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 گمانه زنی ها درباره مرگ بالینی 
رئیس جمهور فراری یمن شدت گرفت

احتمال انتخابات زودهنگام در پی شکست صهیونیست ها در غزه

 منصور هادی   
در کما

 کابینه رژیم صهیونیستی
در آستانه فروپاشی

نگاه

تازگی ه��ا آن حساس��یت قب��ل را به بعضی 
س��خنان شاذ ظریف و امثالهم ندارم! واقعیت آن 
است که با وجود این کارنامه مشعشع در سیاست 
خارجه و اقتصاد داخل��ه، هم باید دولت را درک 
کرد و هم باید دولتمردان را! بندگان ان ش��اءاه 
خدا همه تخم مرغ ها را در سبد برجام گذاشتند، 
بلکه هم چرخ ف��ان بچرخد و هم چرخ بهمان 
و حاا از برجام، فی الواقع جز نعشی باقی نمانده 
و نه چرخ هس��ته ای آنچنان می چرخد که باید، 
نه چرخ کارخانه ها! سلمنا! باید درک کرد جنابان 
و عالیجناب��ان و کی و کی را! و خیلی هم جدی 
نگرفت، بعضی مواضع ش��ان را! ولو آنکه ندانسته 
و نخواس��ته، همصدایی با اس��رائیل باشد! به هر 
حال دارند همان اته��ام را به نظام می بندند که 
بن سلمان و ترامپ و نتانیاهو مشغول آنند! اینها 
خیلی مهم نیست! کف روی آب است! و کاما هم 
قابل درک! یادش به خیر ایام مدرسه! گاهی که 
درس را خوب خوانده بودیم، سخن با همان نمره 
۱۸ و ۱۹ و ۲۰ می گفتیم و مدام برگه  کارنامه را 
به رخ می کشیدیم لیکن وقتی که معدل جمیع 
نمرات مان مؤید »تقریبا هیچ« بود، حتی پشت در 
آهنی مستراح مدرسه هم، مدیر و ناظم و معلم 
را بی نصیب نمی گذاش��تیم! من که خودم باری 
شیطنت را به اوج رساندم و جناب جان شکن را 
»صدام ثانی« خواندم یعنی نوش��تم! عکسی هم 
کش��یدم حتی! صدالبته ناظم بنده خدا، نه تنها 
حت��ی »صدام صدم« هم نب��ود، بلکه اتفاقا مرد 
ش��ریفی بود! قصه این بود که من، وضعم خوب 
نبود! و نمراتم هیچ چنگی به دل نمی زد! و با این 
حساب، به که بد و بیراه می گفتم، بهتر از اولیای 
مدرسه؟! و کجا سخنم را تحویل می گرفت، اا در 
دستشویی؟! حاا هم ما درک می کنیم حضرات 
را! از ای��ن حرف ها نزنند، چ��ه بگویند! اما خب! 
یادش��ان باش��د که ارزش سخنان شان بیشتر از 
همان چیزنوش��ت های ما در عصر ماضی و عهد 
بازی گوش��ی نیس��ت! ما البته بچه بودیم و بر ما 
خیلی هم حرجی نبود اما وای به حال ۶۰ ساله ها 
و ۷۰ س��اله هایی که هنوز هم بچه اند! صدالبته 
»بچ��ه« به معنای منفی آن! و اا زمان جنگ، به 
رزمنده ها هم »بچه رزمنده ها« می گفتند، از بس 
که پاک بودند و زال! پاک و زال مثل ش��هید 
گران منزلت »حس��ن طهرانی مقدم« که انصافا 
نمره کارش ۲۰ بود! چرا حس��ن طهرانی مقدم، 
هیچ از این س��خنان شاذ ش��ماری از دولتی ها 
نمی گفت؟! چ��ون کاری را که به او واگذار کرده 
بودند، درس��ت انجام داده ب��ود! کار را که زمین 
بگذاری یا بد انجام دهی، بنا می کنی بهانه تراشی 
و بلکه هم س��خن باب میل دشمن! اما وقتی به 
قول معروف؛ »چپت پر باش��د« سخن با شهاب 
و س��جیل و نقط��ه زن می رانی! آقای��ان روحانی 
و ظری��ف را ابد این آرزو بود که مدعی ش��وند؛ 
»دیدید به واسطه برجام توانستیم همه تحریم ها 
را بالمره لغو کنیم و به واسطه تدبیرمان توانستیم 
بر تورم و بیکاری و رکود و فس��اد، غلبه کنیم؟!« 
اما تو وقتی قادر نباشی سخن با کار و کارنامه خود 
بگویی، باید هم حرف هایت همین حرف ها باشد! 
امشکل! درکت می کنیم! اما اجازه بده که اقا در 
ایام سالگرد شهید حسن طهرانی مقدم، کمی از 
دوگانه  »مردان عمل و مدیران حرف« بنویسیم! 
مدیران حرفی که شما باشید و مردان عملی که 
طهرانی مقدم، سمبل شان بود! روزهایی است که 
بس��یاری با بهره از عدد و رقم، مشغول محاسبه 
دقیق برد جدیدترین موشک های به یادگارمانده از 
طهرانی مقدم و سایر همرزمانش هستند اما نیک 
اگر بنگری، خود حاج حس��ن و خود حاج قاس��م 
و خود حاج حس��ین خرازی و خود حاج احمد و 
خود حاج همت، موش��ک های اصل کاری انقاب 
اس��امی بودند و همچنان هم هس��تند! مردان 
مردی که ابتدا از س��یم خاردار نفس رد ش��دند 
و بعد از س��یم خاردار دش��من! پس موشک های 
خمین��ی و خامنه ای را قبل از عالم ماده، باید در 
عالم معنی و معنویت رص��د کرد! اینکه ما قادر 
هستیم در این زمانه »ظهرالفساد فی البر و البحر« 
جوانی حقیقتا انس��ان تولید کنی��م به نام نامی 
»محسن حججی« که حتی دل جوانان بحرینی 
را بب��رد! یا »محمده��ادی ذوالفقاری« که حتی 
دل جوانان عراقی را! همین اربعینی که گذشت، 
عاقله مرد عراقی را دیدم که می گفت: »ما شهدای 
حشدالشعبی خودمان را غالبا تنها در حرم یکی 
از این حضرات معصومین، تشییع می کنیم لیکن 
ذوالفق��اری چنان کاری ب��ا دل ما کرد که کربا 
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دوستی می گفت دولت با انتصابات 
جدید خود و تغیی��ر برنامه ریزان 
اقتصادی اش گردش به چپ کرده است و در حال 
بازگش��ت به اقتصادی با محوریت پررنگ تر نقش 
حمایتی و کنترلی دولت اس��ت. اگر چه این گزاره 
در تحلیل دقی��ق و معطوف به تحوات بلندمدت 
خطاست اما در کوتاه مدت به نظر رگه هایی از صحت 
داشته باشد ولی صحیح بودن آن نه در نتیجه، بلکه 
بیش��تر در وجه توصیفی آن اس��ت. دولت بااخره 
به حرکت درآمده اس��ت و خط��ر مخوف افزایش 
نارضایتی های اجتماعی را درک کرده و به معنای 
واقعی کلمه ترسیده اس��ت. حاا زمان پایان دادن 
به رویاهایی اس��ت که از کتابفروشی های روبه روی 
دانشگاه تهران برخاسته اند. لیبرالیسم و تصور غلطی 
که از آن به عنوان یک پروژه ذاتا سیاسی در اذهان 
قاطبه اصاح طلبان وجود دارد اکنون برای دولتی 
ک��ه دوام ُملک خود را در خطر دیده اس��ت محلی 
از اعراب ندارد. حاا وقت این اس��ت که نه از س��ر 
ضرورت پیشرفت کش��ور، بلکه به تبعیت از قانون 
بقا، دولت کمی دس��ت و پای خود را بجنباند و از 
کان پروژه های هماهنگ سازی حاکمیت ایران با 
هژمونی جهانی و یافتن نقش پیرامونی خود در آن 
دست شسته و به بقای چارچوب های اساسی خود 
بیندیشد. اگرچه ظرفای دولت کماکان در حال تقا 
برای از جریان نیفتادن این روند هستند اما می شود 

به پایان کار آنها خوشبین بود.
داری که تا نزدی��ک ۲۰ هزار تومان رفته بود 
آن هم در شرایطی که تا شروع مجدد تحریم های 
آمری��کا زمان زیادی وجود داش��ت، این ب��ار و در 
روزهایی که تحریم ها ش��روع شده اند از مرز روانی 
۱۲ هزار تومان پایین تر آمده و س��که هم با کانال 
4 میلیونی وداع کرده است. این اتفاق دقیقا زمانی 
رخ داده اس��ت که از بس��ته حمایت��ی اروپایی ها 

چی��زی بیش از ی��ک محکومیت و اظهار تاس��ف 
نس��بت به رفتار یکجانبه آمریکا درنیامده اس��ت. 
یعنی دیپلماسی فشل دستگاه دیپلماسی کشور و 
چنگ زدن مذبوحانه اش به ریسمان الیگارش های 
اروپایی آبی برای دولت مس��تاصل و آچمز مدبران 
معتدل گرم نکرده اس��ت، البته اگر اظهار تاس��ف 
اروپایی ها را در نظر نگیریم اما جدی گرفتن نقش 
نظارت��ی و رگواتوری خود توس��ط بانک مرکزی 
دارد کم ک��م نتیجه می دهد. این یعنی در نومیدی 
بسی امید است. صد البته به شرطها و شروطها که 
مهم ترینش جدی گرفتن امکانات کشور، شنیدن 
صدای منتقدان و خروج از پروپاگاندای اطرافیان و 
دور ریختن لیبرال های نوکیش و حذف با ظرافت 

خودباخته هاست.
مشکل نرخ ارز در ایران را ۲ چیز رقم زده است؛ 
اول عدم دسترسی مناسب به ذخایر و دارایی های 
ارزی کشور و دوم کنترل ضعیف بانک مرکزی بر 
ریال. تحریم ها دسترس��ی دولت به دار را سخت 
و ک��م می کند اما مدیریت ری��ال و عرضه آن در 
اقتصاد کش��ور چه؟ آیا آن هم به تحریم وابس��ته 
اس��ت؟ حکمرانی ضعیف و باج دادن به دارندگان 
ذخایر بزرگ ریال به اس��م دفاع از حقوق مردم)!( 
بزرگ ترین عاملی اس��ت که وضعیت برابری ریال 
در براب��ر دار را به وضع اس��فناک چند ماه پیش 
رس��اند و روند نزولی ای��ن روزها اما معلول جدی 
گرفته ش��دن نقش نظارت بر ریال توس��ط بانک 
مرکزی اس��ت. سپرده های کوتاه مدت با سودهای 
روزش��مار که حربه بانک های بدحال برای تنظیم 
نگه داشتن ترازنامه های شان بود همیشه برای هر 

آن کس که آگاهی کمی از وضعیت اقتصاد و کشور 
داشت هم حتی به مثابه یک هیوای وحشتناک 
که حاکم بر سیلی بنیان کن است، جلوه گر می شد 
و می شود. دولت روحانی اما هیچگاه نخواست این 
شرایط بانک ها را اصاح و در زمینه مهار ریال های 
سوزان نقش موثری بازی کند که همه و همه هم 
به دلیل واهی تعهد به ملت برای سرک نکشیدن 
در حریم خصوصی آنها که به وضوح ژستی عجیب 
و غیرواقعی بود؛ ژستی که بر اساس آن حساب های 
بانکی هم جزئی از حریم خصوصی افراد به حساب 
می آم��د، حریمی ک��ه در آن انبارهای��ی مملو از 
بمب های آماده انفجار تلنبار ش��ده بود. معافیت 
س��پرده های کان از مالیات و س��هولت جابه جا 
کردن مقادیر عظی��م ریال بدون هیچ مزاحمتی، 
ای��ران را ب��رای دارندگان ذخایر ری��ال که همان 
ثروتمندان کشور هستند به بهشتی بی بدیل تبدیل 
کرده اس��ت. کافی اس��ت از یک بازار بوی سودی 
بیشتر از سود س��پرده به مشام برسد، به یک باره 
دارندگان به سمت آن هجوم می برند و بعد به مثابه 
طبقه ای از نوکیسگان دهان گشاد به مدد حمایت 
رسانه های هوچی کشور از سبک زندگی شان، در 
قامت طلبکار ملک و ملت نیز ظاهر می ش��وند و 
هم��واره از ضرورت گریز از ایران س��خن به میان 
می آورند. دولت لیبرال های ترجمه ای و جوزده نیز 
در رویای خام جذب میلیاردها دار سرمایه گذاری 
خارجی در فردای برجام ماند و ترجیح داد ژست 
خود را حفظ کند تا سیل بنیان برافکن بی تدبیری 
به ریش��ه های ُملک رس��ید و تازه آن��گاه بود که 
خطر احس��اس شد و به یک باره همان چیزی که 

دوس��ت مان گردش به چپ فهمیده بود به وقوع 
پیوست. نقاب تزویر لیبرالی به کناری افکنده شد و 
دولت چنگال های مشروعش را به دارندگان کان 

ریال نشان داد.
تغییرات در س��مت مش��اور اقتص��ادی رئیس 
جمهور و وداع با طرح سالم سازی نقدینگی، مدیریت 
دستگاه های پوز خارج کش��ور که بی ارزش کردن 
پول ملی را تسریع می کرد و همچنین رفتن وزیر 
بی مصرف راه و شهرس��ازی و سپس شنیده شدن 
زمزمه های بازگشت طرح های حمایتی و یارانه ای و 
سفت و سخت شدن نقش نظارتی بانک مرکزی از 
جمله کارهایی است که دیر و با اکراه توسط دولت 
 انجام شد. اگرچه همین نیز غنیمتی بزرگ برای ملت
-به مثابه اسرایی در ید این نخبگان شاه وش- است. 
اگرچ��ه لیبرال های ترجمه ای و جوزده هنوز به جد 
بر ایستارهای خود پافشاری می کردند ولی ضرورت 
سهمگینی که به آن اشاره کردیم دولت را مجبور 
به ح��ذف تدریجی آنها کرد. کافی اس��ت به متن 
استعفای وزیر سابق راه توجه کنید که چطور تمایل 
جدید دول��ت روحانی به مداخله در بازار و افزایش 
حمایت های یارانه ای را به مثابه ناسزای خداحافظی 
به صورت رئیس جمهور می کوبد و به مثابه پهلوانی 
پایمرد، بدون آلودن دامن خود به حمایت از اقشار 
ضعی��ف و این قبی��ل اقدامات خاف لیبرالیس��م 
تخیلی، استعفا می دهد و می رود. صدالبته این قسم 

پهلوانی ها بیش از حد ازم به پنبه وابسته اند. 
به هر ح��ال اتفاقات چند روز اخیر نش��ان داد 
دولت می توان��د در صورت اراده، نقش موثر و قابل 
قبولی در کش��ور داشته باش��د. اگرچه این به نظر 
نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است اما همانگونه 
که گفتیم غنیمتی بزرگ است. حداقل اینکه هنوز 
چیزهای بس��یاری مانده اند که می شود به مصون 

ماندن شان از گزند ریال های سوزان خوشبین بود.

اداهای لیبرالی در آخر خط!
امیر استکی
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تیکی تاکای 
اروپا

  »وطن امروز« از میزان تحقق وعده های
حسن روحانی در سفرهای استانی دولت 

دوازدهم گزارش می دهد

آیا سفر عباس عراقچی به اروپا در راستای 
 پیدا کردن یک کشور میزبان برای اجرای 

بسته باز نشده اروپایی هاست؟

بر زمین مانده!
600   مفقود   در 

آتش سوزی کالیفرنیا
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Ŷ تعداد کشته ها به 63 تن رسید

 تله شمال 
برای جنوب

مخاطبان عصبانی 
و دروغی به نام 

کمدی!

پرونده ویژه »وطن امروز« درباره توافقنامه 
پاریس و تبعات اجرای پنهانی آن

 درباره اعتراض مردم به آثار پرستاره ای که 
نه فیلم هستند نه کمدی

یادداشت امروز تیترهاي امروز

م��ا ۶ س��ال اس��ت در فضای ابه��ام زندگی 
می کنی��م. بخ��ش احتم��اا مهم��ی از اف��کار 
عموم��ی جامعه هن��وز ه��م دقیق��ا نمی داند 
بای��د در کدام س��وی مع��ادات کان کش��ور 
 ق��رار گیرد؛ بای��د چنانکه محمدج��واد ظریف 
می گوی��د فکر کند یا آنگونه که س��عید جلیلی 
می گفت تدبیر کن��د؟ و آیا راهی در میانه اینها 
هم هس��ت یا نه؟! گستره این تردید و ابهام هم 
ابدا به س��مپات های جریان سیاسی یا فرهنگی 
خاصی محدود نیست. اگر این فرض را بپذیریم 
که بخش اعظم جامعه از دسته بندی های مرسوم 
اصاح طل��ب/ اصولگرا فارغ بوده و هس��ت � که 
ظاهرا چنین هم هست � بخش مهمی از همین 
مردم-که برخی آنها را قشر خاکستری و دیگران 
آرای خاموش و... می نامند - بین فایده و هزینه 
پدی��ده  مهمی مثل برجام هن��وز هم متحیرند. 
خلف وعده های مکرر دولت و ش��خص حس��ن 
روحان��ی که ماه هاس��ت کلیپ هایش در فضای 
مجازی می چرخد و هر روز نس��خه ای جدید از 
آن رو می شود، نقش مهمی در کاهش محبوبیت 

روحانی داشته است.
این هش��دار را بای��د داد و ب��ر این واقعیت 
اما باید صحه گذاش��ت که اینها هم��ه ابدا به 
معنای شکس��ت تم��ام و کمال ای��ده روحانی 
ن��زد افکار عمومی کش��ور نیس��ت. در فضایی 
که جامع��ه ایرانی تحت ش��دیدترین بمباران 
تبلیغاتی تاریخ قرار دارد، نهایت ساده اندیش��ی 
اس��ت اگر کس��ی خیال کند گزینه غربگرایی 
و »امتی��از دادن در ازای وعده یا هر چه ش��ما 
اس��مش را می گذاری��د«، به طور کل��ی از روی 
میز افکار عمومی کش��ور برداشته شده است. 
پژوهشگران جامعه شناسی سیاسی، دوره جنگ 
س��رد را همواره به عنوان یک��ی از نقاط عطف 
 »جن��گ نرم و رس��انه ای« در تاریخ معاصر یاد 
می کنند. این در حالی اس��ت که در آن مقطع 
ظاهرا تمام جنگ اف��زار مدیامحور آمریکا، یک 
ش��بکه رادیویی با پارازیت های متراکم مزاحم 
بوده است. لذا خیلی روشن است وقتی اکنون 
صحبت از »شدیدترین بمباران تبلیغاتی تاریخ« 
می کنیم، ابدا دنبال گنده گویی و تحریک بیخود 

ذهن مخاطب نیستیم! 
اکنون به طور قطع نمی توان خط روشنی بین 

جبهه رسانه ای دشمن و دوست ترسیم کرد. 
ادامه در صفحه 12
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 مسؤوان در مسائل اقتصادی 
جدی باشند

خطیب موقت جمعه تهران با 
بیان اینک��ه همراهان جنایات 
صهیونیس��ت ها  و  آل س��عود 
بدتری��ن چه��ره را در دنی��ا 
دارن��د، گف��ت: مس��ؤوان و 
دس��ت اندرکاران باید در مسائل اقتصادی ریزبین 
و جدی باش��ند. به گزارش مه��ر، آیت اه محمد 
امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران با 
تاکید بر اینکه نباید در کشوری مانند جمهوری 
اسامی ایران در مسائل اقتصادی سودجویی شود، 
تاکید کرد: س��ودجویی ها، خیانت ها، احتکارها و 
اینکه اگر جایی خافی ش��د قیمت سکه و دار 
را ف��وری باا ببرن��د و دیگر هم پایی��ن نیاورند، 
کار فرد ش��یعه و مومن نیس��ت. وی با توصیه به 
امی��ن بودن در کاره��ا و در نظر گرفتن جامعه و 
کشور برای جلوگیری از اخال در اقتصاد گفت: 
تولید باید درست باش��د و احتکار نشود و کااها 
و اجناس باید به مردم بموقع ارائه ش��ود تا گرانی 
به وجود نیاید. احتکار عملی شنیع  و قبیح است. 
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: خوش��بختانه 
قوه قضائیه که در راس آن فقیهی عادل قرار دارد، 
مسائل را با دقت در موازین فقهی و شرعی دنبال 
می کن��د. از نیروی انتظامی و زحماتی که پلیس 
می کش��د نیز باید تقدیر شود. تاش باید بشدت 
انجام شود و مس��ؤوان و دست اندرکاران باید در 

مسائل اقتصادی ریزبین و جدی باشند.

ایران منسجم      تر از گذشته در مقابل 
تحریم  های آمریکا می ایستد

رهب��ر جریان حکم��ت ملی 
عراق با اشاره به تاش آمریکا 
برای شکستن اراده ایران، ابراز 
امی��دواری کرد ته��ران از این 
بحران عبور کن��د. به گزارش 
فارس، »سیدعمار حکیم« رهبر جریان حکمت 
ملی عراق  تأکید کرد آمریکا به دنبال شکس��تن 
اراده جمهوری اسامی ایران است. حکیم تأکید 
کرد آمریکا این اقدام را از طریق فشار بین المللی 
و منطقه ای          ، فشارهای اقتصادی و ابزارهای خود 
بویژه رژیم صهیونیس��تی انجام می دهد. ش��بکه 
خبری العالم به نقل از این مسؤول عراقی گزارش 
داد جنگ طلبان آمریکا عاقه و میل شدیدی برای 
تش��دید اوضاع ایران دارند و نهادهای ایرانی هم 
نسبت به گذشته منسجم تر و توانمندتر شده اند. 
رهبر جری��ان حکمت ملی ع��راق گفت منطقه 
خاورمیان��ه نه تنها به س��وی آرام��ش در حرکت 
نیست، بلکه در مسیر تشدید تنش قرار دارد. وی 
تصریح کرد این وضعیت هم به این دلیل به وجود 
آمده که وضعیت مدام پیچیده      تر ش��ده اس��ت و 
نمی توان در مدت زمان کوتاهی آن را حل وفصل 
کرد. حکیم در پایان ابراز امیدواری کرد جمهوری 
اس��امی ایران از این بحران عبور کند و رویکرد 
ایاات متحده نسبت به خاورمیانه با میانه روی و 

عقانیت همراه شود.

 تصویب قطعنامه ضدایرانی
 با حمایت کانادا و آمریکا

کمیته س��وم مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متحد قطعنامه ای را با موضوع حقوق بشر به رای 
گذاشت که نتوانست موافقت 98 کشور را به خود 
اختص��اص دهد. به گزارش پایگاه اطاع رس��انی 
ش��بکه خبر،  در این رای گی��ری، 85 عضو رای 
مثبت، 30 عضو رای منف��ی و 68 عضو هم رای 
ممتنع دادند. پیش        نویس این قطعنامه را کانادا با 
همراهی آمریکا ارائه کرد. سفیر ایران در سازمان 
مل��ل گفت: جمع کردن رای از بانیان قطعنامه با 
توسل به فش��ار و ارعاب نسبت به دیگر کشورها 
توهین به حقوق بش��ر اس��ت. اسحاق آل حبیب 
افزود: بزرگ ترین دشمنان حقوق بشر و دموکراسی 
کسانی هس��تند که از آن به عنوان ابزار سیاست 
خارجی خود علیه ملت ها و دولت   هایی اس��تفاده 
می کنند که با منافع اس��تکباری آنه��ا در تضاد 
هستند. آل حبیب با اش��اره به جنایات گروهک 
تروریس��تی منافقین و ش��هادت 17 هزار ایرانی 
گفت: از اعضای این فرقه تروریستی شناخته شده 
در عالی ترین س��طوح سیاسی در واشنگتن برای 
فشار بر ایران پذیرایی گرم می شود. نماینده ایران 
در س��ازمان ملل با اش��اره به تحریم  های آمریکا 
ضد ایران گفت: اس��تفاده از غ��ذا و دارو به عنوان 
اس��لحه علیه غیرنظامیان فقط یک نام دارد و آن 

جنایت علیه بشریت است.
Ŷ قاسمی:محکوممیکنیم

بهرام قاس��می، سخنگوی وزارت امور خارجه 
با اش��اره به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر 
ایران در نشست کمیته سوم اجاس 73 مجمع 
عمومی س��ازمان مل��ل در نیوی��ورک با حمایت 
برخ��ی دولت هایی که خود از بزرگ ترین ناقضان 
حقوق بش��ر در کش��ورهای خود و دیگر کشورها 
هس��تند، ضمن محکوم کردن اقدام این گروه از 
کشورها اظهار داشت: این قطعنامه بدون در نظر 
گرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرش��ی 
گزینش��ی، تبعیض آمیز، غرض ورزانه و با اهداف 
سیاسی تهیه و تصویب شده است که آن را مردود 

می دانیم.

گروهسیاس�ی: بعد از گذش��ت 13 روز از 
13 آبان یعنی آخرین زمان داده ش��ده به 
اروپا برای ارائه راهکارهای عملیاتی بسته 
پیشنهادی و عدم ارائه این بسته، حاا گره 
و مانع جدید درباره میزبانی این »بس��ته 
ارائه نشده« است! کشورهای اروپایی یکی 
پس از دیگری از پذیرش میزبانی س��ر باز 
می زنند و در حال پاسکاری بر سر میزبانی 
هستند. روز 22 آبان ماه بود که وبگاه شبکه 
خبری آمریکایی بلومبرگ گزارش داد بعد 
از انصراف بلژیک و لوکزامبورگ، کشورهای 
اروپایی قصد دارند اتریش را میزبان کانال 
مال��ی ای��ران و اروپا کنند اما این کش��ور 

اروپایی نیز این موضوع را نپذیرفت. 
بر اساس این گزارش، کشورهای عضو 
اتحادی��ه اروپایی، اتریش را بهترین گزینه 
برای میزبانی کانال وی��ژه ای می دانند که 

قرار اس��ت برای تس��هیل مبادات مال��ی با ایران، 
در ش��رایط بازاعمال تحریم های آمریکا علیه ایران 
ایج��اد ش��ود. بلومبرگ به نقل از 3 منبع نوش��ته 
اتریش اشتیاق چندانی برای میزبانی ساختار جدید 
ندارد. بلژیک، لوکزامبورگ و فرانس��ه هم به عنوان 
میزبان های احتمالی شناس��ایی شده اند. بلژیک و 
لوکزامب��ورگ این موضوع را نپذیرفته اند، فرانس��ه 
نیز چش��م امیدش به اتریش است. وزارت خارجه 
اتری��ش بعد از مطرح ک��ردن موضوع با دولت های 
سایر کشورها در وین گفت: به این نتیجه رسیده ایم 
که برای اتریش »ممکن نیست« میزبان این ساختار 
باشد. س��خنگوی وزارت خارجه اتریش از توضیح 
بیش��تر درباره موضوع خودداری ک��رد. دولت های 
اروپای��ی ادعا کرده ان��د قصد دارند بع��د از خروج 
آمریکا از برجام این توافق را با برخوردار کردن ایران 
از مزایای اقتص��ادی آن حفظ کنند. با وجود این، 
اتحادیه اروپایی جدا از حمایت های سیاسی تاکنون 
هیچ اقدام عملی در راستای این هدف انجام نداده 
است. اتحادیه اروپایی از چند ماه پیش اعام کرده 
برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران، قصد 
دارد یک کان��ال ویژه پرداخت مالی ایجاد کند که 
ام��کان ادامه همکاری اقتصادی با ای��ران را فراهم 
کند. در حالی که قرار بود این کانال پیش از اجرایی 
ش��دن دور دوم تحریم های آمریکا در روز 13 آبان 
اجرایی شود، اروپایی ها با بهانه های مختلف اجرایی 
ش��دن آن را به تعویق انداخته اند. فارس به نقل از 
بلومبرگ نوشته است: مذاکرات برای راه اندازی این 
مکانیسم کند پیش می رود و هیچ کشوری مشتاق 
میزبانی مکانیسم جدید نیست. چچیلیا مالمستروم، 
کمیس��یونر اتحادی��ه اروپایی نیز پیش ت��ر درباره 
راه اندازی این مکانیسم گفته بود: »روی کاغذ ایده 

مناسبی به نظر می رسد«. 
Ŷ عراقچیبهدنبالچیست؟

در ش��رایطی که اروپا نه تنه��ا از ارائه راهکارهای 
عملیاتی بسته پیش��نهادی خودداری می کند، بلکه 
حاا بر سر میزبانی آن نیز حاضر به همراهی نیست، 
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه به 
3 کشور اروپایی س��فر کرد. عراقچی روز پنجشنبه 
گذش��ته به ایتالیا و س��پس واتیکان رفت و از آنجا 
راهی اسپانیا شد. این گمانه مطرح است که این سفر 
عراقچی آن هم در ش��رایطی که وضعیت ساز و کار 
مالی با اروپا در هاله ای از ابهام قرار دارد در راس��تای 
رایزنی با کشورهای اروپایی برای پذیرش میزبانی این 
س��اختار جدید انجام شده است. عراقچی در جریان 

این س��فر اروپای��ی در گفت وگوهای مختلف ضمن 
انتقاد از خروج آمریکا از برجام بر مسؤولیت مستقیم 
اروپا برای حفظ برجام تاکید کرد. معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه همچنین گفته اس��ت که ایران منتظر 
اقدام عملی اروپا در این زمینه اس��ت. بر اساس این 
گزارش، عراقچی در جریان سفر به واتیکان با اسقف 
اعظم »پل ریچ��ارد گااگر« وزی��ر خارجه واتیکان 
دیدار و گفت وگو ک��رد. وزیر خارجه واتیکان در این 
دیدار گفت: واتیکان به طور رس��می مخالف اعمال 
تحریم های آمریکا بوده و همگام با دیگر کشورهای 
اروپایی سازوکارهایی را برای کاهش تحریم ها دنبال 
می کند. عراقچی نیز در این دیدار به تشریح توافقنامه 
برجام پرداخت و گفت: آمریکا در برجام به هیچ کدام 

از تعهدات خود پایبند نبوده است. وی افزود: آمریکا 
با خ��روج از این توافق مهم نه تنها به اعتبار خود در 
صحنه جهانی آس��یب زد، بلکه با اعمال شدیدترین 
تحریم های جدید علیه ایران نقص قطعنامه 2231 

شورای امنیت را مرتکب شده است.
Ŷ اروپامسؤولیتمس�تقیمدارد؛اقدامعملی

میخواهیم
عراقچی در سفری که به رم داشت بر مسؤولیت 
اروپا برای برداشتن گام های عملی تاکید کرد. وی در 
صبحانه کاری با جمعی از خبرنگاران و کارشناسان 
سیاسی با تاکید بر اینکه مردم ایران باید از منافع 
برجام بهره مند شوند، گفت: این مسؤولیت مستقیم 
اروپاست که با خروج آمریکا از این توافق بین المللی 

و نقض قطعنامه شورای امنیت، گام های 
عملی برای حفظ برجام بردارد. عراقچی 
در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما در 
رم درباره سفرش به ایتالیا گفت: امروز ما 
مذاکرات فشرده بس��یار خوبی را در رم 
داشتیم. بیش از 3 ساعت و نیم در وزارت 
خارجه ایتالیا با دبی��رکل وزارت خارجه 
این کش��ور ک��ه همتای من محس��وب 
می ش��ود مذاکرات مفصلی داشتیم، هم 
درباره مس��ائل دوجانبه، هم موضوعات 
متعدد منطق��ه ای و بین المللی و هم به 
طور مشخص برجام. عراقچی همچنین 
در دیدار »مارتا گرانده« رئیس کمیسیون 
سیاست خارجی مجلس نمایندگان ایتالیا 
گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی چند 
روز قبل برای سیزدهمین بار، صلح آمیز 
بودن فعالیت های هسته ای ایران را تایید 
کرد و این در حالی اس��ت ک��ه آمریکا بدون هیچ 
دلی��ل و منطق��ی از برجام خارج ش��د. وی افزود: 
برج��ام، توافق دوجانبه بین ایران و آمریکا یا ایران 
و کشورهای 1+5 نیست، بلکه توافقی بین المللی 
و بیانگر اراده ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
اس��ت. عراقچی همچنین در دیدار »ویتو روزاریو 
پتروچل��ی« رئیس کمیس��یون خارجی مجلس 
س��نای ایتالیا با تشریح آخرین تحوات مربوط به 
برجام و اجرای کامل تعهدات کش��ورمان نس��بت 
ب��ه این توافق که بارها توس��ط آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی مورد تایید قرار گرفته اس��ت، گفت: 
ما در قبال این تعهدات انتظ��ار داریم مردم ایران 
از منافع این توافق بهره مند ش��وند. وی افزود: این 
مسؤولیت مستقیم اروپاست که با خروج آمریکا از 
این توافق بین المللی و نقض قطعنامه شورای امنیت 
گام ه��ای عملی برای حفظ برجام ب��ردارد. معاون 
وزیر امور خارجه کش��ورمان تاکید کرد: جمهوری 
اسامی ایران با اجرای کامل تعهدات خود در قبال 
برجام، مس��ؤولیت پذیری خود را به اثبات رسانده 
و ازم اس��ت در مقابل، اروپا اج��ازه ندهد آمریکا 
از مس��ائل مالی و پولی به عنوان یک ساح برای 
تحمیل یکجانبه گرایی خود بر جامعه بین المللی 
سوءاستفاده کند. عراقچی همچنین در جریان این 
سفر با خانم الیزابتا بلونی، قائم مقام وزارت خارجه 
ایتالیا دیدار کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در این دیدار گفت: دار به اسلحه ای برای تحمیل 
خواسته های نامشروع آمریکا به شرکای اروپایی اش 
تبدیل ش��ده و در عمل حاکمیت ملی دولت های 

اروپایی را به چالش کشیده است.
Ŷ دقیقاًبرسرچهچیزیبااروپامذاکرهکردید؟

با توجه به وضعیت مبهم راهکارهای اجرایی 
اروپا برای حفظ برجام که اکنون بر سر میزبانی آن 
بحث و اختاف نظر ایجاد شده، این سوال مطرح 
می ش��ود که از تاریخ 19 اردیبهشت که مذاکره 
ایران با کش��ورهای اروپایی آغاز شده و با گذشت 
بیش از 6 ماه از این زمان، وزارت امور خارجه دقیقا 
بر س��ر چه موضوعی با طرف های مذاکره رایزنی 
کرده اس��ت؟ اینکه فارغ از همه خلف وعده های 
مقامات اروپایی ب��رای ارائه راهکارهای عملیاتی 
بسته پیشنهادی و گذشت زمان اعام شده به آنها 
از سوی دستگاه دیپلماسی، هنوز مشخص نیست 
این بس��ته قرار است به میزبانی کدام کشور اجرا 
شود در نوع خود قابل تامل و البته عجیب به نظر 

می رسد! 

