست د   اشتم چنین موقعیتی برایم فراهم شود    

که سریال بسازم، چرا که تلویزیون، مخاطبان میلیونی 
د   ارد    و برای من رش�ک انگیز است که مخاطبانم 

د   ر این وس�عت باشند   «. آلبوم موسیقی خاک 
سرخ د   ارای 12 قطعه است. موسیقی های متن 
ساخته شد   ه برای این سریال توسط محمد   رضا 

علیقلی ساخته شد   ه است.

خاک سرخ، محمد   رضا علیقلی

مرد   م هنوز پس از گذشت س�ال ها، با قطعه خاطره انگیز و 
تأثیرگ�ذار »وایت عش�ق«، به یاد    امام رضا و آن س�ریال 
می افتند   . »وایت عشق« با موس�یقی مرحوم بابک بیات، 
یک�ی از نقاط  عط�ف کارنامه کاری محم�د    اصفهانی هم به 
ش�مار می         آی�د   . محمد    اصفهان�ی د   رباره هم�کاری با بابک 
بیات، د   ر کار تاریخی مه�د   ی فخیم زاد   ه می گوید   : هر وقت 
کارهای�ی را که آقای بیات برای من س�اختند    می ش�نوم، 

حس می کنم آن آثار را به شکل د   یگری خواند   ه ام. 
احس�اس می کنم آن تیپ، تی�پ خوانند   گی 

تنها خود    من نبود    و آقای بیات آن کاراکتر 
را به م�ن القا کرد   ند   . آق�ای بیات خوانند   ه 
بزرگی بود   ند    ولی هیچ وقت کاری با صد   ای 

خود   شان منتشر نکرد   ند   .

وایت عشق، بابک بیات

امیر توس�لی از س�ال 1388 به د  ع�وت د  اوود   میرباقری س�اخت 
موس�یقی برای سریال تاریخی مختارنامه را با 3 ارکستر »پارسه«، 
»ارکس�تر کوبه ای نایریکا« و »گروه ک�ر فیارمونیک تهران« آغاز 
کرد  . تم تیتراژ پایانی این سریال با بهره گیری از موسیقی عزاد  اری 
منطقه بوشهر و بر اساس نغمه هایی که محسن شریفیان، پژوهشگر 
و موزیس�ین این منطقه گرد   آورد  ه بود  ، س�اخته ش�د  ه  است. امیر 
توس�لی د  رباره موس�یقی مختارنامه می گوید  : د  ر »مختارنامه« هر 

ش�خصیت یک تم د  اشت. البته ممکن است به این د  لیل 
که تم واحد  ی تکرار نمی شود   )جز تیتراژ( خیلی از 

آنها د  ر ذهن نماند   و به همین د  لیل شاید   استراتژی 
مناس�بی برای به یاد   ماند  نی کرد  ن یک قطعه از 
آهنگسار نباشد   اما کار بسیار سختی است؛ انگار 
که برای 40 تا فیلم سینمایی موسیقی ساخته اید  !

مختارنامه، امیر توسلی 
د   ر طول همه این سال هایی که از ساخت و نمایش »از کرخه تا 
راین« می گذرد   ، مهم ترین یاد   گاری این فیلم موسیقی آن است. 
موسیقی مجید    انتظامی، د   ر افزایش بار ملود   رام فیلم حاتمی کیا 
نقش مهم�ی ایفا می کند   . د   ر طول این س�ال ها اس�تفاد   ه  های 
فراوانی نیز از موسیقی کم نظیر این فیلم شد   ه است. د   ر خاصه 
این فیلم آمد   ه است: سعید    که بر اثر بمب های شیمیایی نابینا 

ش�د   ه به همراه گروهی از همرزمانش برای معالجه 
ب�ه آلم�ان اعزام می ش�ود   . لیا خواهر س�عید    
ک�ه سال هاس�ت د   ر آلمان با ش�وهر آلمانی و 
پسرش�ان یون�اس )یونس( زند   گ�ی می کند   ، 
س�عید    را د   ر آسایشگاه می بیند   . بین سعید    و 
یونس رابطه عاطفی عمیقی برقرار می شود    و....

از کرخه تا راین، مجید    انتظامی

برخی معتقد   ن�د    مجید    انتظامی اگر د   ر تم�ام عمر هنری خود    
فقط همین یک قطعه را س�اخته بود    برای مان�د   گاری او کافی 
بود   ؛ موس�یقی ش�گفت انگیز فیلم ترن )به کارگرد   انی مرحوم 
امیر قوید   ل و بازی فوق العاد   ه فرامرز قریبیان و زند   ه یاد    خسرو 
شکیبایی(. این موسیقی متعلق به س�ال 1364 است و د   ر آن 
برهه نیز اثری آوانگارد    بود   . د   ر خاصه فیلم »ترن« آمد   ه است: 
زمستان 1357          ، د ر اوج انقاب، یک قطار سوخت رسان ارتشي 

به مقصد اصفهان د ر حرکت است          . گروهي از کارگران 
نیاز  رفع  براي  راه آهن  و  نفت  شرکت  اعتصابي 

تغییر  شمال  مقصد  به  را  قطار  مسیر  مرد م، 
مي دهند          . ارتش وارد عمل مي شود و مي خواهد 

محموله را پس بگیرد که.... 

ترن، مجید    انتظامی

محمد   رضا علیقل�ی که 15 بار نام�زد    د   ریافت سیمرغ بلورین 
بهتری�ن موسیقی مت�ن از جشنواره فیلم فجر ش�د   ه است و 
4 ب�ار از ای�ن د   فعات را موفق به کسب سیم�رغ بلورین شد   ه، 
آهنگس�ازی بسیاری از فیلم  های ماند   گ�ار را د   ر کارنامه د   ارد   . 
او اما د   ر یکی از تجربیات خاطره انگیز خود   ، موسیقی »مد   رسه 
موش ها« را ساخته است. این برنامه عروسکی را مرضیه برومند    
کارگرد   انی کرد    و از عروسک گرد   انان و صد   اپیشگانی نظیر ایرج 

طهماسب، حمید    جبلی و فاطم�ه معتمد   آریا د   ر آن 
استف�اد   ه شد   . علیقلی همچنین موسیقی متن 

یکی از پرفروش     ترین فیلم  های سینمایی د   ر 
حوزه کود   ک و نوج�وان را نیز ساخته است؛ 
کاه قرمزی و پسرخاله، ب�ه کارگرد   انی ایرج 

طهماسب محصول سال 1373. 

مد   رسه موش ها و کاه قرمزی، محمد   رضا علیقلی

قطعه »گشت�ه خزان« با صد   ای علیرض�ا قربانی و آهنگسازی 
فرهاد    فخرالد   ینی، نقش بسیار مهمی د   ر سریال تاریخی »کیف 
انگلیس�ی« اث�ر ماند   گار ضیاءالد   ی�ن د   ری ایفا ک�رد   . نوای این 
موسیقی با شخصیت های ماند   گار »مستانه« و »منصور اد   یبان« 
که د   ر د   نیای سیاست، روایت عاشقانه ای را رقم می زد   ند   ، همراه 
شد    تا تصویر ماند   گاری از این کاراکترها د   ر ذهن مخاطب باقی 
بمان�د   . »کیف انگیلسی« هم از جمله مجموعه هایی است که با 

نوای موسیقی  خود    د   ر ذهن بسیاری ماند   گار شد   . این 
مجموعه به کارگرد   انی زند   ه یاد    ضیاءالد   ین د   ری 

از مجموعه های موف�ق تلویزیونی د   ر د   هه 80 
محس�وب می شد   . خاط�رات »مستانه« کیف 
انگلیسی با صد   ای موسیقی »گشته خزان« د   ر 

ذهن بسیاری از ما رنگ می گیرد   . 

کیف انگلیسی، فرهاد    فخرالد   ینی

»ش�ب د   هم« مجموعه ای تلویزیونی ب�ه کارگرد   انی حسن فتحی 
است که د   ر س�ال 1380 ساخته و به مناسبت ماه محرم د   ر نوروز 
س�ال 1381 از شبک�ه یک صد   اوسیما پخش ش�د   . موسیقی این 
مجموعه که یک�ی از شاهکارهای فرد   ین خلعتب�ری است هنوز 
ماند   گ�ار و خاطره ساز است. علیرضا قربانی تیت�راژ این سریال را 
خواند   . تلفیق  سازهای سنتی و ویولن و ترومپت باعث خلق فضای 
حماس�ی، د   ر عین حال غم انگیز و عاشقانه د   ر سرتاسر فیلم شد   . 

تیتراژ به یاد   ماند   نی این سریال با صد   ای علیرضا قربانی 
اشک از چشمان بسیاری جاری کرد   :  مرز د   ر عقل 

و جن�ون باری�ک است، کفر و ایم�ان چه به هم 
نزد   یک است/ عشق هم د   ر د   ل ما سرد   رگم          ، مثل 
ویران�ي و بهت مرد   م/ گیسویت تعزیتي از رویا، 

شب طواني خون تا فرد   ا

شب د   هم، فرد   ین خلعتبری

فیلمنام�ه »روز واقعه« را بهرام بیضایی د ر سال 1361 با نگاهی به 
واقعه عاشورا نوشت اما هیچ گ�اه امکان ساخت فیلمی بر اساس 
آن برای�ش فراهم نشد  تا اینکه »شهرام اس�د ی« د ر سال 1373 
موفق به ساخت آن شد . د ر این فیلم، بخش های اند کی از فیلمنامه 
بیضایی اجازه ساخت پید ا نکرد  اما شهرام اسد ی می گوید  به 95 
د رصد  از فیلمنامه وفاد ار بود ه است. موسیقی ماند گار این فیلم را 
»مجید  انتظامی« بر پایه گ�ام »شور عربی« ساخته و به خاطر آن 

سیمرغ بلورین د ریاف�ت کرد ه است. مجید  انتظامی د ر 
موسیق�ی این اثر تاش کرد ه با بهره گیری از ریتم 

و ملود ی مناسب، صحنه ه�ای مربوط به مراسم 
عروس�ی و عزا را ب�ا ملود ی های مرتبط د ر کنار 
یکد یگر قرار د هد . »عب�د اه« جوانی مسیحی 

اس�ت که تازه ب�ه اس�ام رو آورد ه و د ل د ر گرو 
عشق »راحله« د ختر زید  د ارد ... 

روز واقعه، مجید  انتظامی 

»زی�ر تیغ« نام سریالی تلویزیونی است که از نیمه د   وم سال 1385 
از شبک�ه اول سیم�ای جمهوری اسام�ی ایران ش�روع به پخش 
ش�د    و مخاطبان فراوانی پید   ا کرد   . »زیر تی�غ« اثر گروه هم آوایان با 
آهنگسازی حسین علیزاد   ه است که د   ر سبک سنتی تهیه شد   ه است. 
قطعات موسیقی متن فیلم محمد   رضا هنرمند    د   ر د   ستگاه همایون و 
آواز شوشتری ساخته شد   ه است. محمد   رضا هنرمند    د   ر پشت جلد    
آلبوم موسیقی »زیر تیغ« د   رباره علی�زاد   ه نوشته است: وقتی از او 

خواستم تا د   ر جای خود   ش روی صحنه]صحنه کنسرت د ر 
ت�اار وزارت کشور[ بنشیند   ، ب�رق تند   خویی    اش مرا 

ه�م گرفت ولی می د   انستم حسین ه�ا بد   ون اینکه 
بخواهن�د    و بد   انند    بی قرار      تر و تند   خوترند   . مد   ارای 
آن شب م�ن، او را به د   امم کشید   . د   امی که از قبل 

برایش چید   ه بود   م و او خود    نمی د   انست. رامش کرد   م 
و آرام آرام به زیر تیغ    اش برد   م!

زیر تیغ، حسین علیزاد   ه

یکی از پرطرفد   ارترین موسیقی فیلم  های تلویزیونی که د   ر بسیاری 
از کشورهای عربی نیز شنید   ه شد   ه و مورد    استفاد   ه  های گوناگون نیز 
ق�رار گرفته است، موسیقی سریال »یوسف پیامبر« ساخته پیمان 
یزد   انیان است. این فیلم یکی از زیباترین قصه  های قرآنی را روایت 
ک�رد   ه و د   است�ان زند   گی حضرت یوسف را ب�ه تصویر کشید   ه بود   . 
شبکه  ه�ای مطرحی  د   ر  د   نیا »یوسف پیامبر« فرج اه سلحشور را 
پخ�ش کرد   ند   ؛ طبق آمار سازمان صد   اوسیما این سریال د   ر بیش از 

60 کشور مخاطب د   اشته و د   ید   ه شد   ه است. یزد   انیان د   ر 
گفت وگویی می گوید   : موسیقی نیل مهم ترین منبع 

ما برای ساخت موسیقی است اما نه به این معنی 
که ما از منابع موسیقی استفاد   ه نسخه ای کنیم و 
موتیف یا ملود   ی خاصی را د   ر نظر بگیریم، بلکه 

این منابع صرفاً برای گوش کرد   ن و رسید   ن به حال 
و هوای موسیقی آن د   وره است. 

یوسف پیامبر، پیمان یزد   انیان

موسیقی هایی که ش�اد   روان مرتضی حنانه برای فیلم  های مختلف 
نوشت�ه است آثاری با اهمیت، غنی و است�وار هستند   . د   ر این بین 
مرد   م ایران »تیرباران« را بیشتر از د   یگر آثار مرتضی حنانه د   ید   ه  اند    
و موسیق�ی را که او برای این فیلم ساخت�ه شنید   ه   اند   . »تیرباران« 
ب�ه مبارزات و زند   گی شهید    سید   عل�ی اند   رزگو می پرد   ازد   . ساخت 
موسیق�ی سریال  تلویزیونی »هزارد   ست�ان« از کارهای او است که 
تیت�راژ آن را بر اساس پی�ش د   رآمد    اصفه�ان از مرتضی نی د   اوود    

نوش�ت          . وی هزارد   ستان را د   ر 7 قسمت نوشت و این کار          ، 
به لحاظ رنگارنگ�ی تم  ها          ، اثری بسیار پرمایه است          . 

موسیق�ی سریال هزارد   ست�ان          ، مرد   می  ترین کار 
حنان�ه به  شم�ار می         آید    و آهنگس�از د   ر این اثر          ، 
بخوب�ی توانسته حال  و هوای ته�ران سال 1320 

را منتقل کند   . 

تیرباران، مرتضی حنانه 

یکی از فیلم هایی که با موضوع انقاب اسامی مرتبط هست فیلم 
سینمایی شکار است که د   ر سال 1366 ساخته شد    و گهگاهی هم 
د   ر ایام د   هه فجر پخش شد   ه و می شود    یکی از نقاط قوت این فیلم 
که باعث ماند   گاری د   ر اذهان شد   ه موسیقی بسیار زیبای این فیلم 

است که توسط زند   ه یاد    بابک بیات ساخته شد   ه است. 
د   ر »شکار«، احمد    )پرویز پرستویی( با یک کامیون 
حامل گوشت به سمت پایتخت د   ر حرکت است. 
او عجله د   ارد    تا قبل از زایمان همسرش محموله را 
تحویل بد   هد    و به زاد   گاهش بازگرد   د   . او د   ر اد   امه با 

مصطفی)خسرو شکیبایی( آشنا می شود    و...

شکار، بابک بیات

»قصه های مجید   « عنوان مجموعه ای تلویزیونی، بر پایه کتابی از 
هوشنگ مراد   ی کرمانی است؛ کارگرد   ان این مجموعه تلویزیونی، 
کیوم�رث پوراحم�د    و آهنگس�از آن ناص�ر چش�م آذر است. 
چش�م آذر د   ر ساخت موسیقی این سریال از تم   هایی از روح اه 
خالقی استفاد   ه ک�رد   ه است. قصه های مجید    به زبان صمیمی و 
د   وست د   اشتنی نگارش شد   ه  است و روایتگر لحظاتی از زند   گی 
نوجوانی به نام مجید    است. این مجموعه برای د   هه شصتی ها یک 

نوستالژی فراموش نشد   نی است. همچنین »ماد   ر من، 
ماد   ر من، تو یاری و یاور من«، نوای خاطره انگیزی 

از خسرو شکیبای�ی د   ر خواهران غریب است. 
فیلمی ک�ه موسیق�ی ماند   گ�ارش را مرحوم 
ناصر چشم آذر ساخت. خواهران غریب را نیز 

کیومرث پوراحمد    کارگرد   انی کرد   ه است. 

قصه  های مجید              و خواهران غریب، ناصر چشم آذر

»روزی روزگاری« مجموعه ای تلویزیونی به کارگرد   انی و نویسند   گی 
امراه احمد   جو ساخته سال 1370 است که از شبکه اول ایران پخش 
شد   ه است. آهنگسازی این سریال را فرهاد    فخرالد   ینی انجام د   اد   ه 
اس�ت. تیتراژ آغازین این سریال که اسبی تاخت به سمت د   وربین 
می          آید   ، ه�م از تیتراژ  ه�ای ماند   گار تلویزیون اس�ت که موسیقی 
فخرالد   ینی بخوبی روی آن نشسته است. مجموعه روزی روزگاری 
یکی از آثار ماند   گار فعالیت های تلویزیونی ایران است. توانایی باای 

ام�راه احمد   ج�و، کارگرد   ان این مجموع�ه د   ر به تصویر 
کشید   ن فضا و زند   گی افراد    و قماش مختلف اعم از 

راهزن و کوچ نشین و روستایی با کمترین میزان 
تعصب سیاس�ی، منحصربه فرد    اس�ت. از سوی 
د   یگ�ر نقش آفرینی بازیگران ای�ن اثر نیز بسیار 

چشمگیر بود   ه  است. 

روزی روزگاری، فرهاد    فخرالد   ینی

موسیقی ماند   گار و زیبای »سفر به چزابه«  ساخته پیروز ارجمند    
است که یکی از سوزناک     ترین قطعات موسیقی فیلم د   ر سینمای 
ایران به شمار می رود   . کمی بعد   تر از ساخت موسیقی د   ر ارکستر 
»سفر به چزابه« حمید    علیقلی و علی تفرشی شعری از سعد   ی 
)سلسل�ه موی د   وست حلقه د   ام باست( و علی ذوالفقاری )د   ر 
بیابان جنون افتان و خیزان می روم سوی جانان می روم( را روی 

این موسیقی اجرا کرد   ند   . د   ر خاصه این فیلم آمد   ه 
اس�ت: وحید    د   ر حال ساختن یک فیلم جنگی 
است، او از علی د   وس�ت آهنگسازش د   عوت 
کرد   ه تا با د   ید   ن قسمت هایی از فیلم که آماد   ه 
شد   ه آهنگی بسازد    اما علی نمی تواند    با فیلم 

ارتباط د   رستی پید   ا کند   ...