سیاسی 0 2

 وضعیت گرانی
 بشدت غم انگیز شده است

مرج��ع تقلی��د ش��یعیان ب��ا 
وضعی��ت  از  تأس��ف  اب��راز 
افسارگسیخته گرانی و قیمت 
کاا در کش��ور گفت: وضعیت 
گرانی و معیش��تی امروز مردم 

بشدت غم انگیز و ناراحت کننده است.
به گزارش تس��نیم، آیت اه العظمی حسین 
نوری همدانی پنجشنبه گذشته در دیدار اعضای 
دفاتر استانی دیده بان ش��فافیت و عدالت که در 
دفتر این مرجع تقلید برگزار ش��د، اظهار داشت: 
سازمان دیده بان شفافیت و عدالت که برای اجرای 
عدالت، شفاف سازی و رفع نا عدالتی تشکیل شده 
تشکیات مهم و مؤثری می تواند باشد. وی عنوان 
کرد: زمانی که یک منکر و خاف در جامعه رایج 
می شود قیام همه جانبه نیز علیه آن ازم و واجب 
اس��ت و از همی��ن رو نیز فعالیت ه��ای دیده بان 
شفافیت و عدالت بسیار مهم و حائز اهمیت است، 
دیده بان شفافیت و عدالت به گفتن و نوشتن در 
رسانه ها بس��نده نکرده و در برابر ضدارزش ها به 

اقدام عملی دست بزند که قابل توجه  است.
استاد برجس��ته حوزه علمیه با ابراز تأسف از 
وضعیت گرانی های افسارگس��یخته در کش��ور 
گفت: وضعیت گرانی و معیش��تی ام��روز مردم 
بش��دت غم انگیز و ناراحت کننده است که بخش 
قابل توجه��ی از آنها به عل��ت تحریم ها نبوده و از 
کمبود نظارت ه��ا و عدم روح جمع��ی در حوزه 

اقتصادی ناشی می شود.

 درخواست از دادستان کشور
برای ورود به ماجرای ادعای ظریف

انجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشگاه 
عامه با اش��اره به ادعای وزیر امور خارجه مبنی 
بر پولشویی  در کش��ور و عدم ارائه مستندات، از 
دادستان کشور خواست به عنوان مدعی العموم به 
این موضوع ورود کند. به گزارش فارس، در بخشی 
از این نامه آمده است: اگر ادعاهای ظریف درباره 
چندین هزار میلیارد پولش��ویی در کشور کذب 
باشد این مورد مصداقی از تشویش اذهان عمومی 
و فراهم کردن خوراک تبلیغات برای رس��انه های 
معان��د و ضربه به منافع تمام ملت ایران اس��ت و 
انتظار می رود دادس��تان به عنوان مدعی العموم، 

مساله را بررسی و اقدامات ازم را انجام دهد.

 تهران به همکاری خود
 با دمشق ادامه می دهد

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسامی 
در امور بین الملل گفت: آمریکا باید از مداخات 
و بازی کثیف تروریس��تی خود در سوریه دست 
بردارد و مردم س��وریه را با سیاس��ت های غلط 
خ��ود بیش از ای��ن آزار ندهد. به گ��زارش مهر، 
»راغب الحسین« رئیس گروه دوستی پارلمانی 
سوریه و ایران در راس هیاتی عالیرتبه به همراه 
»عدنان محمود« س��فیر س��وریه در ته��ران، با 
حس��ین امیرعبداللهیان، دس��تیار ویژه رئیس 
مجلس شورای اسامی در امور بین الملل دیدار 
و گفت وگو کردند.   امیرعبداللهیان در این دیدار 
اظهار داش��ت: آمریکا بای��د از مداخات و بازی 
کثیف تروریستی خود در سوریه دست بردارد و 
مردم سوریه را با سیاست های غلط خود بیش از 
این آزار ندهد. آمریکا در حیله ای جدید،  شرط 
بقای آقای بش��ار اس��د را خروج ایران از سوریه 
می داند. تهران بر مبن��ای موافقتنامه دفاعی به 

همکاری خود با سوریه ادامه می دهد.

 آمریکا: برای مقابله با ایران 
شریکی بهتر از سعودی ها نداریم

جیم��ز جفری، نماین��ده ویژه 
دولت آمریکا در امور س��وریه 
ب��رای  واش��نگتن  می گوی��د 
مقابله با ایران شریکی بهتر از 
عربستان سعودی ندارد و بدون 
سعودی ها نمی توانس��ت آنچه را که امروز ]علیه 
ایران[ انجام می دهد، انجام دهد. به گزارش فارس 
به نقل از نیوزویک، این دیپلمات آمریکایی که در 
ششمین نشست س��اانه »دیفنس وان« سخن 
می گفت، اظهار داشت عملیات مستقیم نظامی 
برای شکست دادن ایران و شبکه رو به گسترش 
متحدان مسلح آن کافی نیست که بسیاری از آنها 
به ادعای این مقام آمریکایی از شبه نظامیان شیعه 
تشکیل ش��ده اند. وی افزود: »برای شکست دادن 
نفوذ مداخله جوی ایران، باید عملیات های ثبات ساز 
در چنین کشورهایی اجرا کنیم«. وی بدون اشاره 
به اینکه ای��ران اصلی ترین نیروی مقابله کننده با 
گروه تروریس��تی داع��ش در منطقه بوده مدعی 
شد: »اگر نتوانیم از پس مشکات پیش رو برآییم، 
ایران داعش��ی دیگر ایجاد خواهد کرد!«  سخنان 
جفری در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی 
خود در س��ال 2016، هیاری کلینتون و باراک 
اوباما، وزیر خارجه و رئیس جمهور پیشین ایاات 
متحده را مس��ؤول ایجاد داعش دانس��ته و گفته 
بود: »آنها مشتی متقلبند. آنها داعش را به وجود 

آوردند«.
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کل  فرمان��ده  گ�روهسیاس�ی: 
سپاه پاس��داران گفت: با رایزنی 
انجام ش��ده 5 نفر از مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه 
که چندی پیش توس��ط عوامل نفوذی ربوده شده 
بودند آزاد شدند و بزودی به کشور منتقل می شوند.
از 2۴ مهرماه گذش��ته که تعدادی از نیروهای 
هن��گ مرزی میرجاوه به دس��ت اعضای گروهک 
ریگی ربوده شدند، ایران تاش های گسترده ای را 
در حوزه های دیپلماسی و نظامی انجام داد تا بتواند 
این مرزبانان را هر چه زودتر به کش��ور بازگرداند. 
سفرهای جداگانه وزیر امور خارجه و فرمانده نیروی 
زمینی سپاه به پاکستان و همچنین تماس تلفنی 
سرلش��کر باقری ب��ا فرمانده ارتش این کش��ور در 
همین راستا انجام شد. در جلسه هفته گذشته وزیر 
اطاعات با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس 
نیز اعام ش��د مرزبانان س��الم بوده و تروریست ها 
مرزبان��ان را در جای��ی، نزدی��ک مرز پاکس��تان و 

افغانستان نگهداری می کنند.
طبق این گزارش، از همان روزهای اول وقوع این 
حادثه، تاش های گسترده و همه جانبه سپاه و ستاد 
کل نیروهای مسلح برای آزادی مرزبانان شروع شد. 
فرمانده نیروی زمینی س��پاه چند روز پس از وقوع 
این حادثه به پاکستان سفر کرد و در جلسات متعدد 
با مس��ؤوان و مقامات نظامی و امنیتی پاکستان، 
نگرانی ای��ران را درباره ناامنی های م��رزی بویژه با 
فرمانده ارتش و مسؤوان امنیتی این کشور مطرح 
کرد. سردار »محمد پاکپور« همچنین در جریان این 
سفر درباره موضوع امنیت مرزی هم با ژنرال »قمر 
جاوید باجوا« فرمانده ارتش و دیگر مقامات نظامی 

پاکس��تان گفت وگو و رایزنی 
کرد. 28 مهرماه گذش��ته نیز 
سردار سرلشکر پاسدار محمد 
باق��ری در تم��اس تلفنی با 
ارتش��بد قمر جاوی��د باجوا، 
فرمان��ده ارتش پاکس��تان به 

مسأله ربایش تعدادی از مرزبانان جمهوری اسامی 
در مرز میرجاوه توس��ط یک گروهک تروریستی و 
انتقال آنها به درون خاک پاکس��تان اش��اره کرد و 
اظهار داش��ت: بر مبنای توافقات فیمابین نیروهای 
مسلح 2 کشور برای تأمین امنیت مرزهای مشترک، 
انتظ��ار داریم نیروهای مس��لح پاکس��تان با اتخاذ 
تمهیدات ازم، نسبت به آزادسازی سریع تر سربازان 
و مرزبانان ربوده شده اهتمام کنند. در همین راستا 
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری ظهر پنجشنبه 
گذش��ته در جمع خبرنگاران در استان قزوین که 
در محل نشس��ت کنگره 3 هزار شهید برگزار شد، 
اظهار داشت: با رایزنی انجام شده 5 نفر از مرزبانان 
هنگ مرزی میرجاوه که چندی پیش توسط عوامل 
نفوذی ربوده ش��ده بودند آزاد ش��ده اند و بزودی به 
کشور منتقل می ش��وند. وی درباره اقدامات انجام 
شده برای آزادی مرزبانان گفت: 5 نفر آزاد شده اند. 
تروریست ها در صددند تعدادی را که اسیر هستند 
با زندانیان خود معامله کنند اما پیگیر هس��تیم تا 
از طریق دولت پاکستان بتوانیم زمینه آزادی همه 

س��ربازان خود را فراهم کنیم. 
سردار جعفری گفت: جمهوری 
اسامی زیر بار هیچ حرف زور و 
شروط غیرمنطقی تروریست ها 
نمی رود و ب��ا اقتدار کامل و با 
همکاری دولت پاکستان همه 

نیروهای نظامی خود را آزاد خواهیم کرد.
فرمانده سپاه مهرماه گذش��ته یک روز پس از 
ربودن مرزبانان ایرانی در میرجاوه در تشریح ماجرای 
ربوده  شدن سربازان در مرز میرجاوه گفته بود:  هر 
بار تاش کردند با درگیری یک پایگاه و برجکی را 
بگیرند، نتوانس��تند و تنها راهی که دیدند این بود 
ک��ه یک نفر را نفوذ داده و یک��ی از نیروهای آنجا 
را از عوامل خودشان کردند، سپس احتمااً مجبور 
شدند نیروهای رزمنده و مدافع پاسگاه و برجک ما 
را »بیه��وش« کنند و پس از آن، آنها را بربایند. به 
گفته سردار جعفری، آنها که مطمئن بودند تا زمانی 
که رزمندگان مان و مدافعان ما »هوشیار« باشند، 
نمی توانند به هدف خود برس��ند، با این ترفند این 
کار را انجام دادند. در واقع این عمل ، هنر نیس��ت 
و ان شاءاه با پاسخ سخت و دندان شکن ما روبه رو 
می ش��وند. به گزارش مهر، فرمانده سپاه پاسداران 
درباره پاسخ به تهدیدات دشمن یادآور شد: بسیاری 
از پاسخ های مان غیررس��انه ای و غیرعلنی و چراغ 
خاموش است اما ش��ک نکنید همه پاسخ های ما 

برای دشمنان استکباری دردناک است.
Ŷ اطاعاتآزادیمرزبانانراطرفپاکس�تانی

دادهاست
سخنگوی س��پاه نیز روز پنجشنبه در توضیح 
خب��ر مربوط به آزادی 5 مرزبان ایرانی گفت: آنچه 
درباره آزادی 5 تن از مرزبانان ایرانی منتش��ر شده، 
بر مبنای اطاعاتی اس��ت که طرف پاکستانی در 
جری��ان تعامات و مراودات ب��رای آزادی مرزبانان 
ما گفته  است. به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ 
دوم پاسدار رمضان شریف درباره نقل قول سرلشکر 
جعفری، فرمانده کل س��پاه پیرامون آزادی 5 تن 
از مرزبانان ربوده ش��ده توسط گروهک تروریستی 
وابسته به استکبار جهانی گفت: آنچه اعام شده، 
بر مبنای اطاعاتی اس��ت که طرف  پاکستانی در 
جریان تعامات و مراودات برای آزادی مرزبانان ما 

گفته  و ما آن را دریافت کرده ایم.
سردارشریف با بیان اینکه سپاه پاسداران همه 
تاش خ��ود را برای آزادی تم��ام مرزبانان به کار 
گرفته است، گفت: آزادی همه افراد نیازمند زمان 
اس��ت و تمام تاش ما در این جهت ادامه خواهد 
داشت. همچنین محمد فیصل، سخنگوی وزارت 
خارجه پاکس��تان روز پنجش��نبه با انتشار پیامی 
در صفح��ه توئیتر خ��ود از آزادی 5 مرزبان ایرانی 
خبر داد. در این توئیت آمده اس��ت این 5 مرزبان 
ش��رایط جس��مانی خوبی دارند و در حال تحویل 
به مقامات ایرانی هس��تند. فیصل در ادامه توئیت 
خود نوشت: مسؤوان انتظامی و نیروهای مسلح 
پاکستان در حال تاش برای آزادی دیگر مرزبانان 

ایرانی هستند.

فرماندهکلسپاهپاسدارانخبرداد
آزادی5مرزبانربودهشدهدرمیرجاوه

امنیت

بهارستان
نایبرئیسکمیسیونعمرانمجلس:
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تجارت

نصب برچسب قیمت روز روی کااها

ب��ا وجود نوس��ان ن��رخ ارز و ثاب��ت نبودن 
قیمت ه��ا، فع��اان صن��ف رایان��ه موظف به 
نصب برچس��ب قیمت روز روی کاا هس��تند 
و بازرس��ی  برای اطمینان از نصب برچسب از 
ابتدای این هفته آغاز می ش��ود. س��ید مهدی 
میر مهدی کمجانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران 
رایانه تهران در گفت وگو با فارس اعام کرد: با 
توجه به اطاعیه صادر ش��ده از سوی سازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و 
تاکید ات��اق اصناف ته��ران، واحدهای صنفی 
باید ه��ر کاا را جداگانه ب��ا درج قیمت و نوع 
کاا و س��اخت آن به وسیله برچسب مشخص 
کنن��د. وی ادامه داد: حتی با توجه به نوس��ان 
ن��رخ ارز و ثابت نبودن قیمت ها، فعاان صنف 
رایانه موظف به نصب برچس��ب با درج قیمت 
روز روی کاا هس��تند. میر مهدی در پاسخ به 
اینکه فعاان بازار می گویند با نوس��ان نرخ ارز، 
قیمت ها هر روز تغییر می کند و به رغم الزامی 
بودن این دستور اما در عمل نمی توانند هر روز 
برچسب قیمت تنظیم کنند، گفت: شخصی که 
به هر شغلی مشغول است طبق قانون وظایفی 
دارد و قانون این وظیفه را برای اصناف و افرادی 
که در بازار مش��غولند، وضع کرده و نمی توانند 
به هیچ دلیلی از وظیفه خود شانه خالی کنند. 
وی تصریح کرد: از امروز و فردا بازرسان اتحادیه 
با مراجعه به واحدهای صنفی، نصب برچسب 
را بررسی می  کنند و در صورت رعایت نکردن 
دستورالعمل، واحد صنفی متخلف به بازرسی 
اصناف، بازرسی ۱۲۴ و تعزیرات حکومتی ارجاع 

داده می شود.

برگزاری نخستین  
شورای فقهی بانک مرکزی 

اولین جلسه ش��ورای فقهی بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران در اجرای ماده ۱۶ قانون 
برنامه ششم توسعه کشور، به ریاست رئیس کل 
بانک مرکزی تش��کیل ش��د. به گزارش بانک 
مرکزی، این ش��ورا با هدف اطمینان از اجرای 
درست عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی 
کشور و اظهارنظر نسبت به رویه های ابزار رایج 
شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها و چارچوب 
قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با 

موازین فقه اسامی تشکیل شده است.

قیمت نفت دوباره صعودی شد
دیروز قیمت هر بش��که نف��ت برنت با ۴۸ 
س��نت، معادل 0/۷ درصد رشد به ۶۷ دار و 
۱0 سنت رسید. به گزارش تسنیم، در حالی 
که احتم��ال کاهش عرضه نفت اوپک بر بازار 
س��ایه افکنده اس��ت، قیمت نفت ب��ا افزایش 
روبه رو بود، هرچند که رشد بی رویه تولید نفت 
آمریکا موجب ش��د تا رشد قیمت ها محدود 
باش��د. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه 
نفت خام آمریکا با 3۸ سنت، معادل 0/۷ درصد 
افزایش به 5۶ دار و ۸۴ س��نت رسید.  اوپک 
نگران اس��ت که سیر س��قوط قیمت نفت در 
سال ۲0۱۴ دوباره تکرار شود. به گفته منابع 
آگاه، عربس��تان می خواهد تولی��د خود را به 
میزان ۱/۴ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. 
ای��ن رقم حدود ۱/5 درصد کل عرضه جهانی 
نفت است. در حالی که اوپک قصد دارد تولید 
خود را محدود کند، تولید نفت آمریکا در هفته 
گذشته به رقم بی سابقه ۱۱/۷ میلیون بشکه 

در روز رسید.
Ŷ  رشد ۴۰ درصدی درآمد نفتی دولت

بررسی گزارش بودجه ۹۷ نشان می دهد، 
درآمدهای نفتی در نیمه نخست سال جاری با 
رشد ۴0 درصدی همراه بوده است. به گزارش 
تس��نیم، بر اساس گزارش عملکرد بودجه، در 
۶ ماه نخست سال جاری درآمدهای دولت از 
محل واگذاری دارایی های س��رمایه ای با رشد 
۴0 درص��دی از ۶3 هزار میلیارد تومان عبور 
ک��رده اس��ت. همچنین در این م��دت منابع 
حاص��ل از فروش نفت خ��ام 5۲ هزار میلیارد 
تومان بوده که رشد ۷۶ درصدی را تجربه کرده 
اس��ت. بر این اس��اس، منابع حاصل از فروش 
فرآورده های نفت��ی و میعانات گازی ۴/5 هزار 
میلیارد توم��ان بوده که با اف��ت ۴0درصدی 
مواجه ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر اوپک از 
افت ۱5۶ هزار بش��که ای تولید نفت ایران در 
اکتبر ۲0۱۸ خبر داد و اعام کرد قیمت نفت 
ای��ران در این ماه با افزای��ش ۲/3 درصدی به 
۷۷/0۴ دار در هر بشکه رسیده است. متوسط 
قیمت نفت سنگین ایران در ۱0 ماهه ۲0۱۸ 
میادی ۶۹/5۹ دار در هر بشکه بوده که این 
رقم نسبت به مدت مشابه پارسال 3۹ درصد 

رشد داشته است.

نامه صادرکنندگان به رئیس کل بانک مرکزی
اصاحیه رفع تعهد ارزی را 

اصاح کنید

عضو کمیته ارزی اتاق ایران از ارسال نامه  
صادرکنندگان به رئی��س کل بانک مرکزی 
خب��ر داد و گفت: اصاحی��ه ای که برای رفع 
تعهد ارزی مطرح شده، ابهامات جدی داشته 
و راه ورود ارز به کش��ور را مس��دود می کند. 
محم��د اهوتی در گفت وگو با مهر با اش��اره 
به برنامه بانک مرکزی برای اصاح شیوه نامه 
رفع تعه��د ارزی صادرکنن��دگان و ضرورت 
توجه ب��ه همه ابع��اد در ن��گارش آیین نامه 
جدید، گفت: هفته گذشته جلسه ای در بانک 
مرک��زی با حضور نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ایران برگزار شد که علت اصلی برگزاری آن، 
پیش��نهادی بود که وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت به رئیس اتاق بازرگان��ی ایران برای 
اص��اح ش��یوه نامه بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات ارائه داده بود. اهوتی تصریح کرد: 
در این جلسه، بانک مرکزی پیشنهادی به غیر 
از موضوع یاد شده در جلسه مطرح کرد که با 
شرایط پیشنهادی وزارت صمت متفاوت بود؛ 
به هر حال برداشت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران از بحث ه��ا و گفت وگوهایی که در این 
 جلسه مطرح می شود آن است که صادرات تا 
یک میلیون دار معاف از پیمان سپاری ارزی 
است در حالی که خبرهای غیررسمی نشان 
می دهد پیمان س��پاری ارزی به هیچ عنوان 
ب��رای هیچ طیف��ی از صادرات قرار نیس��ت 
لغو ش��ود، ضمن اینکه اصاحیه جدید قرار 
است جایگزین بخشنامه ۱5 شهریورماه بانک 
مرکزی شود. وی در توضیح این مطلب ادامه 
داد: بر اس��اس آنچه درب��اره اصاحیه جدید 
عنوان ش��ده، چنانچه بخواهد اجرایی ش��ود 
در عمل تنه��ا صادرکنندگان تا یک میلیون 
دار می توانن��د ارز را به واردکنندگان بدهند 
و مابقی باید ارز حاصل از صادرات را فقط به 
س��امانه نیما ارائه کنند. رئیس کنفدراسیون 
ص��ادرات ایران خاطرنش��ان ک��رد: بنابراین 
صادرکنن��دگان ب��اای ۱0 میلی��ون داری 
که شرکت های بس��یار بزرگی در حوزه های 
مختل��ف ب��وده و محص��وات خ��ود را ب��ه 
کشورهای همسایه صادر می کنند و صادرات 
آنه��ا بعضا به ب��اای صد میلی��ون دار هم 
می رس��د، عما متوقف خواهند شد، چراکه 
این دسته از صادرکنندگان کااهای خود را 
با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و باید ارز حاصل از 
صادرات خود را فقط به س��امانه نیما بدهند. 
اهوتی در ادامه از نامه نگاری کنفدراس��یون 
صادرات ای��ران با رئی��س کل بانک مرکزی 
درباره دغدغه های صادرکنندگان نس��بت به 
اصاح بخش��نامه رفع تعهد ارزی خبر داد و 
گفت: در ای��ن باره مکاتب��ه ای با رئیس کل 
بانک مرکزی انجام شده که در آن، اشکاات 
اساسی ش��یوه های مطرح ش��ده، بیان شده 
اس��ت به این معنا که ای��ن روش اعامی در 
رسانه ها، مشکات صادرات را بیشتر خواهد 
کرد و برای صادرکنندگان دغدغه های جدی 
به وجود آورده اس��ت. اهوتی ادامه داد: آمار 
بیانگر این است که صادرات و واردات کشور 
تقریبا متعادل اس��ت و حت��ی ارز صادرات، 
اندکی هم بیش از نیاز واردات است، بنابراین 
اگ��ر دولت در ف��روش ارز ب��ه واردات، خود 
را کن��ار بکش��د و اجازه ده��د صادرکننده و 
واردکنن��ده به صورت توافقی، درون یا خارج 
از س��امانه نیما با هم معامله داشته باشند و 
البته نرخ س��امانه نیما نیز به صورت توافقی، 
ب��دون دخالت دولت و غیردس��توری تعیین 
ش��ود، آنگاه نرخ ارز از 5 نرخ به ۲ نرخ تقلیل 
یافته و ارز صادراتی کاما در خدمت واردات 

قرار می گیرد و قیمت ها نیز تعدیل می شود.

روحانی استعفای نیلی را پذیرفت
رئیس جمهوری با اس��تعفای 
مس��عود نیلی، دس��تیار ویژه 
رئیس جمهور در امور اقتصادی 
هماهنگ��ی  س��تاد  دبی��ر  و 
ک��رد.  موافق��ت  اقتص��ادی 
ب��ه گزارش موسس��ه عالی آم��وزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزی، رئیس جمهور با تشکر از 
همکاری های ارزشمند مسعود نیلی با دولت های 
یازده��م و دوازدهم با اس��تعفای وی از س��مت 
دس��تیاری ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی 

و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی موافقت کرد. 
بر اس��اس این گ��زارش، روحان��ی پس از 
استعفای مسعود نیلی، با پیشنهاد رئیس کل 
بان��ک مرکزی با عضویت عل��ی طیب نیا، وزیر 
اس��بق امور اقتصادی و دارایی در شورای پول 

و اعتبار موافقت کرد.

بازرگانی

3اقتصاد

گروه اقتصادی: چند روز است توزیع تخم مرغ تنظیم 
بازار در برخی فروش��گاه ها به قیمت مصوب ستاد 
تنظیم بازار با نرخ شانه ای ۱3 هزار و ۸00 تومان در 
تهران آغاز شده و تا کنترل بازار آن ادامه دارد اما از 
آن سو افزایش قیمت برخی محصوات لبنی و دعوا 
میان تولیدکنندگان شیرخام و صنایع لبنی کار را 
به جایی رسانده که تولیدکنندگان محصوات لبنی 
قیمت محصوات خود را افزایش می دهند، اگر چه 
از سوی تعزیرات جریمه می شوند اما آن جریمه را 
هم می پردازند سپس برای مدت کوتاهی قیمت ها 
را به قبل از گران��ی برمی گردانند ولی چندی بعد 
دوباره و این بار بیش از دفعه قبل قیمت محصول را 
افزایش می دهند و این سیر افزایش قیمت، جریمه 
تعزی��رات و س��پس گرانی دوباره تکرار می ش��ود، 
آنچنان که در یک س��ال اخیر این روند از س��وی 
حدود ۱0 تولیدکننده عمده محصوات لبنی شامل 
شیر، پنیر، ماست، دوغ، بستنی و... انجام شده است. 
از آن سو اعضای ستاد تنظیم بازار در جلسات خود 
بر تنظیم بازار و کاهش قیمت تاکید دارند، در حالی 
که خود ایشان نیز می دانند در عمل چنین کاهشی 
قابل اجرا نیس��ت، چرا که قیمت ها در فروشگاه ها 
ثبات ندارد و مردم ناچارند هر روز قیمت جدید را 

برای خرید کاای مورد نظر خود بپرسند. 
Ŷ قیمت جدید خودروها در انتظار اعام

پایان هفته گذشته نشست کارگروه تنظیم بازار 
با حضور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد. به گزارش »وطن امروز«، در حاشیه این 
جلسه محمدرضا کامی،  مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
تامین، توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از تاش برای کاهش قیمت اس��تیک و 
م��رغ مصرفی خبر داد و درب��اره قیمت خودرو نیز 
گفت: وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت الزام کرده 
 است  بسته ای برای قیمت خودرو با لحاظ خدمات 
و ارتقای کیفیت  تنظیم ش��ود. کام��ی ادامه داد: 
اعضای کارگروه کمک کردند قیمت اس��تیک در 
ب��ازار کاهش پیدا کند و با اقتصادی ش��دن تولید، 
قطعا کاهش قیمت خواهیم داش��ت. به گفته  وی، 
قرار شد تولیدکنندگان استیک سواری با بیش از 
۷0 ی��ا ۸0 درصد ضریب تولی��د در برطرف کردن 
نیاز داخلی تاش کنند. وی درباره کاای مصرفی 
مرغ نیز افزود: مرغ کاایی پروتئینی است و وزارت 

جهاد کشاورزی هم با توجه به این کاا تاش کرده 
سهم این کاا را در سبد خانوار افزایش دهد. کامی 
در ادامه تصریح ک��رد: در حالی که قیمت مرغ در 
حدود ۱0 هزار تومان در نوسان است، در این جلسه 
تاش کردیم به گونه ای سیاستگذاری شود که مرغ 
داخل��ی را با قیمت زیر ۱0 هزار تومان به دس��ت 
مصرف کننده برسانیم. کامی در زمینه قیمت شیر 

نیز تصریح کرد: در جلس��ه ای  با حضور متولیان و 
تشکل های این بخش تاش می کنیم قیمت ها را 

کاهش دهیم.
وی در ادام��ه از افزایش 30 درصدی موجودی 
انبار کااهای اساس��ی در کش��ور خبر داد و گفت: 
یکی از مهم ترین مباحث تنظیم بازار، رصد و پایش 
تامین کااها در کشور اس��ت و در این زمینه آمار 

ثبت سفارش و تامین و تخصیص ارز و ترخیص کاا 
از گمرکات را می گیریم و با سیر ماه ها و سال های 
قبل مقایس��ه می کنیم. وی افزود: ذخیره کااهای 
اساسی نه تنها کاهش نداشته بلکه بیش از ۲ درصد 
در وزن و یک درصد در ارزش افزایش نیز داشته و 
موجودی کاا در مراکز نگهداری و انبار نیز س��یر 
مطلوبی دارد و ذخایر در بنادر نیز رضایتبخش است.