سفر به چزابه، پیروز ارجمند   

»می�م مثل ماد   ر« اث�ر رسول ماقلی پور د   ر س�ال 1385 است که 
موسیقی خاطره انگی�ز آن را آریا عظیمی ن�ژاد    ساخته است. این 
فیلم ک�ه به یکی از تاثیرگذارترین آثار سینمایی پیرامون »ماد   ر« 
تبد   یل شد   ، د   استان سپید   ه است که د   ر زمان جنگ ایران و عراق، از 
پرستاران شهر سرد   شت بود    و د   ر بمباران شیمیایی سرد   شت، د   چار 
تأثیرات شیمیایی شد   . سال ها بعد    سهیل و سپید   ه د   ر انتظار فرزند    
خود    هستند             . آریا عظیمی نژاد    با بیان خاطره ای د   رباره موسیقی این 

فیلم می گوید   : د   ر جشن خانه سینما وقتی موسیقی فیلم 
میم مثل ماد   ر نامزد    ش�د   ه بود   ، مرحوم ماقلی پور 

با من تم�اس گرفتند    و گفتند    ق�رار است فیلم 
را از مسابقه بی�رون بکشند    و برای من ناراحت 
هستند   : »شما زحمت زیاد   ی را متحمل شد   ید    و 

حق شما ضایع می شود   «. به ایشان گفتم مطمئن 
باشید    این فیلم د   ر ذهن همه جاری می ماند   !

میم مثل ماد   ر، آریا عظیمی نژاد   

سریال تاریخی »د   ر چشم باد   « به کارگرد   انی مسعود    جعفری جوزانی، 
ب�ه بیان د   استان تاریخی، سیاسی و اجتماع�ی 3 د   وره از تاریخ د   ر 
سال های 1300، 1320 و 1360 و فرهنگ عامه مرد   م بویژه تهران آن 
روزگار پرد   اخته بود   . موسیقی متن سریال »د   ر چشم باد   « را حسین 
علیزاد   ه ساخت. علیزاد   ه موسیقی متن را با بهره   گیری از موسیقی 
د   وره ه�ای مختلف تاریخی که د   ر سریال ب�ود   ، ضبط د   وباره کرد   ه و 
توانسته فضایی بسیار قابل د   رک برای مخاطب فراهم آورد    و عاوه 

بر بهره   گیری از المان ها و نماد   های جغرافیایی و تاریخی با 
توجه به تسل�ط بر رد   یف د   ستگاهی، بخوبی از فضا 

و حج�م موسیق�ی ایرانی برای بی�ان احساسات 
و کشمکش ه�ای د   استان�ی بهره گرفت�ه است. 
موسیقی مت�ن سریال »د   ر چشم ب�اد   « د   ر زمان 

خود    بسیار مورد    توجه مخاطبان قرار گرفت.

د   ر چشم باد   ، حسین علیزاد   ه
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 انیو موریکونه برای »خوب، بد   ، زشت« با الهام از صد   ای زوزه گرگ صحرایی 
آمریکای شمالی موسیقی این فیلم را نوشت
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در روزهای اخیر تصاویری با عنوان قطع درختان 
بلوط در منطقه دره اسپر شهرستان دورود در فضای 
مجازی منتشر ش��ده که واکنش هایی را در استان 
به دنبال داش��ته  اس��ت. به گزارش تسنیم، منطقه 
حفاظت شده اشترانکوه که در حاشیه 3 شهر دورود، 
ازنا و الیگودرز واقع شده با وسعت 106 هزار و 607 
هکتار در اس��تان لرستان از تنوع زیستی، گیاهی و 
جانوری بسیار باایی برخوردار است. چوب درختان 
بلوط در این منطقه از مرغوب ترین چوب ها بوده، به 
 طوری  که سبب قطع بی رویه درختان و تهیه زغال در 
شهرستان دورود شده تا نگرانی فعاان محیط زیست 
در این شهرستان را از هدررفت سرمایه  ملی به دنبال 
داشته باشد. درخت بلوط در مناطق زاگرسی به آب 
کمی احتیاج دارد و می تواند شرایط کم آبی را بخوبی 
تحمل کند ام��ا با وجود این ویژگ��ی از مهم ترین 
عوامل تهدیدکنن��ده حیات جنگل ه��ای زاگرس 
اس��تفاده از چوب درختان به عنوان سوخت، چرای 
بی رویه دام، آتش س��وزی های عمدی، غیرعمدی  و 
س��ایر تهدیدهایی  است که پوشش گیاهی منطقه 
زاگرس را با خطراتی روبه رو کرده  است. در سال های 
اخیر و با رش��د آفات مختلف در جنگل های بلوط 
لرس��تان، شاهد خش��کیدگی و زوال درخت بلوط 

در بخش��ی از بلوطستان استان هستیم اما در کنار 
این تهدیدها اکنون خبر قطع ش��دن درختان بلوط 
در فضای مجازی به ش��کل گسترده دیده می شود 
که بر نگرانی های زیست محیطی استان افزوده  است. 
طی روزه��ای اخیر در شهرس��تان دورود درختان 
بلوط دره اسپر واقع در روستایی در 11 کیلومتری 
جنوب غربی این شهرستان توسط عده ای ناشناس 
قطع شد.  یکی از ش��هروندان دورودی که تصاویر 
قطع درختان را در فضای مجازی منتش��ر کرده به 
تس��نیم گفت: من باغدار هستم. هفته گذشته به 
همراه خانواده برای تفریح به سمت کوه های منطقه 
حفاظت ش��ده دورود رفتیم، در آنجا همراه پس��رم 
به  دنبال جمع آوری چوب ریز برای روش��ن کردن 
آتش بودیم که با صحنه قطع  شدن درختان بلوط 
روبه رو شدیم. وی با بیان اینکه از قطع بیش از 100 
درخت بلوط در این منطقه بس��یار ناراحت ش��دم، 
اف��زود: جای این درخت ه��ا در طبیعت حاا خالی  
است اما انتشار تصاویر و آگاهی از قطع  این درخت ها 
می تواند س��بب جلوگیری از تخریب عرصه منابع 
طبیعی در شهرستان دورود شود. همچنین مسعود 
خادمی، رئیس انجمن سبزاندیش��ان اشترانکوه در 
گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه عدم گازرسانی به 

روس��تای دره اسپر، گرانی نفت و استفاده از بخاری 
هیزمی از مهم تری��ن دایل قطع درختان بلوط در 
منطقه حفاظت ش��ده اشترانکوه اس��ت، بیان کرد: 
بیش از 90 درصد از جنگل های شهرس��تان دورود 
را درختان بلوط تش��کیل می دهد. وی افزود: مردم 
مناطقی که از هیزم برای سوخت استفاده می کنند، 
به  دلیل اینکه با هزینه های هنگفت سوخت مواجه 
هس��تند از چوب درخت بلوط تر استفاده می کنند 
تا برای گرم ش��دن خانه های شان از ماندگاری آتش 
اس��تفاده کنند.  خس��رو بهلول��ی، رئیس منطقه 
حفاظت شده اشترانکوه نیز در این باره اظهار داشت: 
در پی گزارش رس��یده از س��وی همیاران طبیعت 
مبنی بر بریده ش��دن و تخریب درخت��ان بلوط در 
مسیری از منطقه حفاظت شده اشترانکوه بافاصله 
در قالب اکیپ گش��ت با حض��ور علی دالوند، فعال 
محیط زیس��ت و نماینده تش��کل های مردم نهاد 
زیست محیطی به عنوان ناظر و نماینده شهروندان 
دورود جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدیم. 
وی افزود: با وجود تمام اطاع رسانی ها، آموزش ها 
و احس��اس مس��ؤولیت جمعی درباره حفاظت از 
محیط زیست، افرادی با اقدامی کاماً غیراخاقی 
و انجام جرمی نابخش��ودنی اقدام به قطع تعدادی 

درخت بلوط در این محل کرده اند. رئیس منطقه 
حفاظت شده اشترانکوه عنوان کرد: درختان بلوط 
به لح��اظ اکولوژیکی درختانی بس��یار دیر رش��د 
هس��تند که با توجه به مرغوبیت زغال تولیدشده 
از آنها مورد توجه افراد سودجو هستند، در حالی 
ک��ه ارزش اکولوژیکی این  گونه جنگلی در مقابل 
قیمت زغال آن قابل تصور نیس��ت. وی بیان کرد: 
به احتمال زیاد عامل یا عامان قطع درختان بلوط 
در دورود جهت سودجویی و تبدیل به زغال اقدام 
به تخریب جنگل کرده اند و با هماهنگی انجام شده 
با رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان 
دورود اقدامات ازم جهت شناسایی مجرمان انجام 
شده  است. بهلولی گفت: همچنین مقرر شده در 
ص��ورت طی مراحل قانونی با انجام قرق در محل 
مورد نظر برای جبران تخریب بخشی از جنگل در 
منطقه حفاظت شده اشترانکوه در فصل درختکاری 
ب��ه تعداد ازم نهال بلوط در آنجا کاش��ته ش��ود. 
رئیس منطقه حفاظت شده اشترانکوه خاطرنشان 
کرد: از همه کس��انی که هن��وز ضرورت حفاظت 
از محیط زیست و وابسته بودن زندگی انسان ها به 
درختان را درک نکرده ان��د، تقاضا داریم در رفتار 

خود تجدیدنظر کنند. 

صادرات بیش از یک میلیون قطعه 
جوجه یک روزه از زنجان

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: طی 
سال جاری یک میلیون و ۴16 هزار قطعه جوجه 
یک روزه از زنجان به کشورهای دیگر صادر شده 
اس��ت.  محمدباقر حاج کاظم��ی در گفت و گو با 
ف��ارس اظهار کرد: ص��ادرات محصوات دامی و 
پروتئینی از اس��تان زنجان به چندین کشور در 
حال انجام است. وی با بیان اینکه جوجه یک روزه 
از جمل��ه محصوات تولیدی در اس��تان زنجان 
اس��ت که به کشورهایی چون ارمنستان و عراق 
صادر می شود، افزود: در سال  جاری یک میلیون 
و ۴16 هزار قطعه جوجه یک روزه از زنجان به این 
کشورها صادر شده است. وی همچنین از صدور 
۴۸ هزار کیلوگرم گوشت مرغ منجمد خبر داد 
و گفت: این صادرات به مقصد کشور افغانستان 
بوده است. حاج کاظمی به صادرات خامه استریل 
به مقصد آذربایجان از اس��تان زنجان طی سال  
جاری هم اش��اره و اضافه کرد: وزن تقریبی این 

محصوات ۲۲ هزار کیلوگرم بوده است. 

از نگاه بیگانگان 
ادامه از صفحه اول

ظریف به چه کس��ی خدم��ت می کند؟ آیا 
خودش فکر کرده است که بهترین تیتر ممکن 
را برای رسانه ملکه پیر انگلیس فراهم کرده است 
که به ناحق بر س��ر ایرانیان بکوبد؟ قرار گرفتن 
دولتم��ردان اعتدال در کن��ار بیگانگان و نگاه از 
زاویه دید آنها به ایران و ش��رایط آن بزرگ ترین 
داغی است که در شرایط کنونی می توان بر دل 
ایران گذاش��ت. در حالی که در ش��رایطی قرار 
داریم که همه بانک های کشور و از همه مهم تر 
بانک مرکزی تحریم شده اند، آیا درخواست عدم 
شفافیت ذی نفعان تراکنش های مالی خارجی و 
داخلی برای گریز از لو رفت��ن راه های دور زدن 
تحریم ها، ذی نفع بودن در پولش��ویی است؟ آیا 
آقای ظریف از درک این مساله عاجزند یا اینکه 
ترجیح می دهند همه ناکامی ها و ناکارآمدی ها و 
شکست های خود را با سیاه بازی بپوشانند. مثل 
کس��ی که پدرش وس��ط مبارزه، توسط حریف 
به ناحق و با دغلکاری در گوش��ه  رینگ است و 
هیچ داور عادلی هم برای قضاوت وجود ندارد و 
درست وقتی که پدر می خواهد خود را از فشار 
حریف خارج کند، فرزند از گوشه رینگ او را به 
رعایت قانون فرا بخواند و بگوید فرار از دس��ت 
حریف خطاس��ت. ایران راه کوتاه مدتی جز دور 
زدن تحریم ها ندارد و از نگاه بیگانگان و نهادهای 

رگواتور جهانی این نوعی پولشویی است.

همدانزنجان

» علیصدر« به عنوان عضو گردشگری 
پایدار انتخاب خواهد شد

ش��رکت س��یاحتی »علیصدر« به عنوان 
نخستین عضو گردشگری پایدار و عضو مشاور 
سازمان جهانی گردشگری انتخاب می شود. 
به گزارش تس��نیم، در نشست مشترک بین 
زوراب پولولیکاسویل،  دبیرکل سازمان جهانی 
گردش��گری و حمیدرضا ی��اری، عضو هیات 
مدی��ره س��ازمان جهانی گردش��گری برگزار 
شد. در این نشس��ت ضمن مذاکره پیرامون 
ظرفیت های گردش��گری، تصمیماتی اتخاذ 
و  در پی آن پیش��نهاد شد شرکت سیاحتی 
علیصدر به عنوان نخستین عضو گردشگری 
پایدار و عضو مشاور سازمان جهانی گردشگری 

انتخاب شود.
  )UNWTO(سازمان جهانی گردشگری
زیرمجموعه س��ازمان ملل با 55۲ عضو است 
که تمام کشورهای عضو از مقاصد گردشگری 
دنیا و در این میان 1۴ ش��رکت از ایران عضو 
سازمان توریس��م جهانی هستند. در صورت 
امض��ای توافقنام��ه ب��ا این محتوا، ش��رکت 
سیاحتی علیصدر می تواند عضو تاثیرگذاری در 
عرصه جهانی گردشگری بین اعضای وابسته 

این سازمان باشد. 

اداره ای که 780 روز است 
بدون مدیر اداره می شود

اداره راه وشهرس��ازی شهرس��تان بروجرد 
7۸0 روز است مدیر یا حتی سرپرستی به خود 

ندیده است.
 به گزارش فارس، ۲ سال و اندی است که 
اداره راه وشهرسازی این شهرستان بدون مدیر 
و سرپرست رها شده است. یکم مهرماه سال 
95 بود که حبیب جمش��یدی، رئیس اسبق 
اداره راه وشهرس��ازی بروجرد از س��مت خود 
تودیع ش��د و از آن زمان تاکنون که7۸0 روز 
می گذرد، انتظارها برای معرفی مدیر جایگزین 
هنوز بی نتیجه مانده است. نکته جالب توجه 
اینک��ه در این مدت طوانی حتی فردی برای 
سرپرس��تی این اداره معرفی نش��ده و احمد 
پارسا همچنان به عنوان معاون، امور مربوطه 

را کج  دار و مریز رتق و فتق می کند. 
در این فاصله زمانی بیش از ۲ ساله موضوع 
باتکلیفی ریاس��ت ای��ن اداره در چند نوبت 
توس��ط خبرنگار فارس در بروجرد از مدیرکل 
پیشین راه وشهرسازی مورد سوال قرار گرفته 
اما پاس��خی منطقی و قابل ارائ��ه در این باره 

شنیده نشده است. 

لرستان

مملکت ارث پدری تان نیست! ادامه از صفحه اول
ظاهرا تشخیص این بود که 
فحاشی شیک، اتوکشیده و همراه با لبخند، ازمه 
در تنگنا قرار دادن منتقدان برای فروش بخش های 
دیگر کشور در مقطع جدید است! نخستین  پرده از 
این فحش های کادوپیچ و دیپلماتیک را در بیانیه 
عصبی وزارت امور خارج��ه به دنبال یک مناظره 
تلویزیونی در نخستین  سالگرد اجرای برجام دیدیم. 
محمدجواد ظریف پس از آنکه ۲ روز پس از انتشار 
بیانیه ل��وزان با حضور در برنامه »نگاه یک« گفته 
بود: »نقد مفید است ولی ما وسط مذاکره و مشغول 
مذاکره هستیم. اگر بیش از این وارد جزئیات شویم 
دس��تمان را در مذاک��ره باز کرده ای��م، 3 ماه به ما 
اجازه دهید مذاکره کنیم.« و بعدها به تاریخ دهم 
بهمن ماه 9۴ با حضور در همایش فرصت های پس 
از برجام فرموده بود: »اان زمان آن نیس��ت که با 
یکدیگر بر سر میزان پیروزی در بحث برجام بحث 
کنیم. امروز این مسائل تمام شده و زمان استفاده 
از ستانده هاست نه تکرار داده ها. امروز باید آنچه را 
به دس��ت آوردیم نقد کنیم، نه انتقاد!«، یک سال 
پس از اجرای شاهکارش هم یک مناظره دوطرفه 

میان حامی��ان و منتقدان برج��ام در تلویزیون را 
تحمل نکرد و با الفاظی سخیف، سعی داشت دهان 
آن یک نفر را هم ببندد. انگار که مملکت ش��اهی 
است و هیچ کس حق انتقاد از اوامر جناب ظریف 
و روحانی را ندارد، اگرنه ناگزیر متهم به »تشویش 
اذهان عمومی« اس��ت و بی شناس��نامه، بی پدر و 
مادر، خائن و گناهکار هم خواهد بود! محمدجواد 
ظریف و دس��تیارانش تاکنون در هیچ گفت وگوی 
دوطرفه ای با منتقدان اداره کشور از طریق فروش 
تدریجی آن، ش��رکت نکرده اند، با ای��ن وجود در 
مسیر دادن امتیازات به اجنبی، از هیچ فحاشی و 

تهمت زدنی به منتقدان رویگردان نیستند.
ف��ردی که تاکنون در هیچ تریبون دوطرفه ای 
مقابل منتقدان خود ننشسته و نخواهد نشست)!( 
اخی��را همزمان با فش��ار و گروکش��ی اروپایی ها 
برای پذیرش لوایح اس��تعماری FATF از سوی 
کشورمان- در ازای راه اندازی همان کانال مالی که 
مثا قرار بود در ازای خروج کدخدا و چند هفته ای 
عملیاتی ش��ود!- اق��دام به فحاش��ی و اتهام زنی 