کامی در ادامه در زمینه قیمت خودرو تصریح 
ک��رد: وزیر صنعت، مع��دن و تجارت ال��زام کرده 
اس��ت بس��ته ای برای قیمت خودرو تنظیم شود 
و بای��د خدمات  پ��س از ف��روش و ارتقای کیفیت 
خ��ودرو نیز در آن دیده ش��ود و به موضوع قیمت 
هم در کنار آن پرداخته خواهد شد که هنوز بسته 
 تصوی��ب نش��ده و در حال ط��رح در کارگروه های
 کارشناس��ی است. گفتنی است رحمانی چند روز 
پیش در مراس��م معارفه خود اظهار داش��ت: ستاد 
تنظیم بازار قیمت گذاری جدید خودروها را ۲ ماه 
پیش انجام داده و اباغ کرده اما اجرای آن نیازمند 
تمهیدات و مقدماتی اس��ت. این اظهارات نشان از 

افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی دارد.
Ŷ عرضه کااهای احتکاری در خرده فروشی ها

مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی، تامی��ن، توزیع و 
تنظی��م ب��ازار وزارت صنعت،  مع��دن و تجارت در 
زمینه قیمت  گذاری کااهای اساسی تصریح کرد: 
نظام قیمت گذاری در برخی کااها بر حسب عرضه 
و تقاضاس��ت و مداخله دولت ممکن است بازار را 
متشنج تر کند اما در زمینه کااهای اساسی مانند 
روغن نباتی که ارز ۴۲00 دریافت می کنند، قیمت 
کاا در راس��تای رعایت حقوق مصرف کننده درج 
می شود و به دست مصرف کننده می رسد. کامی 
تاکید ک��رد: درباره برنج با اینکه می توانس��تیم به 
ص��ورت حواله برنج را عرض��ه کنیم تاش کردیم 
می��زان ورودی کاا حت��ی در زمانی که برداش��ت 
داخلی شروع شده به گونه ای باشد که کسری اتفاق 
نیفتد. وی درباره کااهای احتکاری و کشف شده 
گفت: اختیار تصمیم گیری درباره بخش کشف شده 
کااها به سازمان های صمت استانی داده شده که 
با هماهنگی سازمان حمایت می توانند این کااها را 

در شبکه های خرده فروشی عرضه کنند.
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آخرین خبرهای وزارت صنعت از ستاد تنظیم بازار 

مرغ و شیر ارزان می شود؛ خودرو شاید گران  شود

محمد نجارصادقی: بازار س��که و 
ارز ط��ی ۹ ماه اخیر نش��ان داده 
اس��ت تحت تاثیر 3 گزاره؛ حجم باای نقدینگی، 
س��وداگری و تورم انتظاری قرار دارد. در اصل این 
3 ضلع مثلث می تواند در صورت مدیریت نش��دن 
صف های تقاضا را در بازار تشکیل دهد. به صورت 
کلی نمی توان گفت کدام یک از این اضاع توانایی 
بیش��تری دارد اما در کنار یکدیگر قرار گرفتن آنها 
می تواند فاجع��ه دار ۱۹ هزار تومانی مهرماه را به 
ارمغان بیاورد. بزرگ ترین سیاست گذار پولی کشور 
یعنی بانک مرکزی باید تم��ام تاش خود را برای 
جلوگیری از تشکیل این مثلث بکند. اتفاقی که از 
نیمه مهرم��اه در بازار ارز و ط��ا رخ داد کنترل ۲ 
ضلع این مثلث یعنی سوداگری و تورم انتظاری بود.

Ŷ  برخورد با سوداگران
اگر گزارش های نیروی انتظام��ی را در این بازه 
زمانی کنار یکدیگر قرار دهی��م بیش از ۲00 دال 
دستگیر ش��ده اند. پیش از این هم با شروع جهش 
قیمت ارز در بهمن ماه سال ۹۶ نزدیک به 350 نفر 
دستگیر شده بودند. با وجود اینکه جو بازار ارز بشدت 
در روزهای اخیر امنیتی است اما حداقل این موضوع 
توانسته  است موضوع سوداگری را کنترل کند. باید 
توجه داشت که داان به تنهایی نمی توانند قیمت 
ارز را در ب��ازار افزایش دهند اما توانایی این را دارند 
که گاهی روند طبیعی عرضه و تقاضای بازار را بر هم 
زنند و مانع کاهشی شدن آن شوند. نکته دیگر نفس 
عمل سفته بازی و دالی است که تنها در صورت بر 
هم ریخته شدن بازار سودده است. این یعنی اگر یک 
بازار تک نرخی یا دونرخی منسجم وجود داشته باشد 
اساسا دال در آن جایگاهی ندارد.  این موضوع باعث 
می شود دال ها هیچگاه مدافع آرامش بازار نباشند. 
فضای پرریس��ک و هیجان زده در کنار محدودیت 

برای عرضه بهترین محل برای رش��د داان و سود 
آنها است.

Ŷ کنترل تورم انتظاری
دومین اتفاقی که در مهرماه سال جاری رخ داد 
بازگش��ت قیمت دار ظرف یک بازه زمانی 5 روزه 
از کانال ۱۹300 به ۱۴۷00 بود )از چهارش��نبه ۴ 
مهر تا دوش��نبه ۹ مهر( ب��ود و اتفاق مهم تری که 
در ادامه رخ داد باثبات ماندن این موضوع بود. این 
یعنی قیمت دار تا انتهای مهر و آبان هیچگاه از سد 
۱5۲00 تومان عبور نکرد و در اکثر مواقع در کانال 
۱۴ ه��زار تومان بود. این اتفاقات در کنار تبلیغات 
گسترده ای که در رس��انه ها صورت گرفت موجی 
از امید ب��ه انتظار کاهش قیم��ت را برای کاهش 
هرچه بیشتر قیمت ارز به سمت مردم پمپاژ کرد. 
همین حس امید باعث از بین رفتن تورم انتظاری 
بود. تورم انتظاری که هر چند س��ال یکبار گریبان 
اقتصاد ایران را می گیرد و این بار س��راغ بازار سکه 
و ارز رفته بود؛ در بیان س��اده حس ترس از گرانی 
در روزهای آینده اس��ت. این یعنی وقتی از خواب 

بیدار می شویم منتظر شنیدن یک قیمت افزایشی 
جدید دار باشیم. این موضوع به صورت عمیق در 
تابستان س��ال جاری رخ داده بود، مردم به صورت 
میانگین عادت ک��رده بودند هر هفته قیمت دار 
500 توم��ان افزایش پیدا کن��د و اگر این موضوع 
اتفاق نمی افتاد تعجب می کردند. این موضوع غیر 
از تاثیر روانی منفی ای که روی شهروندان داشت، 
باعث می ش��د اگر آنها هم فروشنده بودند افزایش 
قیمت را روی کاا و خدمات خود لحاظ کنند. باید 
توجه داش��ته باشید تورم انتظاری اتفاقی است که 
هن��وز رخ نداده و یک گام از تورم جلوتر اس��ت و 
باعث می شود در بازار، تورم کاذب رخ دهد، در این 
شرایط تمام عرضه کنندگان از ترس ضرر احتمالی و 
رخ نداده، کاای خود را با قیمتی بیشتر از تورم به 
فروش می رسانند. دومین مثلث افزایش قیمت ارز و 
سکه در حالی کنترل شد که حاا حتی مردم انتظار 
روزاف��زون کاهش قیمت هم دارند که این موضوع 
می تواند یک دستاورد بزرگ برای تیم جدید مستقر 

در بانک مرکزی باشد.  

Ŷ !نقدینگی را دریابید
آنطور که از آمار بانک مرکزی بر می آید تا انتهای 
شهریور سال جاری حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 
به هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این 
رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۹/3 و نسبت به 
شهریورماه سال گذشته ۲0/3 درصد افزایش یافته 
است. این یعنی هنوز غول نقدینگی آمادگی این را 
دارد که وارد بازار طا و ارز ش��ود.  به نظر می رس��د 
بانک مرکزی هم برنامه ای برای کنترل ضلع س��وم 
افزایش قیمت ارز ندارد. حتی در مواردی بر افزایش 
آن دامن زده اس��ت. بانک مرکزی در ماه های اخیر 
گاهی اوقات به اسم شکستن قیمت ارز توسط عوامل 
خود ارز با قیمت کمتر در بازار تزریق کرد. این اتفاق 
به ۲ دلیل شایسته انتقاد است؛ اول حجم نسبتا زیاد 
ارز عرضه ش��ده و دوم نبود نظ��ارت بر نحوه توزیع 
ارز اس��ت. نباید فراموش کنیم بخش��ی از افزایش 
۲0درصدی نقدینگی ظرف یک سال اخیر مدیون 
چوب حراج زدن های گاه و بیگاه س��که و ارز توسط 
مدیران س��ابق بانک مرکزی است.  بانک مرکزی و 
اعضای شورای پول و اعتبار هرچه زودتر باید محلی 
برای سرریز ش��دن این حجم نقدینگی پیدا کنند. 
شاید در شرایط کنونی افزایش سود سپرده بانکی، 
چاپ اوراق مشارکت و ایجاد بسترهای رونق گرفتن 
صنعت مسکن بتواند بخشی از این حجم نقدینگی 
را کنترل کند. قطعا مهار توأمان مثلث افزایش نرخ 
ارز یعنی نقدینگی، تورم انتظاری و سوداگری تاثیر 
بسیاری در بازار می گذارد و این امیدواری را به وجود 
می آورد ک��ه می توان به س��اماندهی و آرامش بازار 
کمک کرد. س��وداگری و تورم انتظاری تا حدودی 
مهار ش��ده و حاا نوبت مهار نقدینگی است؛ کاری 
که سال های سال منتظر آن هستیم اما هنوز اقدام 

مقتضی و مکفی صورت نگرفته است.

چگونه بازار دار آرام تر می شود؟
لزوم مهار مثلث گرانی ارز 

ارز

استعفا

تغییرات متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در 
هفته منتهی به 2۰ مهر نسبت به هفته مشابه پارسال

درصد افزایشخوراکی
۴6/6لبنیات

7۴تخم مرغ
18/6برنج

11/7حبوب
61/6میوه های تازه

۴9/3سبزی های تازه
۴3/6گوشت قرمز
38/6گوشت مرغ
23/1قند و شکر

32/7چای
32/8روغن نباتی

تغییرات متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در 
هفته منتهی به 11 آبان نسبت به هفته مشابه پارسال

درصد افزایشخوراکی
53/۴لبنیات

۴3/5تخم مرغ
21/5برنج

13/۴حبوب
56میوه های تازه

3۴/6سبزی های تازه
39/8گوشت قرمز
37/1گوشت مرغ
37/7قند و شکر

23/3چای
۴۴/6روغن نباتی

تغییرات متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در 
هفته منتهی به 27 مهر نسبت به هفته مشابه پارسال

درصد افزایشخوراکی
5۰/6لبنیات

66/۴تخم مرغ
19/7برنج

12/3حبوب
61/۴میوه های تازه

۴۴سبزی های تازه
۴3/6گوشت قرمز
5۰/7گوشت مرغ
33/9قند و شکر

23/3چای
3۴/1روغن نباتی

بانک

نفت

نما
قبادی جایگزین سینکی شد

وزیر صنعت، معدن و  تجارت با تقدیر از زحمات حسن یونس سینکی در دوران تصدی بر معاونت بازرگانی 
داخلی، در حکمی عباس قبادی را به س�مت »معاون بازرگانی داخل�ی وزارت صنعت، معدن و تجارت« 
منصوب کرد. به گزارش شاتا، رحمانی در حکم قبادی نوشت: ضروری است در تامین  و تدارک کااهای 
اساسی و مواد اولیه، نظارت و تنظیم بازار، رونق کسب وکار و ساماندهی نظام صنفی و شبکه های توزیع 
و تقویت صنوف تولیدی، خدماتی و توزیعی و هدایت آنها به س�مت فعالیت های مولد و افزایش س�طح 
بهره وری در نظام توزیع، تولید و توسعه اشتغال پایدار در این حوزه با همکاری و همراهی اتاق اصناف و 
تشکل های وابسته اقدام کنید و با توجه به ارتباط فعالیت بخش های مختلف این وزارتخانه با حوزه تجارت 
ضرورت دارد با هماهنگی همه معاونت ها و سازمان های تابعه در تنظیم بازار همه کااهای صنعتی و معدنی 
کشور اهتمام ویژه داشته و هماهنگی ازم را به عمل آورید. رحمانی همچنین در احکامی جداگانه محسن 
صالحی نیا را از سمت معاونت امور صنایع وزارتخانه برکنار و فرشاد مقیمی )معاون سازمان صنایع کوچک( 

را به سمت معاون امور صنایع منصوب کرد.
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بر اثر سانحه تصادف  اتفاق افتاد
 درگذشت رئیس سازمان

 تأمین اجتماعی 
نوربخ��ش  س��یدمحمدتقی 
تامی��ن  س��ازمان  رئی��س 
عبدالرحم��ن  و  اجتماع��ی 
تاج الدی��ن، مع��اون پارلمانی 
وزیر رفاه، ۲۴ آبان در جریان 
سفر به گلستان که به همراه وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی انجام شد، بر اثر سانحه رانندگی 
جان خود را از دس��ت دادند. به گزارش »وطن 
امروز«، در این حادثه تعدادی از مدیران وزارت 
کار دچار حادثه ش��دند ک��ه نوربخش، رئیس 
س��ازمان تامین اجتماعی نیز جزو مصدومان 
ترومای ش��دید بود که بافاصله توسط عوامل 
اورژانس به بیمارستان حکیم جرجانی گرگان 
منتقل شد. عاوه بر این عبدالرحمن تاج الدین، 
معاون حقوقی و امور مجلس س��ازمان تامین 
اجتماعی نی��ز در این حادثه دچار مصدومیت 
ش��دید ش��د. با این حال به رغم ت��اش کادر 
پزش��کی، نوربخش و تاج الدین به دلیل شدت 
جراحات وارده جان خود را از دس��ت دادند. در 
همین باره، عاوه بر مراسم ادای احترام و بدرقه 
پیک��ر نوربخش و تاج الدین از 9 صبح دیروز  با 
حض��ور وزیر کار از مقابل بیمارس��تان حکیم 
جرجانی در گرگان، مراسم تشییع پیکر این ۲ 
مرحوم در بیمارس��تان میاد تهران نیز برگزار 
ش��د. ضمن اینکه س��ردار تقی مهری، رئیس 
پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی ناجا نیز با اعام 
بازداشت راننده کامیون این تصادف، گفت: در 
تصادفاتی که منجر به فوت و جرح می شود تا 
مشخص ش��دن علت حادثه و مقصر تصادف، 
برابر قانون و دس��تور مقام��ات قضایی این کار 
انجام می شود. همچنین قرار است پیکر مرحوم 
نوربخش در حرم عبدالعظیم حسنی به خاک 
سپرده شود، گفتنی است محمد شریعتمداری، 
وزیر کار در این حادثه هیچ آسیبی ندیده است.

Ŷ مشخص شدن دلیل سانحه
درباره دلیل این س��انحه، رئیس پلیس راه 
گلس��تان گفت: پس از بررسی افسران پلیس 
راه اس��تان و مش��ورت با کارشناس��ان اعزامی 
از ته��ران، 3 عامل تاثیرگذار در بروز س��انحه 
رانندگی منجر به فوت رئیس و معاون سازمان 
تامین اجتماعی مش��خص شد. سرهنگ علی 
عبدی اظهار داش��ت: رعایت نکردن حق تقدم 
از سوی راننده خودروی تویوتا لندکروز حامل 
رئیس فقید سازمان تامین اجتماعی هنگام دور 
زدن، توجه ناکافی به جلو از سوی راننده تریلی 
و ناایمن بودن دوربرگردان محل وقوع حادثه 3 
دلیل اصلی در بروز این سانحه شناخته شد. وی 
تصریح کرد: این 3 عامل هر یک به طور مساوی 
در بروز حادثه مقصر تشخیص داده شدند. وی 
خاطرنش��ان کرد: برطرف نکردن مشکل فنی 
و هندس��ی دوربرگردان محل وق��وع حادثه و 
قصور مسؤول یا دستگاه های ذی ربط موضوعی 
جداگانه است. رئیس پلیس راه گلستان درباره 
نبود اسکورت برای مدیران همراه وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی گف��ت: طب��ق قانون و 
دستورالعمل ویژه برای مقامات و شخصیت ها، 
افرادی که روز گذش��ته در سانحه دچار صدمه 
شدند در رده حفاظتی شامل اسکورت راهور و 

پلیس راه قرار ندارند.

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد
 ۱۰ استان کشور

 درگیر کواک و سیل

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع 
برف و کواک و سیل و آبگرفتگی در ۱۰ استان، 
گفت: امدادرسانی در محورهای مواصاتی در 
حال انجام ب��وده و تعداد زیادی خودرو گرفتار 
در برف رهاسازی شده است. مرتضی سلیمی 
در ارتباط با عملیات ب��رف و کواک به فارس 
اظهار داشت: ۵ استان اردبیل، مرکزی، لرستان، 
کهگیلویه وبویراحم��د و چهارمحال وبختیاری 

گرفتار برف و کواک شده است. 
وی با اش��اره ب��ه امدادرس��انی در ۶ محور 
مواصاتی کشور و منطقه عشایرنشینی به دلیل 
برف و کواک گفت: به تعداد زیادی مسافر در 
این زمینه امدادرس��انی ش��ده و برخی اسکان 

اضطراری یافتند. 
رئیس س��ازمان امداد و نجات بیان داشت: 
بی��ش از ۱۵ دس��تگاه خ��ودروی گرفت��ار در 
ب��رف توس��ط نیروهای ام��دادی رهاس��ازی 
ش��ده و س��یل و آبگرفتگی نیز ۷ استان ایام، 
ف��ارس،  چهارمحال وبختی��اری، خوزس��تان، 
کهگیلویه وبویراحمد، قم و لرستان را متاثر کرده 
است. سلیمی خاطرنشان کرد: امدادرسانی در 
۱3 شهر، روستا و منطقه عشایرنشین به دلیل 
سیل و آبگرفتگی در حال انجام بوده و ۲۱ واحد 

مسکونی تاکنون از آب تخلیه شده است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر خبر داد
 احتمال سرپرستی حناچی

 در شهرداری تهران

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: 
در صورتی که حکم شهردار منتخب تا پایان روز 
شنبه صادر نشود، پیروز حناچی خود به عنوان 
سرپرست انتخاب می شود. زهرا نژادبهرام درباره 
اینکه تا پایان روز ش��نبه )۲۶ آبان ماه( شهردار 
کنونی تهران بیشتر اجازه حضور در شهرداری 
را ن��دارد و اگ��ر در این فاصله حکم ش��هردار 
منتخب صادر نشود آیا شورا سرپرستی انتخاب 
می کند، به مهر گفت: اگر تا پایان روز ش��نبه 
حکم شهردار منتخب از س��وی وزارت کشور 
صادر نش��ود چون آقای حناچ��ی خود معاون 
معماری و شهرس��ازی هستند و در شهرداری 
مشغول به  کارند، می توانند سرپرست شهرداری 
نیز باشند. وی تاکید کرد: تهران بدون شهردار 
باقی نمی ماند و شورا بسرعت سرپرست انتخاب 
می کند که با توجه به مش��غول بودن شهردار 
منتخب در شهرداری، می توان وی را به عنوان 
سرپرست انتخاب کرد بنابراین جای هیچگونه 

نگرانی نیست.

معاون محیط زیست خبر داد
 تشدید نظارت بر

 شماره گذاری وسایل نقلیه
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست از تغییرات س��اختاری در نحوه 
صدور گواهینامه های آایندگی وس��ایل نقلیه 
موتوری خبر داد و گفت: اصاح س��اختارهای 
ص��دور گواهینام��ه  آایندگ��ی خودروه��ا و 
موتوسیکلت ها باعث شفافیت در صدور مجوزها 
و بررسی دقیق مستندات فنی آایندگی مجاز 
خودروها می شود. مسعود تجریشی با بیان اینکه 
در راس��تای اجرای قانون هوای پاک، ساختار 
صدور گواهینامه های آایندگی به منظور اعمال 
نظارت بیشتر بر تولید و شماره گذاری خودروها 
اصاح شده است،  به ایسنا گفت: بزودی سامانه 
صدور مجوز گواهینامه خودرو، موتوس��یکلت 
و تجهی��زات پس پاای��ش به ص��ورت برخط 
در سازمان حفاظت محیط زیس��ت راه اندازی 
می ش��ود. وی تصریح کرد: این مصوبه ای است 
که در جهت اجرای قانون هوای پاک، توس��ط 
هیأت وزیران به سازمان حفاظت محیط زیست 
اباغ شده اس��ت. معاون محیط زیست انسانی 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با اش��اره به 
ضرورت به روزرسانی ساختار صدور گواهینامه 
آایندگی خودرویی، گفت: هدف از به روزرسانی 
این اس��ت که نظ��ارت بر مجوزه��ای تولید و 
شماره گذاری انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین 

به شکل شدیدتر و جدی تری اعمال شود.

 مرکز علوم و ستاره شناس��ی ته��ران کارگاه 
آموزشی »فیزیک« را با هدف ارتقای این دانش 
علمی و آش��نایی عاقه مندان با ابعاد کاربردی 
آن برگزار می کند. امیرحس��ین چیذری، مدیر 
مرکز علوم و ستاره شناس��ی تهران با اعام این 
خبر اظهار داش��ت: کارگاه آموزشی »فیزیک« 
ب��ا هم��کاري باش��گاه فیزیک مرک��ز علوم و 
ستاره شناسی تهران روز پنجشنبه ۲۴ آبان 9۷ 
از ساعت ۱۵:3۰ الی ۱9 در تاار کهکشان این 

مرکز برگزار می شود.
 مدیرعامل ش��رکت ش��هروند با بیان اینکه 
عرضه کیس��ه های پارچه ای در فروشگاه های 
شهروند با استقبال گسترده شهروندان روبه رو 
شده است، گفت: در حال حاضر این محصول 
به عن��وان ی��ک کاا و ب��ه طور متن��اوب در 
فروشگاه های ش��هروند با حداقل حاشیه سود 
عرضه می ش��ود. مسعود س��ریع القلم با اعام 
ای��ن خبر هدف از عرضه و توزیع کیس��ه های 
پارچه ای را توجه به مسؤولیت های اجتماعی در 
فروشگاه های شهروند دانست و افزود: پیش تر 
عرضه این کیسه ها معطوف به روز جهانی بدون 
پاستیک بود که خوشبختانه در حال حاضر با 
برنامه ریزی ها و تدابیری که اندیشیده شده است 
عرضه کیسه های پارچه ای به طور گسترده و به 
عنوان یک کاا در فروشگاه های شهروند انجام 

می شود.
 حبیب اه تاجیک اسماعیلی، شهردار منطقه 
یک تهران گف��ت: اجرای تقاطع 3 س��طحی 
بزرگراه ش��هید صیاد ش��یرازی، امام علی )ع( 
و ارتش با روان س��ازی ترافیکی ش��مال شرق 
تهران، بزرگ ترین پروژه تملکی سال های اخیر 
ش��هرداری منطقه یک بوده اس��ت. وی افزود: 
اجرای این پ��روژه بعد از تملک و آزادس��ازی 
معارضان ملکی بلوار ش��هید اندرزگو و بزرگراه 
طبقاتی شهید صدر، در طول چند سال گذشته 
به عنوان سومین پروژه تملکی شمال تهران به 

حساب می آید.

نبض جامعه

محس�ن پورع�رب: »تبلیغات هزینه نیس��ت، بلکه 
سرمایه گذاری است«. بی شک این جمله معروف را یا 
خوانده ایم یا شنیده ایم. علم تجارت و بازاریابی امروز به 
این نتیجه رس��یده که میزان تاثیرگذاری تبلیغات بر 

افراد جامعه بااست.
 حال اگر این تبلیغات به صورت حرفه ای تهیه و در 
سطح شهر و رسانه های گوناگون انجام شود می تواند 
بازخورد خوبی را برای صاحبان سرمایه به دنبال داشته 
باش��د. مصداق بارز س��رمایه گذاری برای تبلیغات و 
کسب سودهای هنگفت، برندهای کتب کمک درسی 
هستند. میزان موفقیت این برندها تا حدی است که 
وزارت آموزش وپ��رورش به عنوان مجری و س��ازمان 
اصلی متولی آموزش وپرورش ک��ودکان و نوجوانان و 
تربیت نسل آینده با وجود حجم باای نیروی انسانی 
و دولتی بودنش هنوز نتوانس��ته با این برندها مقابله 
کند. اما آنچه بتازگی مش��اهده می ش��ود عزم وزارت 
آموزش وپ��رورش برای جلوگیری از ورود کتب کمک 

درسی به مدارس بویژه مقطع ابتدایی است. 
 بتازگی وزی��ر آموزش وپرورش ب��رای جلوگیری 
از تاثیرات مخرب اس��تفاده از کتب کمک درس��ی و 
برگزاری آزمون هایی ک��ه روح و روان دانش آموزان و 
خانواده ه��ا را مورد آزار قرار می دهد، بخش��نامه ای را 
مبنی بر ممنوعیت اس��تفاده از کتب کمک درسی و 
برگزاری آزمون ها در مدارس به تمام مدارس ابتدایی 

سطح کشور اباغ کرده است.
Ŷ ابهام در ضمانت اجرایی بخشنامه

مهرماه امس��ال وزیر آموزش وپرورش در همایش 
تجلیل از مؤلفان مواد و رسانه های آموزشی گفته بود: 
»امروز برنامه رسمی درسی مدارس بشدت در معرض 
تهدید از س��وی دایه های مهربان تر از مادر قرار گرفته 

اس��ت و حجم فراوان کتاب  های 
کمک آموزشی و جزوات آمادگی 
آزمون بش��دت برنامه درسی و 
کتاب ها را تهدید می کند«. حال 
این پرس��ش به وج��ود می آید 
ک��ه با توجه به اباغ بخش��نامه 
ممنوعیت استفاده از کتب کمک 
درس��ی و برگزاری آزمون ها در 
مقطع ابتدایی چه ضمانتی وجود 
دارد که این بخش��نامه اجرایی 

شود؟
Ŷ  بازدیدهای میدانی معاونت

ابتدایی
در همی��ن ب��اره، معاون��ت 
آموزش وپرورش  وزی��ر  ابتدایی 

ب��ه »وطن ام��روز« می گوی��د: بخش��نامه ای را برای 
ممنوعیت اس��تفاده از کتب کمک درسی و برگزاری 
آزمون ها به تمام مدارس سطح کشور ارسال کرده ایم 
و در ادام��ه جلس��اتی را با مرکز ارزیاب��ی عملکرد و 
رس��یدگی به شکایات داش��ته ایم. در این جلسات از 
این مرکز خواس��تیم در بازدیدهایی که از مدارس به 
عمل می آورند بخش نظارت بر ممنوعیت استفاده از 
کتب کمک درس��ی و برگزاری آزمون ها را نیز اضافه 
کنن��د. رضوان حکیم زاده افزود: در عین حال با توجه 
ب��ه اهمیت این موض��وع وزیر آموزش وپ��رورش از ما 
خواسته  است به صورت میدانی بازدیدهایی را بویژه از 
مدارس سطح شهر تهران داشته باشیم. این بازدیدها 
حدود 3 هفته است که آغاز شده و گروه هایی از جانب 
معاونت ابتدایی به سطح شهر رفته اند که گزارش هایی 
را از برخی مدارس مبنی بر رعایت نکردن بخش��نامه 

مذکور داشته ایم. معاون ابتدایی 
وزیر آموزش وپرورش با اشاره به 
اینکه بزودی جمع بندی گزارش 
بازدیدهای انجام شده را به دست 
وزیر خواهیم رساند، خاطرنشان 
کرد: در جلسات معتددی که با 
معاونان آموزش ابتدایی استان ها 
داشتیم، دستور العمل ها را برای 
آنها تش��ریح کردی��م و از آنها 
خواس��ته ایم می��زان نظارت بر 
مدارس به ص��ورت کافی انجام 
شود. همچنین میزان تخلف ها 
در ش��هرهایی چ��ون تهران به 
نسبت شهرستان های کوچک تر 
متاس��فانه  و  اس��ت  بیش��تر 

دستورالعمل ها  رعایت نمی شود.
Ŷ انتقاد از حجم تبلیغات

به گفته وی، متاس��فانه تبلیغات برای خانواده ها 
اغوا کننده است. در بازدیدهای میدانی که انجام شده، 
برخ��ی معلمان با اینکه بخش��نامه را مطالعه و امضا 
کرده اند، اظهار داشتند خانواده ها به دلیل تاثیرپذیری 
از تبلیغات خواستار استفاده از کتب کمک درسی برای 
فرزندشان هستند. با این شرایط می بینیم تخلف های 
اتفاق افتاده تنها به مدرس��ه و عوامل اجرایی مدرسه 
مربوط نیست و گاهی اوقات خانواده ها نیز در این موارد 

سهم دارند. 
Ŷ لغو اباغ مدیران متخلف

حکیم زاده در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ 
به این پرس��ش که چه تنبیهی را برای مدارس��ی که 
بخشنامه را اجرا نکنند در نظر گرفته اید؟ تصریح کرد: 

وزیر آموزش وپرورش اعام کرد نوع تنبیه مدارسی را 
که تخلف داش��ته باشند پس از مطالعه و جمع بندی 
گزارش های میدانی اعام خواهن��د کرد. با این حال 
با توجه به اینکه بخش��نامه به رویت مدیران مدارس 
رسیده است و مدیر مسؤول اجرای این بخشنامه است، 
اگر تخلفی شود تا مرحله لغو اباغ مدیر مدرسه پیش 

خواهیم رفت.
Ŷ نتیجه بازدیدهای انجام شده

معاون��ت ابتدایی آموزش وپرورش با تاکید بر لزوم 
اجرای بخش��نامه در تم��ام مدارس اع��م از دولتی و 
غیردولتی اظهار داشت: اینکه برخی مدارس بخواهند 
با بهانه های��ی چون تدریس کتب کمک درس��ی که 
توسط معلمان خودشان نگاشته ش��ده از زیر اجرای 
این بخشنامه فرار کنند، مورد پذیرش ما نیست. ضمن 
اینکه مدیران بخش غیردولتی قول همکاری کامل را 
به ما داده اند و باید طبق برنامه درسی رسمی مصوب 

مدارس عمل شود.
 وی افزود: خوشبختانه نتیجه بازدیدهای میدانی 
انجام ش��ده خوب بوده است؛ در برخی مناطق سطح 
ش��هر تهران حتی یک مورد گزارش مبنی بر رعایت 
نکردن بخش��نامه نداشته ایم اما در برخی مناطق هم 
م��دارس دولتی و هم غیردولتی تخلفاتی داش��ته اند. 
اظهارات معاون ابتدایی وزیر آموزش وپرورش نش��ان 
می دهد این وزارتخانه عزمی جدی برای مقابله با نفوذ 
کتب کمک آموزشی به مدارس دارد. اقدام های انجام 
شده تاکنون نیز مورد تایید کارشناسان آموزشی بوده 
و امید اس��ت این موارد در سایر سطوح آموزشی نیز 
اجرا ش��ود تا مقطع متوسطه که هم اکنون بیشترین 
تاثیرپذی��ری از کتب کمک آموزش��ی و آزمون های 

گوناگون را دارد نیز از این مافیا رهایی یابد.

آوای شهر

حکی�م زاده، معاونت ابتدایی آموزش و 
پرورش: با توجه به اهمیت بخش�نامه 
ممنوعیت استفاده از کتب کمک درسی 
وزی�ر آموزش وپرورش از ما خواس�ته  
اس�ت به صورت میدان�ی بازدیدهایی 
را بویژه از مدارس س�طح شهر تهران 
داش�ته باش�یم. این بازدیدها حدود 3 

هفته است که آغاز شده است
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نگاه روز
لیا ش�وقی: یکی، دو س��الی می ش��ود ک��ه وزیر 
آموزش وپرورش و معاون های این وزارتخانه نسبت 
به حذف استفاده از کتاب های کمک  درسی در دوره 

ابتدایی تاکید دارند.
امس��ال اما ب��ه نظر می رس��د ع��زم مدیریتی 
می خواهد جلوی استفاده از کتاب های کمک درسی 
در مقط��ع ابتدایی را بگیرد؛ مقطع تحصیلی ای که 
۶-۵ سالی می شود »ارزشیابی توصیفی« جای نمره 
را در آن گرفت��ه و ای��ن روزها هم قرار اس��ت طرح 
استفاده نشدن از کتاب های کمک درسی در آن اجرا 
شود. اتفاقی که موافق طبع بسیاری از کارشناسان 
آموزشی است و استقبال از طرح ممنوعیت استفاده 
از کتاب های کمک درس��ی خود گ��واه این موضوع 
اس��ت و همه مدارس دولتی هم موظف به اجرای 

آن هستند.
در ای��ن طرح اما ابهامی وجود دارد، بخش قابل 
توجهی از دانش آم��وزان به مدارس نمونه دولتی و 

غیرانتفاع��ی می رون��د و این 
مدارس نس��بت ب��ه مدارس 
ضمان��ت  چن��دان  دولت��ی 
اجرای��ی برای اج��رای قوانین 
و  آموزش و پ��رورش  وزارت 
وزارتخانه   ای��ن  اباغیه ه��ای 

را ندارند. اس��تفاده از کتاب های کمک درس��ی هم 
بیش��تر در مدارس غیرانتفاعی مش��اهده می شود، 
مدارس��ی ک��ه انگار تضمین��ی ب��رای فروش های 
میلیاردی کتب کمک درس��ی ش��ده اند. طبق آمار 
خانه کتاب در کش��ور، در سال 9۵، یکهزار و 8۰۰ 
میلیارد تومان کتاب منتشرش��ده که ۵۷۶ میلیارد 
تومان آن مربوط به کتاب های کمک درس��ی است. 

یعنی حدود 3۰ درصد مربوط 
به کتب کمک درسی هستند؛ 
هزینه س��نگینی که از جیب 
و  تأمین می  ش��ود  خانواده ها 
این گردش مال��ی عظیم آن 
قدر وسوس��ه انگیز اس��ت که 
راه هایی برای دور زدن قانون وجود داش��ته باش��د. 
به نظر می رسد عزم مدیریتی باید در زمینه اجرای 
قانون هم چاره ای را اتخاذ کند. شاید عمل به سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش تنها ضمانت اجرایی 
قوانینی اس��ت که از طرف وزارت آموزش وپرورش 
تنظیم می شود. طبق سند تحول بنیادین، فرآیند 
طراحی، تدوی��ن و اجرای اس��ناد تحولی باید زیر 

نظام های��ی از جمله تدوین برنامه درس��ی، تربیت 
معلمان متخص��ص و تأمین منابع انس��انی انجام 
شود. توجه و عمل به همین چند بند خود می تواند 
نگرانی های کارشناسان آموزشی را از اجرای قانون 
کاهش دهد. یکی از مهم ترین اهداف سند، طراحی، 
تدوین و اجرای برنامه درس��ی ملی بر اساس اسناد 
تح��ول راهب��ردی و بازتولی��د برنامه های درس��ی 
موجود با تأکید بر متناسب سازی حجم و محتوای 
کتب درسی، س��اعات و روزهای آموزشی، با توجه 
ب��ه توانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان اس��ت. 
ش��اید اگر همین نکته مهم با برنامه ریزی مدیران 
و متناسب سازی س��اعات آموزشی و حجم دروس 
تنظیم شود، بسیاری از مشکات هم حل شود. یک 
س��وی اجرایی شدن سند اما به کارگیری و آموزش 
نیروی انسانی متخصص، شایسته و متعهد در نظام 
آموزشی است، موضوعی که بسیاری از آنها باید از 

خود آموزش وپرورش شروع شود.

 مدارس غیرانتفاعی
و ضمانت اجرای قوانین آموزش و پرورش؟

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران اعام کرد
نیاز 5 استان کشور به ذخیره خون

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد
مشکل تقاضای کاذب در بازار دارو

س��خنگوی  اجتماع�ی:  گ�روه 
سازمان انتقال خون ایران گفت: 
9۰ درصد م��ردم ای��ران دارای گروه های خونی 
مثب��ت و ۱۰ درصد دارای گروه های خونی منفی 
هستند اما در حال حاضر به همه گروه های خونی 

نیاز است. 
به گزارش تسنیم، بشیر 
حاجی بیگ��ی با بی��ان اینکه 
هر ساله با آغاز فصل سرما و 
بارش برف و باران در کشور، 
میزان مراجعات مردم جهت 

اهدای خون کاهش می یابد، گفت: در حال حاضر 
در استان های تهران، گیان، مازندران، سیستان و 
بلوچستان و خراسان رضوی، نیاز به اهدای خون 

مردم است. 
حاجی بیگی ادامه داد: س��ازمان انتقال خون 
ایران مس��ؤول تامین خون و فرآورده های آن در 
بیش از 8۵۰ بیمارستان و مرکز درمانی در کشور 

اس��ت و در تهران و کانشهرها و مراکز استان ها، 
نیاز به خون بیشتر احساس می شود. وی تصریح 
کرد: شهر تهران با داشتن حدود ۱۷۰ بیمارستان و 
مرکز درمانی، بیشترین نیاز به خون و فرآورده های 
آن را در کشور دارد، البته در شهرهایی که بیماران 
خاص بویژه بیم��اران مبتا 
به تااس��می در آنها زندگی 
می کنن��د مانند ش��هرهای 
مازندران  استان های گیان، 
و تهران، به اهدای خون نیاز 
است. حاجی بیگی یادآور شد: 
نیاز به خون و فرآورده های آن به صورت روزانه و 
این نیاز همیشگی اس��ت. 9۰ درصد مردم ایران 
دارای گروه ه��ای خونی مثبت و ۱۰ درصد دارای 
گروه های خونی منفی هستند اما در حال حاضر 
به همه گروه های خونی نیاز است، البته در استان 
گیان به گ��روه خونی A مثبت و O منفی نیاز 

زیادی وجود دارد.

گروه اجتماعی: عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس با بیان 
اینکه کشور سوییس برای کمک رسانی و همیاری 
در تب��ادات دارویی با کش��ورمان اع��ام آمادگی 
کرده اس��ت، گف��ت: خرید نقدی از ش��رکت های 

خارجی معضل��ی در صنعت 
داروس��ازی کشور است. بهروز 
بنیادی درباره شرایط صنعت 
داروس��ازی کش��ور در زم��ان 
تحریم ه��ا به خانه ملت گفت: 
کشور س��وییس در شرایطی 

که تحریم ها علیه کش��ورمان در جریان اس��ت، به 
عنوان تولید کننده دارو و رابط با کشورهای خاص 
برای تامی��ن داروی بیماران ایران��ی اعام آمادگی 
کرده است. نماینده مردم کاشمر در مجلس تصریح 
کرد: مواد اولیه برخ��ی داروهای مورد نیاز بیماران 
از خارج کش��ور تامین می شود و از همین رو یکی 
از مش��کات مهم که هم اکنون صنع��ت دارو با آن 

روبه رو اس��ت، تب��ادات مالی در بح��ث واردات و 
صادرات است. بنیادی با بیان اینکه خرید نقدی از 
شرکت های خارجی معضلی در صنعت داروسازی 
است، افزود: خرید نقدی دارو نیازمند سرمایه است 
و این موضوعات دس��ت به دست هم داده است تا 
ع��اوه ب��ر واردات، داروهای 
داخلی نی��ز در چرخه تولید 
با مش��کل روبه رو شوند. وی 
ادامه داد: نحوه تخصیص ارز 
و آزادس��ازی دارو از گمرک 
از دغدغه  های اساس��ی برای 
تامین مواد اولیه دارو است. عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس با بیان اینکه کشور سوییس برای 
کمک رس��انی و همی��اری در تب��ادات دارویی با 
کش��ورمان اعام آمادگی کرده است، گفت: ایجاد 
تقاضای کاذب دارو نیز بازار دارو را دچار مشکاتی 
می کند، بنابراین نباید اجازه داد استرس کمبود دارو 

در داروی خاصی در کشور نهادینه شود.

بهارستانسامت

کوتاه و گویا

»وطن امروز« از عزم جدی آموزش و پرورش برای ساماندهی به کتاب های کمک درسی در مدارس گزارش می دهد

اهرم نظارت بر کتاب های کمک درسی
 رضوان حکیم زاده، معاونت ابتدایی آموزش وپرورش در گفت وگو با »وطن امروز«:

 اباغ مدیرانی که بخشنامه ممنوعیت استفاده از کتب کمک درسی را اجرا نکنند لغو می شود



5سیاسی وطن امروز  شماره 2584   شنبه 26 آبان 1397

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس 
ش��ورای اسامی در گفت وگو با »وطن امروز« در پاسخ 
به سوالی درباره میزان تحقق وعده  های روحانی در سفر 
استانی به آذربایجان ش��رقی که اردیبهشت ماه امسال 
انجام ش��د، گفت: نه تنها سفر اس��تانی اردیبهشت ماه 
امس��ال آقای روحانی به آذربایجان ش��رقی بلکه سفر 
استانی قبلی او به این استان که 3 سال پیش انجام شده 
بود، متاسفانه دستاورد ملموسی برای مردم ما نداشت. 
در حوزه زیرساخت ها که به طور خاص شاهد وعده  های 
زیادی از سوی رئیس جمهور در قالب مصوبات استانی 
بودیم، پیش��رفتی نداش��تیم و حتی پروژه   هایی که به 
دست خود آقای روحانی کلنگ زنی شد، اتفاق خاصی 
بعد حدود 4 سال نیفتاد. مثا آزادراه تبریز- بازرگان که 
خود آقای روحانی کلنگ زنی کرده و با سرمایه گذاری 
خارجی ش��روع ش��ده بود اما این قرارداد در ادامه بهم 
خورد و اصا پیش��رفتی نداشت. همینطور پروژه قطار 
تبریز- میانه که بیشتر کارهای آن انجام شده بود و ما 
حاضر بودیم مردم ما حتی بروند و از بس��تان آباد سوار 
قطار بشوند و بروند میانه و سپس تهران ولی این اتفاق 
ب��ر خاف وعده   هایی که دولت داده بود محقق نش��د. 
قرار بود ایس��تگاه بستان آباد، هفته دولت سال گذشته 
افتتاح ش��ود ولی این اتفاق نیفتاد. بزرگراه تبریز- اهر 
هم همینطور. این پروژه هم از س��وی دولت به نتیجه 
نرسید. بزرگراه سهند که جزو مصوبات سفر استانی 4 
سال قبل آقای رئیس جمهور بود هم متاسفانه به نتیجه 

خاصی نرسید.
علیرضابیگی افزود: روی هم رفته 2 س��فر استانی 
رئیس جمهور به آذربایجان ش��رقی دس��تاورد خاصی 
نداش��ت و بویژه در حوزه زیرس��اخت ها اتفاق ویژه ای 

نیفتاد.
وی به حضور اردیبهش��ت ماه روحانی در تبریز و در 
بازار و کارگاه های تولید کفش این ش��هر اش��اره کرد و 
گف��ت: انتظاری که در این باره از دولت وجود داش��ت، 
تهیه یک طرح مدون برای پشتیبانی از صنعت کفش 
تبریز بود که مس��ائلی چون طراحی، آموزش و بهبود 
کیفیت این صنعت را دربر گیرد. قرار بود دولت در این 
حوزه ها به صنعت کفش تبریز کمک کند که متاسفانه 
این وعده هم محقق نش��د. آن بازدید آقای روحانی در 
واق��ع یک حرکت تبلیغاتی بود که در آن زمان صورت 
گرفت. ایشان در مسیر فرودگاه برای بازگشت به تهران 

بود که دقایقی هم به بازار کفش سر زد.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: سفرهای استانی 
دولت شوی تبلیغاتی است و واقعیت این سفرها همین 
است. بهترین شاخص برای قضاوت در این باره، سنجش 
میزان پیشرفت   هایی است که در پروژه  های مختلف و 
بویژه پروژه های زیربنایی باید محقق شود که متاسفانه 
تاکنون محقق نش��ده اس��ت. ما از این جهت بس��یار 
متاسفیم چون به اعتبار دولت جمهوری اسامی ایران 
نزد افکار عمومی لطمه وارد می شود و این به هیچ وجه 
پسندیده نیست. اگر واقعا دولت نمی توانست کاری انجام 

دهد نباید قولش را به مردم می داد.

حجت ااسام والمس��لمین نصراه پژمانفر، نماینده 
مردم مشهد در مجلس شورای اسامی هم در گفت وگو با 
»وطن امروز« با اشاره به سفر استانی اردیبهشت ماه روحانی 
و هیات دولت به خراس��ان رضوی گفت: بن��ده به همراه 
چند نماینده دیگر مش��هد مانند آقایان کریمی قدوسی، 
حسین زاده بحرینی و امیرحس��ین قاضی زاده در جریان 
این سفر، در هیچ کدام از جلسات روحانی در مشهد حضور 
نداشتیم و حضور خود در اینگونه جلسات را مغایر جایگاه 
نمایندگی مردم می دانستیم، چرا که بسیاری از مصوبات 
س��فرهای قبلی بر زمین مانده و هنوز اجرایی نشده است 
و طبعا در چنین ش��رایطی دادن وعده جدید به مردم را 
غیرقابل قبول می دانیم. وی افزود: س��فرهای اینچنینی 
بی فایده اس��ت و حض��ور در صحن مجل��س و پیگیری 
مطالبات مردم در مجلس، منفعت بیش��تری برای مردم 
استان دارد. پژمانفر افزود: چون در سفر اردیبهشت ماه آقای 
روحانی به مش��هد و همچنین در جلسات مربوط به این 
سفر نبودیم، طبعا نمی دانیم در این جلسات چه وعده ها و 

قول هایی به مردم داده اند. 
طبق این گزارش، در جریان سفر اردیبهشت ماه هیات 
دول��ت به خراس��ان رضوی، عاوه بر 4 نماینده مش��هد در 
مجل��س، برخی دیگر از نمایندگان اس��تان نیز روحانی را 
همراهی نکردند. رضا شیران تنها نماینده مشهد بود که در 
این سفر حضور داشت. پیش��رفت در آزادراه حرم تا حرم، 
توس��عه حاشیه شهر مش��هد، تکمیل خط آهن سبزوار و 
تکمیل بیمارستان حشمتیه در سبزوار از جمله وعده  های 
روحانی در سفر اردیبهشت ماه امسال به خراسان رضوی بود.  
پروژه ملی حرم تا حرم یکی از مهم ترین مطالبات چندین 
ساله مردم برای اتصال استان قم به استان خراسان رضوی 
اس��ت و احداث پروژه به دلیل وجود 2 بارگاه ملکوتی امام 
رض��ا)ع( و حضرت معصوم��ه)س( نقش مهمی در کاهش 
میزان مصرف سوخت و مدت زمان تردد مسافران میان این 
2 ش��هر زیارتی دارد. پروژه حرم تا حرم مهرماه س��ال 89 
کلنگ زنی ش��د. پس از پایان دولت دهم این پروژه تکمیل 
نش��د و با شروع به کار دولت یازدهم مجدداً کلنگ زنی شد. 
احداث آزادراه حرم تا حرم یکی از نیازهای جدی مسافران 
و زائران اس��ت که طی چند س��ال اخیر تنه��ا 38 درصد 
پیشرفت فیزیکی داش��ته است. مدیرکل ساخت و توسعه 
راه آه��ن منطقه 2 کش��ور 15 آبان 96 گفته ب��ود راه آهن 
سبزوار تا س��ال 97 به اتمام می رس��د. بر اساس اظهارات 
علی اکب��ر مردی، برای بهره برداری اولیه راه آهن س��بزوار و 
اتصال آن به شبکه سراس��ری، 110 میلیارد تومان اعتبار 
ازم بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که این طرح تاکنون 
تکمیل نش��ده است. از س��وی دیگر عباس آخوندی، وزیر 
سابق راه وشهرسازی 25 مرداد 97 یعنی 3 ماه بعد از سفر 
استانی روحانی به خراسان رضوی، در حاشیه بازدید از این 
طرح گفت: برای اتمام و بهره برداری از طرح راه آهن سبزوار، 
177 میلیارد تومان اعتبار ازم است! بیمارستان حشمتیه 
س��بزوار نیز یکبار 17 بهمن 94 با دستور حسن روحانی و 
از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح شده بود با این حال در سفر 
اردیبهشت امسال روحانی قرار بود این بیمارستان تکمیل 
شود که این وعده روحانی نیز همچنان بر زمین مانده است.

سیده مهدیه قرشی*: اعمال تحریم های گسترده آمریکا علیه 
ایران از یک س��و و افتتاح 7 پروژه استراتژیک در زمینه های 
ان��رژی تجدیدپذیر، انرژی اتمی، تولید آب ش��یرین، صنعت 
هواپیماس��ازی و پزشکی ژنتیک توس��ط محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان سعودی که مسلما بدون چراغ سبز آمریکا 
در شرایط کنونی صورت نمی گرفت از سوی دیگر، از مقاومت 
جبه��ه غربی - عربی در براب��ر نفوذ رو به افزای��ش ایران در 
چارچوب به کارگیری مجدد اس��تراتژی موازنه سازی و مهار 

ایران در منطقه غرب آسیا خبر می دهد.    
روابط عربس��تان و ایران همواره تحت الش��عاع رقابت این 
دو کش��ور در منطقه بویژه در حوزه خلیج فارس بوده اس��ت، 
به طوری که همین رقابت که تا قبل از وقوع انقاب اس��امی 
در ایران بیش��تر به مس��ائل ژئوپلیتیک معطوف بود، پس از 
انقاب اس��امی جنبه ایدئولوژیک به خود گرفت و در تمام 
منطقه غرب آسیا تاثیر گذاشت. این در حالی بود که رابطه و 
مناسبات 2 کشور متاثر از نظم امنیتی منطقه بود؛ نظمی که 
حاصل تعامات و استراتژی های بازیگران منطقه ای با بازیگران 
فرامنطقه ای بود که اساس��ا در نقش مداخله گر در این عرصه 

حضور داشتند. 
در همین راس��تا وجود برخی تح��وات در نظم امنیتی 
منطقه در یک دهه گذش��ته در قال��ب تحوات ژئوپلیتیک 
منطقه اي و ژئواستراتژیک قدرت هاي فرامنطقه اي، روندهاي 
منطقه اي را به س��مت موازنه منطقه اي به س��ود ایران و به 
ضرر عربستان سعودي پیش برد. به طوری که نخبگان جدید 
این کش��ور از جمله ولیعهد فعلی عربستان با درک این مهم 
درصدد تغییر نظم کنونی منطقه به منظور پیشگیری از ایجاد 
نظمی ایران محور برآمدند و لذا سیاست خارجی تهاجمی را 
در منطق��ه و در قبال ایران برای بازگرداندن موازنه منطقه ای 
به سود عربستان در پیش گرفتند. از طرف دیگر، تجهیز این 
کشور در داخل به انرژی هسته ای بنا به برخی دایل همچون 
کسب وجهه و مشروعیت داخلی و جبران کاستی های عمیق 
اس��تراتژیک و ناکارآمدی نیروه��ای نظامی متعارف از جمله 

راهکارهایی اس��ت که به زعم نخبگان این کشور می تواند در 
پیشبرد استراتژی توازن بخشی به منطقه با سنگینی کفه ترازو 

به نفع عربستان موثر باشد. 
اما آنچه وضعیت معادات منطقه ای را پیچیده تر می کند، 
برخی اظهارات از س��وی عربستان و تحرکاتی برخاف رویه 
عادی بهره گیری از انرژی هسته ای این کشور است که موجب 
شده با توجه به پیشینه عربستان پیرامون تحوات جنگ عراق 
در س��ال 2003، جنگ حزب اه و اس��رائیل در سال 2006، 
انقاب هاي عربی و جنگ داخلی سوریه در سال 2011، ظهور 
داعش در سال 2014 و در نهایت جنگ یمن از سال 2015 
تاکنون، نتوان به رفتار این بازیگر منطقه ای اطمینان داشت. 

چنانکه اظهارات »راجر کارمیکائیل« افسر سابق اطاعات 
آمریکا درباره کمک 6 میلیارد داری حکومت 

س��عودی به پاکس��تان در مقابل خرید 
کاهک های هسته ای از این کشور و نیز 
گفته های محمد بن سلمان در مصاحبه 
با ش��بکه خبر »س��ی بی اس« در ماه 
مارس، در این باره که دولت عربستان 
آمادگی دارد در صورت مبادرت ایران 
به توسعه تس��لیحات هسته ای، در 
همان مسیر گام بردارد، شاهدانی 
بر این مدعاس��ت که عربس��تان 
مجوز خروج از کنوانس��یون های 
بین المللی نظی��ر »ان پی تی« را 
برای استفاده غیرصلح آمیز انرژی 
هس��ته ای پیش ت��ر ب��رای خود 

محفوظ نگه داشته است. 
در واقع هراس عربس��تان از 

تبدی��ل ایران ب��ه هژمونی منطقه 

بعد از س��قوط رژیم ص��دام به عنوان نی��روی متوازن کننده 
ای��ران، قدرت گیری حزب اه در لبنان، تقویت رابطه حماس 
با ایران و در نتیجه افزایش نفوذ منطقه ای ایران و طرح هال 
شیعی در منطقه عاوه بر پیشرفت های هسته ای ایران موجب 
اتخاذ چنین سیاس��ت هایی از س��وی ریاض شده است. این 
در حالی اس��ت که ایران همواره در طول س��ال های گذشته 
تاش کرده از طریق سیاسی و دیپلماتیک کشورهای منطقه 
و حتی فرامنطقه را نسبت به صلح آمیز بودن 
فعالیت های هسته ای خود مطمئن کند.  
همچنین پیگیری سیاست موازنه سازی 

به منطقه محدود نشده و دیگر 
بازیگران فرامنطق��ه ای نیز در 
این موضوع سهیم هستند. 
بازیگ��ری  آمری��کا 

فرامنطقه ای است که اعمال سیاست موازنه سازی عربستان در 
مقابل ایران در شرایط کنونی را به مثابه یک فرصت برای مهار 
ایران مغتنم می داند تا از این رهگذر در کنار تجدید تحریم های 
گسترده علیه ایران، از شکل گیری یک هژمون منطقه ای به نام 
ایران جلوگیری کند، البته پیگیری چنین سیاستی از سوی 
آمریکا مسبوق به سابقه بوده و در زمان جنگ تحمیلی میان 
ایران و عراق نیز این کشور تجربه عینی در این زمینه داشت 
و درصدد بود با موازنه سازی نیابتی به اهداف خود در منطقه 
در آن بره��ه زمانی که همانا کنترل و مهار ایران انقابی بود، 
دس��ت یابد، لذا با ش��انتاژ و بیم دادن سایر کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس و هشدار به آنان درباره به 
خطر افتادن موقعیت شان در صورت شکست عراق 
در جن��گ، آنها را به اعطای کمک های باعوض یا 
اعطای تسهیات با شرایط آسان به عراق ترغیب 
کرد و بدین ترتیب حامی کش��ور تجاوزگر شد. 
حال همان تجربه دوباره در حال وقوع است 
و ای��ن بار آمریکا با حمای��ت از برنامه هایی 
مثل برنامه هس��ته ای عربستان در تاش 
است بار دیگر از این روزنه از افزایش نفوذ 
ایران در منطقه کاس��ته و ایران را وادار به 

عقب نشینی کند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که ب��ا آنکه 
همگرایی عربستان با اقتصاد جهانی در 
قامت تولیدکننده عمده نفت موجب 
وابستگی متقابل عربستان و آمریکا به 
هم شده است اما عربستان همچنان 
نسبت به این ش��ریک خود به دیده 
بی اعتمادی می نگرد و اگرچه آمریکا 
تاش کرده اتحاد استراتژیک با عربستان 

را حفظ کند اما با توجه به افت و خیزهای روابط دو کشور در 
دهه های اخیر بویژه بعد از 11 سپتامبر، این مناسبات کاهش 
یافته و در س��ال های اخیر و در جریان بروز برخی مس��ائل، 
عربستان نتوانسته از آمریکا تضمین های امنیتی قطعی برای 
حفظ امنیت و کیان حکومت خود دریافت کند، موضوع حذف 
خاموش خاشقجی در ترکیه و نوع برخورد واشنگتن با آن از 
جمله موارد اخیر در این زمینه است. پیش تر نیز آمریکا بر سر 
موضوعاتی مانند حقوق بشر در عربستان و گرایش نفتی گاه 
و بیگاه این کشور به سمت روسیه و چین با عربستان مناقشه 
داشته است، لذا برای عربستان دستیابی به توان هسته ای در 
چنین شرایطی کسب برگ برنده و افزایش قدرت چانه زنی در 
برابر آمریکا بر سر مسائل مورد مناقشه و از سوی دیگر بازی 
با کارت کشور هسته ای دیگر مانند پاکستان و محدود نکردن 

خود به گزینه آمریکا در سال های آتی است.  
با این حال به نظر می رسد عربستان شریک اصلي آمریکا 
براي موازنه س��ازی در برابر ایران اس��ت و نزدیکی شخصیت 
دونالد ترامپ به بن س��لمان، ولیعهد عربس��تان نیز از منظر 
ماجراجویی ه��ای خارج��ی در منطق��ه و کوبی��دن بر طبل 
اختافات و مناقشات حتی تا شعله ور کردن آتش یک جنگ 
تمام عیار در غرب آس��یا این شراکت را رونق بخشیده است. 
این در حالی است که آمریکا باید همواره نگران سیاست های 
اعمالی از س��وی عربس��تان باش��د، چراکه اگرچه اس��تفاده 
غیرصنعتی عربستان از انرژی هسته ای می تواند زمینه کاهش 
مصرف داخلی نفت را فراهم کرده و روند اصاحات اقتصادی 
این کش��ور را تسریع کند اما حرکت خودسرانه ریاض درباره 
توان هسته ای با توجه به اظهارات ولیعهد این کشور می تواند 
منجر به تولید تسلیحات هسته ای شده و یک صدام دیگر در 
مقابل آمریکا را علم کند که در نهایت نیز واشنگتن چاره ای 
جز حذف آن نداشته و در آن صورت، تاش برای تجزیه کشور 
به مانند آنچه بر سر عراق بعد از حذف صدام رفت، امری دور 

از انتظار نخواهد بود.   
*پژوهشگر و کارشناس ارشد روابط بین الملل

 »وطن امروز« از میزان تحقق وعده های حسن روحانی در سفرهای استانی دولت دوازدهم گزارش می دهد

بر زمین مانده!

راهبرد موازنه سازی عربستان در قبال ایران زیر سایه آمریکا

گروه سیاس�ی: حس�ن روحانی و برخی اعضای هیات دولت قرار اس�ت این هفته به استان 
آذربایجان غربی س�فر کنند. این س�فر، چهارمین سفر اس�تانی دولت دوازدهم به حساب 
می         آید. سفر روحانی که قرار بود هفته گذشته انجام شود برای سومین بار متوالی و به خاطر 
آماده نبودن برخی طرح ها)!( به تعویق افتاد. بر اس�اس اعام مقامات این اس�تان، حس�ن 
روحانی در رأس تنی چند از وزیران ابتدا قرار بود اول آبان ماه میهمان مردم آذربایجان غربی 
باش�د اما ب�ه دلیل آماده نبودن برخی طرح ها این س�فر به دهه اول آبان م�اه و بعد از آن با 
تعویق به 23 آبان ماه موکول ش�د. هفته گذش�ته نیز در حالی که مقامات این استان آماده 
میزبان�ی از رئیس جمه�ور در روز 23 آبان ماه بوده و مقدمات اس�تقبال را آماده می کردند، 
اعام ش�د به دلیل برودت هوا س�فر روحانی به اواسط هفته جاری موکول شده است.  سفر 
رئیس جمه�وری کش�ورمان به آذربایجان غرب�ی در حالی به تعویق افتاد که این اس�تان با 
مشکات زیادی از جمله بیکاری جوانان و تعطیلی میزان قابل توجهی از واحدهای تولیدی- 
صنعتی، بحران دریاچه ارومیه و طوانی ش�دن روند احداث برخی طرح ها از جمله راه آهن 
ارومیه- مراغه مواجه است و تاکنون اقدامات قابل توجهی از سوی دولت در این استان انجام 
نشده است. دولت دوازدهم پیش از این به استان  های سیستان وبلوچستان، آذربایجان شرقی 
و خراس�ان رضوی سفر استانی داشته است. در جریان این سفرها روحانی وعده  های زیادی 
به مردم داد.  »وطن امروز« در گفت وگو با نمایندگان این 3 استان در مجلس شورای اسامی، 

میزان تحقق یا پیشرفت این وعده ها را پیگیری کرده.

نماینده مردم تبریز در مجلس:
 سفر استانی دولت

دستاوردی برای آذربایجان نداشت
ما بسیار متاسفیم چون به 

اعتبار دولت جمهوری اسامی 
ایران نزد افکار عمومی لطمه 

وارد می شود و این به هیچ وجه 
پسندیده نیست. اگر واقعا دولت 

نمی توانست کاری انجام دهد 
نباید قولش را به مردم می داد

نماینده مردم مشهد در مجلس:
 این سفرها

بی فایده است
حضور خود در جلسات سفر 

استانی را مغایر جایگاه نمایندگی 
مردم می دانستیم، چرا که 

بسیاری از مصوبات سفرهای قبلی 
بر زمین مانده است و طبعا در 

چنین شرایطی دادن وعده جدید 
به مردم را غیرقابل قبول می دانیم

حسینعلی ش��هریاری، نماینده مردم زاهدان در مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با »وطن امروز«، به وعده  های سال 
گذشته روحانی در سفر استانی به سیستان وبلوچستان اشاره 
ک��رد و ضمن انتقاد از کم کاری دولت در این پروژه ها گفت: 

کا امیدی به این دولتمردان و وعده   هایی که می دهند ندارم 
چون معموا این وعده ها عملی نمی شود. آقای رئیس جمهور 
اوایل دولت دوازدهم سفری به سیستان وبلوچستان در رابطه 
با پروژه گازرس��انی به این استان داشت اما خدا شاهد است 

تاکنون 10 درصد زاهدان هم گازکشی نشده است.
وی درب��اره وعده دیگر روحانی مبن��ی بر اتصال راه آهن 
چابهار به بیرجند و س��پس مش��هد نیز گفت: برای اتصال 
راه آهن زاهدان به بیرجند و مش��هد کاری انجام نش��ده اما 
در رابطه با راه آهن چابهار به ایرانش��هر ش��اید 20 درصد از 
زیرساخت های آن آماده شده باشد. منتها کارها خیلی کند 
پیش می رود چون دولت منابع قابل توجهی به این پروژه ها 
اختصاص نمی دهد از طرفی نتوانسته از منابع خارجی هم در 

این باره استفاده کند. 
ش��هریاری در ادامه به برخی مشکات این استان اشاره 
کرد و گفت: متاس��فانه سیستان وبلوچس��تان بااترین نرخ 
بی��کاری را در کش��ور دارد. آمارهایی ک��ه دولتمردان اعام 
می کنن��د از نظر ما واقعی نیس��ت.  وی درب��اره وعده دیگر 

روحانی به مردم سیستان وبلوچستان راجع به تجهیز اراضی 
کشاورزی این استان به سیستم آبیاری مدرن نیز گفت: قرار 
بود دولت ظرف 3 س��ال 46 هزار هکتار را برای این منظور 
آماده کند. دو فقره اعتبار 500 میلیون داری و 300 میلیون 
داری هم به دس��تور مقام معظم رهبری از صندوق توسعه 
ملی به این طرح اختصاص یافت اما تا اان که بنده با ش��ما 
صحبت می کنم حتی 10 هزار هکتار هم از آن 46 هزار هکتار 
اجرایی و عملیاتی نشده است با اینکه چند بار قول دادند کار 

را در موعد مقرر تمام کنند.
نماینده مردم زاهدان در پاسخ به این سوال که علت عدم 
تحقق این وعده ها چیس��ت، خاطرنش��ان کرد: این وعده ها 
بیشتر جنبه تبلیغاتی برای رای گرفتن دارد. شهریاری البته 
انتقادات تندتری را نس��بت به دولت مط��رح کرد. او گفت: 
به نظرم از این دولت انتظار بیش��تری هم نباید داش��ت. ما 
امیدواریم هر چه زودتر این دولت به اتمام برسد و همچنین 
امیدواریم در انتخابات آتی، مردم عزیزمان اش��تباهات قبلی 

را تکرار نکنند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس:
 آمارهای دولتی ها

از نظر ما واقعی نیست
کا امیدی به این دولتمردان و 
وعده   هایی که می دهند ندارم 

چون معموا این وعده ها عملی 
نمی شود، برای مثال در رابطه با 
پروژه گازرسانی به این استان 
تاکنون 10 درصد زاهدان هم 