عجیبی نس��بت به منتقدان رویکرد خس��ارت بار 
و قاجاری خود کرده اس��ت. ظریف  ضمن متهم 
کردن کشور به هزاران میلیارد پولشویی، در همین 
شرایط حساس حال حاضر، گفته است: »آنها که 
هزاران میلیارد پولشویی می کنند، حتما آنقدر توان 
مالی دارند که ده ها میلیارد هزینه فضاسازی کنند. 
من هیچ دستگاهی را متهم به این کار نمی کنم، 
افرادی که در این قضیه منافع دارند، پشت القای 
این تصورات هس��تند«. اظهارات ضدملی ظریف 
به طرفه العینی تیتر یک رس��انه های غربی ش��د. 
بی بی س��ی از قول ظریف می نویس��د: »پولشویی 
گس��ترده در جمهوری اسامی ایران یک واقعیت 

است«.
مباحث تخصص��ی مربوط ب��ه FATF پیش 
از ای��ن به طور مفصل بحث ش��ده و فرصت طرح 
مجدد آن در اینجا نیست. جای طرح این سوال اما 
هست که چطور فردی که صنعت هسته ای کشور 
را در ازای هی��چ، گل گرفت��ه و حرفش با منتقدان 
جز فحاشی نبوده، می تواند چنین اتهام سنگینی 

را ب��ا گرا دادن به دش��من، متوجه منتقدان کند؟! 
بگذارید جلوتر نروم! و مابقی مسیر را به بی بی سی و 
دیگر همکاران آقای وزیر خارجه واگذار کنم! سوال 
دیگ��ر اینکه، آیا حرص و ولع برای فروش امتیازات 
استعماری به بیگانگان آنقدر زیاد است که می توان 
 برای عملیاتی کردن آن، از پشت به کشور خود هم 

خنجر زد؟! 
فارغ از پاس��خ ش��ما، فی الحال اما باید بدانید 
مملکت ارث پدری تان نیس��ت و ش��ما هم ش��اه 
نیستید تا هر بخش آن را که به دلخواه بفروشید، 
هیچ کس حق اظهارنظر نداشته باشد. اگر هسته ای 
را با فحاش��ی عریان به منتقدان فروختید، امنیت 
ملی را نمی توانید با فحش های ش��یک به فروش 
بگذارید! فحاش��ی، ش��کایت و به دادگاه کشیدن 
منتق��دان کم بود، اتهام زنی به کلیت نظامی را که 
تمام زندگ��ی، دارایی، جایگاه و هم��ه چیزتان را 
مدیون خون 300 هزار ش��هید آن هستید شروع 
کرده ای��د. اگر همان طور که پاس��خگو نیس��تید، 
خجالت هم نمی کش��ید، ااقل وزی��ر امور خارجه 
کشورتان باشید و چنین آشکارا به جبهه دشمن 

نپیوندید!

خطر نابودی جنگل های شهرستان به علت توسعه نیافتن شبکه گاز

درختان بلوط »دورود« زغال می شوند 

روزنه

ادامه از صفحه اول
»پولش��ویی  عب��ارت   ...
ی��ک واقعیت در کش��ور ما اس��ت و خیلی ها از 
پولشویی منفعت می برند« از زبان عالی ترین مقام 
دیپلماس��ی کش��ور به مثابه دادن بهانه ای جدید 
ب��ه دولت ایاات متحده آمریکاس��ت؟ آیا باز هم 

همانند موضع چند س��ال پی��ش وی در مخالف 
توافق هسته ای دانستن رقبایش قرار بر این است 
این بار با حامی تروریس��م دانستن رقبای داخلی 
خود از طرف غربی انتظار دریافت امتیاز داش��ته 

باشد؟
تکرار راهی که س��ال ها طی شده و در نهایت 

به بیراه��ه رس��یدن، می تواند کش��ورمان را بار 
دیگ��ر به س��مت بیراهه ای دیگ��ر منحرف کند. 
ش��اید بهتر باش��د وزیر امور خارجه مان این بار 
به احتماات طرح ش��ده از جانب کاسبان سابق 
تحریم و کاسبان جدید پولشویی مانع وارد شدن 
هزینه های جدید به داشته های کشورمان شوند.

یادداشت امروز

کاسبی قدیمی دولت

ادامه از صفحه اول
... بس��یاری از طرفداران 
آنها حتی متن کنوانسیون ها را نخوانده اند، ثالثا 
اگر منتقدان واقعا از پولش��ویی ذی نفع هستند 
چرا ش��دیدا اصرار می کنند مبارزه با پولشویی 
حتما انجام شود ولی از طریق قوانین و الزامات 

داخلی؟! و اساسا در مناقشات سیاسی و اجتماعی 
که مش��خص ش��ده دولت همواره طرف ابهام و 
  FATF محرمانه بودن همه چیز است منتقدان
طرفداران ش��فافیت حت��ی در رأی نمایندگان 

بوده اند!
بی��ان ظریف آن ه��م در جای��گاه وزیر امور 

خارجه که باید خارج از جناح بندی ها و بازی های 
سیاسی، ملی گرایانه نظر دهد و عمل کند، در این 
میان اما بیشترین کمک را به دشمنان ما کرده 
و این هم البته از عجایب تاریخ ایران اس��ت که 
وزیر امور خارجه کشور تیترساز مهم ترین رسانه 

ضدایرانی از صد سال پیش تاکنون باشد!

نگاه

ظریف، CFT و یک اتهام دیگر

دیدگاه



13 فرهنگ و هنر

تلویزیون

 انتخاب سکاندار سازمان سینمایی
تا پایان هفته 

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسامی با حضور در 
پردیس ملت، محل برگزاری جشنواره بین المللی 
فیلم کوت��اه تهران با اش��اره به زم��ان انتخاب 
رئیس س��ازمان س��ینمایی اظهار داشت: هنوز 
خب��ر قطعی و مش��خصی نمی توانم اعام کنم 
اما تا پایان همین هفته یعنی 26 آبان سکاندار 
سازمان سینمایی قطعی ش��ده و اعام خواهد 
ش��د. به گزارش تسنیم، سیدعباس صالحی در 
شفاف سازی اتفافات 2 ماه اخیر پیرو این موضوع 
مطرح کرد: زمانی ک��ه قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان اعام شد، این سوال برای ما پیش 
آم��د آیا اف��رادی که زودتر از موعد بازنشس��ته 
شده اند هم ش��امل این قانون می شوند یا خیر. 
با توجه به اینکه محمدمهدی حیدریان )رئیس 
فعلی سازمان سینمایی( جزو این افراد است که 
زودتر از موعد بازنشس��ته شده است این سوال 
می توانس��ت در حکم ایشان تاثیرگذار باشد که 
این موضوع از جانب قانونگذار مثبت اعام شد 
و به فکر جانشین برای آقای حیدریان افتادیم. 
صالحی ادامه داد: سپس از طرف صنوف مختلف 
و نهادهای ذی ربط گزینه های متعددی معرفی 
شدند که حدود 25 روز قبل این لیست تکمیل 
شد و به مراجع قانونی و حقوقی تحویل داده شد 
و در حال حاضر این گزینه ها در حال بررس��ی 
هس��تند و همانطور که گفتم ان شاءاه تا آخر 
هفته مشخص خواهد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد 
خاطرنشان کرد: البته این احتمال هم وجود دارد 
که در صورت عدم دست  یافتن به گزینه قطعی 
و مش��خص، به طور موقت و ح��دوداً 2 ماه این 

مسؤولیت به »سرپرستی« واگذار شود.

استقبال فیلم اولی ها از جشنواره 
فیلم فجر

مدیر دبیرخانه سی وهفتمین 
جش��نواره فیلم فج��ر درباره 
روند ارس��ال آثار به دبیرخانه 
فجر توضیحات��ی ارائه کرد. به 
گزارش »وطن امروز«، سیمون 
س��یمونیان درباره ثبت نام آثار ب��رای حضور در 
جشنواره گفت: در جشنواره سی وهفتم فیلمی 
مورد پذیرش اس��ت که پروانه ساخت یا نمایش 
سینمایی داشته باشد و فیلم های مستند باای 
70 دقیقه مجاز به ثبت نام هستند. مدیر دبیرخانه 
جشنواره فیلم فجر با اشاره به مهلت ارسال آثار 
گفت: مهلت ارس��ال آثار به دبیرخانه فیلم فجر 
به صورت اینترنتی و حض��وری تا پایان آبان ماه 
است و بازبینی آثار توسط هیات انتخاب آذرماه 
صورت می گیرد یعنی متقاضیان باید آثار خود را 
به صورت DVD یا DCP در اختیار دبیرخانه 
جش��نواره قرار دهند تا توس��ط هیات انتخاب 
در آذرم��اه بازبینی و هفت��ه اول دی ماه نتیجه 
بازبینی ها اعام شود و فیلم های راه یافته به بخش 
مسابقه نسخه های DCP را برای نمایش عمومی 
و برای داوران آماده کنند. سیمونیان درباره آثار 
رس��یده به دبیرخانه نی��ز گف��ت: از زمانی که 
فراخوان جشنواره اعام شده استقبال فیلمسازان 
برای ثبت نام در بخش مستند، سینمایی و نگاه 
نو خوب بوده، البته در بخش نگاه نو تعداد فیلم 

بیشتری ثبت نام شده است.

تهران، میزبان نشست بین المللی 
جایزه ادبی فلسطین

از  میهمانان��ی  حض��ور  ب��ا 
اتحادیه های نشر و انجمن های 
ادبی 14 کشور جهان اسام، 
نشس��ت بین المللی تأسیس 
جایزه ادبی فلسطین، روز 23 
و 24 آبان ماه در حوزه هنری انقاب اس��امی 
برگزار می ش��ود. به گزارش »وطن امروز«، در 
افتتاحیه این نشست 2 روزه که با حضور بیش 
از 20 میهمان از اتحادیه های نشر و انجمن های 
ادبی 14 کشور جهان اس��ام برگزار می شود، 
علی اکبر وایتی، مش��اور امور بین الملل رهبر 
معظم انقاب به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. 
همچنی��ن خال��د القدومی، نماین��ده جنبش 
اسامی حماس و ناصر ابوشریف، نماینده جهاد 
اسامی دیگر میهمانان و سخنرانان این برنامه 
خواهند بود. در این نشست 2 روزه تخصصی که 
به میزبانی مجمع ناشران انقاب اسامی برگزار 
می شود، قرار اس��ت میهمانان درباره تأسیس 
جایزه ادبی بین المللی فلس��طین و زمینه های 
هم��کاری بیش��تر تش��کیاتی و انتش��اراتی 
همفکری و گفت وگو کنند. افتتاحیه نشس��ت 
بین المللی تأسیس جایزه ادبی فلسطین، ساعت 
9 صبح روز چهارشنبه 23 آبان ماه در تاار مهر 
حوزه هنری واقع در خیابان سمیه قبل از تقاطع 

حافظ برگزار می شود.

»خندوانه« دقیقا کی به تلویزیون 
بازمی گردد؟

فصل جدید برنامه »خندوانه« 
از چهارش��نبه 30 آبان  روی 
آنتن شبکه نس��یم می رود و 
فصل دوم برنام��ه »قاچ« نیز 
پخش خود را از ش��نبه سوم 
آذر آغاز می کند. به گزارش »وطن امروز«، طبق 
هماهنگی های انجام شده، فصل ششم »خندوانه« 
در 3 روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه پخش 
می شود و فصل دوم »قاچ« که از مشتقات برنامه 
»خندوانه« است نیز روزهای شنبه تا سه شنبه 
روی آنتن می رود. سیدعلی احمدی، تهیه کننده 
ای��ن 2 برنامه، درب��اره رویدادهای جدید فصل 
جدید »خندوانه« و »قاچ« بیان کرد: »خندوانه« 
مانند قبل س��اختار خود را حفظ خواهد کرد و 
میزبان افراد سرشناس در هر حوزه خواهد بود. 
عاوه بر این، لیگ »ادابازی« هم در این فصل از 
»خندوانه« برگزار می ش��ود. وی تاکید کرد: در 
ای��ن فصل از برنامه »ق��اچ« نیز عاوه بر حضور 
رامبد ج��وان، جناب  خان و نیما ش��عبان نژاد، 
شاهد اس��تندآپ کردن برگزیدگان 2 مسابقه 

»خنداننده شو«  خواهیم بود. 

مهلت ثبت نام نهمین جشنواره عمار 
تمدید شد 

بر اس��اس اعام دبیرخانه جشنواره مردمی 
فیلم عمار، مهلت ثبت نام نهمین دوره این رویداد 
سینمایی تا 5 آذر و تحویل آثار به دبیرخانه تا 10 
آذر تمدید شده است. به گزارش »وطن امروز«، 
بر اساس اعام دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم 
عم��ار، مهلت ثبت نام نهمی��ن دوره این رویداد 
س��ینمایی تا 5 آذر و تحویل آثار به دبیرخانه تا 
10 آذر تمدید ش��ده اس��ت. بنا بر این گزارش، 
در بخش رقابتی این جش��نواره نیز که ش��امل 
فیلم های سفارشی و فراخوان دبیرخانه می شود، 
فیلمس��ازان و متقاضیان شرکت می توانند آثار 
خ��ود را در بخش های »فیل��م«، »نقد، مقاله و 
پژوهش های سینمایی« و »فیلم ما« با مراجعه 
به تارنمای AmmarFilm.ir ثبت و حداکثر 
تا 5 روز پس از آن به دبیرخانه جشنواره ارسال 
کنند. همچنین عاوه بر قسمت رقابتی، 2 بخش 
فراخوان معرفی سوژه و فراخوان مردمی نیز به 

نهمین جشنواره عمار اضافه شده است.

نشست تخصصی »مرجعیت علمی 
زبان فارسی« با سخنرانی حدادعادل

نشس��ت تخصصی »مرجعی��ت علمی زبان 
فارس��ی« با سخنرانی رئیس فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی و از سوی مؤسسه فرهنگی-پژوهشی 
انق��اب اس��امی برگزار می ش��ود. ب��ه گزارش 
»وطن ام��روز«، کارگروه علم و فناوری مؤسس��ه 
فرهنگی- پژوهش��ی انقاب اسامی در راستای 
تبیی��ن و ترویج رهنموده��ا و دغدغه های رهبر 
معظم انقاب در حوزه علم و فناوری طی جلسات 
متم��ادی، موضوع مرجعیت زبان فارس��ی را به 
عنوان یکی از اولویت ها انتخاب کرده و به موازات 
آن گروه دانشجویی پژوهشگران مجموعه تربیت 
پژوهشگر معارف انقاب اسامی که به عنوان گروه 
عل��م و فناوری فعالیت دارن��د، این موضوع را به 
عنوان یک موضوع پژوهشی در قالب کارگروهی 
انتخاب و تحت عنوان »امکان سنجی مرجعیت 
علمی زبان فارسی« طی حدود یک سال گذشته 
در ابع��اد مختلف آن را بررس��ی و پیگیری و در 
زمستان سال گذشته در اردوی دانشجویی مشهد 
مقدس رونمایی کرده اند که در جلس��ات بعدی 
اعتباربخشی ش��ده است. همچنین این موضوع 
در قالب نشس��ت های تخصصی کارگ��روه ارائه 
می ش��ود. در این نشست که روز چهارشنبه )23 
آبان( برگزار می شود، غامعلی حدادعادل، رئیس 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی درباره موضوع 

نشست سخنرانی خواهد کرد.

جایزه بهترین انیمیشن سینمایی 
آجایو برای »آخرین داستان« 

ب��ه   »آخری��ن داس��تان« 
نویسندگی و کارگردانی اشکان 
رهگذر برن��ده جایزه بهترین 
فیلم بلند جشنواره بین المللی 
انیمیشن آجایو شد. به گزارش 
»وطن امروز«، انیمیشن بلند سینمایی »آخرین 
داس��تان« به نویس��ندگی و کارگردانی اشکان 
رهگذر برنده جایزه بهترین فیلم بلند س��ومین 
جشنواره بین المللی انیمیش��ن آجایو در کشور 
پرو ش��د. پرویز پرس��تویی، حامد بهداد، اشکان 
خطیبی، بیتا فرهی، اکبر زنجان پور و فرخ نعمتی 
برخ��ی از گویندگان نقش های این انیمیش��ن 
هستند. انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« 
تولیدش��ده در اس��تودیو هورخش، پیش  از این 
در س��ی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم  های 
ک��ودکان و نوجوانان اصفه��ان موفق به دریافت 
جایزه ویژه هیات  داوران در بخش سینمای ایران 
و جوایز بهترین کارگردانی و فیلمنامه در بخش 

بین الملل شده بود.