گازکشی نشده است
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دکت�ر محمدتق�ی زمانی�ان*:  معتقدم 
موضوع تغیی��ر اقلیم به طور کلی اتفاق 
نمی افتد و اگ��ر ایران می خواهد اقدامی 
در ح��وزه اقلیم انجام دهد باید س��راغ 
دیدگاه ه��ای علمی ب��رود و اینکه یک 
مجمع بین المللی درب��اره اقدامات ملی 
ما تصمیم گیری کند درست نیست. در 
واقع اینکه بر س��ر موضوعی به اصطاح 
اجماع جهان��ی وجود دارد- که البته در 
این موضوع هم تش��کیک وجود دارد و 
کارشناس��ان آن را قبول ندارند- دلیل 
نمی ش��ود دولتمردان ایران��ی برای آن 
اقدام��ی عملیاتی انج��ام دهند. همین 
اجماع جهانی در برابر کشتار مسلمانان 
بی تفاوت اس��ت. پس مشخص می شود 
اجم��اع جهان��ی هر کاری به س��ودش 
باش��د انجام می دهد. عده ای به اشتباه 
به دنبال القای این موضوع هس��تند که 
دلیل گرم ش��دن کره زمی��ن، افزایش 
می��زان دی اکس��ید کرب��ن اس��ت، در 
صورت��ی که هیچ بنیان علمی برای این 
موض��وع ندارند، حتی ای��ن موضوع در 
مجامع علمی کش��ورهایی که طرفدار 
این موضوع هس��تند مورد تردید است. 
کشورهای توس��عه یافته برای متوقف 
کردن کش��ورهای در حال توسعه حربه 
محیط زیست را دستاویز قرار داده اند که 
به این وس��یله مانع از تولید و بهره وری 
شوند؛ به این صورت که آنها را از مصرف و 
تولید سوخت باز می دارند و این در حالی 
اس��ت که خودشان در س��ال های قبل 
همین مس��یر را رفته اند اما می خواهند 
چنین ظرفیتی را در کش��ورهای دیگر 
و در حال توس��عه از بی��ن ببرند. عمده 
کس��انی که می گویند زمین گرم شده 
یا در حال گرم شدن است، تمام ادعای 
خود را بر 7 محور برنامه ریزی می کنند؛ 
آنها این محورها را شامل باا رفتن دمای 
کره زمین، آب ش��دن یخ های قطب ها، 
باا آمدن س��طح آب اقیانوس ها، تغییر 
الگوه��ای بارش��ی، پدیده های ش��دید 
جوی و اقیانوس��ی و افزایش 7 درجه ای 
دما عن��وان می کنند، در حالی که تمام 
این حرف ها و دایل خدش��ه  پذیر است. 
یک��ی از دایل خدش��ه پذیری به نحوه 

پیش بینی ها و مدل های آن بازمی گردد؛ 
مدل هایی که برای پیش بینی ها به کار 
می رود هم��ه مربوط به آمار اس��ت در 
صورتی که علم هواشناس��ی با علم آمار 
تف��اوت دارد؛ حداق��ل 4 اخت��اف بین 
علم هواشناسی و علم آمار وجود دارد و 
نمی توان داده های هواشناسی را با آمار به  
دست آورد و لحاظ کرد. تمام پیش بینی 
و پیش نوشته هایی که » INDC« سند 
مشارکت ملی مورد توافق ایران و معاهده 
تغییر اقلیم برای کشورها در نظر گرفته 
از مدل های آماری استنباط شده است؛ 
باید این مهم را هم مورد توجه قرار داد 
که مدل های هواشناس��ی نیز تا 15 روز 
مورد توجه است و بعد از آن پیش بینی ها 
قابل اس��تناد و صحیح نیست؛ بنابراین 
پیش بینی ها نباید بر اس��اس آمار باشد 
و باید مدل های هواشناسی مورد توجه 
قرار گیرد اما درباره سرنوشت توافقنامه 
پاریس باید در وهله نخست بحث علمی 
درس��ت بودن یا غلط ب��ودن گرمایش 
زمین مورد توجه واقع ش��ود که بنده به 
عنوان کارش��ناس این حوزه تاکید دارم 
تمام حرف ها و اس��تدال  های گرمایش 
زمین، خدشه پذیر است و از نظر علمی 
ایرادات فراوانی دارد، چرا که اقلیم زمین 
دارای نظام مندی و خود کنترلی است و 
باید به نظریه های علم��ی در این موارد 
توجه شود. به عقیده من همان طور که 
بارها گفته ام گرم شدن کره زمین، قبری 
اس��ت که در آن مرده ای وجود ندارد که 
برای آن گریه می کنند. من مس��تقل از 
این ادعاها با اس��تدال علمی می گویم 
گرمایش زمین صحت ندارد. متاس��فانه 
افرادی که از س��مت س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت برای موضوع توافقنامه 
پاریس به جلسات بین المللی این موضوع 
فرستاده شده بودند به کلی روی موضوع 
آب وهوا و اقلیم تسلط نداشتند و چشم 
بسته ادعای کشورهای دیگر را پذیرفتند 

تا چنین بایی سر کشور بیاید.
*عضو سابق کمیته ملی برنامه تغییر 
اقلیم جهان و عضو هیات مدیره 
انجمن علوم و فنون دریایی و استاد 
هواشناسی 

محمدصادق امانی: استاد اقلیم شناسی 
ایران اعتقاد دارد بدون اینکه ش��ورای 
نگهب��ان نظر قطع��ی خ��ود را درباره 
توافقنام��ه پاریس اعام کن��د، دولت 
تدبیر و امید به صورت غیرقانونی اجرای 
توافقنامه را ش��روع کرده است. یوسف 
قویدل، اقلیم شناس و عضو هیات علمی 
دانش��گاه تربیت م��درس در گفت وگو 
ب��ا »وطن امروز« درب��اره ادعای برخی 
رسانه های خارجی مبنی بر عدم اجرای 
توافقنامه پاریس از سوی ایران، گفت: 
ای��ن ادعاها صحت ندارد و متاس��فانه 
دولت تدبیر و امید در حال اجرای این 
توافقنامه است و نشانه های اجرای آن 
بر اهل فن این موضوع پوشیده نیست 
اما غربی ها برای افزایش فشار بر ایران 
این حرف ها را می زنن��د. وی افزود: بر 
عکس آنچه طرف��داران این توافقنامه 
می گویند، توافقنامه پاریس یک توافق  
سیاس��ی و برای اعضای آن ال��زام  آور 
است و در صورت اجرا نشدن می تواند 
تبعات بین المللی داش��ته باش��د. وی 
گفت: طرفداران این توافق حتی دروغ 
غیرالزام آور بودن توافقنامه پاریس را به 
نمایندگان مجلس شورای اسامی هم 
گفتند و در اقدامی بس��یار زشت متن 
فارسی داده شده به نمایندگان را تغییر 
دادند. برای مثال در متن تعهدات ایران 
ب��ه کرات از کلمه Should اس��تفاده 
ش��ده بود اما آن در متن ترجمه شده 
توسط دفتر ریاست جمهوری به عنوان 
پیشنهاد و غیرالزام آور ترجمه شده بود. 
قویدل ادامه داد: متن توافقنامه ای که 
تحویل نمایندگان مجلس شد با اهداف 
خاصی ترجمه ش��ده بود و نمایندگان 
هم عامدانه یا جاهانه آن را پذیرفتند. 
این اقلیم ش��ناس با بی اعتبار دانستن 
ادعاه��ای علمی طرف��داران توافقنامه 
پاری��س، گفت: این اس��تدال که گاز 
دی اکسیدکربن عامل گرم شدن زمین 
است ادعایی بیش نیست و فرضی است 

که اثبات نشده است. 
وی ب��ا ذکر این نکت��ه که مخالف 
تغییر اقلیم نیست بلکه مخالف تغییر 
اقلیم از طریق گازهای گلخانه ای است، 
گف��ت: بنابراین تکیه ب��ر این اصل که 
دی  اکسیدکربن عامل گرم شدن زمین 
است یک تقلب علمی است و در غرب 
تح��ت عن��وان Gate  Climate یا 
همان رس��وایی آب وهوایی، این مسأله 
مط��رح اس��ت و ب��رای آن کتاب هم 

نوشته اند.
وی افزود: امروز برخی دانشمندان 
معتقدند اقلیم جه��ان در طول تاریخ 
متغی��ر بوده و دوره های س��رما و گرما 
را ط��ی ک��رده اس��ت و اان ه��م بر 
اس��اس تحلیل های جدید ما در دوره 
بین یخچالی هس��تیم، یعنی در آینده 
دوره س��رما را پیش رو داریم و برخی 
دانش��مندان حت��ی از یخبن��دان در 
سال های 2025 تا 2040 خبر داده اند.

قویدل گف��ت: اگر هم فرض کنیم 
دی اکسیدکربن عامل گرمایش زمین 
اس��ت چند نکت��ه مطرح می ش��ود؛ 
نخست اینکه دی اکسیدکربن کمتر از 
یک درصد از سهم گازهای گلخانه ای 
را دارد و 95 درص��د آن را بخ��ار آب 
تش��کیل می دهد اما توافقنامه پاریس 
صرفا به محدود کردن دی اکسیدکربن 

اهمیت می دهد.
وی افزود: دومین نکته این اس��ت 
ک��ه اث��ر گلخان��ه ای مت��ان 80 برابر 

دی اکس��یدکربن اس��ت در حالی که 
پاریس دی اکس��یدکربن را  توافقنامه 

عامل گرمایش زمین معرفی می کند.
استاد دانش��گاه تربیت مدرس در 
از پش��ت پرده توافقنامه  رمزگش��ایی 
پاریس ادامه داد: وقتی دی اکسیدکربن 
عام��ل گرمایش زمین معرفی ش��ود، 
کش��ورهای تولید کنن��ده نفت مقصر 
گرمایش زمین می شوند، در حالی که 
اگ��ر متان که اثر گلخانه ای بیش��تری 
نسبت به دی اکس��یدکربن دارد عامل 
گرمایش زمین معرفی شود، کشورهای 
اروپای��ی و آمریکایی ک��ه فعالیت های 
کش��اورزی گس��ترده ای دارند مقصر 
شناخته می ش��وند. وی افزود: بنابراین 
طب��ق این توافقنام��ه محدودیت های 
اعمال شده بیشتر ش��امل کشورهای 
تولید کننده نفت از جمله ایران می شود 
که این موضوع به ضرر منافع کش��ور 
اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: سومین 
نکته با فرض عاملیت دی اکسیدکربن 
در گرمای��ش زمی��ن ای��ن اس��ت که 
اروپایی ها از چندین قرن قبل و از دوران 
انقاب صنعتی تاکن��ون تولید کننده 
دی اکسیدکربن هستند، در حالی که 
کش��وری مثل ایران تنها حدود 100 
سال است که به جمع تولیدکنندگان 
این گاز اضافه ش��ده اس��ت. وی ادامه 
داد: بنابراین سهم کشورهای مختلف 
از نظر تاریخی در تولید دی اکسیدکربن 
متفاوت اس��ت ولی این نکته در اعمال 
محدودیت ه��ا در توافقنام��ه در نظ��ر 
گرفته نش��ده است. قویدل تاکید کرد: 
برخ��ی وع��ده می دهند هر کش��وری 
توافقنامه پاریس را امض��ا و اجرا کند 
می توان��د از تکنول��وژی کش��ورهای 
پیش��رفته تر اس��تفاده کند اما به این 
نکته توجه نمی کنند که یا مثل سایر 
توافقنامه های اخیر به وعده خود عمل 
نمی کنند یا تکنولوژی را با هزینه باا 
در اختیار ما می گذارند. وی خاطرنشان 
کرد: کشورهای پیشرفته در سال های 
اخیر س��رمایه  گذاری گسترده ای روی 
انرژی های خورش��یدی و تجدیدپذیر 
کرده ان��د و اکنون به دنبال بازار فروش 
محصوات خود هستند و برای همین 
هم مدام از ظرفیت  های ایران در حوزه 
انرژی های نو حرف می زنند، چرا که به 
اقتصاد آنه��ا کمک می کند. وی اضافه 
کرد: اس��ناد باادستی و قانون اساسی 
پیش از همه بر کاهش تولید گازهای 
گلخانه ای و ضرر رس��اندن به طبیعت 
تاکید دارد و دولت اگر دلس��وز اس��ت 
این اسناد باادس��تی را اجرا کند. وی 
با تاکی��د بر این نکته که مش��کل در 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای نیست، 
بلکه در تعهداتی است که به کشورهای 
خارج��ی داده می ش��ود، گفت: طبق 
توافقنامه پاریس کش��ورهای غربی و 
اعضای بازرسی اجرای توافقنامه اجازه 
دارند هر جا را که گاز گلخانه ای تولید 
ش��ده است بازرسی کنند، یعنی حتی 
صنایع نظام��ی ما را می توانند به بهانه 
تولید گاز گلخانه ای مورد بازرسی قرار 
دهند. وی در پایان درباره این ادعا که 
اجرای توافقنامه پاریس سبب کاهش 
آلودگی هوای تهران می شود نیز گفت: 
متاسفانه مسؤوان این حوزه تخصص 
ازم را ندارند و مردم را فریب می دهند، 
چرا که آلودگ��ی هوای تهران به دلیل 
نوع دیگری از گازهاست که به گازهای 

گلخانه ای ربطی ندارد.

محس�ن حی�ات*: تجربه نش��ان داده 
سازمان ملل متحد تأثیرپذیری زیادی 
از کش��ورهای حمایت کننده اش دارد. 
از ای��ن رو واضح اس��ت ک��ه قرارداد ها 
ی��ا موافقتنامه های��ی ک��ه در مجامع 
بین المللی ب��ه تصویب می رس��د، به 
صورت پنه��ان اهداف خاصی را دنبال 
می کن��د. به صورت کل��ی موافقتنامه 
پاریس، ش��امل حدود 200 کش��وری 
اس��ت که اکثر آنها در زمره کشورهای 
می گیرن��د.  ق��رار  توس��عه  درح��ال 
کش��ورهایی ک��ه به مراتب بیش��تر از 
کش��ورهای صنعتی ب��ه افزایش توان 
تولید و گسترش فعالیت های صنعتی 
و همچنین پیشبرد فعالیت های منجر 
به تولید انرژی احتیاج دارند. این  مورد 
به  قدری اهمیت دارد که کشوری مثل 
آمریکا که جایگزین های زیادی فقط در 
حوزه انرژی خود دارد، به همین علت 
از موافقتنام��ه خارج می ش��ود. ترامپ 
خروج کش��ورش را مایه رونق صنایع 
نفت و زغال س��نگ آمریکا اعام کرد. 
این موافقتنامه برای تحقق موارد ذکر 
ش��ده به مثابه یک س��د محکم است. 
دلی��ل آن ه��م پایبندی کش��ور های 
امضاکننده با توجه به تعهدات و تبعات 
سنگینی است که آنها را از خارج شدن 
از این موافقتنامه باز می دارد. بر اساس 
موافقتنام��ه پاریس، هر ی��ک از اعضا 
برای دستیابی به هدف های مشارکت، 
موظفند برنامه های کاهش انتشار خود 
را پیگیری کنند. در متن موافقتنامه که 
به زبان انگلیس��ی تنظیم شده است از 
الفاظی الزام آور برای تعهدات استفاده 
 shall ش��ده اس��ت. برای مثال لف��ظ
 may و   should کلم��ات مانن��د 
تفس��یر پذیر نبوده و از صدور حکمی 
برای اج��را حرف می زن��د. یکی دیگر 
از دایلی که ای��ن تعهدات را پیچیده 
می کن��د، مش��خص نبودن س��از و کار 
نظارت بر اجرای توافقنامه است. یکی 
از خط��رات بزرگی که می تواند متوجه 
کشور شود، ساز و کار های نظارتی است 
که در آینده قرار است تصویب شود. در 

متن موافقتنامه به کمیته ای اشاره شده 
اس��ت که مس��ؤولیت پیگیری اجرای 
برنامه های ارائه شده از سوی کشور ها را 
بر عهده دارد. این موضوع به طور کامًا 
مبهم و نا مشخص باقی مانده و در متن 
موافقتنامه فقط از وجود یک سازو کار 
بس��یار س��ختگیرانه س��خن به  میان 
آمده است و کش��ور های عضو پیمان 
نمی دانند در آینده ممکن است شامل 
چه بند هایی شوند. موضوع دیگری که 
به صورت مستقیم با امنیت ملی کشور 
ارتب��اط دارد، بح��ث ش��فافیت و ارائه 
اطاعات خواسته ش��ده در حوزه های 
انرژی و انرژی س��از اس��ت. در ماده 13 
موافقتنامه، ساز وکاری در  جهت بهبود 
شفافیت فعالیت اعضا و عملکرد آنها در 
حوزه های مطالبه شده وجود دارد. در 
بند 7 همین ماده، از اعضا خواسته شده  
گزارش هایی در زمینه انتشار دی اکسید 
کربن تولید ش��ده توس��ط انس��ان، با 
استفاده از روش های مورد توافق، تهیه 
و ارائه کنند. نکته قابل توجه این است 
که در متن موافقتنامه، تضمینی برای 
محرمانه ماندن اطاعات و عدم انتشار 
گزارش های اعضا در آینده وجود ندارد 
و احتمال ارائه آم��ار و اطاعات مراکز 
حساس کش��ور وجود دارد که با  توجه 
به جنگی که در حوزه انرژی و اقتصاد 
گریبانگیر کشور شده، در معرض خطر 
قرار  دادن این اطاعات مهم بی ش��ک 
ب��ه ضرر مصال��ح و منافع ملی اس��ت 
و بس��تری را برای نفوذ و پیاده س��ازی 
اهداف دش��من فراهم می کند. سوالی 
که در اینجا مطرح می ش��ود این است 
که آی��ا نمی ت��وان برنام��ه ای دقیق و 
مناسب در جهت حفظ محیط زیست، 
اص��اح الگوی مصرف و بهینه س��ازی 
انرژی مصرفی در کش��ور تدوین کرد؟ 
برنامه ای که عاوه بر تحقق موارد فوق، 
هیچ گون��ه تعهدی به خارج از کش��ور 
نداده و همچنین بر سر راه تولید ملی 
و چرخ های اقتص��اد هم مانعی جدید 

نتراشد؟
*کارشناس روابط بین الملل 

 نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست که به جلسات توافقنامه پاریس رفتند 
تسلط علمی نداشتند 

در قبر »گرمایش زمین« مرده ای نیست
که برایش گریه کنیم!

یوسف قویدل، استاد اقلیم شناسی:

خیلی وقت است توافقنامه پاریس در ایران 
اجرا شده!

توافقنامه پاریس و یک نفوذ شیک!

توافقنامه پاریس؛ وسیله ای برای محدود کردن کشورهای در حال رشد

پاریس هوا را خوب می  کند؟

س��وال اینجاست که کاهش دی اکسید کربن یا گازهای گلخانه ای چگونه می تواند باعث 
کاهش آلودگی هوا شود در صورتی که آنچه باعث آلودگی هوا می شود گازهای آاینده است 
که شامل منواکسید کربن، ازون، ذرات معلق، سرب، اکسید های نیتروژن و اکسیدهای گوگرد 

می شود؟!
حتی دی اکسید کربن انسان ساز در گازهای گلخانه ای آنطور که بیان می شود جایگاهی 
ندارد و از 4 درصد دی اکسید کربن موجود در گازهای گلخانه ای تنها 5 درصد آن انسان ساز 
است که با این احتساب کل دی اکسید کربن انسان ساز موجود در گازهای گلخانه ای 2 هزارم 

درصد است.
مهم ترین آاینده های هوا شامل گازهای  منواکسید کربن، ازون، سرب و اکسیدهای نیتروژن 
و ذرات معلق مانند PM 2/5 و 10PM هس��تند که در روزهای س��رد سال به دلیل وارونگی 
هوا و انباشت آنها در اتمسفر نزدیک سطح زمین، منجر به آلودگی هوای کانشهرها می شوند. 

بر این اساس آلودگی هوا حالتی است که جو یک منطقه در پاره ای از سال به طور موقت 
تحت تاثیر آاینده ها قرار گیرد. برای مثال در کانشهرها بویژه تهران ذرات معلق منواکسید 
کربن، آلودگی ایجاد می کند که این دس��ت آلودگی ها بر اثر آاینده های محلی متحرک و 
کارخانه ها اتفاق می افتد و نه گازهای گلخانه ای، بنابراین عمل به توافق پاریس هیچ تاثیری بر 

کاهش آلودگی هوا ندارد.

تبدیل ایران از یک تولید کننده به یک وارد کننده
با توجه به برجام ایران تا نزدیک به 20 سال آینده با محدودیت هایی در صنعت انرژی 
هسته ای روبه رو است و به ناچار برای تولید نیازمند استفاده از سوخت هایی چون نفت، 
گاز و س��وخت های جایگزین مانند انرژی های تجدیدپذیر است. در حال حاضر حرکت 
به سوی انرژی های تجدیدپذیر شروع شده است اما چند نکته در این ارتباط قابل ذکر 
اس��ت؛ برای اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر احتیاج به زیر ساخت های آن است که 
دسترس��ی به این مهم در بازه زمانی کوتاه امکان پذیر نیس��ت مگر با واردات تجهیزات 
اولیه مولدهای انرژی های تجدیدپذیر که این به معنای مستعمره شدن کشور در تامین 
انرژی است. از این رو است ایران می تواند در این سال ها تا دسترسی به علم انرژی های 
تجدیدپذیر از انرژی نفت و گاز خود بهره ببرد، در واقع غیر از این راه دیگری هم ندارد 
اما طبق توافقنامه پاریس ایران باید از حجم برداشت و استفاده خود از نفت و گاز بکاهد 
و طبق زمان بندی معین تعهدات خود را به سمت مثبت افزایش دهد. این یعنی ایران 
بای��د در یک بازه زمانی کوتاه اقدام به واردات زیرس��اخت های تولید انرژی کم کربن از 

کشورهای توسعه یافته کند. 

توهم جذب سرمایه گذاری با اجرای توافقنامه پاریس 
طبق س��ندی که ایران برای اجرای سیاست های کاهش تولید کربن امضا کرده است، تا 
سال 2030 به 17/5 میلیارد دار معادل 245 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای اجرای 
سیاست های کاهش تولید دی اکسید کربن نیاز دارد )رقم اعام شده توسط سازمان حفاظت 
از محیط زیست(. بر همین اساس باید این مبلغ از منابعی مانند کاهش و حذف تدریجی و 
کامل یارانه های انرژی، صندوق ملی محیط زیست و ورود سرمایه توسط بخش خصوصی یا 
در نهایت بهینه سازی مصرف از طریق شرکت های خدمات انرژی تامین شود اما در شرایط 

کنونی هیچ کدام امکان پذیر نیست.

Ŷ صندوق ملی محیط زیست
موجودی این صندوق بر اساس اساسنامه اولیه آن در بهترین حالت تا 5 میلیارد تومان 
است و محل درآمد صندوق از کمک های داخلی و بین المللی است. این یعنی این صندوق 

هیچ گاه نمی تواند تامین کننده منابع این طرح باشد.

Ŷ  کمک های بین المللی
توافقنامه پاریس به کشورهای توسعه یافته پیشنهاد داده است بخشی از نیازهای اعتباری  
کشورهای در حال توسعه را برای اجرای سیاست های ضد کربن تامین کنند. رقم اعام شده 
برای این کار 100 میلیارد دار برآورد شده است. نکته مهم اینجاست که بررسی طرح قبلی 
تشویقی جهان کم کربن یعنی کیوتو نش��ان می دهد ایران با وجود همکاری های ازم اما به 
دلیل مسائل سیاسی جایگاهی در دریافت این کمک ها نداشته است. در پیمان کیوتو ایران با 
وجود زمینه مناسب برای اجرای طرح های کاهش انتشار دی اکسید کربن و مقام هفتم جهان 
در میزان انتش��ار، تنها شاهد اجرای 13 طرح از کل 6060 طرح مکانیسم توسعه پاک بود. 

این در حالی اس��ت که کش��ورهای در حال توسعه مانند چین با جذب 3586 طرح، هند با 
جذب 1366 و برزیل با جذب 289 طرح توانستند از این مکانیسم در راستای کاهش انتشار 

و افزایش بهره وری استفاده کنند.
 از طرفی در توافقنامه پاریس نیز به طور شفاف مقصد کمک های کشورهای توسعه یافته 
مشخص نشده است و این ممکن است منجر به تجربه ناموفق کیوتو شود. مذاکره کنندگان 
ایرانی در توافق پاریس با وجود مشخص کردن دقیق میزان تعهدات خود میزان دریافت کمک 

را مشخص نکرده اند. 
در سایت سازمان محیط زیست در توضیحات مربوط به صندوق سبز اقلیم جهانی یا همان 
محل تامین فاینانس جهانی آمده است: »نحوه تامین این منابع دولتی یا خصوصی کشورهای 
صنعتی کاما روشن نیست و فعا تضمینی برای تامین مالی آن صندوق وجود ندارد که باید 
در جلس��ات آتی مشخص ش��ود«؛ به نظر می رسد منابع این صندوق )در صورت تامین( در 
درجه اول و با اولویت صرف کشورهای جزیره ای کوچک و آسیب پذیر و نیز کشورهای فقیر 
آفریقایی می ش��ود و بعید به نظر می رسد کشورهایی نظیر ایران از این منابع مالی بهره مند 

شوند!

Ŷ آزاد کردن قیمت انرژی
تنها راه  که در این باره به نظر می رسد به نسبت اجرایی تر است، آزاد کردن قیمت  
حامل های انرژی است. گذشته از خوب یا بد بودن این سیاست و تبعات اجتماعی که 
می تواند در این ش��رایط داشته باشد، نباید فراموش کرد که وزارت نیرو در حال حاضر 
یکی از مقروض ترین وزارتخانه های کشور به دلیل تخصیص یارانه به خدمات گیرندگان 
خود اس��ت و در صورت آزادس��ازی قیمت ها هم باید برای یک ب��ازه زمانی بلندمدت 
هزینه های خود طی س��ال های گذشته را جبران کند اما برای اجرای توافقنامه پاریس 
یک مدت زمان محدود دارد و در صورت اجرا نکردن تعهدات خود مش��مول تبعات و 

تنبیهات بین المللی می شود.

کشورهای توسعه یافته چرا طرفدار توافقنامه هستند؟
س��والی که پس از بیان تمام انتقادات به توافقنامه پاریس مطرح می ش��ود، این است که 
چرا تمام کش��ورها توانسته اند با این مشکات دسته و پنجه نرم کنند ولی ایران نباید با آن 
کنار بیاید؟ فرق ایران با دیگر کشورها چیست؟ جواب اینجاست که ایران و دیگر کشورهای 
تولید کننده نفت و گاز مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه بیشترین ضرر را از اجرای 
این توافق می خورند، آن هم در حالی که به دیگر کشور به صورت عملی هیچ ضرری از این 

پیمان وارد نمی شود.
طبق آمار منتشر شده شرکت بریتیش پترولیوم در سال 2016، بیشتر کشورهای موافق 
توافقنامه پاریس تا 15 س��ال آینده نفتی و گازی ندارند که بخواهند س��طح برداشت شان را 
از آن کم کنند و عما امضای این توافقنامه برای آنها هیچ تاثیر اقتصادی نخواهد داش��ت. 
ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب تا 110 و 117 س��ال دیگر قابل برداش��ت است، در صورتی 
که کشوری همچون آمریکا تنها تا 14 سال دیگر می تواند از ذخایر انرژی زیرزمینی خود بهره 
ببرد یا کل قاره اروپا بدون احتساب روسیه تا کمتر از 10 سال دیگر بهره مند از منابع نفت و 
گاز است که این به معنای مزیت دار شدن ایران در موضوع انرژی نفت و گاز است اما طبق 
مفاد این توافقنامه ایران باید از حجم برداشتی خود بکاهد و حتی میزان سوختن انرژی را هم 
در داخل کنترل کند. صنایع کشور بر پایه صنایع مصرف کننده انرژی بنیان شده است و این 
تعهد بین المللی منجر به محدود کردن این صنایع می شود، زیرا مصرف انرژی منجر به تولید 

دی اکسید کربن می شود. 

پرونده ویژه »وطن امروز« درباره توافقنامه پاریس و تبعات اجرای پنهانی آن

تله شمال برای جنوب
تبعات مستقیم اقتصادی توافقنامه پاریس 

با وجود آنکه معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست از بی تاثیری 
توافقنامه پاریس بر اقتصاد کشور سخن گفته بود اما همین سازمان در گزارشی که با همکاری 

دفتر عمران سازمان ملل تهیه کرده، آورده است: 
»پذیرش تعهدات کاهش انتشار به طور طبیعی نیازمند بازنگری در سیاست های رشد و 
توس��عه اقتصادی است که می تواند به تحمیل هزینه هایی بر اقتصاد کشور منجر شود، چرا 
که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا باید بر سطح تولید بخش های مختلف اقتصادی 
محدودیت اعمال شود یا باید ساختار و فناوری های مورد استفاده در صنایع اصاح و نوسازی 
شود«. اعمال محدودیت بر تولید به معنی از دست رفتن هزینه فرصت تولید بوده و اصاح و 
نوسازی ساختار صنایع نیازمند صرف هزینه های سرمایه گذاری جدید در فناوری های پاک تر 

یا سیستم های تصفیه کننده آلودگی است. 
 در نتایج حاصل  ش��ده از این کار پژوهش��ی توسط سازمان محیط زیست آمده: »کاهش
4 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای، در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان 
28135/8 میلیارد ریال )بر پایه قیمت های سال 83( خواهد شد که این میزان چیزی حدود 

1/12 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می شود«. 
عاوه بر این در صورتی  که ش��رایط ازم برای تحقق بخش دوم تعهدات کش��ور فراهم 
ش��ود، تبعات اقتصادی حاصل از بخش دوم تعهدات بسیار چشمگیرتر خواهد شد؛ در این  
باره در گزارش سازمان محیط زیست آمده: کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای در 
کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان 180078/8 میلیارد ریال )بر اساس 
قیمت های سال 83( خواهد شد که این میزان چیزی در حدود 7/2 درصد از کل حجم اقتصاد 

کشور را شامل می شود.

کاهش شیب انتشار دی اکسیدکربن
موضوع دیگر روش کاهش دی اکسید کربنی است که ایران پذیرفته است؛ بر این اساس 
نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست تعهد داده اند با توجه به رشد تولید دی اکسید کربن 
در بازه زمانی سال های 2010 تا 2020 و با فرض ادامه این روند تا سال 2030، مقدار انتشار 

گاز دی اکسید کربن خود را در سال 2030، دوازده درصد کاهش دهد.
این یعنی پایه اعمال تاثیر توافقنامه پاریس 10 ساله است که ایران به دلیل تحریم های 

مکرر و رکود در صنعت کمترین شیب افزایش GDP )تولید ناخالص ملی( و انتشار گازهای 
گلخانه ای را داش��ته است. در این صورت باید تا 2030 ایران شیب میزان انتشار دی اکسید 
کربن خود را از شیب انتشار این گاز نسبت به 10 سال گذشته کمتر کند یا به تعبیری میزان 
و روند رشد اقتصادی خود را بکاهد و در رقمی بین 2 تا 4 درصد میانگین میزان رشد در 10 
سال قبل نگه دارد. نباید فراموش کرد میزان انتشار دی اکسید کربن با رشد اقتصادی رابطه 
مستقیم دارد و در صورتی که بخواهیم در راستای کاهش این گاز قدم برداریم، باید قید رشد 

اقتصادی را بزنیم.

بدترین تعهد برای ایران
آمریکا بزرگ ترین  تولیدکننده و مصرف کننده نفت و صاحب بیشترین ذخایر زغال سنگ 
دنیاست. در این ش��رایط، طبیعی است این کشور برای حفظ منافع ملی خود از موافقتنامه 
پاریس خارج ش��ود، چرا که پیوستن به این توافق به معنی محدودیت در بهره مندی از این 

منابع انرژی ارزان خواهد بود و مانع از توسعه اقتصادی این کشور می شود. 
به گزارش روزنامه گاردی��ن، رئیس جمهور آمریکا در نطق خروج این کش��ور از موافقتنامه 
تغییر اقلی��م پاریس عنوان کرد:  بر اس��اس مطالعات انجام شده، پیوس��تن آمریکا به این 
توافق بین المللی موج��ب کاهش تولید تا س����ال 2040 در بخش های زیر خواهد ش��د: 
صنعت کاغذ 12 درصد، صنعت س��یمان 23 درصد، صنعت فواد 38 درصد، صنعت زغال 
س��نگ و صنایع وابسته 86 درصد و تولی��د گاز طبیعی 31 درصد. عاوه بر ای��ن، توافق 
پاریس موجب از دس��ت رفتن 6 میلیون و 500 هزار فرصت ش��غلی در آمریکا خواهد ش��د، 

به همین دلیل سیاس��تمداران این کشور، این توافق را رد کردند.
دیگر کشورهای نفتی هم رفتار مشابهی مانند آمریکا را با موافقتنامه پاریس داشته اند.