گروه فرهنگ و هنر: خبر درگذش��ت »اس��تن لی« 
خال��ق بخش عم��ده ای از ابرقهرمان های هالیوودی 
خب��ری ب��ود ک��ه روز گذش��ته اغل��ب رویدادهای 
سینمای جهان را تحت تاثیر خود قرار داد. استن لی 
نویسنده ای بود که با پیوند دادن داستان های متفاوت 
و درگیر کردن شخصیت های دنیای واقعی با دنیای 
ابرقهرمان ها چهره فرهنگ عامه غرب را تغییر داد و 
دنیای ابرقهرمانی »مارول« را به یکی از محبوب ترین 
سوژه های س��ینما و تلویزیون جهان و البته یکی از 
مهم تری��ن ابزارهای غرب برای تبلیغ تفکر موردنظر 

خود از طریق هنر تصویر تبدیل کرد.
Ŷ !قهرمان ابرقهرمان ها

»استن لی« در حالی در 95 سالگی درگذشت که 
کار خودش را در آس��تانه جنگ دوم جهانی در سال 
1939 و به عنوان دستیار در مجله کمیک »تایملی« 
آغاز کرده بود؛ نشریه ای که سال ها بعد در اوایل دهه 
60 به »مارول« تغییر نام داد. او در طول این سال ها به 
سردبیری و ریاست این مجموعه رسید و به همراهی 
بزرگان دیگری چون جک کربی، استیو دیتکو و لری 
لیبر برخی از مهم ترین ابرقهرمانان دنیای کمیک را 
خلق کرد. این ش��خصیت ها بعدها با ورود مارول به 
دنیای س��ینما و خلق »دنیای سینمایی مارول« تا 
فراسوی مرزها پیش رفتند و به یکی از پول سازترین 
ژانرهای صنعت س��ینما بدل ش��دند. لی نخستین 
اعتبار خود را به خاطر داستان »کاپیتان آمریکا« در 
س��ال 1941 به دست آورد و در ادامه ابرقهرمان های 
سرشناس��ی مثل »مرد عنکبوت��ی«، »مرد آهنی«، 
»چهار ش��گفت انگیز«، »دکتر اس��ترنج«، »مردان 
ایکس«، »انتقام جویان«، »هالک«، »دردویل« و »مرد 
مورچه ای« را خلق کرد. لی در سال 1972 به دلیل 
تغییرات متعدد مدیریتی، »ماروِل« را ترک کرد لیکن 
ت��ا آخر عمرش عنوان رئیس برایش باقی ماند. لی با 
اینکه دیگر مستقیما در مارول نبود اما در بسیاری آثار 
بزرگ این کمپانی مشارکت داشت. او فیلم هایی نظیر 

»ددپول2« و »محافظان کهکشان2« را خلق کرد.
Ŷ ابرقهرمان هایی که با »استن  لی« جذاب تر شدند

»اس��تن لی« تاثی��ری عمیق ب��ر فرهنگ عامه 

م��ردم غرب و حتی مردم جهان با ش��خصیت هایی 
که خلق کرد گذاش��ته است. او سبکی نو خلق کرد 
که در آن ابرقهرمانانی با عایق عش��قی و تعامات 
اجتماع��ی که حتی دارای نقص و عدم امنیت بودند 
وجود داش��تند ک��ه برای مخاطب ن��و و جذاب بود. 
تا قبل از اس��تن لی، قهرمان ه��ای دنیای کمیک از 
حالتی تک بعدی رن��ج می بردند و انگار همگی یک 
ش��خصیت پردازی یکسان داش��تند اما استن لی با 
فاصله گرفتن از کلیشه های دنیای کتاب های کمیک، 
به آنها عمق و پیچیدگی های شخصیتی داد و باعث 
شد تا خوانندگان دنیای کمیک با این شخصیت ها 
بیشتر همزاد پنداری کنند. جایگاه مهم او در تبدیل 
کتاب های کمیک به فیلم های سینمایی را نیز نباید 
نادیده گرفت و آثارش روی تربیت فکری بسیاری از 
هنرمندان امروزی و ژانرهای مختلف فانتزی، علمی- 

تخیلی و... در ادبیات و سینما تاثیر گذاشت.
Ŷ !رؤیاپردازی که به تخیل جاه و جال بخشید

مرگ او در 95 سالگی باعث 
ایج��اد نظرات جال��ب توجهی 
توس��ط م��ردم و طرفداران��ش 
ش��ده اس��ت. راب��رت داون��ی 
جونیور، س��تاره »مرد آهنین« 
با به اش��تراک گذاشتن عکسی 

از خ��ود در کنار لی و قرار دادن یک قلب در وس��ط 
عکس نوشت: »من موفقیت هایم را همه به تو مدیون 
هستم. در آرامش بخواب استن«. هیو جکمن، بازیگر 
»مردان ایکس« نیز چنین واکنشی نشان داد: »ما یک 
نابغه خاق را از دس��ت دادیم. استن لی یک نیروی 
مبتک��ر در دنیای ابرقهرمان ها ب��ود. افتخار می کنم 
ک��ه بخش کوچکی از میراث او ب��رای آوردن یکی از 
ش��خصیت هایش به زندگی بوده ام«. همچنین لری 
کینگ، مجری مش��هور آمریکایی نیز گفت: »امروز 
یک قهرمان دنیای واقعی را از دس��ت دادیم، اس��تن 
لی رویاپردازی بود که تخیل را در سراسر جهان جاه 
و جال بخشید، به خاطر زمانی که با من گذراند از او 
متشکرم. در آرامش بخواب استن«. »الن هورن« مدیر 
استودیوی والت  دیزنی نیز سخن گفتن از میزان تاثیر 

»استن لی« در فرهنگ عامه را غیرممکن دانست و 
گفت: »من این فرصت را داشتم که در طول سالیان 
گذش��ته وی را با آثارش در کمپانی مارول بشناسم 
و هم��واره تحت تاثیر انرژی و س��رزندگی فوق العاده 
او ب��ودم. ما  یک خالق واقعی را از دس��ت دادیم و با 
خانواده و دوس��تانش ابراز همدردی می کنم«. برخی 
از هنرمندان ایرانی نیز نس��بت به این اتفاق واکنش 
نش��ان دادند و از قهرمان هایی گفتند که به واس��طه 
استن لی وارد دنیای سینما شده اند. برای مثال رامبد 
جوان در واکنش به این اتفاق در صفحه خود نوشت: 
»استن لی، کودک بزرگ و خاق و پر از رویا و جادو 
که به جهان، قهرمان ها و ضدقهرمان هایی اضافه کرد 
و آموخت و ف��رق بدی و خوبی را فهمید«. منوچهر 
اکبرلو، نمایش��نامه نویس و منتقد سینما نیز درباره 
فوت اس��تن لی و اهمیت خلق قهرمان توسط او در 
دنیای س��ینما با نقل قول یک��ی از صحبت های او، 
نوشت: »جایی گفته  بود:  »قدیم فکر می کردم کاری 
که م��ن کردم چندان بااهمیت 
نبوده. مردم در حال ساخت پل 
و تحقیقات پزشکی اند و من در 
حال ساخت داستان هایی درباره 
افراد خیالی که کارهای عجیب 
و غریب انجام می دهند اما حاا 
فکر می کنم که این نیاز چیزی نیست که به آسانی از 
بین برود«. بله! خوشبختانه یا متاسفانه، انسان همیشه 

به قهرمان نیاز دارد«.
Ŷ در فراق تخیل و قهرمان

هالی��وود ب��ا در اولوی��ت ق��رار دادن خاقی��ت 
توانست تبدیل به یکی از اضاع قدرتمند سینمای 
جهان ش��ود. این مساله موجب ش��د تا پای افرادی 
چون اس��تن لی، مایکل کرایتون، ج��ی آرآر مارتین 
و... به سینما باز ش��ود و کاراکترهای کم نظیری در 
س��ینمای جهان خلق شوند. قصه  های هالیوودی به 
واس��طه عامه پسند بودن داستان و کارگردانی در در 
گیشه  های غیرآمریکایی نیز فروش باایی را تجربه 
می کنن��د اما مهم تر از آن حض��ور دائمی قهرمان ها 
و ابرقهرمان های س��ینمایی اس��ت که باعث ش��ده 

همواره آمریکایی ها با قهرمان  های ولو پوشالی دنیای 
متفاوتی از س��ایرین را تجربه کند. به هر میزان که 
ابرقهرمان  های هالیوودی رویه ای »افراطی« را در جاه 
و جال بخشیدن به تخیل از یک سو و قدرتمند نشان 
دادن آمریکایی ها از س��وی دیگر در پیش گرفته    اند، 
در مقابل س��ینمای ایران با گسترش رئالیسم سیاه 
و فیلم  های ژانر نوآر، سال هاس��ت نه تنها تخیل را از 
این س��ینما زدوده  ، بلکه قهرمان  های واقعی را نیز از 
پرده سینما دور کرده است. ازمه یک قصه دراماتیک 
حضور قهرمان و بعضا ضدقهرمان اس��ت تا پیرنگ 
قصه به صورت صحیح ش��کل بگی��رد. اما در مقابل 
سینمای بدون قهرمان نه تنها بین مخاطب و سینما 
فاصله می اندازد، بلکه سینما را در رکود نگاه داشته و 
مانع از هرگونه خاقیت و تجربه  های جدید روی پرده 
می شود. از همین رو است که ادبیات سینمای ایران 
تاکنون نتوانسته است زبان منحصربه فردی به دست 
آورد، ح��ال آنک��ه ظرفیت  ه��ای دراماتیک تاریخی 
و کنونی فرهن��گ ایرانی می تواند زبان س��ینمایی 
منحصر ب��ه فرد خ��ود را خلق کند. البت��ه که این 
بحران ریشه در س��ال  های نزدیک ندارد. حمیدرضا 
ش��اه آبادی، از نویس��ندگان ادبیات داستانی معاصر 
اخیرا در گفت وگویی حکای��ت از  دوگانه ای در پیچ 
تاریخی ادبیات داستانی معاصر بین صادق هدایت و 
محمدعلی جما لزاده داشت که در آن، ادبیات داستانی 
ب��ا انتخاب بوف کور به جای کباب غاز، خود و به تبع 
آن قصه  های س��ینما را در وضعیت کنونی قرار داد: 
»گاه��ی فکر می کنم ادبیات داس��تانی ما در آغاز 2 
مس��یر پیش روی خود داشت تا در آن حرکت کند، 
یکی مسیر جمالزاده و دیگری مسیر صادق هدایت. 
خ��ب! به هر صورت هدایت انتخاب ش��د و با خودم 
می گویم اگر به جای هدایت مسیر جمالزاده را انتخاب 
می کردیم شاید وضعیت مان متفاوت بود و بیشتر به 
قصه پردازی و فرهنگ بومی روی می آوردیم«. از این 
رو است که تحول در ادبیات داستانی و تغییر ذهنیت 
داستان نویسان بویژه در حوزه خلق قهرمان، می تواند 
نخستین گام در جهت نجات سینمای ایران از رکود 

رئالیسم و بی قهرمانی باشد.

سینما

وطن امروز  شماره 2582  چهارشنبه 23 آبان 1397

نشست خبری پانزدهمین دوره 
جشنواره فیلم مقاومت با حضور 
اهال��ی رس��انه و دبیرهای بخش  ه��ای گوناگون 
جشنواره بدون حضور محمدخزاعی، دبیر جشنواره 
روز گذش��ته در محل سالن اس��وه برگزار شد. به 
گزارش »وطن امروز«، در ابتدای این جلسه یزدان 
عشیری، مدیر روابط عمومی جشنواره از مهم ترین 
رس��الت  های جش��نواره مقاوم��ت را شناس��ایی 
اس��تعدادهای مستقل در س��طح منطقه و جهان 
دانست و اظهار داشت این جشنواره در محل سینما 
فلسطین و عصر جدید قرار دارد و اختتامیه آن نیز 
در محل برج میاد برگزار خواهد شد. در ادامه این 
مراسم، کامران ملکی مدیر بخش 40 سال مقاومت 
و کارگاه  های انتقال تجربه درباره برنامه  های جنبی 
این جشنواره، بیان کرد:  در این کارگاه ها احمدرضا 
درویش ب��ا موضوع چگونگی س��اخت پروژه  های 
عظیم در سینمای مقاومت و دفاع مقدس )سه شنبه 
6 آذر(، مسعود ده نمکی با موضوع جذب مخاطب 
در س��ینمای مقاومت و دفاع مقدس )چهارشنبه 

7 آذر( و عل��ی نصیری��ان با 
بازی  ویژگی  ه��ای  موض��وع 
و نقش آفرینی در س��ینمای 
دفاع مق��دس  و  مقاوم��ت 
ب��رای  آذر(   ۸ )پنجش��نبه 
می کنند.  صحبت  مخاطبان 

در ادام��ه سیدمحمدحس��ینی »مدی��ر بخ��ش 
اسام هراس��ی و ایران ستیزی در سینمای غرب« 
عنوان کرد: هرس��اله با بخش زیادی از آثار غربی 
مواجهیم که نوک پیکان حمله آنها اسام، تاریخ ،  
خان��واده و فرهنگ خانواده در ای��ران، جایگاه زن 
در اس��ام و ایران، مسائل سیاسی ایران و... است. 
وی درب��اره انتخاب فیلم ها گفت: ما تاش کردیم 
فیلم هایی برای این بخش انتخاب کنیم که از لحاظ 
ساختار سینمایی کیفیت استاندارد داشته باشند 

و همچنین در سال های اخیر 
تولید شده باشند و قدیمی و 
کهنه نباشند که در نهایت 3 
اثر زیر انتخاب شدند. »قاتل 
آمریکایی« که فیلمی اکشن 
اس��ت   200۸ محص��ول  و 
که درباره س��ازمان هس��ته ای و اتمی و همچنین 
مذاکرات هس��ته ای است و »مجیدشاه حسینی« 
نقد این فیلم را به عهده دارد، »زیر س��ایه ها« که 
توسط یکی از فیلمسازان ایرانی مقیم لندن ساخته 
شده است و »س��عید مستغاثی« نقد این فیلم را 
به عهده خواهد داش��ت و همچنین »شش روز« 
که درباره فضای دیپلماس��ی ایران س��اخته شده 
است و درباره این فیلم »حسن عباسی« صحبت 
خواهد کرد. در ادامه »احس��ان کاوه« جانش��ین 

بخش بین الملل و مسؤول کمیته بین الملل، بیان 
داشت: از 97 کشور جهان فیلم برای ما ارسال شد 
که نسبت به س��ال های قبل رشد خوبی بود. وی 
در ادام��ه گفت: با توجه به آنکه زمان کمی از قتل 
خبرنگار عربستانی »خاشقجی« گذشته است اما 
فیلمی با عنوان »خاشقجی تنها نیست« برای ما 
ارسال شد که متأس��فانه به خاطر مسائل امنیتی 
بدون شناسنامه به دست ما رسید و ما نمی دانیم 
این فیلم از کدام کش��ور اس��ت و س��ازندگان آن 
چه کس��انی هستند. س��یدمهدی جوادی، مدیر 
بخش برنامه ریزی جش��نواره نیز در این نشس��ت 
گفت: این جش��نواره بیش��تر از جنبه سینمایی 
یک رویداد گفتمانی است. یکی از کارهای اصلی 
این جش��نواره ایجاد شبکه  سازی بین فیلمسازان 
آثاری با موضوعات مقاومت اس��ت. وی همچنین 
افزود: انتخاب چهره »س��ال مقاومت« هم در این 
دوره خواهیم داش��ت که در ایام جشنواره معرفی 
خواهد شد و ش��مه ای از نگاه دوستان در شورای 

سیاست  گذاری را نشان خواهد داد. 

مینا ش�ائیلوزاده: کم پیش می آید 
کتاب��ی را بخوان��م ک��ه ب��ه دور از 
مالت های همیش��گی مطالعه، دیگر کلمه هایش را 
نبینم و فقط تصویر باشد که از مقابل چشمانم  بگذرد 
اما بعد از مدت ها رمان »ابدی« نوشته  مهدی صفری 
این اتفاق را برایم محقق کرد. »ابدی« در واقع ماجرای 
پسری است که بزرگ ترین دغدغه  زندگی اش از قیافه 
نیفتادن و به  هم  نخوردن خط اتوی لباس��ش است؛ 
پس��ری که مثل خیلی از م��ا، تحمل کمترین رنج و 
س��ختی را ندارد اما دست تقدیر او را راهی سرزمینی 
می کند که خاکش با سختی و با عجین شده است؛ 
مکان��ی که تا به حال و ب��ه بهانه های مختلف به آنجا 
پا نگذاش��ته اس��ت. او طی چند روز، ماجراهایی را از 
س��ر می گذراند که او را چند س��ال بزرگ تر می کند 
و قدم به قدم نزدیک تر می س��ازد به ابدی ش��دن ... . 
هن��گام خواندن رمان، عجیب نیس��ت اگر خود را در 
لحظه لحظه  ماجرا حس  کن��ی و همراه با امیرعلی و 

بچه  هیاتی های شوخ و غیرقابل  
پیش بینی راهی کربا  ش��وی؛ 
همراه آنها اسارت بکشی و تیغ 
تیز داعش��ی ها را بر گردن خود 
حس  کن��ی  و امید و ناامیدی را 
همراه با شخصیت های داستان 

بچشی؛ اگر دری باز باشد دوست داری هر چه سریع تر 
ف��رار کنی و خودت را نجات دهی یا با داعش��ی های 
وحشی که مقابلت ایستاده اند درگیر شوی و گلوله ای 
را در قلب شان خالی کنی اما هیجانت که فروکش کرد 
به خود می آیی و می بینی تو تنها نظاره گر و خواننده 
ای��ن اتفاقات هس��تی. با خواندن »اب��دی« تو درگیر 
قهرمانانی می شوی که  شاید اینجا خیالی باشند اما در 

جای دیگری، زیر همین آسمان 
حضور دارند و غم ِ غریبی ش��ان 
بر دل تو هم سنگینی می کند. 
بدون شک، تصویر سازی زیبای 
نویسنده و دغدغه مند بودن وی 
برای به تصویر کشیدن مفهومی 
عمی��ق در این امر بی تأثیر نیس��ت. توصیف رفتار و 
حاات نیروهای داعشی، چنان واقعی است که ترس 
و حس نفرت هر لحظه نس��بت به آنها حس می شود 
و مخاطب نمی تواند خود را در جایی غیر از س��وریه و 
س��امرا تصور کند و همه  اینها بدون شک، از انگیزه و 
نیت نویسنده برمی آید، زیرا راست است که می گویند 
هر آنچه از دل برآید، اجرم بر دل نشیند. شخصیت 

اصلی داس��تان، امیرعلی، پس��ری امروزی اس��ت که 
تحمل کمترین سختی ها را ندارد و شاید همزادپنداری 
برای مان  آنقدر راحت باشد که انگار خودمان را ببینیم 
در قالب او و در طول داستان، مدام به این فکر می کنی 
که همه  ما یکجور امیرعل��ی درون مان داریم، با همه  
ترس ها و حساسیت های مخصوص به خودمان. با این 
همه، ضرباهنگ در طول داس��تان یکدس��ت نیست؛ 
در تهران همه چی��ز کند پیش می رود و گاهی برای 
مخاطب مال آور می شود و برعکس در عراق، ماجراها 
آنقدر به سرعت اتفاق می افتند که بعضی از آنها برای 
مخاطب خیلی زود فاش می ش��ود و فرصت  غافلگیر 
شدن درست و حسابی را از او می گیرد. رمان »ابدی« 
شکوائیه ای است بر بسیاری از شبهات و نقاط ابهامی 
که نسبت به مدافعان حرم وجود دارد و حقیقتا تاش 
نویسنده برای نشان دادن ازخودگذشتگی های آنان، با 
توجه به کم کاری های اهل کتاب و قلم به دستان در 

این زمینه، قابل ستایش است.