عربستان، قطر، عمان و ترکیه کشورهایی بوده اند که به طور رسمی اعام کرده اند در حال 
حاضر هیچ برنامه ای را برای آینده و کاهش دی اکسید کربن نمی دهند و تصمیمی برای این 
کار ندارند. در این ش��رایط ایران که در مجموع منابع نفت و گاز، رتبه نخست در دنیا را دارد 
به ش��کل منفعانه با این توافق برخورد داشته و تعهداتی سنگین داده است که اجرای آن 52 
میلیارد دار هزینه دارد. این در حالی است که تاکنون س��ند تعهدات ایران برای بررسی به 

مجلس ش��ورای اسامی ارائه نشده و بررسی های کارشناسی انجام نشده است.

تحریم داخلی با عضویت در توافقنامه پاریس 
ایاات متحده آمریکا به صورت شفاف برنامه های خود را برای تحریم اقتصاد ایران با هدف 
ناراضی کردن مردم از شرایط معیشتی شروع کرده است. در بخش دوم تحریم های ایران که 
از 13 آبان شروع شده، آمریکا مانع تایید اعتباری تراکنش های پولی از یک طرف و متوقف 
کردن فروش نفت خام از سوی دیگر شده است. در بازه زمانی 6 ماهه ای که از اعام خروج 
ایاات متحده آمریکا از برجام گذشته است و با شروع دور دوم تحریم ها از آبان ماه، با وجود 
معافیت 8 کشور از این تحریم ها، بر اساس آمار اوپک میزان تولید نفت خام ایران در تیرماه با 
22 هزار و 700 بشکه کاهش نسبت به ماه پیش از آن به 3/799 میلیون بشکه در روز رسید 
و پس از تحریم های جدید هم نزدیک به 500 هزار بشکه در روز از میزان صادرات نفت ایران 
کاهش یافت. کره جنوبی 40 درصد خرید خود را کاهش داده و خبر هایی از توقف خرید هند 
به گوش می رسد. این آمار تا زمانی که ایران بتواند از نفت خام در پاایشگاه ها استفاده کند 
آنچنان خطرناک نیست، به دلیل اینکه هم اکنون نیمی از تولید نفت ایران در پاایشگاه ها 
فرآوری می شود و اساسا فروخته نمی شود. ایران باید برای گذار از تحریم ایاات متحده، از 
مرحله فروش نفت خام که قابلیت جبران آن را کشورهایی مانند عربستان دارند عبور کند و 
به سمت فروش فرآورده های حاصل از پتروشیمی برود. حداقل باید به سمتی حرکت کند که 
تمام نیازهای فرآورده های نفتی مانند بنزین  در داخل کشور تولید شود.  بر اساس توافقنامه 
پاریس به صورت عملی این اقدام برای کشورمان غیرممکن شده است؛ فرآوری مواد نفتی 
حجم باایی دی اکسید کربن تولید می کند و ایران هم متعهد شده است تا سال 2030 با یک 
برنامه از شیب افزایش دی اکسید کربن خود 12 درصد بکاهد. این به معنای آن است که در 
سال های آینده نه تنها نمی توانیم براحتی نفت خام را بفروشیم و پول آن را وارد اقتصاد کشور 
کنیم، بلکه نمی توانیم از ظرفیت نفت خام کشور برای تزریق در پتروشیمی ها هم بهره بگیریم.

خاصه ای از اهداف کاهش انتشار کشورهای مختلف بر اساس INDC  اعامی

محمد نجارصادقی: صبح یک روز پاییزی در سال 95 نمایندگان 
مجلس شورای اسامی مستاصل از آلودگی هوا و در شرایطی که 
در هفت�ه پیش از آن چندین روز مدارس به دلیل وارونگی هوا در 
تهران، تبریز و اصفهان تعطیل شده بود، میزبان معصومه ابتکار، 
رئیس وقت س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت بودند. انتقاد بسیار 
گسترده ای در فضای رسانه ای و افکار عمومی به سمت این سازمان 
روانه شده بود و نمایندگان منتظر پاسخگویی ابتکار در مجلس و 
ارائه گزارش از اقدامات انجام ش�ده طی 3 س�ال ریاست او بودند. 
ابتکار یک طرح جدید برای بهبود وضعیت آب و هوای پایتخت و 

دیگر کانشهرهای آلوده با خود آورده بود؛ توافقنامه پاریس!
ابتکار در جلسه تصویب پیوستن ایران به توافق پاریس این توافق 
را راهی برای رسیدن به هوای پاک عنوان می کند و می گوید: بحث 
انتشار گازهای گلخانه ای و جلوگیری از آلودگی هوا یک موضوع 

ملی و بین المللی است.
از اظه�ارات نمایندگان مجلس ه�م در آن مقطع بر می آید که به 
همی�ن دلیل این موافقتنامه را بدون بررس�ی و ظ�رف 20 دقیقه 
پذیرفته اند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس در همان روز تصویب پیوستن ایران به توافقنامه پاریس به 
خانه ملت گفته است: باید از تجارب دیگر کشورها برای مبارزه با 
آلودگی هوا استفاده کنیم که یکی از این اقدامات همین توافقنامه 

پاریس است.
اما توافقنامه پاریس از کجا به بهارستان رسید؟

در آذرماه س�ال 94، توافقنامه ای در ش�هر پاریس حاصل شد که 
بر اس�اس آن کش�ورهای عضو معاهده تغییر اقلیم سازمان ملل، 
نسبت به کاهش انتشار دی اکسیدکربن در اتمسفر زمین متعهد 
شدند تا مانع گرمایش زمین و تغییر اقلیم جهانی شوند. هدف از 
این معاهده بین المللی کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن انسان ساز 
است تا جلوی افزایش 2 درجه ای دما و تغییرات اقلیمی کره زمین 

گرفته شود.
آذرماه سال 95 متن این توافقنامه پس از مذاکره نمایندگان 195 
کشور جهان طی 21 اجاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل 

متحد در پاریس نهایی شد.
پس از آن محمدجواد ظریف در تاریخ سوم اردیبهشت با حضور در 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک این توافقنامه را امضا کرد.
بیستم آبان ماه سال 94 سند اقدامات متعهدشده ظریف به تصویب 

هیات دولت رسید.
بعد از تصویب این موضوع توس�ط مجلس ش�ورای اسامی، این 
مصوبه به ش�ورای نگهبان ارس�ال شد که این شورا به دلیل نقص 
مستندات، این ایحه را به کمیسیون کشاورزی ارجاع داد که هنوز 
نتیجه ای از این کمیسیون بیرون نیامده است اما شواهد گویای آن 

است که این توافقنامه به صورت پنهانی در حال اجراست.

ترکیب سوخت مصرفی کشور در بخش های مختلف

)BP آینده منابع نفت در دنیا )آمار

)BP آینده منابع گاز در دنیا )آمار
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مدیرعامل شرکت آب و فاضاب شهری استان 
کرمان گفت: 13 شهر استان که 61 درصد جمعیت 
را تشکیل می دهند در وضعیت قرمز آبی قرار دارند. 
به گزارش فارس، محمد طاهری در نشست مجمع 
نمایندگان اس��تان اظهار داشت: ما سال آبی بسیار 
س��ختی را پشت سر گذاش��تیم و تابستان 97 نیز 
س��خت ترین تابس��تان ما بود. 40 سال است منابع 
آبی اس��تان بخوبی مدیریت نشده است و تا 5 سال 
گذش��ته حتی ی��ک برنامه جامع ب��رای تأمین آب 
نداشتیم و این کار برای نخستین بار توسط ما انجام 
ش��د که برای آن طرح های کوتاه، میان و بلندمدت 
پیش بینی کردیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
شهری استان کرمان با تأکید بر اینکه تمام مدیران 
در این زمینه مقصر هس��تند و نمی توان انگش��ت 
اتهام را تنها به س��وی یک نفر گرفت، بیان داشت: 
دشت های اس��تان کرمان اکنون آخرین نفس های 
خود را می کش��ند، بنابراین برای اجرای پروژه های 
بزرگ آب ش��رب که متولی آن آب منطقه ای است، 
نیازمند همکاری مجمع نمایندگان هستیم.  طاهری 
تصریح کرد: با توجه به اینکه وضعیت آب استان هم 
از نظر کیفی و هم کمی در بدترین شرایط قرار دارد، 
ساماندهی آن اراده جمعی را می طلبد. از 71 شهر و 
200 روس��تا که زیر پوشش حوزه ما قرار دارند، 13 
شهر که 61 درصد جمعیت را تشکیل می دهند در 
وضعیت قرمز قرار دارند و 53 ش��هر که 35 درصد 
جمعیت را شامل می شوند از وضعیت نسبتاً پایدار 
آب��ی برخوردارند. وی با اش��اره به اینکه 341 حلقه 

چاه در سطح اس��تان وجود دارد که 95 درصد آب 
ش��رب آن از حوزه این چاه ها تأمین می شود، افزود: 
9 هزار و 300 لیتر بر ثانیه نیاز آبی سال 98 است و 
حدود  2 میلیون مترمکعب آب برای تابستان سال 
آینده کم داریم. طاهری عنوان کرد: طول شبکه های 
توزیع آب استان کرمان 10 هزار کیلومتر است که 
با توجه به جمعیت پایین و پراکندگی شهرها هزینه 
خدمات رسانی در آنها بسیار زیاد است. حدود 2 هزار 
کیلومتر نیز طول خطوط انتقال آب اس��ت و منابع 
آبی روز به روز از ش��هرها فاصله گرفته و هزینه های 
س��نگینی به ما تحمیل می کند. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب ش��هری اس��تان کرمان با بیان اینکه 

در 4 ش��هر کرمان، ماهان، کهنوج و سیرجان 700 
کیلومتر شبکه فاضاب اجرا ش��ده است، ادامه داد: 
مجموع اعتبارات استان کرمان در سال جاری حدود 
5 میلیارد و 700 میلیون تومان است که با آن هیچ 
طرحی نمی توان اجرا کرد. وی ابراز داش��ت: ش��هر 
کرمان به یکهزار و 300 کیلومتر شبکه فاضاب نیاز 
دارد و بارها از نمایندگان درخواس��ت کرده ایم سهم 
استان کرمان از سرجمع اعتبارات فاضاب کشور را 
اخذ کنند که این سهم اندک موجود عقب ماندگی 
محسوب می ش��ود.  طاهری خاطرنش��ان کرد: در 
بخش سرمایه گذاری کشور باید از استان کرمان الگو 
گرفت که نخستین قرارداد در سیرجان به مبلغ 180 

میلیارد تومان منعقد شد و 20 کیلومتر خط انتقال 
فاضاب اجرا شده اس��ت و پروژه فاضاب زرند نیز 
تا دهه فجر امس��ال اجرایی می شود و اجرای پروژه 
فاضاب کرمان نیز بزودی از س��ر گرفته می ش��ود.  
علی رش��یدی، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب 
روستایی استان کرمان نیز در این نشست گفت: در 
هیچ روستایی در سطح استان کرمان آب مطمئن و 
پایدار نداریم در برخی روستاها تا حدود 7 حلقه چاه 
نیز حفر کردیم اما به آب نرسیدیم و محدودیت های 
زی��ادی در این زمینه داریم. رش��یدی تصریح کرد: 
ساانه حداقل 2 هزار کیلومتر لوله گذاری در سطح 
اس��تان انجام می دادیم ام��ا در حال حاضر به دلیل 
افزایش قیمت لوله و اتصاات با دردسرهای بزرگی 
مواجه ش��دیم و در این زمینه کاهش محسوس��ی 
داش��تیم. وی افزود: در سطح استان کرمان 5 هزار 
و 700 روس��تا وجود دارد که 2 هزار و 600 روس��تا 
دارای شبکه آبرس��انی بوده و از این تعداد نیز 840 
روس��تا با کمبود شدید آب روبه رو هستند. رشیدی 
با اشاره به اینکه حدود 700 روستا نیز که بیشتر در 
شمال استان کرمان قرار دارند با مشکات کیفی آب 
شرب مواجه هستند، عنوان کرد: تابستان گذشته به 
950 روس��تا با تانکر آبرسانی شد. وی با بیان اینکه 
تابس��تان گذش��ته 50 میلیارد توم��ان اعتبار به ما 
اختص��اص یافت که حتی یک ریال از آن تخصیص 
نیاف��ت، ادامه داد: با توجه به اینکه انتظارات مردم و 
مسؤوان از ما بیشتر شده، نیازمند همکاری مجمع 
نمایندگان استان برای رفع مشکات موجود هستیم.

اباغ دستورالعمل مبارزه با 
پولشویی در برق منطقه ای خوزستان

معاون مالی و امور پش��تیبانی ش��رکت برق 
منطقه ای خوزستان گفت: دستورالعمل مبارزه 
با پولش��ویی این ش��رکت تهیه، تصویب و اباغ 
ش��د. مهدی باسطی نیا اظهار داشت: در راستای 
دس��تورالعمل اجرای��ی مبارزه با پولش��ویی در 
ش��رکت های تج��اری و موسس��ات غیرتجاری 
ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی و ش��یوه نامه 
مبارزه با پولش��ویی اباغی مدیرعامل ش��رکت 
مادرتخصصی توانیر، دستورالعمل داخلی مبارزه 
با پولشویی در شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تهیه، تصویب و اباغ ش��د. وی بی��ان کرد: این 
قانون به منظور فراهم آوردن تمهیدات ازم برای 

اجرای قانون مبارزه با پولشویی است. 

تقدیر از خدمات شرکت توزیع 
نیروی برق خوزستان

رئیس نه��اد ریاس��ت جمهوری و اس��تاندار 
خوزس��تان از خدمات شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان در زمینه برق رسانی به مواکب اربعین 
حسینی و روشنایی پارکینگ های مرزی چذابه 
و شلمچه تقدیر کرد. رضا غضنفری، مدیرعامل 
این شرکت گفت: در جلسه شورای برنامه ریزی 
و توس��عه استان خوزس��تان که با حضور رئیس 
دفتر ریاست جمهوری و استاندار خوزستان برگزار 
ش��د از تاش ها و خدمات شرکت توزیع نیروی 
برق خوزس��تان در زمینه برق رسانی به مواکب و 
توسعه روش��نایی پارکینگ های مرزی چذابه و 
شلمچه در اربعین حسینی تقدیر شد. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: با 
احداث 24 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط 
و نصب تعداد 228 اصله پایه، تعداد 27 دستگاه 
ترانسفورماتور و تعداد 669 شعله چراغ روشنایی، 
برق رسانی به 450 موکب و توسعه روشنایی در 
حدود 70 هکتار از پارکینگ های مرزی چذابه و 
شلمچه صورت گرفت. وی افزود: این تاش ها و 
خدمات در مدت 15 شبانه روز و با هزینه ای بالغ 
بر 33 میلیارد و 790 میلیون ریال به ثمر رسید.

آذربایجان شرقیخوزستان

کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین 
در اتوماسیون صنعتی برگزار شد

همایش تکنولوژی های نوین آموزشی IOT با 
مش��ارکت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای و اداره 
کل ارتباطات و فناوری اطاعات استان آذربایجان 
ش��رقی در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره 3 
تبریز برگزار شد. مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای 
آذربایجان شرقی درباره این همایش افزود: با توجه 
به سرعت تغییرات تکنولوژی در دنیای امروز، لزوم 
آموزش های نوین از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
به طوری که در حال حاضر این زمان به 4 ساعت 
در روز رس��یده است. یعقوب نماینده افزود: امروز 
دنیا به س��متی حرکت می کند که تمام اشیا به 
تکنولوژی های روز دنیا مجهز خواهند ش��د و در 
پی آن رفاه و البته بهره وری نصیب انسان خواهد 
ش��د. وی گفت: از مزایای عم��ده ای که این نوع 
تکنولوژی ها می تواند برای ما انس��ان ها به ارمغان 
بیاورد، آسایش و رفاه است. وی تصریح کرد: برای 
ورود به عصر صنعتی وجود برنامه ای منس��جم و 

سیستماتیک امری ازم و ضروری است. 

 احتمال شیوع مجدد بیماری
 تب برفکی در آذربایجان شرقی 

کمیته فنی اداره کل دامپزش��کی آذربایجان 
ش��رقی با موضوع بیماری آنفلوآن��زای فوق حاد 
پرندگان و بیماری تب برفکی تش��کیل جلس��ه 
داد. در ابت��دای جلس��ه مدی��رکل دامپزش��کی 
استان آذربایجان ش��رقی با اعام این موضوع که 
خوشبختانه در سطح استان موردی از آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان نداریم، اظهار کرد: منطقه شمال 
غرب کشور عاری از این بیماری است ولی متاسفانه 
در استان های مرکزی ایران مواردی از این بیماری 
مشاهده شده است که باید مرغداران بسیار مراقب 
باشند و تمام نکات بهداشتی و قرنطینه ای را رعایت 
کنند ت��ا ویروس این بیماری به مزارع پرورش��ی 
طیور منتقل نشود. بهداد با اشاره به همکاری کم 
دامداران و روستاییان با اکیپ های واکسیناسیون 
دامپزشکی، افزود: درباره واکسیناسیون بیماری تب 
برفکی، واکسن این بیماری به میزان کافی موجود 
اس��ت اما متاس��فانه به علت گ��ران بودن قیمت 
واکس��ن، با همکاری کم دامداران و روستاییان با 
اکیپ های واکسیناسیون دامپزشکی روبه رو هستیم 
ک��ه این موضوع باعث نگرانی ما بوده و در صورت 
ادامه این روند، احتمال شیوع مجدد این بیماری و 

خسارت های اقتصادی وجود دارد. 

تشکیل کمیته پایش زیست محیطی در  مازندرانتوسعه خدمات در شهرداری منطقه 3 خرم آباد
منطقه 3 در ش��هر خرم آباد یکی از بزرگ ترین 
مناطقی است که تعداد زیادی از شهروندان در این 
منطقه سکونت دارند و نیاز است حجم فعالیت ها 
و ارائ��ه خدمات به آنها ش��تاب بگی��رد و رضایت 
حداکثری ساکنان منطقه جلب شود. در این میان 
شهرداری نیز بر حسب وظیفه ذاتی خود برای ارائه 
خدمات، تاش بیشتری را در دستور کار قرار داده 
اس��ت. مدیر ش��هرداری منطقه 3 خرم آباد گفت: 
این س��ازمان درصدد است بتواند بهترین خدمات 
را به ش��هروندان ارائه دهد.  مسعود ارمغان افزود: 

به همین منظور همه پرس��نل این ش��هرداری بر 
حسب وظیفه ذاتی خود در راستای پیشبرد اهداف 
و فعالیت ها قدم بر می دارند و در این روند نیز سعی 
شده تاکنون رضایت ش��هروندان جلب شود. وی 
اظهار کرد: اصاحات هندسی معابر در راستای رفع 
موانع فیزیکی و تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه از 
جمله اقداماتی است که از سوی شهرداری منطقه 
3 خرم آباد انجام  شده است. وی گفت: در راستای 
زیباسازی منطقه 3 شهر خرم آباد اقدامات زیادی 

صورت گرفته است.

مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
مازندران از تشکیل کمیته پایش زیست محیطی 
در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی اس��تان خبر 
داد. س��یدمصطفی موس��وی گفت: ب��ا توجه به 
تفاهمنامه منعقد شده س��ازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ایران و سازمان حفاظت 
محیط زیست، کمیته پایش مستمر و ماحظات 
زیست محیطی در استان تشکیل شد. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی مازندران با اشاره به 
دستور اس��تاندار مبنی بر کاهش منابع آلودگی 

رودخانه های مهم اس��تان تصریح کرد: نخستین 
 جلسه کمیته با حضور نمایندگان سازمان حفاظت 
محیط زیست، سازمان صمت، معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی و ش��رکت شهرک های 
صنعتی برگزار ش��د. موسوی بیان داشت: در این 
جلسه، پس از بررسی ضوابط استق�رار واحدهای 
تولی���دی در ش��ه�رک ها و نواح��ی صنعت��ی، 
وضعیت عملک��رد تمام تصفیه خانه های فاضاب 
و واح�دهای آبرو و برخی آاینده های شناس��ایی 

شده، مورد بررسی قرار گرفت. 

مدیرعامل شرکت آبفای استان:

13 شهر کرمان در وضعیت قرمز آبی قرار دارند

ادامه از صفحه اول
... کاظمی��ن بردیم��ش، 
نجف ه��م بردیمش و دس��ت آخر هم��ان کردیم 
که او در وصیتنامه اش خواس��ته بود یعنی تدفین 
در وادی الس��ام!« پ��س برای محاس��به دقیق برد 
موش��ک های انق��اب اس��امی و نی��ز جمهوری 
اس��امی، تنها نباید مش��غول جمع و تفریق شد! 
آری! باید غرق در نگاه نافذ ش��هید سرجدا شد، تا 
در افق های دور، برد مکتب وایت فقیه را به سنجه 
نشست! افق های دور، حتی دورتر از بحرین و عراق؛ 
آنجا که پس��ر آن کارخانه دار متمول ایتالیایی هم 
عاش��ق اسام و انقاب اس��امی می شود و مفتخر 
به نمازجمعه به امامت حضرت س��یدعلی! شگفتا! 
در روزگاری ک��ه م��ا حتی در تحریم س��یم خاردار 
کوفتی هم بودیم، تماشا کن برد مکتب انسان ساز 
وایت فقی��ه را از کوچه پس کوچه ه��ای همدان تا 
کوچه پس کوچه های تورین! در همدان، رزمنده ما 
بشود »علی چیت س��ازیان« که همچون شاگردان 
پای درس عرفان آی��ت اه قاضی رضوان اه تعالی 
علیه، راه عبور از سیم خاردار دشمن را، ابتدا گذر از 

سیم خاردار نفس بداند و در تورین ایتالیا هم باشد 
جوانی ک��ه آن همه دنیا و آن هم��ه زرق و برق را 
وانهد و بیاید در خیمه خمینی! و الحمده اربعین، 
چیزی که زیاد دیدم، امثال همین ادواردوی شهید 
بود! و حاا طرفه حکایت را نگاه کن که هم سالگرد 
شهادت طهرانی مقدم اس��ت، هم سالگرد شهادت 
آنیلی و هم س��الگرد رحلت آن دردانه جهان گش��ا 
که جهانی بنشسته در گوشه ای بود؛ آیت اه قاضی! 
ک��ه آیت اه بهجت ب��ا آن همه بهجت و عظمت و 
شوکت، تنها یکی از ش��اگردانش بود! حقیقت آن 
اس��ت که انقاب اس��امی، انقاب در معنی بود! و 
متبحر در انسان سازی! بله! خدا را شکر می کنیم که 
با دست توانمند امثال طهرانی مقدم، موشک هایی 
ساخته ایم که قادرند حیفا و تل آویو را عنداللزوم با 
خاک یکس��ان کنند لیکن از اینها هم بسی بیشتر 
اس��ت برد دس��تاوردهای معنوی انق��اب ما! آنجا 
که تو وقتی پای فیلم س��خنان بسیجی خردسال، 
ش��هید »مهرداد عزیزاللهی« آن هم کنار س��نگر 
جبهه و جنگ می نشینی، واقعا حیرت می کنی از 
این همه فضیل��ت و حکمت! گویی خطیبی مبرز 

و در س��نین پیری مشغول موعظه آدمی باشد! اگر 
ندیده اید، بروید با جس��ت وجوی نام این شهید در 
نت، بفهمید اش��اره ام به چیست! از سویی تحسین 
می کنم دشمن را که اخیرا افتاده به صرافت تخریب 
شهدا! واقعا خوب فهمیده اند از کجا دارند می خورند! 
روزی فهمی��ده را می زنند و دگر روز، طهرانی مقدم 
را اما از س��ویی باید ای��ن را هم بگویم که تو وقتی 
بنا می کنی به پاش��یدن خاک روی خورشید، تنها 
ص��ورت خود را کثیف کرده ای! اگ��ر ادواردو آنیلی 
عاشق انقاب اسامی شد، علت آن بود که نوجوان و 
جوان انقابی ما، انسان های حقیقتا فاضل و نترسی 
چون عزیزاللهی ها و فهمیده ها بودند و امروزه روز هم 
حججی ها و ذوالفقاری ها! بی خود نیست که پشت 
کوله آن زن و مرد س��وئدی، عکس حاج قاس��م را 
می بینی و در دست شان، پرچمی منقش به تمثال 
شهدایی از جای جای جهان اسام، از جمله همین 
حجج��ی خودمان! حاا مقصودم؟! مقصود آنکه در 
این منظومه سراس��ر برد، اصا چه جایگاهی دارد 
فان حرف ظریف بهمان وزی��ر یا بهمان رئیس؟! 
گمان��م آنچ��ه نوش��تم، آب زالی بود ب��رای آنکه 

حضرات، صابونش را خود بیابند، بلکه صورت شان را 
بشویند! گفت: »چشم ها را باید شست«! ما از روزگار 
تحریم سیم خاردار به سامت گذشتیم؛ حاا که برد 
موشک های مان خواب از چشم بطالین ربوده، دچار 
یأس و ناامیدی شویم؟! برد خون حسین فهمیده و 
مهرداد عزیزاللهی ما را کارتر و ریگان و بوش بزرگ 
و بوش��ک و کلینتون و اوبام��ا و ترامپ هم حریف 
نشدند؛ بترسیم از اتهام زنی های ظریفانه خودمان؟! 
که فوقش دس��ت اندازی است؟! ان شاءاه بابت این 
متن و ای��ن جمله، م��ا را روانه محکمه نمی کنند 
اما آقای ظریف! ش��ما مثا وزیر امور خارجه مایی! 
زیبنده نیست این همه عقب باشی از تحوات دنیا! 
ما البته درک تان می کنیم! هیچ اوضاع تان تعریفی 
ندارد! فقط یک نکته! خوب ش��د دولتمردی امثال 
شما را هم دید ملت! که به عینه بفهمد با حرف و 
اپوزیسیون نمایی آن هم از جایگاه صندلی مسؤول 
موظف به خدمت، هیچ کاری تولید نمی شود! کار آن 
بود که طهرانی مقدم کرد! شما اگر مسؤول موشکی 
ما بودید، گمانم مثل برجام، همه موشک های مان 
کاغذی می شد و نهایت بردش، تا تخته سیاه مدرسه!

ادامه از صفحه اول
نف��وذ  چنی��ن  پیام��د 
آشکاری همین است که نه تنها مردم عادی یا حتی 
سمپات های 2 جریان سیاسی کشور، که بسیاری از 
نمایندگان مجلس، نخبگان وطن پرست و... نیز مکرر 
دروازه خودی را با دروازه دش��من اش��تباه گرفته و 
می گیرند. شکی نیست که مواضع برخی نخبگان در 
مجموعه مسائل مبهم متعدد پیش روی افکار عمومی 
را باید مصداق نفوذی بودن ش��خص دانست، این اما 
حتم��ا عمومیت ندارد! آنچه اکنون گس��تره جامعه 
ایرانی با آن مواجه اس��ت، ابهام است. این درست که 
راهبرد حس��ن روحانی و کاندیدای پوششی اش در 
سال 96، لولوتراشی و رقیب هراسی بود اما این حتما 
غلط اس��ت اگر کس��ی بخواهد پایه اصلی رای آوری 

مجدد آقای روحانی را همین مساله تصور کند. 
واقعیت این است که بخش مهمی از مجموعه 24 
میلیون رای دهنده به آقای روحانی، دقیقا مثل همین 
آقای حمیدرضا موثق��ی، از اتحادیه تولیدکنندگان، 
بازرگانان و صنایع تولید و بسته بندی چای کشور، در 
آن ویدئوی معروف دوربین مداربسته جلسه اعضای 
اتاق بازرگانی با محمد شریعتمداری، می پنداشتند 
روحانی می خواهد کاش��ته هایش را در دور دوم درو 
کند! کسانی که فکر می کنند غیرممکن است سال 
1400 هم 24 میلیون نفر دیگر از هموطنان عزیزمان 

فکر کنند روحانی نتوانس��ت درو کند چون داسش 
خوب تیز نبود یا بغل داسش را خش کردند، اشتباه 
بسیار بسیار خطرناکی مرتکب می شوند. قرار گرفتن 
تمام و کمال  بخش��ی از جریان موس��وم به اصولگرا 
ش��امل علی اریجانی و دوس��تانش در خدمت این 
پروژه تکراری، احتمال اصابت آن به هدف را بیشتر 
هم کرده و خواهد کرد. لذا مهم ترین راهبرد موثر در 
مقابله با این موج سنگین را باید کلیدواژه »شفافیت« 

دانست. 
باید از ش��فافیت دف��اع و آن را در تم��ام ابعاد 
مطالبه کرد. از منادیان شفافیت دفاع کرد، ولو اینکه 
نظر سیاس��ی صددرصد مخالف ما داش��ته باشند. 
موسس��اتی مانند »دیده بان شفافیت و عدالت« که 
حتی نخب��گان هم کمتر آن را می شناس��ند، باید 
مرجعی��ت فکری و خبری پی��دا کنند و اظهارنظر 
چهره های غیرش��فاف ابدا برجسته نشود و کیست 
که نداند یکی از ابهام آمیزترین مراجع فکری کنونی 
جامعه ما متاس��فانه جماعتی هستند که با عنوان 
سلبریتی از آنها یاد می شود؛ افرادی که عموما هیچ 
بعد زندگی مالی و کاری ش��ان برای مردم ش��فاف 
نیس��ت و درباره هیچ موضوع سیاس��ی- اجتماعی 
و حتی فرهنگی، غالبا هیچ س��واد تخصصی قابل 
ارائه ای ندارند. فقط خوب ش��وت می زنند یا بازیگر 
خوبی هس��تند، ولی در تمام موضوعات سیاسی- 

اجتماع��ی هم اظه��ار فضل تخصص��ی می کنند؛ 
جماعتی که پیش از این س��عید حجاریان اش��اره 
ک��رده بود غربگرایان به دلیل نارضایتی عمومی که 
ب��ه تبع عملکرد دولت و مجلس از آنها در س��طح 
جامعه وج��ود دارد، باید حرف های ش��ان را از زبان 
آنها بزنند. در دهان مردم را طبعا نمی توان بس��ت، 
بلندگوی افکار فصلی، غیرتخصصی و عموما ضدملی 
این جماعت اما می توان نش��د. بازتاب اخبار منفی 
و مثبت این افراد باید در رس��انه های جبهه انقاب 
کاما بایکوت ش��ود و حداکثر در ستون طنز به آن 
پرداخت. در حال حاض��ر اما عموما برعکس عمل 
می شود! مناظره سیدیاسر جبرائیلی و مدیرمسؤول 
روزنامه شرق در سالگرد اجرای برجام، جدی ترین 
تقابل رودررو و رسانه ای مخالفان و موافقان مصیبت 
برجام بوده است. غربگرایان به جز آن هم مکرر نشان 
داده اند در میدان منطق، حرفی برای گفتن و گمراه 
کردن سمپات های خود و افکار عمومی ندارند اما در 
فضای آبی/ قرمز، هیجانی و دنیای سلبریتی محور تا 
می توانند به تاخت می روند. خاف دولت که می تواند 
در دهان صبا آذرپی��ک را هم ببندد، در دهان این 
جماعت را اما نمی توان و نباید هم بس��ت. خواهشا 
اما بیایید بلندگو و تبلیغاتچی افکار عموما ضدملی 
آنها نباشیم تا در 1400 باز مجدد داس شان به سفره 

مردم نرسد تا یک ماه بعدش بفرمایند:  پشیمانیم!

یادداشت امروز

نگاه

یک صورت شویی محترمانه

سلبریتی ها؛ افسران جنگ ابهام

در شبکه های اجتماعی

@vatanemrooz
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گیشه

ارشاد انتصاب انتظامی به معاونت 
سینمایی را تکذیب کرد 

در پ��ی برخ��ی ش��ایعات در 
پیرامون  اجتماعی  شبکه های 
انتصاب سرپرس��ت س��ازمان 
سینمایی، رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطاع رسانی وزارت 
ارش��اد گفت انتصاب 4 مدیر جدید وزارتخانه به 
صورت همزم��ان انجام خواهد ش��د. به گزارش 
»وط��ن امروز« به نق��ل از مرکز روابط عمومی و 
اطاع رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی، 
همایون امیرزاده، رئی��س مرکز روابط عمومی و 
اطاع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با 
تاکید بر اینکه خبر هر گونه تغییر یا انتصاب جدید 
در این وزارتخانه از جمله انتصاب حسین انتظامی 
به معاونت سینمایی از طریق مرکز روابط عمومی 
و اطاع رسانی اعام می شود، افزود: در حال حاضر 
آقای دکتر صالحی به منظور شرکت در هفتمین 
همایش بین المللی فرهنگی س��ن پطرزبورگ و 
س��خنرانی در نشست تخصصی این همایش در 
مسکو به سر می برد و هیچ حکم انتصابی از سوی 
ایشان صادر نشده است. امیرزاده در پایان گفت: 
همان ط��ور که قبا و در زم��ان اباغ قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان اعام شد، 4 مدیر ارشد 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی مشمول این قانون 
هس��تند و در پایان مهلت قانونی، احکام مدیران 
جایگزی��ن به صورت همزمان ص��ادر و از طریق 
مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی اعام می شود.