نشست خبری پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت برگزار شد
97 کشور در جشنواره فیلم مقاومت

نگاهی به رمان »ابدی« نوشته مهدی صفری
چشم در چشم تکفیر

گزارش

یادداشت

نگاهی به زندگی »استن لی« خالق بخش عمده ای از ابرقهرمان های سینما به بهانه درگذشت او

مرگ خالق ابرقهرمان ها

ادبیات

اخبار
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موندودپورتیوو

خیز مسی به سمت رکورد پله

افتتاح ورزشگاه فواد خوزستان با 
حضور معاون اول رئیس جمهور

ورزش��گاه ف��واد خوزس��تان دی��روز ب��ه 
بهره برداری رسید. ورزش��گاه فواد خوزستان 
ب��ا حضور اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول 
رئیس جمهور، مس��عود سلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانان و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دیروز افتتاح شد و به بهره برداری رسید. 
تیم  های امید و جوانان فواد خوزستان هم در 
مراسم افتتاحیه این ورزش��گاه بازی دوستانه 

انجام دادند.
وزیر ورزش و جوانان در حاش��یه مراس��م 
افتتاحیه ب��ا حضور در بین فوتبالیس��ت  های 
جوانان و امید فواد خوزستان با آنها گفت وگو 

کرد.
عملیات احداث این ورزشگاه از سال ۱۳۸۷ 
آغ��از و پس از گذش��ت حدود ۱۰ س��ال روز 
گذشته افتتاح شد. این مجموعه بزرگ فرهنگی 
و ورزشی که در شمال شرقی اهواز و در محل 
اختصاصی باشگاه فواد خوزستان قرار گرفته، 
در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار و با هزینه ای 
بالغ ب��ر ۱۵۰ میلیارد تومان )بدون احتس��اب 
پارکینگ اختصاصی و جاده های دسترس��ی، 
استخر، زمین های تمرین و سالن تکنیک( بنا 

شده است.

این قهر بازیکنان تیم ملی با مردم 
هم هست؟!

بازیکنان تیم ملی دسته جمعی پیج خود را 
در اینستاگرام دی اکتیو کردند. قهر اینستاگرامی 
بازیکنان تیم ملی باعث شد تا این شائبه به وجود 
بیاید که آیا آنه��ا از هواداران هم قهر کرده اند؟ 
چراکه به هر حال ای��ن پیج ها تنها راه ارتباط 
مس��تقیم بازیکنان با ه��واداران ب��ود. یکی از 
بازیکنان تیم ملی اما این موض��وع را رد کرد و 
به خبرنگار ما گف��ت: »نه، هواداران که همواره 
حامی تیم ملی بوده  اند، مش��کل این است که  
مس��ؤوان ورزش به تیم ملی کمترین توجه را 
دارند. با اینکه حتی شیخ سلمان به حمایت از 
تیم ملی پرداخته ولی همچنان در داخل ایران 
کسی به ما توجهی ندارد، در حالی که این روزها 
آخرین روزهای حضور تیم ملی در تهران پیش 

از جام ملت هاست«.

مشارکت ایران در برگزاری 
جام جهانی ۲۰۲۲ قوت گرفت

رئی��س کمیت��ه  س��ازماندهی جام جهانی 
۲۰۲۲ قط��ر اع��ام ک��رد که این کش��ور در 
حال بررس��ی پیش��نهاد ایران برای مشارکت 
در میزبان��ی از برخی تیم ها در طول برگزاری 
 ،Pulse جام جهانی اس��ت.  به نقل از س��ایت
کش��ور قطر قرار اس��ت کمتر از 4 سال دیگر 
میزبانی بزرگ ترین رویداد فوتبالی را بر عهده 
داش��ته باشد و کوچک بودن این کشور باعث 
شده مشکات احتمالی برای میزبانی از تیم ها 

در نظر گرفته شود.
حسن التاوادی، رئیس کمیته  سازماندهی 
جام جهان��ی ۲۰۲۲ در گفت وگو با خبرگزاری 
 آسوش��یتدپرس، در پاسخ به این سوال که آیا 
ای��ران می تواند در میزبانی برخ��ی تیم ها در 
برگزاری جام جهانی مش��ارکت داشته باشد، 
گفت : این جزئی از برنامه اجرایی اس��ت ولی 
چیزی ک��ه واضح اس��ت این اس��ت که باید 
ای��ن موضوع با فیفا در میان گذاش��ته ش��ود 
و تصمیم گی��ری کنی��م. او تاکی��د کرد: قطر 
چندین پیش��نهاد از کش��ورهای مختلف در 
رابطه با مش��ارکت در میزبانی تیم ها در طول 
جام جهانی دریافت کرده اس��ت؛ رقابت هایی 
که قرار اس��ت از ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ آغاز شود. 
التاوادی می گوید: هیچ چیز هنوز قطعی نشده 

و در حال بررسی و مذاکره هستیم.
س��ایت Pulse در ادامه نوشت: هر اقدامی 
مبنی بر قبول پیش��نهاد ایران یک پیش��رفت 
اساسی برای جمهوری اس��امی ایران خواهد 
بود. آن هم در زمانی که آمریکا تاش می کند 
این کش��ور را در عرصه جهانی منزوی کند. از 
سال ۲۰۱۷ عربستان سعودی، بحرین، امارات و 
مصر، قطر را تحریم کردند و این کشور را متهم 
به روابط نزدیک با ایران و حمایت از گروه های 
اس��امی افراطی کرده اند. قطر اتهامات را رد و 
همسایگانش را به تاش برای تغییر رژیم متهم 
کرده اس��ت. التاوادی اعام کرد امیدوار اس��ت 
همسایه های قطر اجازه دهند که شهروندان شان 
در طول جام جهانی از این کشور دیدن کنند. او 
همچنی��ن در پایان اعام کرد: برنامه های قطر 
ب��رای میزبانی جام جهانی ی��ک تورنمنت ۳۲ 
کشوری اس��ت. این  در حالی است که جیانی 
اینفانتینو، رئیس فیفا نیز پیش      تر اعام کرده بود 
افزایش تعداد تیم های جام جهانی ۲۰۲۲ به 4۸ 

تیم اقدامی سخت است.

حساسیت عجیب فیفا روی برکناری تاج
بازنشستگی دردسرساز

در جری��ان دی��دار برگش��ت فین��ال لیگ 
قهرمانان آس��یا که در تهران برگزار شد، شاهد 
حضور مقامات ارشد فوتبال جهان و آسیا بودیم 
که مذاکرات پنهانی با آنها صورت گرفته است. 
در شرایطی که تمام توجهات به ورزشگاه آزادی 
و دیدار تیم های پرس��پولیس و کاشیما آنتلرز 
بود، ش��اهد برگزاری جلس��اتی پشت درهای 
بس��ته میان مقامات فوتبال جهان و قاره آسیا 

با نمایندگان دولت بودیم.
جیانی اینفانتینو )رئیس فیفا( و شیخ سلمان 
)رئی��س کنفدراس��یون فوتبال آس��یا( که برای 
تماشای این بازی به تهران آمده بودند، در حاشیه 
آن ماقات ه��ای مهم��ی با اس��حاق جهانگیری 
)معاون اول رئیس جمهوری( و مسعود سلطانی فر 
)وزی��ر ورزش و جوانان( داش��تند ک��ه اطاعات 
چندانی از آنها به بیرون درز نکرده است اما ظاهراً 
این جلسات چندان هم بی خبر و معمولی نبوده و 
اتفاقات ویژه ای در آنها روی داده اس��ت. براساس 
اخبار دریافت��ی، در این ماقات ه��ا واکنش های 
ج��دی و محکمی به اخبار مربوط به تحوات در 
فدراس��یون فوتبال و دخالت های بیرونی در آن، 

صورت گرفته است.
براس��اس این گزارش، در یک��ی از ماقات ها، 
یکی از مقامات ارش��د بین المللی به طور صریح 
به مقام دولتی حاضر در جلسه تأکید می کند که 
ادامه روند کنونی و تغییرات در فدراسیون به منزله 
مداخله خارجی در امور فوتبالی بوده که منجر به 
تعلیق قطعی کشورمان خواهد شد. این شخص 
عنوان می کند که منظور تشکیات جهانی فوتبال، 
حفظ استقال این ورزش است و دوستی با افراد 

نقشی در تصمیمات آنها ندارد.
به نظر می رس��د مقامات فیفا و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، فوتبال کش��ورمان و تحوات آن را 
به صورت دقیق تحت بررس��ی و نظر داشته و بر 
ای��ن باورند که قانون منع تصدی بازنشس��تگان، 
مداخله در امور فوتبال توس��ط ابزارهای خارج از 

این حوزه است.
البته روز دوشنبه نیز خبری مبنی بر نامه نگاری 
اعضای هیات رئیس��ه فدراس��یون فوتبال با وزیر 
ورزش منتشر ش��د که خواستار مشخص شدن 
وضعیت قطعی این فدراسیون بودند. اکنون دولت 
باید در این زمینه نظر نهایی و رسمی خود را اعام 
کند که با توجه به اساس��نامه فدراس��یون و نظر 
مراجع بین المللی، چه نگاهی به این موضوع دارد.

گزارش اخبار

یکی از بحث های اصلی این روزهای باش��گاه 
اس��تقال، حضور یک دس��تیار جدی��د در کادر 
فنی وینفرد ش��فر اس��ت. س��انیاک، مربی اهل 
چک اس��تقال به دلیل آنچه بیم��اری مادرش 
عنوان کرد، از اس��تقال جدا ش��د و شفر بدون 
حض��ور او فصل جدید مس��ابقات را آغاز کرد. با 
گذشت زمان و با توجه به نتایج ضعیف استقال، 
بحث های زیادی در رابطه با حضور یک دس��تیار 
جدید در کادر فنی مطرح شده، کسی که بتواند 
به لحاظ فنی به سرمربی آلمانی استقال کمک 
کن��د. اگر چه نام های��ی چون فره��اد مجیدی، 
مجتبی جباری، مجید صالح، مجید نامجومطلق 
و... مطرح ش��د اما ش��فر هیچ تصمیمی نگرفته 
و ت��ا این لحظه نظری نداده اس��ت. کمیته فنی 
باشگاه اس��تقال اعتقاد دارد شفر به لحاظ فنی 
باید تقویت ش��ود اما سرمربی آلمانی آبی پوشان 
واکنشی نش��ان نمی دهد. نام های زیادی مطرح 
می شوند و کمیته فنی نیز با برخی افراد مختلف 
جداگانه صحبت ک��رده تا در صورت توافق با او، 
س��راغ ش��فر رفته و با س��رمربی آلمانی صحبت 

کنند. تا این لحظه سیاس��ت کمیته فنی باشگاه 
استقال حضور یک دس��تیار در کادر فنی بوده 
اما شفر موافقت نکرده است. علی خطیر، معاون 
ورزشی باشگاه استقال روز گذشته در گفت وگو 
با رادیو تهران، گفته بود اگر ش��فر بخواهد، کادر 
فنی را تقویت می کنند. باید دید در نهایت شفر 
زیر بار حضور دس��تیار در کادر فنی خود می رود 

یا با همین کادر ادامه خواهد داد.
Ŷ بازیکنی که شفر برای استقال می خواهد

به نظر می رس��د نه جپاروف و نه مامه تیام در 
صورت حضور در استقال هم نمی توانند مشکل 
آبی پوش��ان را ح��ل کنند و این  تی��م به فرمانده 
جدید نیاز دارد. استقال فصل قبل با هدایت شفر 
توانست نتایج درخشانی به دست آورد و هواداران 
را غرق در ش��ادی کند، هرچند از باا بردن جام 
بازمان��د. از بهترین  ه��ای اس��تقال در فصلی که 
گذش��ت امید ابراهیمی بود که لق��ب فرمانده را 
یدک می کش��ید و ش��فر اعتماد و اعتقاد زیادی 
به این بازیکن داش��ت. با وجود آنک��ه هواداران و 
خود ش��فر اصرار زیادی به مان��دن ابراهیمی در 

جمع آبی پوش��ان داش��ت اما این بازیکن تصمیم 
گرفت راهی لیگ س��تارگان قطر شود تا استقال 
و ش��فر بدون فرمانده در میان��ه میدان همچون 
ش��یر بدون دندان باشند و براحتی صید حریفان 
ش��وند. علی کریمی جایگزین ابراهیمی در میانه 
میدان آبی پوش��ان شد اما آسیب دیدگی  های زیاد 
این بازیکن باعث ش��ده خود او هم کافه ش��ود، 
صرف نظ��ر از اینک��ه او مثل ابراهیم��ی جنگنده 
نیست و نمی تواند تیم را از نظر انگیزشی ساپورت 
کند. فرشید اسماعیلی فرمانده کوچک آبی پوشان 
لق��ب گرفت اما ای��ن بازیکن در فص��ل جاری یا 
مصدوم بود یا اینکه اس��یر حاشیه ها شده است و 
فعا از تیم کنار گذاشته شده و دیگر بازیکنان هم 
مانند چشمی نتوانس��ته  اند مانند ابراهیمی نقش 
کاریزماتیکی در تیم داش��ته باش��ند. استقال و 
شفر نیاز به بازیکنی مانند امید ابراهیمی در میانه 
میدان دارند که هم بتواند خوب بجنگد و همه تیم 
را از نظر انگیزشی و روانی تحریک کند. نه تیام و 
نه جپاروف چنین بازیکنی نیستند و باید به دنبال 
امید ابراهیمی جدیدی برای آبی پوشان بود و این 

دغدغه بزرگ س��رمربی این تی��م خواهد بود. اگر 
اس��تقال بتواند در فصل نقل وانتقاات تابستانی 
چنی��ن بازیکن��ی را پیدا کند قطع��ا در نیم فصل 
دوم بهت��ر ظاهر خواهد ش��د، در غیر این صورت 
 اسم  های دهن پرکن و گران قیمت نمی توانند تیم را

نجات دهند.
Ŷ گیر عجیب به استقال

 اس��تقال در هفته ه��ای اخیر انتظ��ارات را 
برآورده نکرده و نتایج دلخواه هواداران را نگرفته 
و همین مس��أله باعث اعتراض هواداران این تیم 
شده اس��ت. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد 
ک��ه آنها پ��س از حذف این تی��م از جام حذفی 
مقابل س��ایپا در جام حذفی ش��عار »بی غیرت« 
علی��ه بازیکنان س��ر دادن��د. در همی��ن ارتباط 
کمیت��ه انضباطی فدراس��یون فوتب��ال نامه ای 
عجیب به باش��گاه استقال ارسال کرده و از این 
باشگاه خواس��ته درباره شعار هوادارانش توضیح 
دهد. بر همین اس��اس باشگاه اس��تقال دیروز 
 توضیحاتی را در این باره به کمیته انضباطی ارائه

داده است.

پرسپولیس��ی ها در حالی میزبان بازی برگش��ت 
فینال لیگ قهرمانان آس��یا بودند که حضور نداشتن 
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی برای دیدن این 
بازی از نکات تعجب برانگیز این روز بود. در حالی که 
میهمانان خارجی زیادی از جمله جیانی اینفانتینو، 
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( و شیخ سلمان 
رئیس AFC در ورزشگاه آزادی برای دیدن این بازی 
حضور داشتند، سرمربی تیم ملی تصمیم گرفت یک 
روز بعد از فینال آسیا به تهران بیاید و فینال مهم ترین 

بازی باشگاهی در سطح قاره آسیا را نبیند.
در کن��ار بحث ع��دم حضور کارل��وس کی روش 
در ب��ازی فینال، نق��ل قولی در روزهای گذش��ته از 
طرف مهرداد مس��عودی، مش��اور عالی فدراس��یون 
فوتب��ال قط��ر ب��رای جام جهان��ی ۲۰۲۲ ک��ه برای 
دیدن بازی پرس��پولیس و کاش��یما آنتل��رز ژاپن به 
ته��ران آم��ده بود، مطرح ش��ده اس��ت؛ نق��ل قولی 
 ک��ه اگر صحت داش��ته باش��د کام��ا بحث برانگیز

خواهد شد.
مس��عودی که در ورزش��گاه آزادی بازی را دیده، 

درباره واکنش دس��تیار برزیلی کی روش گفته است: 
»م��ن در ب��ازی فینال چی��زی دیدم ک��ه از ناکامی 
پرسپولیس در رسیدن به عنوان قهرمانی دردناک تر 
ب��ود. من به همراه یک هی��ات بلندپایه قطری برای 
فین��ال تهران ب��ودم. م��ن در جایگاه VIP پش��ت 
شیشه ای که پشت صندلی های ردیف سوم است بازی 
را دنب��ال می کردم. در کن��ارم مربی برزیلی-پرتغالی 
دروازه بانان تیم ملی ایستاده بود که به محض به صدا 
درآمدن سوت پایان بازی، ایشان مشت های گره کرده 
خود را به هوا برد. من از این حرکت او مات و مبهوت 
شدم. بافاصله به او  گفتم به چه حقی در حالی که در 
استخدام فوتبال ایران هست و مردم ایران حقوق او را 
می دهند، از ناکامی نماینده ایران اینچنین خوشحال 
شد؟ چیزهای دیگری هم به او  گفتم که جوابی برای 
آن نداش��ت. تنها توضیحش آن بود که همش��هری 
زیکو هست و به او تبریک می گفت!« مسعودی البته 
خودش این نقل قول را تایید نکرده اس��ت اما انتشار 
این صحبت ها در فضای مجازی باعث تعجب خیلی ها 

شده است.

خوشحالی مربی تیم ملی از باخت پرسپولیس
ادعای فوق جنجالی

بررسی مصائب این روزهای استقال و شفر

از دستیار تا بازیکن
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گ�روهبینالملل: دور جدی��د درگیری ها 
میان ارتش رژیم صهیونیستی و گروه های 
مقاومت فلس��طینی در نوار غزه در حالی 
شدت گرفته است که مقاومت توانسته با 
حمات راکتی و موش��کی، قدرت رزمی 
فزاین��ده خود را به رخ دش��من بکش��د. 
فلس��طینیان در این دور از نبردش��ان با 
دشمن صهیونیست، نه تنها از موشک های 
نقطه زن استفاده کرده اند، بلکه در عرصه 
رس��انه ای نیز کوش��یده اند ابتکار عمل را 
در دس��ت بگیرند. با وجود اینکه کمتر از 
3 روز از آغاز این نبرد می گذرد اما تلفات 
جانی رژیم صهیونیس��تی بسیار افزایش 
یافته و در عین حال ناکارآمدی س��امانه 
گنب��د آهنی��ن باعث هراس و وحش��ت 
صهیونیس��ت ها ش��ده و  این بار عاوه بر 

ساکنان شهرک های صهیونیست نشین مستقر در 
مرز غزه، شهرک نش��ینانی که 70 کیلومتر آن سوتر 
از غ��زه جا خوش کرده بودند هم مجبور ش��دند در 
پناهگاه پناه بگیرند. توسعه توانمندی نظامی مقاومت 
در نوار غزه را می توان در 2 موضوع اصلی رصد کرد: 
نخس��ت اینکه یگان ویژه ای که یکشنبه ش��ب با 3 
دستگاه خودروی غیرنظامی به شرق شهر خان یونس 
در نوار غزه نفوذ کرد در برابر نیروهای فلسطینی که 
موفق به شناس��ایی آنها شدند، نتوانستند مقاومت 
کنن��د و به درگیری و تیراندازی منجر ش��د که در 
جریان آن یک سرهنگ رژیم صهیونیستی کشته و 
یک نظامی دیگر زخمی شد اما اگر دخالت نظامی 
هوایی اسرائیل انجام نشده بود که با بمباران هوایی 
شدید جنگنده ها، پهپادها و بالگردهای شان این یگان 
را از غزه بیرون کشاند، تلفات انسانی آنها بسیار بیشتر 
بود. دوم اینکه گردان های القسام به تافی عملیات 
صهیونیس��ت ها 200 فروند موشک به شهرک های 
صهیونیست نش��ین واقع در جنوب س��رزمین  های 
اش��غالی شلیک کردند و گنبد آهنین اسرائیل تنها 
توانس��ت 30 درصد از موشک های مهاجم را ساقط 
کند، موضوعی که نگرانی اصلی س��ران سیاس��ی و 

نظامی اسرائیل خواهد بود.
Ŷ هشدارهایمقاومت

ابوحم��زه، س��خنگوی »گروهان ه��ای قدس« 
ش��اخه نظامی جهاد اس��امی اعام ک��رد آنچه از 
دوشنبه ش��ب رخ داده واکنش مقاومت به حمات 

رژیم صهیونیستی در راستای 
پاس��خ های معمول��ی و آنچه 
می کرده،  پیش بینی  دش��من 
بوده اما پاسخ هایی که دشمن 
نمی کن��د  پیش بین��ی  را  آن 
ط��ی س��اعات آین��ده خواهد 
ب��ود. ابوحم��زه اف��زود: هدف 
مقاوم��ت فرات��ر از ش��هرهای 
»بئرالس��بع« و »اشدود« است 
و شهرک نشینان صهیونیست 
باید در پناهگاه ها باقی بمانند. 

وی اف��زود: ادامه حمات و ه��دف قرار دادن منازل 
و اماکن عموم��ی، مقاومت را وادار به تصمیم گیری 
برای افزایش دایره پاسخگویی کرد. ضربات سختی 
که موش��ک های مقاومت وارد کرد پاسخی طبیعی 
به افزایش جنایات دشمن بود. به گفته وی، تروریسم 
اسرائیلی، مقاومت را متوقف نخواهد کرد، بلکه آن را 
در برابر گزینه هایی زیادی برای پاسخگویی به بمباران 
ویرانگ��ری قرار می دهد که س��اختمان های تجاری 
و مس��کونی را هدف گرفت. ابوعبیده، س��خنگوی 
»گردان های القس��ام« ش��اخه نظامی حماس هم 
اعام کرد اگر بمباران منازل مسکونی ادامه پیدا کند 
بئرالس��بع و اشدود هدف های بعدی مقاومت است. 
شاخه نظامی حماس همچنین، بامداد دیروز پیامی 
به زبان عبری خطاب به شهرک نشینان صهیونیست 
س��اکن عس��قان صادر کرد و از آنها خواس��ت به 
پناهگا ه ها بروند. در این پیام آمده است: »ارتش رژیم 
اشغالگر از این شهر برای حمله به ما استفاده می کند 
و ما به این اقدام پاس��خ خواهیم داد؛ بهتر اس��ت تا 

حد ممکن از شهر فاصله بگیرید«. گزارش ها حاکی 
ا ست رژیم صهیونیستی تاکنون 6 مکان مسکونی و 
غیرنظامی در نوار غزه را هدف قرار داده؛ مقر شبکه 
ااقصی، هتل اامل، مجتمع الرحمه در منطقه شیخ 
رضوان و 6 منزل مس��کونی. خالد ازبط، سخنگوی 
کمیته های مقاومت فلسطین نیز هشدار داد تداوم 
حماقت رژیم صهیونیستی موجب می شود تل آویو در 

فهرست اهداف مقاومت قرار بگیرد.
Ŷ آمارتلفاتصهیونیستها

در بامداد دومین روز درگیری ها، سخنگوی ارتش 
رژیم صهیونیس��تی اعام ک��رد گروه های مقاومت 
فلس��طینی در واکن��ش به حم��ات جنگنده های 
اس��رائیلی، نزدیک به 470 فروند موش��ک و راکت 
به سمت شهرک های صهیونیست نشین در مناطق 
م��رزی نزدی��ک غزه ش��لیک کرده اند که س��امانه  
پدافندی گنبد آهنین توفی��ق چندانی در متوقف 
ک��ردن این حمات نداش��ت. گفته می ش��ود این 
سامانه  فقط توانس��ته  با 100 فروند از موشک های 
شلیک  شده مقابله کند. 3 ساختمان چند طبقه در 
شهرک های صهیونیست نشین نتیووت و عسقان بر 
اثر برخورد مستقیم راکت های مقاومت به طور کامل 
نابود شد. یک اتوبوس حامل نظامیان صهیونیست 
نیز که از شهرک سدیروت در حال حرکت به سمت 
مرز غزه بود، برای نخستین بار به  وسیله یک موشک 
ضدتانک مقاومت، منهدم ش��د. در حالی که ارتش 
رژیم صهیونیس��تی از ارائه آمار تلف��ات انهدام این 
اتوبوس خ��ودداری می کند اما 
رسانه های مستقر در فلسطین 
تاکنون 3  اش��غالی می گویند 
شهرک نشین صهیونیست بر اثر 
پاسخ موشکی مقاومت کشته 
شده و حداقل 85 نفر دیگر نیز 
زخمی شده اند. کابینه امنیتی 
رژیم صهیونیستی نیز قرار بود 
اضطراری  جلس��ه ای  دوشنبه 
ب��رای بررس��ی وضعی��ت غزه 
برگزار کند که کنس��ل شد اما 
بعد از مواجه شدن با حجم گسترده پاسخ موشکی 
مقاومت، روز گذشته جلسه ای را با حضور آویگدور 
لیبرمن، وزیر جنگ و گادی آیزنکوت، رئیس ستاد 
کل ارتش رژی��م و برخی مقامات امنیتی و نظامی 
برای ارزیابی وضعیت برگزار کرد. به نوشته رسانه های 
اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم نیز 
بعد از مشورت های امنیتی 4 ساعته ای که با لیبرمن 
و آیزنکوت داش��ت، ضمن ارائه چراغ سبز به ارتش 
برای تشدید حمات به غزه، »تصمیمات عملیاتی« 
برای مقابله با گروه های مقاومت گرفته که جزئیات 
آن بزودی در جلس��ه کابینه امنیتی اعام می شود. 
ارتش رژیم صهیونیس��تی بعد از این دستور، تعداد 
زیادی نیروی پشتیبانی شامل چندین دستگاه تانک 
و خ��ودروی زرهی و چند گ��ردان نیروی زمینی به 
مناط��ق مرزی ب��ا غزه اعزام کرد. همچنی��ن از روز 
دوش��نبه تاکنون چندین س��امانه پدافندی جدید 
گنبد آهنین در شهرک های نزدیک غزه مستقر شده  
است. س��خنگوی ارتش این رژیم با صدور بیانیه ای 

ادعا کرد طی روزهای دوشنبه و سه شنبه، به بیش 
از 150 هدف متعلق به جنبش مقاومت اس��امی 
حماس حمله ش��ده اس��ت. همچنین س��اختمان 
شبکه ااقصی، متعلق به حماس در مرکز شهر غزه 
در بمباران صهیونیس��ت ها به طور کامل نابود شد. 
گزارش��ات اولیه از شهادت 12 فلسطینی و زخمی 
ش��دن ده ها نفر دیگر حکایت دارد. ژنرال کامل ابو 
رکن، هماهنگ کننده امور رژیم صهیونیس��تی در 
مناطق اش��غالی با هشدار به س��اکنان غزه، مدعی 
ش��د حماس از »خط قرمز« عبور ک��رده و تل آویو 
نیز به اجرای ش��دیدترین حم��ات علیه آنها ادامه 
خواهد داد. »موتی یوگو« عضو کمیته امور خارجی 
و نظامی پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در واکنش 
به ناکارآمدی روش��ی که ارتش برای مقابله با پاسخ 
موشکی مقاومت در پیش گرفته، اذعان کرد: »باید 
حقیقت را بگوییم. بیش از آنکه حماس از ما بترسد، 

دولت اسرائیل و ارتش از حماس می ترسد«.
Ŷ بمبارانساختمانتلویزیونااقصی

حمات رژیم صهیونیستی در شب گذشته یک 
ساختمان وابسته به وزارت داخلی حماس، مقر گارد 
س��احلی غزه، مقرهای عملیاتی نیروهای مقاومت، 
ساختمان شبکه ااقصی و برخی منازل شهروندان 
غزه را هدف قرار داد. در حمله اسرائیل به ساختمان 
تلویزیون ااقصی، ابتدا هواپیماهای شناسایی رژیم 
صهیونیستی چند موشک به سمت اطراف ساختمان 
این ش��بکه ماهواره ای ش��لیک کردند و پس از آن، 

صهیونیس��تی  جنگنده ه��ای 
دس��ت کم 4 فروند موشک به 
سمت این ساختمان شلیک و 
آن را با خاک یکس��ان کردند. 
رژیم صهیونیس��تی ساختمان 
ای��ن ش��بکه را پ��س از اینکه 
حم��اس اع��ام ک��رد تصاویر 
مرب��وط ب��ه حمله موش��کی 
نیروهای مقاوم��ت به اتوبوس 
حامل نظامیان صهیونیست را 
پخش می کن��د، آماج حمات 

هوایی قرار داد. با این حال، مدیر ش��بکه تلویزیونی 
ااقصی تاکید کرد پخش برنامه های شبکه ااقصی از 
سرگرفته می شود و بمباران جنگنده های اشغالگران 
نمی تواند فعالیت شبکه تلویزیونی ااقصی را متوقف 
کند. در پی این رخداد، سخنگویان حماس و جهاد 
اسامی فلسطین گفتند هشدارهای خود را عملی 
کرده و از موشک هایی با برد بیشتر برای ضربه زدن 

به شهرهای دورتر استفاده خواهند کرد.
Ŷ واکنشجامعهجهانیبهجنگغزه

در پی باا گرفتن تنش میان 2 طرف فلسطینی 
و اس��رائیلی در نوار غزه، جامعه بین المللی خواستار 
توقف فوری درگیری ها ش��د. دبیرکل سازمان ملل 
تحوات اخیر را بسیار نگران کننده خواند و روسیه و 
مصر، اسرائیل را عامل آغاز درگیری ها دانستند.  یک 
منبع عالی رتبه مصری تاکید کرد مصر در گفت وگو با 
مسؤوان اسرائیلی بر لزوم توقف تنش ها در نوار غزه 
و پایبندی به روند سازش و پیشرفت به دست آمده 
در دوره اخیر تاکید کرد. وزارت خارجه روسیه نیز با 

درخواست از 2 طرف برای خویشتنداری، 
اقدام��ات تحریک آمیز اس��رائیل را دلیل 
تنش های اخیر دانست. سخنگوی رئیس 
سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپایی نیز 
تشدید خشونت ها در غزه را هشداردهنده 
خواند و گفت: »ش��لیک بی هدف موشک 
و دیگ��ر اقدامات نظیر هدف ق��رار دادن 
غیرنظامیان غیر قابل قبول است و اقدامات 
خش��ونت بار باید فورا متوقف ش��ود«. در 
ش��رایطی که جامعه بین المللی خواهان 
پای��ان دادن ب��ه درگیری ها در ن��وار غزه 
است، واشنگتن حمایت خود را از عملیات 
نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه اعام 
کرد. »جیسون گرینبات« فرستاده ویژه 
رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه توئیت 
کرد: »ما از اس��رائیل برای دفاع از خود در 
برابر این حمات حمایت می کنیم، این خشونت مانع 
هرگونه کمک واقعی به س��اکنان غزه است«. دولت 
اردن نیز حمات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را 
محکوم کرده و خواستار اقدامی فوری برای توقف این 
حمات و حمایت از غیرنظامیان شد. حزب اه لبنان 
و انص��اراه یمن و حزب اه عراق هم در بیانیه هایی 
همبستگی خود را با مقاومت در غزه اعام و حمات 
رژیم صهیونیس��تی را محکوم کردن��د. خبرگزاری 
رس��می فلس��طین نیز گزارش داد محمود عباس، 
رئی��س تش��کیات خودگردان فلس��طین در حال 
انجام تماس ها و رایزنی های منطقه ای و بین المللی 
برای توقف حمات اس��رائیل علیه غزه است. دولت 
لبنان نیز حمات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و 

غیرنظامیان بی گناه ساکن آنجا را محکوم کرد.
Ŷ ریشهبحران

ط��ی ماه های اخیر تنش ه��ا در امتداد مرزهای 
نوار غزه افزایش یافته اس��ت. از 33 هفته پیش یک 
رشته راهپیمایی موسوم به »بازگشت« در این منطقه 
برگزار شده که در آن معترضان خواهان پایان دادن 
به تحریم 12 ساله غزه و بازگشت به خاک فلسطین 
که اینک در اشغال رژیم صهیونیستی است، شده   اند. 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی در جریان س��رکوب 
ای��ن راهپیمایی های مس��المت آمیز، تاکنون 200 
فلسطینی معترض را به شهادت رسانده و ده ها تن 
دیگر را زخمی کرده اند. رژیم صهیونیستی در حالی 
به محاصره غزه و سرکوب معترضان و دشوار کردن 
شرایط معیش��تی ساکنان آن 
ادامه می دهد که هیچ اقدامی 
از سوی مجامع بین المللی در 
مقابل��ه با آن نمی ش��ود که به 
گفته ناظران دلی��ل اصلی آن 
برخورداری رژیم صهیونیستی 
همه جانب��ه  حمایت ه��ای  از 
آمریکاست. از زمان ورود دونالد 
ترامپ به کاخ س��فید، فشارها 
و اقدام��ات تحریک آمیز علیه 
فلسطینیان افزایش یافته است. 
ترامپ شش��م دس��امبر، در اقدامی تک روانه ضمن 
شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، سفارت 
کش��ورش را از تل آویو به این ش��هر اشغالی منتقل 
کرد. از س��وی دیگر، شرایط منطقه به نحوی باعث 
ترغیب طرفداران جنگ در تل آویو علیه فلسطینیان 
شده اس��ت. یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه 
نزدیکی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به رژیم 
صهیونیس��تی به رغم ادامه و گسترش فعالیت های 
ضدصلح این رژیم علیه فلسطینیان بوده است و از 
این دید، این رژیم جنگ طلب از تمایل این کشورها 
برای عادی س��ازی روابط ب��ا آن، به عنوان فرصت و 
پش��توانه ای برای حمات جدید به باریکه محاصره 
 شده غزه استفاده می کند. البته مقاومت فلسطین با 
شلیک صدها موشک به فلسطین اشغالی، پاسخی 
قوی به هجمه عادی سازی روابط رژیم های مرتجع 
عربی با رژیم اش��غالگر اسرائیل داد و این واقعیت را 
یادآوری کرد که مقاومت هنوز زنده و قوی اس��ت و 

می تواند همه معادات را برهم بزند. 
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شلیک بیش از 470 موشک به اراضی اشغالی
گزارش

گزارشنیویورکتایمز
ازفایلصوتیلحظهقتلخاشقجی

به رئیس بگو مأموریت انجام شد

گ�روهبینالمل�ل:نیویورک تایم��ز ب��ه نقل از 
3 منب��ع مطل��ع از  فایل صوت��ی لحظه قتل 
خاش��قجی گزارش داد که در این فایل صوتی 
یکی از عوامل تیم ت��رور لحظاتی بعد از قتل 
به ص��ورت تلفنی به فردی در ریاض می گوید 
به رئیس بگو ماموریت انجام شد. این گزارش 
ب��ار دیگر ب��ر نقش بن س��لمان ولیعهد جوان 
و خام س��عودی در این قت��ل تاکید می کند. 
گفته می ش��ود ای��ن فایل صوت��ی که »جینا 
هاسپل« رئیس سازمان سیا نیز آن را شنیده 
اس��ت، از س��وی مقامات اطاعاتی به عنوان 
قوی تری��ن مدرک در زمینه دس��ت داش��تن 
محمد بن س��لمان در قتل خاشقجی قلمداد 
می شود. رس��انه ها در این رابطه می گویند: در 
حالی که اس��م محمد بن سلمان در این فایل 
آورده نمی ش��ود اما مقامات اطاعاتی آمریکا 
می گویند »رئیس« در این فایل صوتی اش��اره 
به محمد بن س��لمان اس��ت. این افراد آشنا به 
این فایل صوتی می گویند، کس��ی که پش��ت 
تلفن حرف می زند »ماهر عبدالعزیز مطرب« 
است که به زبان عربی صحبت می کند و یکی 
از اعضای تیم 15 نفره اس��ت که برای کشتن 
خاشقجی از ریاض به استانبول رفته بودند. با 
این حال مقامات اطاعاتی ترکیه گفته اند که 
فایل صوتی دالت محض بر محمد بن سلمان 
نیست و شواهد غیرقابل انکار علیه وی وجود 
ندارد. در این گزارش آمده اس��ت: در بیانیه ای 
که عربستان سعودی روز دوشنبه منتشر کرد 
هرگون��ه دخال��ت محمد بن س��لمان در قتل 
خاشقجی را رد کرده است. در این بیانیه آمده 
است ترکیه به عوامل اطاعاتی سعودی اجازه 
داده است فایل های صوتی را گوش کنند اما در 
هیچ کدام از این فایل ها عبارت »به رئیس بگو« 
شنیده نشده است. با این حال نیویورک تایمز 
می گوی��د ترکیه ممکن اس��ت چندین فایل 
صوتی مختلف داش��ته باش��د ک��ه به صورت 
گزینش��ی آن را در اختیار افراد و کش��ورهای 
مختلف ق��رار می دهد. این گ��زارش می گوید 
سخنگوی س��ازمان سیا حاضر نشده است در 
این زمینه اظهارنظر کند. این در حالی اس��ت 
که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با 
اظهار این نکته که عربستانی ها نیز از جزئیات 
قتل خاشقجی شوکه ش��دند،گفت کشورش 
»صبورانه« منتظر اس��ت ولیعهد عربس��تان 
جزئی��ات این قتل را روش��ن کن��د. اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه در گفت وگو با خبرنگاران 
در آنکارا هنگام بازگشت از پاریس - به منظور 
شرکت در مراسم صدمین سالگرد پایان جنگ 
اول جهانی - اظهار کرد فایل های صوتی مربوط 
به قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد 
دولت عربس��تان که توسط ترکیه با مقام های 
عربستان و کشورهای دیگر به اشتراک گذاشته 
ش��ده به حدی »بی رحمانه« بوده اند که یک 
مقام سازمان اطاعات عربستان زمانی که آنها 
را ش��نید، تعجب کرد و گفت قاتل خاشقجی 
احتم��اا هنگام انج��ام این قت��ل از هروئین 
اس��تفاده کرده اس��ت. رئیس جمهوری ترکیه 
در همین حال می گوید: عاوه بر عربس��تان، 
مقامات آمریکا، فرانسه،  کانادا،  آلمان و انگلیس 
نیز به این فایل ها گ��وش دادند. محتوای این 
نوار صوتی یک فاجعه واقعی است، حتی افسر 
س��ازمان اطاعات س��عودی ها بع��د از گوش 
کردن آن شوکه شد و گفت فرد عامل جنایت 
احتم��اا هروئین مصرف کرده چون تنها یک 
فرد هروئینی می تواند چنین کاری انجام دهد.