»هفته سینمای مقاومت« 
در لبنان برگزار می شود

ب��ا امض��ای ی��ک تفاهمنامه، 
پانزدهمین جشنواره بین المللی 
فیل��م »مقاوم��ت« در قال��ب 
»هفته سینمای مقاومت« در 

کشور لبنان برگزار می شود.
 ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، ب��ا امضای 
تفاهمنامه ای بین محمد خزاعی دبیر جشنواره 
بین المللی فیلم »مقاومت« و شیخ علی ضاهر 
رئیس موسس��ه الرس��اات لبنان، پانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم »مقاومت« در قالب 
»هفته سینمای مقاومت« در کشور لبنان برگزار 
می ش��ود. »هفته سینمای مقاومت« در لبنان 
آغاز سلسله هفته های سینمای مقاومت در این 
دوره است که طی روزهای ۱۲ تا ۱۵ آذر ماه در 
شهر بیروت برگزار می شود. فیلم های سینمایی 
»س��رو زیر آب« ب��ه کارگردان��ی محمدعلی 
باش��ه آهنگر، »ماجرای نیمروز« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان، »امپراطور جهنم« به 
کارگردانی پرویز شیخ طادی و »تنگه ابوقریب« 
به کارگردانی بهرام توکلی از جمله فیلم هایی 
اس��ت ک��ه در »هفت��ه س��ینمای مقاومت« 
در لبن��ان ب��ه نمایش درمی آین��د. همزمان با 
برگزاری جش��نواره بین المللی »مقاومت« در 
لبنان، جمعی از س��ینماگران ایرانی نیز به این 
کشور سفر می کنند. نمایش فیلم های ایرانی، 
س��خنرانی دبیر جش��نواره فیلم »مقاومت« و 
تعدادی از س��ینماگران، برپایی جلسات نقد و 
بررسی و نشست پرسش و پاسخ با رسانه ها از 
دیگر برنامه های پیش بینی شده در این هفته 

فیلم است.

شنبه های انقاب 
به »سرود و موسیقی« رسید

کارنامه 40 س��اله انقاب اس��امی در حوزه 
»س��رود و موس��یقی« امروز در سی ویکمین 
نشس��ت ش��نبه های انقاب بررسی می شود. 
ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، س��ی ویکمین 
نشست ش��نبه های انقاب با موضوع »سرود 
و موس��یقی« و با هدف تبیین دستاوردهای 
انقاب اسامی در این حوزه، امروز )شنبه ۲۶ 
آبان( برگزار می ش��ود. در این مراسم، اساتید 
و صاحب نظرانی همچ��ون محمدعلی گلریز 
خوانن��ده س��رودهای انقابی، رض��ا مهدوی 
پژوهش��گر، مؤلف و منتقد حوزه موس��یقی و 
از پایه گذاران و مدیران هنرس��تان موس��یقی 
حوزه هنری و موسیقی دانشگاه سوره سازمان 
تبلیغات اس��امی، هوش��نگ جاوید مدیر و 
طراح نخستین جشنواره نی نوازی حوزه هنری 
و مدیر و طراح نخس��تین جشنواره هنرهای 
قرآنی وزارت ارش��اد اسامی، هادی منتظری 
نوازنده و مدرس مش��هور کمانچه در ایران و 
عضو ش��ورای شعر و موس��یقی مرکز سرود و 
موس��یقی صداوس��یما، هادی آرزم آهنگساز 
انقابی و سرپرس��ت ارکستر موسیقی سنتی 
ایران و عضو ش��ورای موس��یقی تاار وحدت 
و جم��ع دیگ��ری از کارشناس��ان و نخبگان، 
دستاوردهای 40 س��ال انقاب اسامی را در 
این حوزه، مورد بررسی قرار خواهند داد. این 
نشس��ت صبح امروز س��اعت ۹:۳0 در سالن 
جلسات معاونت س��ینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی واقع در میدان بهارستان، جنب 
ایستگاه مترو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 

برگزار می شود.

شتاب گیری فیلم ها در گیشه هفتگی 
سینمای ایران

س��ینمای  فیلم های  فروش 
ای��ران ط��ی هفته گذش��ته 
ش��تاب گرف��ت و »مغزهای 
از ۱0  زن��گ زده«  کوچ��ک 
میلی��ارد تومان عب��ور کرد. 
به گزارش فارس، سینمای ایران در هفته ای که 
گذشت، فروش نسبتاً خوبی را تجربه کرد و به 
نظر می رسد نسبت به هفته های گذشته شتاب 
بیش��تری پیدا کرده است. از بین فیلم های در 
حال اکران سینمای ایران، فیلم های »مغز های 
کوچ��ک زن��گ زده«، »لس آنجلس - ته��ران« 
و »ازانیا« توانس��تند مخاطبان بیش��تری را 
به س��مت سالن های س��ینمایی جذب کنند. 
براین اساس، تاکنون مجموع فروش فیلم های 
»مغزه��ای کوچک زن��گ زده« ۱0 میلیارد و 
۳۵0 میلیون تومان، »لس آنجلس- تهران« ۶ 
میلیارد و ۲00 میلیون تومان، »تنگه ابوقریب« 
۵ میلی��ارد و ۶۵0 میلی��ون توم��ان، »ازانیا« 
۳ میلیارد و ۱00 میلیون تومان، »هش��تگ« 
۳ میلی��ارد توم��ان، »پیش��ونی س��فید۲« ۲ 
 میلی��ارد و ۵00 میلیون تومان، »عرق س��رد« 
یک میلیارد و 870 میلیون تومان، »خانم یایا« 
یک میلی��ارد و ۱00میلیون توم��ان و »گرگ 

بازی« 700 میلیون تومان فروش داشته اند.

 بهزاد بهزادپور
»پروین« را راهی بازار کرد

انتش��ارات »کتاب نیستان« 
۲ اث��ر تازه با عنوان »پروین« 
و »ویرایش یازدهم« را روانه 
بازار کتاب ک��رد. به گزارش 
مهر، »پروی��ن« فیلمنامه ای 
اس��ت از بهزاد بهزادپور ک��ه در ژانر اجتماعی 
نوشته ش��ده و روایتی اجتماعی و گاه با تمی  
طنزآلود اس��ت. روایت مصائب زندگی دختری 
با ن��ام پروین که در ی��ک درمانگاه به فعالیت 
مشغول اس��ت و مواجهه مخاطب با زندگی او 
که به دلیل سیل پیش��امدهای مختلف دچار 
اتفاقات عجیب و دردناکی شده است. »پروین« 
با این مقدمه نه یک فیلمنامه اجتماعی انتقادی 
صرف که راوی نوعی نگاه شخصی انتقادی به 
واقعیت های اجتماعی پیرامون نویس��نده آن 
است که س��عی کرده به آن وجهی دراماتیک 
و داس��تانی نیز ببخشد و از این منظر مخاطب 
خود را به آنها حس��اس کند. کتاب نیستان از 
این هنرمن��د تاکنون آثاری چون »ش��ومن«، 
»فوق س��ری« و »امپراطور عش��ق« را منتشر 
کرده است. فیلمنامه »پروین« را کتاب نیستان 
در ۱۶4 صفحه و با قیمت ۱8 هزار تومان روانه 
بازار کرده اس��ت. کتاب »ویرایش یازدهم« نیز 
مجموع��ه ای از داس��تان های کوت��اه برگزیده 
جایزه ادبی »اُهنری« در س��ال ۱۹۹0 را شامل 
می شود که با ترجمه لیدا طرزی منتشر شده 
اس��ت. کتاب »ویرایش یازدهم« از منظر ادبی 
اثر قابل تاملی است. نمایشی از ادبیات داستانی 
آمری��کا در آغاز دهه پایانی قرن بیس��تم؛ دهه 
سرعت گرفتن انقاب های دیجیتالی و تغییرات 
لحظه ای جهان و زیست و زندگی مردم در آن و 
در این میان ادبیات تنها مرجعی است که درون 
و ذهن انسان در بستر این هجوم ثانیه به ثانیه 
و تحول و نو ش��دن آنی را به نمایش می کشد. 
مجموعه داستان »ویرایش یازدهم« با ترجمه 
لیدا طرزی در ۲44 صفحه و با قیمت ۲7 هزار 

تومان منتشر شده است.

آخرین اطاعات از پروژه جدید 
تیم برتون و دیزنی

کمپان��ی دیزنی تریلر جدیدی 
از دامب��و، فی��ل گوش بزرگ و 
محبوب خ��ود منتش��ر کرده 
اس��ت که جزئیات جدیدی از 
این داستان کاسیک و آخرین 
ساخته تیم برتون بزرگ را فاش می کند. به گزارش 
مهر به نقل از م��ووی وب، کمپانی دیزنی تریلری 
از پروژه جدید خود یعنی »دامبو« منتش��ر کرد. 
نخس��تین تیزر دامبو تابستان امسال در اینترنت 
منتشر ش��د که این بچه فیل زیبای ساخت تیم 
برتون را آماده پرواز نشان می داد، حال با این تریلر 
جدید جزئیات بیش��تری از پروژه دامبو مشخص 
شده است. دیزنی خبر ساخت دامبو را نخستین بار 
در س��ال ۲0۱4 منتش��ر کرد اما یک سال طول 
کش��ید تا وجود نام تیم برت��ون، خالق فیلم  های 
محبوبی چ��ون »آلیس در س��رزمین عجایب«، 
»ادوارد دس��ت قیچ��ی« و »چارل��ی و کارخان��ه 
شکات سازی« به عنوان کارگردان پای این قرارداد 
فاش ش��ود. فیلمنامه دامبو را ایرن کروگر نوشته 
و بازیگران��ی چون کالین ف��ارل، اوا گرین، مایکل 
کیتون و دنی دویتو در آن نقش آفرینی می کنند. 
دامبو نخستین بار در سال ۱۹4۱ بر اساس داستانی 
به قلم هلن ابرس��ون روی پرده   سینما آمد. طبق 
برنامه ریزی ها، قرار است »دامبو« ۲۹ مارس ۲0۱۹ 

)۹ فروردین ۱۳۹8( اکران شود.

محسن شهمیرزادی: تغییر یافتن ذائقه سینمایی 
مخاطب ایرانی باعث ش��ده است فیلم  های تجاری 
سینمای ایران به سمت الگوهای مشابهی حرکت 
کند؛ الگوهای مشترکی که با تاش حداقلی سود 
کانی در گیش��ه به دس��ت می آورن��د، قصه ای با 
ش��وخی   هایی از تناقض  های جامعه ایرانی به عاوه 
ترکیبی از کنایه  های جنس��ی و سیاس��ی به عاوه 
رضا عطاران، جواد عزت��ی یا حتی حمید فرخ نژاد 
و... که ترفندی تضمین ش��ده برای تسخیر گیشه 
است. برای مخاطبی هم که سینما آمدنش مساوی 
با س��پری کردن اوقات فراغت با خنده و سرگرمی 
اس��ت، این گزینه می تواند در بیابان کمدی ایران 
راضی کننده باش��د. اما این الگو برای فیلم   هایی که 
در حالت عادی نمی توانند برای مخاطب جذابیتی 
داشته باشند، باعث شده به قیمت »فریب« مخاطب 
هم که شده او را پای فیلم  های دوست نداشتنی شان 
بنشانند. فیلم   هایی که نه در فیلمنامه قوتی دارند 
و ن��ه در کارگردانی، حتی محتوای تلخ و یأس آلود 
آنها هم بر دیگر وجوه ش��ان غلب��ه دارند اما با این 
وجود تاش دارند در کنار استفاده از سلبریتی  های 
کمدی سینما و تبلیغاتی شاد و طنزآلود، مخاطب را 
برای آمدن به سینما تحریک کنند. اتفاقی که بارها 
توانس��ته روی فروش این آثار تاثیر بسزایی بگذارد 
اما مدتی اس��ت تکرار این »فریب« موجب خشم 
مخاطبان سینما از صاحبان آثار آن شده است. این 
روزها »لس آنجلس- تهران« و »خانم یایا« نه تنها 
توفیق چندانی در گیش��ه نداشتند که با تندترین 

انتقادات مردم در فضای مجازی روبه رو هستند.
Ŷ دروغ شاد برای فیلم  های تلخ

س��ال گذش��ته اکران »س��ارا و آیدا« حواشی 
بس��یاری برای این فیلم و عوامل آن به وجود آورد؛ 
حاشیه هایی که در »وطن امروز« نیز با عنوان »ترفند 
تیزرهای شاد برای فیلم  های تلخ« به آن پرداختیم. 
فیلمی اجتماعی و تلخ که تنها یک سکانس نسبتا 
ش��اد در ابتدای آن قرار داشت )سکانس دابسمش 
پگاه آهنگرانی و غزل شاکری از آهنگ مشهور حامد 
همایون(. عمده تبلیغات این فیلم تلخ و یأس آلود بر 
محور تک سکانس شاد س��ارا و آیدا بود به گونه ای 
ک��ه مخاطب غیرمطلع از قصه اصلی فیلم در نگاه 
اول تصور می کرد قرار اس��ت با یک فیلم عاشقانه 
و پرانرژی و ش��اید دخترانه روبه رو ش��ود، غافل از 
اینکه فضای کلی فیلم اساس��ا تلخ است و با آنچه 
در این تیزر نمایش داده می ش��ود، تفاوت اساسی 
دارد. اگرچه سارا و آیدا به فروش ۳ میلیاردی رسید 
اما حس تلخ فریبی که مخاطبان پس از اتمام فیلم 
حس می کردند، باعث ش��د عوامل این فیلم مورد 
س��رزنش مخاطبان قرار گیرند. اتفاقی که در فیلم 

تلخ »آذر« به تهیه کنندگی نیکی کریمی نیز تکرار 
شد و شاید تنها سکانس��ی که شخصیت اول این 
فیلم یعنی نیکی کریمی در آن می خندد، تبدیل به 
پوستر شاد این فیلم سیاه شد. آذر البته به فروش 
یک میلیاردی نیز دس��ت پیدا نک��رد اما بار دیگر 

مخاطبان را نسبت به این اثر برآشفت. 
Ŷ دردسرهای شوخی  های یک خانم اجتماعی ساز

حضور»خانم یای��ا« و »لس آنجلس- تهران« بر 
پرده سینما، بس��یاری از مخاطبان کمدی ایران را 
مش��تاق دیدن این ۲ اثر کرد. لس آنجلس - تهران 
فیلمی از تیناپاکروان اس��ت که با تیزری ش��اد و 
مرتبط با وقایع روز دنیا، پرویز پرس��تویی را پس از 
سال ها به عنوان یک بازیگر کمدی مطرح می کند. 
پاک��روان که س��ابقه ای تماما اجتماعی داش��ته  و 
حض��ورش در فیلم  ه��ای اجتماعِی تل��خ پررنگ 
بوده اس��ت، برای نخستین بار در قامت نویسنده و 
کارگردان یک فیلم کمدی برآمده است. فیلمی با 
معمول ترین فرمول کم��دی؛ پیرنگ جابه جایی و 
اش��تباه گرفتن یک آدم به جای دیگری. این فیلم 
ن��ه به جهت تفاوت مضمون فیلم و تبلیغات، بلکه 
به خاطر ضعف فراوانش بار دیگر خش��م مخاطبان 
س��ینما را برانگیخت. عم��ده اعتراض ها نه به تینا 
پاکروان، بلکه خطاب به پرویز پرس��تویی و مهناز 
افشار بود، آن هم از این جهت که چگونه در این اثر 
به مراتب ضعیف حضور پیدا کرده  اند و مخاطبان نیز 
به اعتبار این بازیگران به تماشای فیلم نشسته   اند. در 
یکی از کامنت ها ذیل پست پرویز پرستویی آمده 
بود: »سام جناب پرستویی عزیز! ازتون گله مندم. 
راستش نمی دونم چه دلیلی پشت قبول بازیگری 
در فیلم بشدت ضعیف تهران - لس آنجلس داشتید، 
ولی من به شخصه تنها و تنها به دلیل حضور شما 
پس از سال ها در یک نقش طنز و به انتظار دیدن 

اثری مثل مارمولک و مومیایی و لیلی با من است و... 
دیشب بلیت خریدم و بشدت ناراضی هستم از اینکه 
احس��اس می کنم وقت و اعص��اب و پولم رو به باد 
دادم واسه دیدن اثری که حتی ارزش ۵ دقیقه وقت 
گذاشتن هم نداره«. اعتراض ها به حدی رسید که 
عوامل فیلم از جمله این ۲  بازیگر مجبور به واکنش 
شدند، البته اس��تدال  های مشابه آنها این بود که 
مخالفت ها »سلیقه ای« است و مخالفان »شمشیر از 
رو بسته اند«. این در حالی بود که  عمده مخاطبان 
از ضعف قصه، فیلمنامه و شوخی  های فیلم ضعیف 
پاکروان برآشفته بودند. تینا پاکروان نیز انتقادات را 
به عصبانیت مردم و شرایط آب وهوایی و اقتصادی و 
سیاسی نسبت داد و گفت: »خیلی متاسفم از اینکه 
مردم ما اینقدر حال شان خوب نیست و اینقدر فکر 
می کنند ما از خودشان نیستیم. در شرایط، دوران 
تاریخ��ی و موقعیتی زندگی می کنیم که به لحاظ 
اقتصادی، سیاست بین المللی و اجتماعی فشار روی 
همه ما خیلی زیاد است. ما در تحریم های بین المللی 
در شرایطی ویژه هستیم، در شرایطی که اان قرار 
اس��ت بعضی از اقام اساسی کوپنی شوند، بنزین 
گران شود و از همه لحاظ فشار روی مان است. دار 

و طا باا رفته، وضع معیشت مردم سخت شده«.
Ŷ »هیچ« بهتر از »یایا«

اما اثر  جدید عبدالرضا کاهانی، یعنی »خانم یایا« 
شرایطی متفاوت داشت. کارگردان فیلم   هایی چون 
»هیچ«، »بی خود و بی جهت« و... رضا عطاران را به 
همراه حمید فرخ نژاد و امین حیایی بازیگران فیلمی 
ساخته که در »پاتایا« روایت می شود          . فیلمی که در 
آن آدم   هایی با عقاید سنتی به پاتایا رفته و در آنجا با 
تناقض   هایی روبه رو می شوند. نه تنها ایده یک خطی 
فیلمنامه »خانم یایا« بلکه تیزرهای تبلیغاتی این 
فیلم نیز طنزآلود است اما از آنجایی که فیلم کاهانی 

در جشنواره فجر و سایر جشنواره  های سینمایی نیز 
اکران نداشت، هیچ پیش فرضی از جانب منتقدان و 
اهالی رسانه نسبت به این فیلم نبود و تقریبا همه 
اذعان داشتند که کاهانی فیلمی کمدی را با بازی 
عطاران و فرخ نژاد جلوی دوربین برده است. بعد از 
تجربه پرفروش چند روز اول، مخاطبان عصبانی      تر از 
همیشه به صفحات مجازی عوامل این فیلم تاختند. 
حمید فرخ نژاد در واکنش به انتقادات پیرامون این 
فیلم در پس��تی با بیان اینکه مخاطبان نسبت به 
او نباید انتقادی داش��ته باشند، نوشت: »همانگونه 
که از طرف تهیه کنندگان محترم عنوان شده این 
فیلم وجاهت طنز ندارد ولی متاسفانه به دلیل نوع 
تبلیغات توقع یک فیلم طنز برای مخاطب به وجود 
آمده که متاس��فانه موجبات عدم رضایت بعضی از 
تماش��اگران رو به وجود آورده، ازمه تاکید مجدد 
کنم این فیلم طنز نیست و منم تهیه کننده فیلم 

نیستم و لطفا به جون من غر نزنید«. 
Ŷ !بازیگران و ضربه به اعتباری که بود

در این باره اما مساله فقط ترفند تیزر شاد برای 
فیلم معمولی کاهانی نیست، بلکه این بار هم ضعف 
ساختاری »خانم یایا« پشت سلبریتی  های پرفروش 
پنهان ش��ده و مخاطبان تنها وقتی متوجه ضعف 
این فیلم می شوند که از سالن سینما بیرون آیند. 
از همین رو این فیلم نیز مانند لس آنجلس- تهران 
پس از تجربه یکی، دو روز پرفروش، روندی نزولی 
را در گیشه تجربه کرد. مهم تر از آن اعتباری است 
که مخاطب سینما برای بازیگرانی چون رضا عطاران 
قائل می شد. اعتباری که کم می شود و اعتمادی که 
از بین می رود. سیدضیاءهاشمی، رئیس هیات مدیره 
شورای عالی تهیه کنندگان نیز در همین باره اظهار 
داش��ت: »در بی��ن کمدی های اکران ش��ده فیلم 
سینمایی »خانم یایا« ساخته عبدالرضا کاهانی برای 
بسیاری سوال برانگیز است، این نکته را باید گوشزد 
کنم کارگردان اثر تاکید دارد که فیلم کمدی نیست 
اما از س��تارگان آثار کمدی برای بازی در این فیلم 
استفاده کرده است. اینکه بازیگران تشخیص دادند 
خ��ود را در عرصه دیگری مح��ک بزنند و در بوته 
نقد مخاطب قرار دهند امری اس��ت که باید خود 
پاسخگو باشند اما مخاطب به دلیل حضور بازیگران 
مطرح سینمای کمدی وارد سالن می شود و فیلم 
دلخ��واه خود را نمی یابد. به نظ��رم در وهله اول به 
سابقه و برند بازیگران کمدی این فیلم لطمه می زند 
و در درجه بعدی فیلمساز مورد نقد قرار می گیرد، 
زیرا بازیگران هستند که نقش را خوانده و انتخاب 
کرده اند و به دلیل حضور بازیگران، مخاطب فیلم را 
انتخاب کرده و اینجاست که قضاوت مخاطب نسبت 

به بازیگران این عرصه تغییر می کند«.

 گروه فرهنگ و هنر: مرحوم عامه 
سیدعلی قاضی همان سیدالعرفایی 
است که این روزها خیلی ها را به بهانه الگو گرفتن از 
عرفان و سیر و سلوکش گرد هم آورده است. تا همین 
۳0 و اندی سال پیش چراغ زندگی زمینی اش در این 
پهنه گیتی روش��ن بود و حاا ی��اد و نامش در جوار 
بارگاه علی بن موس��ی الرضا)ع( و در خاطر زائران و 
مجاوران مشتاق عرفان متبلور شده است. به گزارش 
»وطن امروز«، صبح پنجشنبه ۲4 آبان مشهد میزبان 
فرهیختگانی از سراسر کش��ور، اهالی هنر و رسانه و 
فعاان فرهنگی و اجتماعی بود. گرد هم آمده بودند 
تا از گمشده این روزهای نسل جوان بگویند؛ عرفان 
و الگویی عارف برای نسل جوان امروزی. امیرحسین 
بانکی پور، عضو شورای عالی انقاب فرهنگی در این 
نشست غفلت نس��بت به مباحث توحیدی را غفلت 

بزرگی عنوان کرد به طوری که نسل امروز نسبت به 
این مباحث عطش شدیدی دارد. به اعتقاد او، سیره 
عملی و رفتاری عامه س��یدعلی قاضی می تواند به 
عنوان الگویی موفق برای نس��ل جوان معرفی شود و 
برای نفوذ به نس��ل جوان باید ب��ا زبان توحید با آنها 
سخن گفت. بسیاری از مش��کات جامعه به خاطر 
دوری از توحی��د اس��ت در حالی که توحید افعالی و 
نظری عامه قاضی می تواند راهگشای مشکات باشد. 
محمد ش��جاعی، مدیر موسس��ه فرهنگی منتظران 
منجی)عج( و از میهمانان این نشست بر این باور است 
که کار فرهنگی بس��یاری در  جامعه انجام می شود 

اما نتیجه مطلوبی ندارد. او ش��ادی و نشاط را ازمه 
ایمان می داند و برای اثرگذاری بر نس��ل جوان زبان 
هن��ر را مهم می داند. محمدزاده، مدیر ش��بکه قرآن 
در ای��ن جمع فرهیختگانی از صنعت فیلمس��ازی و 
قهرمان سازی می گوید؛ از قهرمانان ساختگی غرب و 
از کم پرداختن به قهرمانان واقعی ایران زمین. او معتقد 
است آیت اه قاضی در همه ابعاد ظرفیت برنامه سازی 
را دارد و پرداختن به چنین اشخاصی از وظایف رسانه 
است. ابوالقاس��م طالبی، کارگردان فیلم »یتیم خانه 
ایران« نیز  معتقد اس��ت باید با ش��عر، تصویر، فیلم، 
بیان زیبا و حاات زیبا با جوان امروز و به زبان امروز 

با او سخن گفت. حجت ااسام والمسلمین وکیلی، 
نویس��نده و پژوهشگر مدعو در این مراسم به معرفی 
شاخصه های مکتب عرفانی نجف می پردازد. او توحید 
و وایت را از شاخصه های این مکتب عنوان می کند و 
مساله سوم در طریقه آیت اه قاضی را مساله عشق و 
محبت می داند. می گوید مساله محوری چهارم طریقه 
معرفت النفس اس��ت و مس��اله پنجم التزام کامل به 
شریعت است و مساله ششم جمع بین ظاهر و باطن 
است که عرفان مرحوم قاضی و شاگردانش یک عرفان 
گوشه گیری از اجتماع نیست و کاما قابل الگوسازی 
است. آیت اه صدیقی هم رستگاری را رسیدن به قله 
و عبور از موانع می داند و می گوید تا هنگامی که انسان 
خود را پاک نکند به کمال نمی رسد و انسان باید موانع 
بزرگی همچون نفس اماره که بین خود و خداست را 

کنار بزند تا به مدارج عالی برسد.

سینما
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میاد حبیبی: اس��مش »اکبر« 
بود، از آن اکبرهای واقعی. ساکن 
یکی از روس��تاهای دورافتاده ایام محروم. شغل 
زیبایی داشت. کشاورزی می کرد و در کنارش به 
کارهای زیادی مشغول بود. قد متوسطی داشت اما 
دستش به خیلی جاها می رسید. پینه پیشانی اش 
ب��ا آدم حرف م��ی زد. انحنای کم��رش از روزگار 
سختش حکایت داشت. دستان زبر و پینه بسته اش 
بوی گندم، برکت و نور می داد. او این حجم از صبر، 

استقامت و امید را از کجا آورده بود؟
وقتی مستند »روزگار اکبر« را دیدم، خون در 
رگ هایم یخ زد و عرق سرد خجالت روی پیشانی ام 
نشست. در روزگاری که داان های ذهن و ضمیر 
جامعه پر از ناامیدی و افسردگی است و غالباً همه 
سعی می کنند از پیش بازنده باشند، اکبرآقا آدم را 
می کشاند پای میز محاکمه. جرم ما این است که 
هیچ وقت اکبر آقاها را جدی نگرفته ایم، پیدایشان 
نکرده ایم، تحویل شان نگرفته ایم، نشناختیم شان 
و از همه بدتر طردش��ان کرده ایم. همان قدر که 
سانسورچی ها در القای ناخوشی و ناکامی موفقند، 

ما هم در پاسداشت و بازتولید اکبرآقاها منفعلیم.
اکبر آقا عجب آداب خوشی برای زندگی دارد. 
انگار لباس امید را تک سایز به تن او دوخته اند. نه؛ 
روزگار اکبر روزگار ما نیست. روزگار او فرسنگ ها 
ب��ا روزگار ما فاصل��ه دارد. او اه��ل این مختصات 
مکانی و زمانی نیست. اگرچه اوضاع زندگی اش با 
شرایط ایده آل فاصله داش��ت اما هرگز اجازه نداد 
سایه ناامیدی و رخوت آسمان زندگی اش را تاریک 

کن��د! اکبرآقا ب��ا وجود تمام 
کسالت ها و بیماری ها، کانون 
رف��ع کاس��تی ها و کمبودها 
و مش��کات پیرامونش بود. 
سازمان ها و س��اختارها را به 
خدمت می گرفت تا موانع را 

مرتفع کند. او در روستایشان نه دهیار بود نه شورا 
اما خودش را به صورت پیش فرض مسؤول برطرف 
کردن مش��کات مردم  می دانست. انقابی گری 
دقیق��ا ذیل همی��ن گفتمان معن��ا و مفهوم پیدا 
می کند یعنی کاس��تن و برطرف کردن مشکات 
مردم. اگر پانی که اکبر آقا می گوید »مادرزاد نابینا 
هس��تم« را از مستند جدا کنند، قطعا هیچ کس 
متوجه نخواهد ش��د که او از نعمت دیدن محروم 
است، البته به ظاهر! او حتی موقع راه رفتن، برای 
پیدا کردن مس��یر طوری عصایش را با صابت به 
زمین می کوبید که کس��ی ذره ای سستی و تزلزل 
در وجودش احس��اس نمی کرد. روستای ش��ان در 
سراش��یبی بود. مردم روستا شرایط مناسبی برای 
زندگی نداش��تند؛ ح��اا باورت می ش��ود اکبر آقا 
آنقدر رفته و آمده بود تا توانس��ته بود محل روستا 
را جابه جا کند و در یک منطقه هموار و مناس��ب، 
روستایش��ان را از نو بس��ازد؟! بگذریم؛ با اهل فرار 
نباید از این دست مسائل دردسربرانگیز مطرح کرد! 

اکبر آقا س��رطان هم داشت. 
با وجود اینکه شیمی درمانی 
زندگ��ی اش را دچ��ار اخال 
ش��دیدی ک��رده بود ام��ا او 
س��خت تر و نش��کن تر از این 
حرف ه��ا بود ک��ه بخواهد به 
خاطر بیماری همه چیز را تمام شده بداند. ننشست 
گوشه خانه و زانوی غم بغل بگیرد تا دیگران برای 
ادام��ه زندگی به او انگی��زه بدهند! خیالت راحت؛ 
هیچ وقت قهرمان ها اس��یر سرنوشت نمی شوند و 
محتاج لطف این و آن نمی مانند. شیمی درمانی و 
داروهایی که به خ��وردش دادند بعد از چند وقت 
باعث ش��د کلیه چپش را از دست بدهد. اینگونه 
اس��ت. هر که در این بزم مقرب تر اس��ت، این هم 
ج��ام بایی دیگر. اما اکبر آقا بیش از پیش راضی 
است به رضای خدا. بعد از مدتی به خاطر سنگینی 
کار، اسیر دیسک کمر شد اما باز هم از پا درنیامد. 
با آن تن پرتوان و روحیه غیرتمند، لوله کشی کرد 
و برای نجات مردم از خشکسالی آب به روستا آورد 
و زندگ��ی اهالی را رونق داد. صدها هکتار زمین را 
زیر گندم برد، دامداری کرد و مرغداری راه انداخت 
و دس��ت جوانان روس��تا را بند کار کرد. آیا کسی 
می تواند مانند او به ای��ن زیبایی واژه های زندگی، 
امید و غیرت را هجی کند؟!  ای کاش لغت نامه ای 

بود ک��ه هرگاه کلم��ه »قهرمان« را جس��ت وجو 
می کن��ی، نام امثال »اکب��ر محمدزاده«ها را به ما 
نش��ان بدهد.  ای کاش خدا ب��ه زاویه دوربین ها و 
جوهر قلم ها برکتی بدهد تا بتوانند این اسطوره های 
بی بدیل این خاک پاک پرگه��ر را بیابند و آنها را 

برای مردم ماندگار کنند.
اکبر آقا یک هفته ای می ش��ود که رفته است. 
یک هفته اس��ت ک��ه اهالی روس��تای لرینی و ۵ 
فرزند و همس��رش دیگر صدای اذانش را از مناره 
مسجدی که خودش با کمک اهالی روستا ساخته 
بود، نمی شنوند. اکبر آقا یک هفته است که دیگر 
خاطره ش��ده است. دست مریزاد به قدرت باقری 
که قدرتمندان��ه در انتخ��اب قهرمانش متفاوت 
عمل کرد و ما را با دنیای ش��ورانگیز اکبرآقا گره 
زد... پاس نداش��تن اکبرآقاها رستگاری جامعه ما 
را غیرممک��ن می کند. افس��وس که هنوز جامعه 
ما قدر قهرمانان زنده را نمی داند... گفتنی اس��ت 
»روزگار اکبر« مس��تندی ب��ه کارگردانی قدرت 
باقری است که در هفتمین جشنواره مردمی فیلم 
عم��ار به نمایش درآمد و به  خاطر س��وژه جذاب 
خود ه��م در اکران های مردمی این جش��نواره و 
هم در رس��انه ملی، با استقبال خوبی مواجه شد. 
حاج اکبر محمدزاده، قهرمان این مستند، با وجود 
نابینایی، نداش��تن یک کلیه و مبارزه با سرطان، 
شخصی فعال در روستا بوده و با همت، پشتکار و 
پیگیری هایش مشکات روستا را هم حل و فصل 
می کرده است. حاج اکبر مدتی پیش، بعد از اربعین 

حسینی درگذشت.