باید این نکت��ه را در نظر گرفت که مولود 
چاووش  اوغل��و، وزی��ر خارجه ترکی��ه نیز در 
واکنش به اظه��ارات ژان ایو لودریان، همتای 
فرانس��وی اش مبنی بر بازی سیاسی اردوغان 
با ماجرای قتل جمال خاشقجی به خبرگزاری 
آناتولی گفت: او از حد و اندازه خود خارج شده 
و باید بیاموزد که با یک رئیس جمهور چگونه 

سخن بگوید. 
وزی��ر خارج��ه ترکی��ه در ادامه ب��ا تاکید 
بر اینک��ه لودریان، رجب طی��ب اردوغان را با 
رهبران فرانس��ه اش��تباه نگیرد، اظهار داشت: 
در تاری��خ 24 اکتبر دوس��تان اطاعاتی ما به 
درخواس��ت همتایان فرانس��وی خ��ود نکاتی 
درباره قتل خاش��قجی را در قالب فایل صوتی 
به آنها ارائه دادند. البته این مطالب را در اختیار 
مقامات و سازمان های اطاعات دیگر کشورها 
نیز گذاش��تیم. وی در ادامه افزود: اگر آنها در 
آینده جنایت خاشقجی را که به تایید عربستان 
سعودی هم رسیده انکار کنند تعجب نکنید. 
ببینید توافقنامه ها توس��ط چه کس��انی امضا 
ش��ده اس��ت. دولت ترکیه برای روشن شدن 
 ابعاد این جنایت هر اقدامی را که ازم باش��د 

انجام خواهد داد.

چهرهها

 سازمان عفو بین الملل 
جایزه خود را از سوچی پس گرفت

عفو بین الملل عالی ترین جایزه 
این سازمان را که پیش از این 
به آنگ س��ان س��وچی، رهبر 
حزب حاکم میانمار اهدا شده 
ب��ود، از وی پ��س گرفت. آنگ 
سان سوچی در سال 200۹ میادی برنده جایزه 
»سفیر وجدان« سازمان عفو بین الملل شده بود. 
این جایزه به افراد و گروه هایی اعطا می ش��ود که 
از نظر عفو بین الملل به رعایت حقوق بشر کمک 
کرده اند. س��ازمان عفو بین الملل دلیل لغو جایزه 
آنگ س��ان س��وچی را »بی تفاوتی« او نسبت به 
سرکوب مس��لمانان روهینگیایی از سوی ارتش 
میانمار عنوان کرده است. میانمار در تابستان سال 
گذش��ته در عملیاتی دست به سرکوب گسترده 
اقلیت روهینگیا در استان راخین زد. به دنبال این 
خشونت ها 720 هزار نفر از اعضای اقلیت روهینگیا 
مجبور به ترک میانمار شدند. سازمان ملل متحد 
از عملی��ات ارت��ش میانمار به عن��وان »اقدام به 
نسل کشی« یاد کرده است. عفو بین الملل اعام 
کرده اس��ت هزاران نفر در جریان عملیات ارتش 

میانمار در استان راخین کشته شدند.

پلیس مقدونیه برای نخست وزیر سابق 
این کشور قرار بازداشت صادر کرد

نیکوا گروئوسکی، نخست وزیر 
س��ابق مقدونیه به اتهام فساد 
در حالی بازداشت خواهد شد 
ک��ه روز جمع��ه، قض��ات این 
کشور درخواست نهایی وی را 
درباره حکم 2 سال حبس نپذیرفتند. سخنگوی 
وزارت کشور مقدونیه گفت پلیس حکم بازداشت 
نخست وزیر سابق را از دادگاه کیفری دریافت کرده 
است. همچنین تاش ها از سوی مقام های قضایی 
مقدونیه برای تعیین محل نخس��ت وزیر سابق و 
تحویل حکم بازداشت ادامه دارد. شبکه تلویزیونی 
Live TV مقدونی��ه که روز دوش��نبه از منزل 

نخس��ت وزیر س��ابق گزارش می داد، تصاویری را 
نشان داد مبنی بر اینکه پلیس برای تحویل حکم 
دادگاه کیفری به منزل وی رفته اما کسی پاسخگو 
نبوده است. پاسپورت نخست وزیر سابق مقدونیه 
توقیف ش��ده و زوران زائف، نخس��ت وزیر کنونی 
این کشور گفته فکر نمی کند نیکوا گروئوسکی 
از کشور گریخته باشد. نیکوا گروئوسکی 48 ساله 
از سال 2006 تا 2016 نخست وزیر مقدونیه بود. 
وی رهبری حزب اصلی اپوزیسیون این کشور را 
نیز برعهده داشت. نخست وزیر سابق این کشور در 
مه سال جاری میادی به تاثیرگذاری غیرقانونی 
ب��ر مقام ها برای خرید یک خودروی لوکس برای 

استفاده دولتی محکوم شد.

اگر جای »می«  بودم همه پرسی را 
دوباره برگزار می کردم

در  اس��پانیا  نخس��ت وزیر 
اظهارات��ی گفت اگ��ر جای 
ت��رزا می  بود ب��رای برگزاری 
یک همه پرسی دوباره درباره 
بریگزیت تاش می کرد. پدرو 
سانچز، نخست وزیر اسپانیا برجسته ترین رهبر 
اروپایی است که از برگزاری یک همه پرسی دوم 
بریگزیت در انگلیس حمایت کرده و از تصمیم 
این کش��ور برای رفتن به سمت جدایی و »در 
خودجذبی« انتقاد کرده اس��ت. نخس��ت وزیر 
اسپانیا در مصاحبه با مجله پولتیکو گفت: اگر 
من جای ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس بودم 
بی تردید برای یک همه پرس��ی دوم بریگزیت 
فراخوان می دادم. سانچز گفت ، خروج بریتانیا 
از اتحادی��ه اروپایی یک ام��ر دردناک برای هر 
دو ط��رف بوده و از دولت ت��رزا می  تقاضا کرد 
با همه پرسی دیگر به منظور فراهم کردن ورود 

مجدد در آینده برگزار کند.

 ماهاتیر محمد:
 ترامپ فردی غیرمتعهد است

نخس��ت وزیر مال��زی ب��ا این 
پیش بین��ی ک��ه ترام��پ در 
ریاس��ت جمهوری  انتخاب��ات 
2020 آمری��کا پیروز نخواهد 
ش��د، او را ف��ردی غیرمتعهد 
و غیرقاب��ل پیش بین��ی توصیف ک��رد. ماهاتیر 
محمد، نخست وزیر مالزی در گفت وگو با شبکه 
سی ان بی س��ی گفت پیش بینی او در این باره بر 
مبنای »نمایش ضعیف« حزب جمهوری خواه در 
انتخابات میان دوره ای آمریکا شکل گرفته است. 
وی افزود، پایان دوران ریاس��ت جمهوری دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امکان ادامه هر گونه  
»جنگ تجاری بس��یار مخرب« را در س��ال های 
پیش رو از بین می برد. نخست وزیر ۹3 ساله مالزی 
توضیح داد: همان طور که از انتخابات میان دوره ای 
مشخص است، او عملکرد چندان خوبی نداشته. 
شانس او برای دور دوم ریاست جمهوری در حال 
حاضر تا حدی تیره  و تار اس��ت. اگر او با نمایش 
ضعیفش در انتخاب��ات می��ان دوره ای، بار دیگر 

برگزیده شود، غافلگیر خواهم شد.
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ائتافسعودیپشتدیوارهایبندرالحدیدهمتوقفشد60کشتهوزخمیدرجنایتجدیدآمریکادردیرالزور
ائت��اف  بینالمل�ل:  گ�روه
آمریکای��ی مدعی مب��ارزه با 
داع��ش، طی 2 هفته اخیر ب��رای چندمین بار و 
به بهانه مبارزه با گروه تروریس��تی داعش، شرق 
دیرالزور در سوریه را هدف جنگنده های خود قرار 
داد که طی آن ده ها غیرنظامی کش��ته و زخمی 
شدند. در جدیدترین حمله ائتاف آمریکا، منابع 
محلی بامداد سه شنبه اعام کردند جنگنده های 
آمریکایی روستای الش��عفه واقع در ریف شرقی 
دیرالزور را بش��دت بمب��اران کرده اند. این منابع 
به خبرگزاری رس��می س��وریه گفتند در جریان 
حمات مذک��ور بیش از 60 غیرنظامی کش��ته 
و زخمی ش��دند ول��ی به صورت تفکیک ش��ده 
آماری از تعداد کش��ته ها و زخمی ها ارائه نکردند. 
جنگنده های حاضر در ائتاف آمریکا، سه شنبه نیز 
منازل غیرنظامیان دیرالزور را بمباران کردند. این 
حمات در شهرک هجین واقع در 110 کیلومتری 
شرق دیرالزور انجام شده بود و در جریان بمباران 

جنگنده های ائتاف آمریکا 2 کودک و 2 زن جان 
خود را از دس��ت دادند. منابع محل��ی از دیرالزور 
همچنین گ��زارش دادند جنگنده های آمریکایی 
محله های مسکونی هجین را بمباران می کنند و 
در این حمات عمدا منازل غیرنظامیان را هدف 
قرار می دهند. به گفته این منابع، حمات مستمر 
جنگنده های آمریکا باعث آواره و بی خانمان شدن 
صدها غیرنظامی در هجین ش��ده است. عاوه بر 
ای��ن، جنگنده های آمریکایی چن��دی پیش نیز 
در جریان بمباران هجی��ن از بمب های ممنوعه 
فسفری سفید استفاده کردند که بر اثر آن شمار 
زی��ادی از غیرنظامیان مصدوم و برخی مغازه ها و 
منازل نیز به آتش کشیده شد. در واقع واشنگتن 
در حالی مدعی مبارزه با داعش است که این گروه 
تروریستی اخیرا در جریان درگیری با عناصر گروه 
موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« توانست 
همه مناطق تحت اشغال نیروهای دموکراتیک را 
که اخیرا بر آن مسلط شده بود، مجددا اشغال کند.

گروهبینالملل:با گذش��ت یک 
هفته از آغاز نبرد ائتاف سعودی 
برای اش��غال شهر و بندر الحدیده در غرب یمن، 
انصاراه اعام کرد حمات گسترده  نیروها تحت 
حمایت ائتاف را ناکام گذاشته و پیشروی آنها به 

سمت بندر الحدیده را متوقف کرده است. 
این در حالی است که درگیری ها در حومه این 
شهر ادامه دارد و سازمان ملل نسبت به پیامدهای 
فاجعه بار آن در صورت نابودی این بندر هش��دار 
داد. ش��به نظامیان طرفدار عبدربه منصورهادی، 
رئیس جمهور مس��تعفی و فراری یمن با پوشش 
حمات هوایی گس��ترده ائت��اف عربی از جمله 
بالگردهای آپاچی عربستان، تاش کردند از مسیر 
ساحلی به س��مت بندر الحدیده پیشروی کنند 
ک��ه 80 درصد واردات م��واد غذایی و کمک های 

بین المللی به یمن از راه این بندر انجام می شود. 
منابع یمنی می گویند تاش ها برای قطع این 
شریان حیاتی انصاراه و تصرف شهر استراتژیک 

الحدیده با مقاومت ش��دید این گروه مواجه شده 
است.

 انصاراه با مقاوم��ت مقابل نیروهای متجاوز 
توانست بیمارستان 22 مه را که در شرق الحدیده 
قرار دارد و در روزهای گذشته به دست متجاوزان 
افتاده بود، پس بگیرد. یک روزنامه نگار یمنی نیز از 
اوضاع بد انسانی الحدیده و قطع کامل اینترنت در 

این شهر خبر داد. 
پیش تر محمد البخیت��ی، از رهبران انصاراه 
گفته ب��ود: درگیری ها خارج از الحدیده اس��ت و 
برخی مواضع در حومه ش��هر به کنترل نیروهای 
مهاجم درآمده است. در عدن هم منابع پزشکی 
گفتند، ظرفیت بیمارس��تان های به خاطر سرازیر 
ش��دن ش��مار کثیری از زخمی ها پر شده است. 
ائتاف متج��اوز عربی به دنبال کنت��رل بر بندر 
الحدیده با هدف قطع ش��ریان اصلی امداد رسانی 
به انصاراه و مجبور کردن آنها برای نشستن سر 

میز مذاکره است.

یمنسرزمینشام

»موت�ییوگ�و«عضوکمیت�هامور
خارج�یونظام�یپارلم�انرژی�م
صهیونیس�تینی�زدرواکن�شبه
ناکارآمدیروش�یک�هارتشبرای
مقابلهباپاس�خموش�کیمقاومت
درپیشگرفته،اذع�انکرد:»باید
حقیق�ترابگوییم.بی�شازآنکه
حماسازمابترسد،دولتاسرائیل

وارتشازحماسمیترسد«

گردانهایالقسامبهتافیعملیات
صهیونیس�تها200فروندموشک
بهش�هرکهایصهیونیستنشین
س�رزمینهای جن�وب در واق�ع
اشغالیشلیککردندوگنبدآهنین
اس�رائیلتنهاتوانست30درصداز
موش�کهایمهاجمراساقطکند،
موضوع�یکهنگرانیاصلیس�ران
سیاسیونظامیاسرائیلخواهدبود
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قاب روز
خسارات حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه

بازار

گزارش

اس�د اه خس�روی: تنظی��م، تدوی��ن و تصویب 
بودجه س��ال آینده با توجه به تحریم فروش نفت 
و برخی محدودیت های اقتص��ادی و... متفاوت از 
بودجه س��نوات گذش��ته خواهد بود. حساسیت 
دول��ت در تنظیم بودجه س��ال 98 و تصویب آن 
توسط نمایندگان مجلس شورای اسامی با هدف 
 کاهش هزینه ها و بهره وری ازم تا جایی است که 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
برای نخستین بار در طول تاریخ برنامه نویسی کشور، 
چند نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
را ب��رای پیش نویس تهیه و تنظیم بودجه س��ال 
آینده دعوت کرده اس��ت تا با مشارکت و همکاری 
کارشناس��ان، بودجه ای تهیه و تنظیم شود که در 
آینده مشکلی اداره  امور کشور را تهدید نکند، البته 
دولت در س��ال آینده نباید همچون گذشته برای 
تامین برخی نیازها دست به انتشار اوراق مشارکت 
بزند، چرا که  اعتماد و اطمینان کاملی از برگشت 
سرمایه ها و تامین منابع حاصل از فروش نفت وجود 
ندارد. عزت اه یوسفیان ما، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس در گفت وگو با »وطن امروز« درباره 
اینکه چرا دولت برای تامین نیازهای ضروری خود 
دست به انتشار اوراق مش��ارکت می زند در حالی 
که این احتمال وجود دارد که بدهکار شود، گفت: 
دولت در ش��رایط سخت دست به انتشار و فروش 

اوراق مشارکت می زند، چرا که 
مطمئن است منابع ازم برای 
تامی��ن آن در آین��ده حاصل 
می ش��ود؛ این در حالی است 
ک��ه از این پ��س نباید چنین 
اقدامی از سر گرفته شود. وی 

در پاس��خ به مقروض ش��دن دولت در سال  جاری 
به موجب انتش��ار اوراق مش��ارکت گفت: بی شک 
دول��ت تامین مناب��ع از محل مطالب��ات بعدی را 
برای تس��ویه اوراق مشارکت برآورد کرده است اما 
با توجه به محدودیت های فروش نفت خام و... در 
سال آینده دولت نباید در سال 98 اقدام به فروش 
اوراق مشارکت کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس تصریح کرد: تنظیم بودجه سال 98 باید با 
حساسیت خاص و دقیق انجام شود تا مشکلی در 
تامین بودجه ساانه پیش نیاید. بنابراین سازمان 
برنامه و بودجه برای تنظیم و تدوین بودجه س��ال 
آینده باید نسبت به سنوات گذشته تجدیدنظر کند 
و بر اس��اس درآمدهای واقعی بودجه را ببیند، نه 
اینکه با پیش فرض فروش 2 میلیون بش��که نفت 
در روز بودجه را تنظیم کند. وی خاطرنشان کرد: 
ب��ه نظر من فروش نف��ت در بودجه س��ال آینده 
نبای��د بی��ش از 800 تا یک میلیون بش��که نفت 
در روز در نظ��ر گرفته ش��ود، چرا که باید مواظب 
تحری��م یا کاهش احتمالی ف��روش نفت خام بود. 
یوسفیان ما گفت: در بودجه سال آینده باید توجه 
وی��ژه به کاهش هزینه های دولت و نیز توجه ازم 
به مقوله بهره وری شود و از طرفی باید بودجه های 
پروژه های عمرانی جدید تعریف نشود. وی تصریح 
کرد: در بودجه س��ال آینده نمایندگانی از مجلس 
در پیش نویس بودجه نویسی سال 98 در سازمان 
برنامه و بودجه حضور دارند تا بودجه سال آینده با 

خرد جمعی و کار کارشناسانه تدوین شود.
همچنین عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
 مجلس ش��ورای اس��امی گفت: دول��ت حدودا 
2 برابر س��ال 9۶ اقدام به انتش��ار اوراق کرده که 
ای��ن ام��ر موجب بدهکارتر ش��دن دولت ش��ده 
است. حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با مهر 

 عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه کش��ور 
۷ ماه اول سال ۱۳9۷ که از سوی سازمان برنامه 
و بودجه به مجلس ارائه شد را تشریح کرد. عضو 
کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجل��س ادامه داد: 
منابع عمومی بودجه در ۷ ماه اول س��ال ۱۳9۷ 
بال��غ بر ۱.80۶.۶89 میلیارد ریال اس��ت که این 
رقم مع��ادل 80 درص��د مصوب قان��ون بودجه 
س��ال ۱۳9۷ در این دوره و ۱۳0 درصد عملکرد 
بودجه سال ۱۳9۶ در دوره مشابه است، بنابراین 
هر چند عملک��رد منابع عمومی بودجه در ۷ ماه 
اول س��ال ۱۳9۷، 20 درصد کمتر از پیش بینی 
قانون بودجه بوده ولی نسبت به دوره مشابه سال 
قبل ۳0 درصد رشد داشته است. عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس درباره منابع تأمین بودجه 
س��ال 9۷ گفت: درآمدها ش��امل مالیات، حقوق 
گمرکی و س��ایر درآمدها بوده ک��ه در ۷ ماه اول 
سال ۱۳9۷ بالغ بر۷55509  میلیارد ریال تحقق 
یافته که این رقم معادل ۶0 درصد مصوب قانون 
بودجه س��ال ۱۳9۷ در ای��ن دوره و ۱0۳ درصد 
عملکرد بودجه سال ۱۳9۶ در دوره مشابه است. 
وی درباره تحقق درآمدهای نفتی گفت: واگذاری 
دارایی های س��رمایه ای شامل فروش نفت و سایر 
دارایی های س��رمایه ای در ۷ ماه اول سال ۱۳9۷ 
بالغ بر۷2954۱ میلیارد ریال تحقق یافته اس��ت 
ک��ه این رق��م مع��ادل ۱۱۶ 
درصد مص��وب قانون بودجه 
س��ال ۱۳9۷ در ای��ن دوره 
اس��ت. حاجی بابای��ی درباره 
واگذاری دارایی های مالی در 
۷ ماه سال 9۷ گفت: واگذاری 
دارایی های مالی شامل انواع اوراق مالی اسامی و 
سایر دارایی های مالی است که در ۷ ماه اول سال 
۱۳9۷ بالغ بر۳2۱۶40 میلیارد ریال تحقق یافته 
که این رقم 88 درصد مصوب قانون بودجه سال 
۱۳9۷ در این دوره و ۱۷9 درصد عملکرد بودجه 
سال ۱۳9۶ در دوره مشابه است؛ دولت حدوداً 2 
برابر س��ال 9۶ اقدام به انتشار اوراق کرده که این 
امر موجب بدهکارتر شدن دولت شده است. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در 
۷ ماه اول سال ۱۳9۷ عاوه بر مبلغ ۱.80۶.۶89 
میلیارد ری��ال منابع عموم��ی بودجه که تحقق 
یافته، مبل��غ ۱۷۶۶۷5 میلیارد ریال نیز ش��امل 
۱080۷5 میلی��ارد ریال از مح��ل تنخواه گردان 
خزانه و مبلغ۶8500  میلیارد ریال از محل اسناد 
خزانه اسامی بند »ز« تبصره 5 با سررسید کمتر 
از یک س��ال در اختیار خزانه برای پرداخت قرار 
گرفته است. وی تصریح کرد: بنابراین کل منابع 
در اختیار خزانه که در ۷ ماه نخست سال ۱۳9۷ 
به مصرف رسیده بالغ بر ۱.98۳.2۶4 میلیارد ریال 
است که نسبت به کل منابع مصوب در این دوره 
به میزان 88 درصد و نسبت به کل عملکرد منابع 
در دوره مشابه سال ۱۳9۶ به میزان ۱28 درصد 
بوده است، بنابراین کل منابع بودجه سال ۱۳9۷ 
در ۷ ماه اول به میزان ۱2 درصد کمتر از مصوب 
بوده و 28 درصد نس��بت به دوره مشابه در سال 
قبل رشد داشته اس��ت. حمیدرضا حاجی بابایی 
درباره عملکرد مصارف بودج��ه 9۷ در ۷ ماه اول 
گفت: عملکرد مص��ارف عمومی بودجه در ۷ ماه 
نخست سال ۱۳9۷ بالغ بر ۱.98۳.2۶4 میلیارد 
ریال اس��ت که این رقم 88 درصد مصوب قانون 
بودجه س��ال ۱۳9۷ در ای��ن دوره و ۱28 درصد 
عملکرد مصارف سال ۱۳9۶ در دوره مشابه است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی:
دولت ۲ برابر سال۹۶ خود را مقروض کرده است

کاای قاچاق

جاده

افزایش تصادفات در جاده ها سوغات آزادراه گریزی رانندگان شده است
عوارض سنگین، عامل جدید تصادفات جاده ای

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: استفاده 
از جاده های قدیم به جای آزادراه در مسافرت های 
بین ش��هری موجب افزایش تصادف��ات جاده ای 
می شود. مجید کیانپور در گفت وگو با خانه ملت، 
با انتقاد از عدم تناس��ب می��زان عوارض راه های 
بین ش��هری با وضعیت راه ها و امکانات رفاهی، 
گفت: هدف اصلی مسؤوان دولتی بویژه وزارت 
راه و شهرسازی از ساخت و توسعه آزادراه ها میان 
شهرها، قطعا کاهش تصادفات جاده ای است اما 
در ش��رایط کنونی با توجه به افزایش چشمگیر 

مردم  آزادراه��ی،  ع��وارض 
بتدریج به سمت جاده های 
قدیم و غیراس��تاندارد سوق 
داده ش��ده اند، ب��ه ط��وری 
ک��ه رانن��دگان ب��رای فرار 
ت��ا ۱0  عوارض ه��ای 5  از 

هزار تومانی یا بیش��تر، دل ب��ه جاده های قدیم 
می زنند که قطعا ای��ن کار در افزایش تصادفات 
جاده ای تأثیرگذار خواهد بود. وی ادامه داد: امروز 
جاده های قدیم در قی��اس با جاده های جدید و 
آزادراه ه��ا از کیفیت و اس��تاندارد ازم برخوردار 
نیس��تند و این جاده ها غالب��ا به صورت تک باند 
رفت و برگش��ت اس��ت که این مس��اله موجب 
می ش��ود با کوچک ترین بی احتیاطی یا تخلف 
قانونی، تصادفات سنگینی رخ دهد، بنابراین به 
نظر می رسد افزایش عوارض آزادراهی نه تنها در 
نهایت موجب افزایش درآمدها نمی شود، بلکه به 
صورت غیرمستقیم باید میلیاردها تومان را هزینه 

درمان و مس��ائل مرتبط با تصادف��ات کرد. وی 
ادامه داد: افزایش مصرف بنزین در مسافرت های 
بین ش��هری و افزایش اس��تهاک خودرو که در 
نهایت موجب گران شدن مسافرت مردم می شود، 
از دیگر تبعات افزایش عوارض آزادراهی و استفاده 
مردم از جاده های قدیم است، بنابراین دولت باید 
سیاست درستی در این رابطه اتخاذ کند. کیانپور 
گفت: بر اس��اس گزارش های ارائه شده، عوارض 
آزادراهی در س��ال 9۷ به ط��ور میانگین حدود 
20 درصد افزایش پیدا کرده اس��ت، به صورتی 
که در برخی آزادراه ها شاهد 
افزایش بیش از ۳0 درصدی 
نیز بوده ایم و برخی نقاط نیز 
ع��وارض پایین تری دریافت 
می کنن��د. وی تصریح کرد: 
نکته حائز اهمیت این است 
که تعیین عوارض آزادراهی باید متناسب با نحوه 
و میزان خدمات ارائه شده به مسافران باشد، زیرا 
در بس��یاری از موارد م��ردم گله می کنند که با 
وجود پرداخت عوارض ده ها هزار تومانی اما برای 
نماز خواندن یا صرف غذا و موارد دیگر رفاهی در 
جاده ها دچار مشکل می شوند. کیانپور ادامه داد: 
یکی دیگر از موارد مصرفی از درآمدهای حاصل 
از عوارض آزادراهی، توسعه و تجهیز جاده ها بویژه 
سیستم های روشنایی، پارکینگ بین جاده ای و 
جایگاه های توزیع سوخت از جمله بنزین و گاز 
است اما متأسفانه در این حوزه نیز جاده های ما 

دچار خأ و کمبود هستند.

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجل��س می گوید ۳0 هزار میلی��ارد تومان کاای 
قاچاق در انبارها باتکلیف مانده که ممکن اس��ت 
در قانون بودجه س��ال آینده تعیین تکلیف ش��ود. 
مه��رداد بائوج اهوتی در گفت وگ��و با خانه ملت، 

با اش��اره به ضب��ط کااهای 
قاچاق بیان داش��ت: در حال 
حاضر ۳0 هزار میلیارد تومان 
کاای قاچاق در انبارها وجود 
دارد، قانون حکم به ضبط این 
کااها داده است و امکان ورود 

دوب��اره این کااها به بازار وجود ندارد. قانون تاکید 
دارد که کاای احتکار ش��ده توزیع شود، بنابراین 
قاضی ۱00 درصد دس��تور به توزیع این کااها در 
بازار را داده است. این نماینده مجلس عنوان کرد: 
ورود کااهای قاچاق به بازار آسیب های دیگری به 
دنب��ال دارد، چرا که به تولید داخل ضربه می زند، 
بنابراین این کااها ضبط و انبار می ش��ود و هرگز 
برای فروش به بازار عرضه نمی شود. وی ادامه داد: 
در گذشته بحث هایی برای ورود این کااها به بازار 
وجود داشت اما در نهایت در قانون بودجه تصمیمی 
برای ورود کااهای قاچاق به بازار گرفته نشد. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید 
کرد: برخی نمایندگان به دنبال توزیع کاای قاچاق 
در بازار هس��تند، ممکن اس��ت امس��ال در زمان 
بررس��ی قانون بودجه به این موضوع بپردازیم اما 
در ح��ال حاضر این کااها به دلیل ضربه به تولید 

داخل همچنان در انبارهای ضبط هستند و در بازار 
توزیع نمی شوند. اهوتی در ادامه درباره سرنوشت 
کااهای احتکار شده اظهار داشت: احتکار و قاچاق 
کاا 2 مقوله متفاوت است، کااهای قاچاق در انبار 
ضبط می شود اما کااهای احتکاری با حکم دادگاه 
باید در بازار توزیع شود. کاای 
احتکار  شده کاایی است که 
باید در بازار توزیع می شد اما 
صاحب کاا ب��ه طمع گرانی 
کاا را در ب��ازار توزیع نکرده 
اس��ت که ب��ه حک��م دادگاه 
کاا ب��ه بازار می آید، ولی درباره کاای قاچاق باید 
گفت این کااها بدون مجوز و از مجاری غیرقانونی 
وارد کش��ور می ش��ود. عض��و کمیس��یون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس بیان داشت: به طور 
مثال اخیرا ش��اهد احتکار استیک خودرو بودیم 
که قطعا با حک��م دادگاه و قاضی حکم توزیع این 
کاا در بازار صادر ش��ده است، چرا که قرار نیست 
کااهای احتکاری مجدد در انبارها بماند. نماینده 
مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسامی ادامه 
داد: قانون تاکید دارد که کاای احتکار شده توزیع 
شود، بنابراین قاضی ۱00 درصد دستور به توزیع 
ای��ن کااها در بازار را داده اس��ت. وی گفت: البته 
نمی توانم موثق بگویم که کااها توزیع شده است 
یا نه اما مطمئنم قاضی هرگز حکم به ضبط کاای 
احتکاری نمی دهد، بنابراین شک ندارم که کااهای 

احتکار شده توزیع شده است.
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تقویم امروز
 

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد
رشد اقتصادی منفی 1/5 و تورم 
۲۹/۶ درصدی برای اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در 
سال جاری را منفی ۱/5 درصد و نرخ تورم را 29/۶ 
درصد پیش بینی کرد. به گزارش تسنیم، صندوق 
بین المللی پ��ول در جدیدترین گ��زارش خود از 
سلس��له گزارش های منطقه  خاورمیانه و آسیای 
مرکزی، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را 
منفی ۱/5 درصد و برای سال آینده میادی منفی 
۳/۶ درص��د پیش بینی ک��رد. تحریم های آمریکا 
علیه ایران و انتظارات برای کاهش صادرات نفت 
علت اصلی رکود اقتصاد ایران در سال های 20۱8 
و 20۱9 اعام ش��ده اس��ت. صندوق بین المللی 
پ��ول انتظار دارد صادرات نف��ت ایران طی این 2 
س��ال کاهش یابد و پیش بینی کرده است بر اثر 
تحریم های آمریکا علیه ایران، قیمت جهانی نفت 
در کوتاه مدت افزایش یابد، هرچند در میان مدت 
با افزایش تولید نفت اوپک و نفت ش��یل آمریکا 
قیمت ه��ا کاهش خواه��د یافت. بر اس��اس این 
گزارش، نرخ تورم در ایران نیز طی س��ال جاری 
به 29/۶ درصد و در س��ال آینده به ۳4/۱ درصد 
خواهد رسید. این نهاد بین المللی از ادامه مشکل 
کسری بودجه دولت ایران در سال جاری خبر داد 
و انتظار دارد رقم کس��ری بودج��ه دولت در این 
س��ال به معادل ۳/2 درصد تولید ناخالص داخلی 
و در سال آینده به معادل 4/2 درصد جی دی پی 
برسد. در عین حال تراز حساب های جاری ایران 
همچنان مثبت ب��وده و انتظار می رود در س��ال 
جاری به معادل ۱/۳ درصد جی دی پی و در سال 

آینده به معادل 0/۳ درصد جی دی پی برسد.

 آزادراه تهران- قم خصوصی می شود
آزادراه تهران- قم با هدف ارتقای س��طح فنی 
و ایمن��ی و افزای��ش خدمات ج��اده ای به بخش 
خصوصی واگذار می ش��ود. به گزارش تس��نیم، 
محمدرض��ا زمانی��ان، مدیرکل دفت��ر نظارت بر 
بهره برداری آزادراه  های این س��ازمان با اعام این 
خبر گفت: برای ارتقای سطح کیفی، فنی و ایمنی 
آزادراه  های دولتی موجود و از طرفی محدود بودن 
منابع اعتب��اری دولت، وزارت راه وشهرس��ازی بر 
اساس قانون احداث پروژه  های عمرانی بخش راه و 
ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی 
و پولی کشور، واگذاری بیش از ۱۳ آزادراه دولتی را 
در قالب طرح بهسازی، نگهداری و بهره برداری در 
دستور کار خود قرار داده است. وی افزود: در این 
جهت فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی 
برای آزادراه تهران-قم به عنوان یکی از آزادراه های 
دولتی انجام ش��ده و پس از طی تشریفات اداری، 
در نهایت، تفاهمنامه تامین منابع مالی به میزان 2 
هزار میلیارد ریال با سرمایه گذار منتخب تنظیم و 
مبادله شد و انتظار می رود با توجه به مصوبه اخذ 
شده از هیأت وزیران در این باره، ظرف 2 ماه آینده 
قرارداد مشارکت نیز تنظیم و مبادله شود. زمانیان 
خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف افزایش درآمد 
آزادراه  ه��ای دولتی و به م��وازات آن تامین منابع 
مال��ی در جهت ارتقای فنی و ایمنی و همچنین 
افزایش س��طح خدمات جاده ای ب��رای کاربران و 

استفاده کنندگان از آزادراه ها اجرایی می شود.

Ŷ  انحال مجلس ش�وراي مل�ي در جریان
جنگ اول جهاني- 1294 ش

Ŷ  رحلت حكیم و دانشمند مسلمان »میرزا
مه�دي غ�روي اصفهاني« صاح�ب مكتب 

تفكیک- 1325 ش
Ŷ  تولد موانا جال الدین محمد معروف به 

»مولوي«- 604 ق
Ŷ  »درگذش�ت »گوتفری�د ای�ب نیت�س

فیلسوف معروف آلماني- 1716م
Ŷ  مرگ »فریدریش هگل« فیلسوف معروف

و نظریه پرداز بزرگ آلماني- 1831م
Ŷ  تولد »جواهر لعل نهرو« نخست وزیر مصلح

هند و روز کودك در هندوستان- 1889م
اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن
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یوآن چین
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تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

71/11
70/67

2
-

59/84-

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

4100000

4280000

2130000

1230000

690000

-100000

-120000

-70000

20000

10000

-

396000

555000

1202   )دار(
15/77  )دار(

-

-19000

-120

-5

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

183212/2
9070/6

8086/9

0/55
0/55

-

136203/1
359017/2

166554/5

0/48

0/67

0/55

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
6027/2بورس استرالیا

-
-
-

25989

22253

2529
-

کام نور

هر گاه خدا خیر بنده ای را بخواهد، به او 
میانه روی و حسن تدبیر الهام فرماید و از 

سوءتدبیر و اسراف به دورش دارد.
امام علی )ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
289

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-14/19

ح. سرمایه گذاري نورکوثر ایرانیان 
قند شیرین  خراسان   

سایپاآذین
قند نیشابور

ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس
فیبر ایران

پارس  الكتریک   
سرمایه گذاري  صنعت  نفت

ابراتوار داروسازي  دکتر عبیدي 

79914

3587
4097

8068

8763

6389
3724

59508

9/89
6/31

5/38
5

5

5

5

4/99

4/99

سیمان  صوفیان   
شهد 

سیمان  خزر 
سیمان  اصفهان  
بهنوش  ایران

تولیدي  گرانیت  بهسرام   
سامان  گستر اصفهان  
گروه  صنعتي  سپاهان

نوسازي  و ساختمان  تهران

2819

12386

3527
5850

4732

4049

1844
5164

2700

-4/99

-4/98

-4/8
-4/65

-4/17

-3/81

-3/51

-3/43

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد
باتکلیفی ۳۰ هزار میلیارد تومان کاای قاچاق در انبارها