نگاهی به مستند »روزگار اکبر« اثر برگزیده هفتمین جشنواره فیلم عمار

قهرمانی های یک مرد بی ادعا
نگاه

رویداد

جشنواره مقاومت

سینمای جهان

درباره اعتراض مردم به آثار پرستاره ای که نه فیلم هستند نه کمدی

مخاطبان عصبانی و دروغی به نام کمدی!

گزارش »وطن امروز« از نشست و همایش شناخت الگوی جوان امروزی در  آیین بزرگداشت عامه قاضی

عامه قاضی، الگوی حقیقی عرفان برای جوان امروز

موسیقی

کتاب
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کیوسک
مارکا
صف

موندودپورتیوو
در آستانه حذف

اسپورت
تحقیر

میرور
احترام به رونی

کونکاکاف منطقه محبوب کی روش! 
تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه ش��ب در 
دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی ترینیداد 
و توباگو رفت و در پایان موفق شد با تک گل 
کریم انصاری فرد به برتری برسد. این نتیجه 
در حال��ی رقم خورد ک��ه کارلوس کی روش 
سومین بازی خود به عنوان سرمربی تیم ملی 
ایران را در براب��ر تیم های منطقه کونکاکاف 
انج��ام داد ک��ه نتیج��ه آن به دس��ت آمدن 
س��ومین پیروزی بود. کی روش پیش از این 
تیم های ترینیداد و توباگو و همچنین پاناما را 
شکس��ت داده بود و حاا این اتفاق در تهران 
و در ورزش��گاه آزادی هم رخ داد. انصاری فرد 
هم بعد از حاج صفی و نکونام سومین بازیکن 
ایران��ی ش��د که ب��ه ترینی��داد و توباگو گل 
می زند. کریم حاا به هم��راه دژاگه و بعد از 
رضا قوچان نژاد 6 گله، با 4 گل بهترین گلزن 
به تیم های منطقه  آمریکای شمالی و مرکزی 

است.

توهین اورن به تیم ملی اسپانیا
و راموس

مداف��ع تیم ملی کرواس��ی، ب��ه بازیکن و 
تیم ملی اس��پانیا توهین کرد. به نقل از آ.اس، 
دیان اورن پس از پیروزی 3 بر 2 کرواس��ی 
مقابل اس��پانیا در لیگ ملت های اروپا دوباره 
جن��گ لفظی اش را با س��رخیو راموس آغاز و 
ب��ه این بازیکن و اروخا توهی��ن کرد. مدافع 
کروات لیورپول که هن��وز حرکت راموس در 
فین��ال لیگ قهرمان��ان اروپا را ک��ه منجر به 
آس��یب دیدگی محم��د صاح ش��د فراموش 
نکرده است، از طریق ایو اینستاگرام با حالت 
تمسخر به مدافع اسپانیایی گفت: ضربه خوبی 
ب��ه ت��و زدم. ها، ه��ا! 2-3! ح��اا بیا صحبت 
کن،  ای دوس��ت. دوست! شما پانداهای ترسو 
هستید. )او به صورت غیرمستقیم به تیم ملی 

اسپانیا اشاره کرد.(
مدافع لیورپول با اش��اره به نشان کرواسی 
گفت: تنها این نشان شایسته است. اکنون باید 
انگلیس را شکست دهیم و مانند سروران گروه 

را ترک کنیم )صعود به دور بعد(.
عاوه بر این اورن عکس��ی از جریان بازی 
پنجشنبه ش��ب در صفحه شخصی اش منتشر 
کرد که نش��ان می داد پس از ضربه آرنج به سر 
راموس در حال ضربه زدن به توپ اس��ت. )در 
این تصویر به نظر می رسد راموس از این ضربه 
احساس درد می کند.( او زیر عکس نوشت: روز 

بخیر کرواسی.

صعود فدرر
به نیمه نهایی تور ATP لندن

تنیس��ور سوییس��ی با پیروزی برابر کوین 
اندرس��ون توانس��ت به مرحله نیمه نهایی تور 

ATP لندن صعود کند.
روز پنجم فینال تور ATP لندن با برگزاری 
2 دیدار به پایان رسید. در مهم ترین بازی راجر 
فدرر به مصاف کوین اندرسون رفت و 2 بر صفر 

پیروز شد.
تنیسور سوییس��ی در ست نخست 6 بر 4 
پیروز ش��د و س��ت دوم را با نتیجه 6 بر 3 به 
نفع خود به پایان رساند. مرد شماره 3 جهان به 
عنوان صدرنشین گروه خود به نیمه نهایی صعود 
کرد. اندرسون نیز با 2 پیروزی در رتبه دوم قرار 

گرفت و به جمع 4 تنیسور برتر راه یافت.
پیش از این دیدار دومینیک تیم به مصاف 
کی نیش��یکوری رفت و حری��ف ژاپنی    اش را 
شکس��ت داد. با این حال نتوانست به دور بعد 

صعود کند.

اعتراف دوناروما درباره رویارویی 
با رونالدو

دروازه ب��ان ایتالیای��ی می��ان تقابل��ش با 
مهاج��م یوونت��وس را هیجان انگی��ز خوان��د. 
دروازه بان ایتالیایی در مصاحبه با رأی اسپورت 
از رویارویی اش با س��تاره یوونت��وس گفت. او 
اظه��ار کرد: خیلی هیجان انگیز بود. همیش��ه 
در پلی استیش��ن برابر رونالدو ب��ازی می کنم. 
چیزی به او نگفتم چون خجالت زده شده بودم. 

بازیکنان بزرگ باعث پیشرفتت می شوند.
در دیدار یک شنبه شب یوونتوس و میان، 
گونس��الو ایگوآین به خاطر اخراجش در مرکز 
توجه قرار گرف��ت. دروازه بان میان درباره این 
اتفاق گفت: ایگوآین پسر خوبی است و پس از 
آن اتفاق از ما و رس��انه ها عذرخواهی کرد. این 
بازی مهمی ب��رای او بود. باید درک کرد که او 
مرتکب یک اشتباه شده اس��ت و دوباره تکرار 
نخواهد کرد. ایگوآین ب��ا داور هم صحبت و از 
او عذرخواهی کرد. جنارو گتوسو چیزی نگفت. 

ایگوآین خیلی پشیمان بود.

پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر ترینیداد
خداحافظی با حضور وزیر

تیم مل��ی فوتبال ایران ک��ه آخرین دیدار 
خود قبل از حضور در جام ملت  های آسیا را 
در تهران برگزار کرد، در حالی برابر ترینیداد 
به برتری رس��ید که وزیر ورزش در ورزشگاه 
حضور داشت. دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال 
ایران برابر ترینیداد و توباگو س��اعت ۱۸ روز 
پنجش��نبه در ورزش��گاه آزادی آغاز شد و با 
برتری یک بر صفر ایران به پایان رسید. کریم 
انصاری ف��رد در دقیقه ۵۰ برای ایران گل زد. 
ترکیب تیم ملی عبارت بود از: سیدحس��ین 
حس��ینی، روزب��ه چش��می، محمدحس��ین 
کنعان��ی زادگان، وری��ا غف��وری )۷6 رامین 
رضاییان(، احسان حاج صفی، احمد نوراللهی، 
مسعود ش��جاعی )۵۹ اشکان دژاگه(، مهدی 
تراب��ی )۵۰ صادق محرم��ی(، وحید امیری 
)۵۹ امی��د ابراهیم��ی(، کاوه رضایی و کریم 
انصاری ف��رد )۷6 علی قل��ی زاده(. نیمه اول 
این دی��دار با چند حمله تی��م میهمان آغاز 
ش��د که البته خطر جدی روی دروازه ایران 
ایجاد نکرد. با این حال ملی پوشان کشورمان 
در دقایق بعدی موقعیت   هایی را روی دروازه 
حری��ف ایجاد کردن��د اما نتوانس��تند از این 
موقعیت ه��ا برای رس��یدن به گل اس��تفاده 
کنن��د. در دقیقه 3۰ این دی��دار مدافع تیم 
حری��ف روی مهدی تراب��ی مرتکب خطای 
پنالتی ش��د و کریم انصاری فرد پش��ت توپ 
ایس��تاد و ضربه    اش را زمینی به وسط دروازه 
زد که دروازه بان حریف آن را برگش��ت داد و 
توپ برگش��تی را انصاری فرد به باای دروازه 

زد.
در اکث��ر دقایق نیمه اول بازیکنان 2 تیم 
رو به خشونت آوردند و حتی یک بار درگیری 
ش��دیدی بین بازیکنان ایجاد ش��د. بهترین 
فرصت ترینیداد هم در دقیقه آخر نیمه اول 
رق��م خورد که مهاجم حریف در آس��تانه باز 

کردن دروازه ایران توپ را به باا زد.
نیم��ه دوم ب��ا ش��روعی متف��اوت همراه 
بود. ملی پوش��ان ایران ک��ه در نیمه اول هم 
می توانس��تند دروازه حری��ف را ب��از کنند، 
بااخره در دقیقه ۵۰ توسط کریم انصاری فرد 
به گل برتری دست پیدا کردند. کریم که در 
نیمه اول یک پنالتی را خراب کرده بود، توپ 
ارسالی غفوری را پشت محوطه جریمه مهار 
کرد و با حرکت در عرض ش��وت محکمی به 

سمت دروازه زد که توپ به گل تبدیل شد.
در ادام��ه 2 تیم نمایش پایاپایی داش��تند 
و هر چن��د صاحب موقعیت   هایی ش��دند اما 
نتوانس��تند دروازه ها را ب��از کنند. تیم ملی در 
دقای��ق آخر می توانس��ت روی پ��اس خوب 
قلی زاده و ضربه رامی��ن رضاییان به گل دوم 
برس��د اما ضربه این بازیکن ب��ه تیر برخورد 
کرد و به بیرون رفت. مسعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوان��ان به همراه مهدی تاج، رئیس 
فدراس��یون فوتبال ای��ن دی��دار را از نزدیک 
تماشا کردند. تیم ملی فوتبال ایران بعد از این 
دیدار راهی قطر خواهد ش��د ت��ا روز 2۹ آبان 
در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی ونزوئا 
برود. ملی پوشان کشورمان اردوی بعدی خود 
را نزدیک جام ملت  های آس��یا برگزار خواهند 
ک��رد و در آخری��ن دیدار تدارکات��ی روز ۱۰ 
دی ماه در قطر به مصاف تیم ملی این کش��ور 
خواهند رفت. شاگردان کارلوس کی روش در 
جام ملت  های آسیا با تیم  های ویتنام، یمن و 
عراق همگروه هستند. این رقابت ها از دی ماه و 

به میزبانی امارات آغاز خواهد شد.
Ŷ درخشش نوراللهی

ب��ازی با ترینی��داد و توباگو محک خوبی 
برای آزمایش پس��ران جوان تر و کم تجربه تر 
کارلوس کی روش بود. یک��ی از این جوان ها 
که برای نخستین بار در ترکیب اصلی تیم ملی 
قرار گرفت، احمد نوراللهی بود. ستاره جوان 
پرس��پولیس، با وجود اینکه نخستین تجربه 
ملی اش را پشت س��ر می گذاش��ت، بخوبی از 
پس ای��ن امتحان برآمد و نمایش��ی دلپذیر 
و چش��م نواز ارائ��ه داد. او در میانه میدان از 
عهده جنگ با هافبک های تنومند و فیزیکی 
حریف برآمد و بارها مانع شکل   گیری حمات 
آنها ش��د. در یک صحنه در نیم��ه اول او 2 
بار فوق الع��اده کار کرد. ابتدا توپی  لو رفته را 
با جنگندگ��ی از هافبک حریف گرفت و بعد 
از اینک��ه یکی از همبازیان��ش توپ را لو داد، 
ضدحمل��ه خطرناک ترینیداد را با قطع پاس 
آخ��ر در روی خط محوط��ه جریمه خودی 
ناکام گذاش��ت. نوراللهی با این نمایش خیال 
کارلوس کی روش را از مصدومیت و ناآمادگی 
احتمالی س��عید عزت اللهی راح��ت کرد. او 
با حف��ظ همی��ن آمادگی می توان��د یکی از 
مهره های فیک��س تیم ملی در جام ملت های 

آسیا باشد.

گزارش اخبار

به کارگی��ری  من��ع  قان��ون  ک��ه  روزی  از   
بازنشس��تگان به تصویب رسید و پس از آن اباغ 
ش��د، مش��خص ب��ود مهم ترین فدراس��یونی که 
پیرام��ون آن اتفاق��ات ریز و درش��تی رخ خواهد 
داد، فدراس��یون فوتبال اس��ت که در گذشته نیز 
یک بار س��ابقه دخالت دولت و تعلیق را داش��ت. 
از همان روزهای ابتدایی مس��ؤوان فدراس��یون 
فوتب��ال رایزنی ها برای ماندن در مسؤولیت ش��ان 
را آغاز کردند و نشس��ت هایی را هم با مس��ؤوان 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین المللی 
فوتبال برگزار کردند. هر چند عنوان ش��د س��فر 
مهدی تاج به سوییس و دیدار با جیانی اینفانتینو 
ربطی به موضوع بازنشس��تگی رئی��س و اعضای 
هیات رئیس��ه این فدراس��یون ندارد ام��ا اتفاقات 
اخیر و ارس��ال نامه از سوی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نشان داد مذاکراتی هم در همین باره انجام 
شده است. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در 
حالی راهی تهران شد تا فینال لیگ قهرمانان آسیا 
بین تیم های کاشیما و پرسپولیس را در ورزشگاه 
آزادی تماش��ا کند که برخی تصور می کردند وی 
با دعوت مسؤوان باش��گاه پرسپولیس به تهران 
س��فر کرده اس��ت اما یک مقام مس��ؤول به مهر 
اعام کرد وی خودش تصمیم به حضور در ایران 
گرفته است. اینفانتینو در این سفر حمایت ویژه ای 
از فدراسیون فوتبال داش��ت اما اظهاراتش اجازه 
پخش پیدا نکرد. نامه ای که از سوی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا برای مس��ؤوان ورزش ایران ارسال 
ش��د، تا حدودی مسؤوان وزارت ورزش را به فکر 
ف��رو برد که آیا این تهدید به تعلیق واقعی اس��ت 
یا اینکه با درخواس��ت برخی عوامل ایرانی چنین 

نامه ای ارسال شده اس��ت تا آنها را مقابل مهدی 
تاج و یاران بازنشس��ته اش وادار به عقب نش��ینی 
کند. چند روز بعد اما مش��خص ش��د این نامه از 
سوی مسؤوان کنفدراسیون آسیا ارسال شده اما 
از عوامل داخلی هم اخب��اری در اختیار آنها قرار 

داده شده است.
Ŷ نامه هایی که بی جواب ماند

فدراسیون فوتبال که خود را نهادی غیردولتی 
می دانس��ت و مهدی تاج و یاران بازنشس��ته اش 
می خواس��تند با همین حربه در مسؤولیت شان 
باقی بمانند، در نامه هایی که برای وزارت ورزش 
و ش��خص مس��عود س��لطانی فر ارس��ال کردند 
خواس��تار تعیین تکلیف نهایی شدند. آنها در این 
نامه ها از وزارت ورزش خواس��تند مشخص کند 
فدراسیون فوتبال نهاد دولتی است یا غیردولتی. 
به گفته یک مقام مسؤول در فدراسیون فوتبال، 
مهدی تاج 4 نامه برای وزارت ورزش ارسال کرد 
تا اظهارنظر رسمی این وزارتخانه را داشته باشد 

اما همه نامه ها بدون پاسخ ماند.
Ŷ آغاز مذاکرات جدی برای تعیین تکلیف

بع��د از اتفاق��ات اخی��ر و با توجه ب��ه نزدیک 
شدن پایان مهلت تعیین ش��ده برای ترک پست 
افراد بازنشس��ته، نشس��ت ها برای تعیین تکلیف 
مهدی تاج و بازنشس��ته های فدراس��یون فوتبال 
آغاز ش��د. ابتدا مهدی تاج در نشستی با سیدرضا 
صالحی امیری مس��ائل و اتفاق��ات فوتبال را مرور 
کردند اما از جلسه اول تصمیم خاصی بیرون نیامد 
و مقرر شد در نشست مشترکی با حضور مسعود 
سلطانی فر، راهکارهای خارج شدن فوتبال از این 

مشکل بررسی شود.

Ŷ نشست اول بدون تصمیم خاص
روز چهارش��نبه نخس��تین نشست سه جانبه 
مهدی تاج، س��یدرضا صالحی امیری و مس��عود 
س��لطانی فر برگزار ش��د و پس از چند س��اعت 
بررسی شرایط فوتبال و راه حل های حل مشکل 
بازنشستگی مهدی تاج، سه راه بیشتر از بقیه مد 
نظر قرار گرفت اما نخستین و بهترین راه حل آن 
نیازمند استعام از یک نهاد حقوقی بود که قرار 
شد پس از این استعام در نشست روز پنجشنبه 
تصمی��م نهایی در ای��ن باره گرفته ش��ود. ورود 
مس��ؤوان ورزش به ماجرای فدراسیون فوتبال 
زمانی جدی تر ش��د که آنها متوجه ش��دند فیفا 
و ش��خص اینفانتین��و در جریان کام��ل اتفاقات 
داخل هس��تند و در صحبت ها و اظهارنظرهایی 
که داشته غیرمس��تقیم تاکید کرده بود هرگونه 
دخالت در امور فدراس��یون فوتبال با تعلیق این 
فدراس��یون همراه خواهد ش��د. به همین خاطر 
مس��ؤوان به فکر راه حلی افتادند که هم بتوانند 
پاسخ قانع کننده ای برای فیفا داشته باشند و هم 

اینکه به قانون داخلی کشور احترام بگذارند.
Ŷ تاج در چه شرایطی ماندنی شد؟

نشست روز پنجشنبه اما تکلیف مهدی تاج را 
مش��خص کرد. در حالی که 3 گزینه پیش روی 
مسؤوان بود تا درباره بازنشسته های فدراسیون 
فوتبال تصمیم نهایی اتخاذ شود، در نهایت مقرر 
ش��د مهدی تاج با اس��تفاده از م��اده 6۰ قانون 
خدمات رس��انی به ایثارگران، مس��ؤولیت قبلی 
خود در فوادمبارکه س��پاهان، بازگش��ت به کار 
ش��ود و از این طریق برای یک ب��ار از این قانون 
اس��تفاده کند. با اس��تفاده از این قان��ون تاج در 

فدراس��یون فوتبال ماندگار و مقرر شد روزهای 
ابتدایی هفته آین��ده نامه نگاری های اداری برای 

نهایی شدن این موضوع انجام شود.
Ŷ دبیرکل و 5 عضو هیأت رئیسه باید بروند

مشکل بازنشس��ته های فدراسیون فوتبال تنها 
مربوط به مهدی تاج نبود و ۵ عضو هیات رئیس��ه 
این فدراس��یون نیز به دلیل بازنشس��ته بودن باید 
مس��ؤولیت خود را ترک کنند. محمدرضا ساکت 
دبیرکل فدراس��یون فوتبال، عبدالکاظم طالقانی، 
حیدر بهاروند، محمود اسامیان، فریدون اصفهانیان 
و علی کفاش��یان اعضای هیات رئیس��ه فدراسیون 

فوتبال به دلیل بازنشسته بودن باید استعفا کنند.
Ŷ مجمع تکلیف همه را مشخص می کند

بر اساس تصمیماتی که در نشست سه جانبه 
اتخاذ ش��ده، مق��رر اس��ت مجمع فدراس��یون 
فوتب��ال تا قبل از ۱۵ آذر تش��کیل ش��ود و طی 
آن اعضای بازنشس��ته فدراسیون استعفای خود 
را از مسؤولیت های شان اعام کنند و جانشینان 
آنها در همان نشس��ت معرفی و انتخاب ش��وند. 
این بازنشس��ته ها در حالی فدراس��یون را ترک 
خواهند کرد که مهدی تاج همچنان به فعالیتش 
ادامه خواهد داد. یکی از مواردی که باعث ش��د 
مس��ؤوان ورزش کش��ور درباره مه��دی تاج با 
مماش��ات خاصی برخورد کنن��د، در پیش بودن 
رقابت ه��ای جام ملت های آس��یا ب��ود. تیم ملی 
فوتبال ایران در رقابت های جام جهانی توانس��ته 
ب��ود با نتایج قابل قبول باعث خوش��حالی مردم 
شود و همین امر مسؤوان ورزش را بر آن داشت 
ب��ه هر طریق ممکن زمینه مان��دن تاج را فراهم 

کنند تا تیم ملی آسیب بیشتری نبیند.

سرانجام رئیس فدراسیون فوتبال ماندنی شد

تیم ملی به داد تاج رسید

مرتض�ی رضایی کاس�ککی: مطمئنا تا به اان 
اکث��ر هواداران فوتبال ویدئوی منتش��ر ش��ده 
از ورزش��گاه آزادی را ک��ه به برخورد دس��تیار 
کارل��وس کی روش یعنی اوس��یانو کروز با یک 
خبرنگار مربوط می شوند، دیده اند؛ ویدئویی که 
در آن مش��خص اس��ت کروز از سوال خبرنگار 
درباره خوشحالی مربی دروازه بان های تیم ملی 
بعد از قهرمانی کاش��یما ناراحت ش��ده و قصد 
دارد تلف��ن همراه او را بگی��رد. بدون توجه به 
اینکه جایی که این اتفاق افتاد میکسدزون بود 
یا نه، کار خبرنگار درست بود یا نه، بدون شک 
بر هیچ کس پوشیده نیست که رفتار کروز هیچ 
 جایی برای دفاع ندارد، همانطور که بر هیچ کس
پوشیده نیست در این مقطع از زمان کی روش 
و البت��ه دس��تیارانش باید خ��وب درک کنند 
تیم مل��ی در چه ش��رایطی قرار گرفته اس��ت. 
درس��ت در فاصله ۵۰ روز ت��ا آغاز جام ملت ها 
چنین اتفاقاتی پیرام��ون تیم ملی رخ می دهد 
و هر روز دوگانگی ها بیش��تر می شود. اتفاقات 
تلخ بازی روز پنجشنبه مقابل ترینیداد و توباگو 
اما فقط در رفتار کروز بعد از مس��ابقه خاصه 

نمی ش��ود. در جریان بازی بخشی از طرفداران 
که برای تماش��ای بازی تیم ملی به ورزش��گاه 
رفت��ه بودن��د در حمایت از برانک��و ایوانکوویچ 

شعار دادند تا او را بیش از پیش مقابل سرمربی 
تیم ملی قرار دهند.

ای��ن کار بدون ش��ک کمکی ب��ه تیم ملی 

نخواه��د ک��رد، البته که چنی��ن اتفاقی حتی 
می تواند فضای اردوی پرسپولیس را هم ملتهب 
کن��د، چراک��ه قرمزها هم در مقطع س��ختی 
 از فص��ل قرار دارند. از طرفی ش��اید هیچ کس

نتوان��د بگوید که خود برانکو ایوانکوویچ راضی 
به تش��ویق ش��دن در یک بازی ملی اس��ت. 
برانکوی��ی ک��ه هم��ه می شناس��ند هیچ وقت 
خودش را از این طریق محبوب ندیده. کس��ی 
ک��ه خودش هم ماموریت قهرمان کردن ایران 
در ج��ام ملت ها روی دوش��ش ب��وده و خوب 
می داند وضعیت تیم ملی در حال حاضر چقدر 
حس��اس است. بی شک تشویق برانکو در بازی 
ملی ضربه زدن به کی روش نیست، بلکه حمله 
به تیم ملی است. قطعا برخورد با رفتار ناپسند 
هم��کاران ک��ی روش همان گون��ه ک��ه رئیس 
فدراسیون هم بر آن تاکید داشته به بازگشت 
آرام��ش به فوتبال ملی ای��ران کمک می کند، 
همان طور که عبور از این رنگ بندی ها کمک 
می کند ت��ا تیم مل��ی در آس��تانه بزرگ ترین 
شانس��ش برای قهرمانی در آسیا، روزهایش را 

مفت از دست ندهد.

تشویق برانکو در بازی های ملی، بدعت غلط این روزها
ضربه به کی روش یا تیم ملی؟
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گروهبینالمل�ل: جمعی از اهالی 
استانبول به همراه اعضای رئیس 
انجم��ن رس��انه ای ت��رک- عرب 
در  صح��ن مس��جد فات��ح ای��ن 
شهر، تش��ییع جنازه و نماز میت 
غیابی ب��رای جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی که در 
کنسولگری عربستان در استانبول 
به قتل رس��ید، ب��ه ج��ا آوردند. 
در این مراس��م، یاس��ین اوکتای، 
مش��اور رئیس جمهور ترکیه نیز 
حضور داشته و به ایراد سخنرانی 
پرداخت. با گذش��ت بیش از یک 
ماه از کش��ته ش��دن خاشقجی، 
دادس��تانی س��عودی اذعان کرد 
وی در کنس��ولگری این کش��ور 
توس��ط 5 تن کش��ته و جسدش 
توس��ط آنها مثله ش��ده است. در 
همین حال تحقیقات سعودی به 
این نتیجه رسیده است که معاون 

دستگاه اطاعات این کشور دستورات مربوط به قتل 
خاشجقی را صادر کرده است. در همین حال مراسم 
نم��از میت در مکه مکرمه و مدینه منوره هم برگزار 
ش��د و قرار است مراسم ختمی هم برای خاشقجی 
در ریاض برگزار ش��ود که پسر وی این خبر را تحت 
فشارهای شدید دستگاه اطاعاتی سعودی اعام کرد. 
ترکیه  از طریق رسانه هایش، افکار عمومی جهان را 
درباره قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان 
در این کشور تغذیه می کند. در آخرین افشاگری که 
توس��ط رسانه های ترکیه ای منتشر شده است، ابعاد 
جدیدی از زوایای قتل جمال خاشقجی به دست تیم 
ترور عربس��تانی فاش شد. یک رسانه ترکیه ای ابعاد 
جدیدی از زوایای قتل خاشقجی فاش کرد که نشان 
می دهد قتل جمال خاشقجی کاما برنامه ریزی شده 

بوده است.
 روزنام��ه »حریت« ترکیه  روز گذش��ته گزارش 
داد دولت این کش��ور یک فایل صوتی ۱5 دقیقه ای 
دیگر از مکالمه اعضای تیم ترور درباره نحوه کشتن 
خاشقجی در داخل کنسولگری سعودی در استانبول 
در اختیار دارد که شواهد بیشتری از قتل خاشقجی 
در داخل کنسولگری سعودی در استانبول را شامل 
می ش��ود. بر اس��اس این گزارش، در ای��ن فایل ۱5 
دقیقه ای مش��خص اس��ت اعضای تیم ت��رور درباره 
چگونگی قتل خاش��قجی قبل از رسیدنش به مقر 

کنسولگری سعودی با یکدیگر صحبت می کنند. بر 
اساس این فایل، تیم ترور سعودی قبل از رسیدن او 
به کنسولگری نقشه را مرور می کنند و اینکه هر کدام 
از اعضای این تیم باید چه کاری انجام دهند. تیم ترور 
۱5 نفره پس از قتل خاشقجی تماس های بین المللی 
برقرار کردند. این اطاعات بر داستان ساختگی ریاض 
مبنی ب��ر اینکه تیم ترور ماموریت��ش راضی کردن 
خاش��قجی برای بازگشت به عربس��تان بوده، خط 
بطانی می کشد و اینکه خاشقجی از سوی تیم ترور 
به کنسولگری کش��انده شده و با کیسه پاستیکی 
یا ش��اید ریسمانی خفه شده است. »نظیف کرمان« 
رئیس بخش تحقیق��ات روزنامه صباح ترکیه اخیرا 
گفته نوارهای صوتی که درباره قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد عربستانی در کنسولگری عربستان 
در استانبول است و در دست مقامات ترکیه قرار دارد، 
نشان می دهد قاتان کیسه ای را روی سر خاشقجی 
گذاشته و وی را خفه کرده اند و این فایل ها لحظات 
آخ��ر زندگی این روزنامه نگار را نش��ان می دهد. وی 
افزود: آخرین حرف های خاش��قجی این بود: »دارم 
خفه  می شوم، این کیسه را از روی سرم بردارید. من 
از خفگی می ترسم«. این آخرین صحبت هایش بود و 
قاتان او را در عملیاتی که 7 دقیقه طول کشید، خفه 
کردند. کرمان تصریح کرد: تیم عربس��تانی مسؤول 
قتل خاشقجی حین عملیات مثله کردن جسدش، 

کیسه هایی را کف اتاق گذاشتند تا خون به بیرون درز 
نکند و عملیات مثله کردن به دست صاح الطبیقی، 
کارشناس پزش��کی قانونی عربستانی در ۱5 دقیقه 
انجام ش��د و بعد جسد مثله ش��ده را در 5 چمدان 
بزرگ گذاش��ته و به خودروی وابسته به کنسولگری 

عربستان منتقل کردند. 
رئی��س بخش تحقیقات روزنام��ه الصباح ترکیه 
اظهار داشت تیم عربستانی با ابزارها و ادواتی به ترکیه 
آمد و روزنامه صباح بعدا تصاویر این ادوات را منتشر 
خواهد کرد. »رجب طی��ب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه روز سه شنبه گذش��ته گفته بود فایل صوتی 
قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد سعودی 
به ق��دری هولناک ب��ود که حتی افس��ر اطاعاتی 
عربستانی را نیز که به آن گوش داده بود، شوکه کرد. 
در همین حال روزنامه آمریکایی واشنگتن پست که 
جمال خاش��قجی در برهه های پایانی زندگی خود 
در آن قلم می زد، در سرمقاله ای ضمن انتقاد شدید 
از روایت اخیر ارائه ش��ده از قتل خاش��قجی توسط 
دادستانی کل عربستان س��عودی، از کنگره آمریکا 
خواس��ت تا زمان روش��ن ش��دن پرونده و مجازات 
عامان قتل خاشقجی، فروش تسلیحات به ریاض را 
متوقف کند.  واشنگتن پست با اشاره به اینکه به نظر 
می رسد دولت ترامپ قصد پذیرش روایت سعودی ها 
را دارد، به ذکر تناقضات این روایت با واقعیات موجود 

پرداخت. به نوش��ته این روزنامه، 
فایل صوتی از قتل خاشقجی که 
به س��مع »جینا هاسپل« رئیس 
س��یا نیز رسیده، نش��ان می دهد 
خاشقجی بافاصله پس از ورود به 
کنسولگری عربستان سعودی در 
استانبول به قتل رسیده، حال آنکه 
س��عودی ها ادعا می کنند پس از 
آغاز یک درگیری، سرتیم اعزامی 
به کنس��ولگری تصمیم به قتل او 

گرفته است. 
بنا ب��ر این گزارش، از س��وی 
دیگر روایت س��عودی ها می گوید 
دس��تور این عملیات را ]با هدف 
بازگرداندن خاشقجی به عربستان[ 
»احمد العس��یری« معاون رئیس 
س��ازمان اطاع��ات ص��ادر کرده 
و »س��عود القحطان��ی« ه��م به 
او مش��ورت م��ی داده اس��ت. هر 
دوی این اف��راد نزدیک به محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی هستند و احمد 
العسیری فردی است که عملیات علیه مردم بی دفاع 
یمن را اعام کرد. بنا بر روایت سعودی ها هیچ کدام 
از این افراد در این قتل دس��ت نداشته اند و گول تیم 
اعزامی را خورده اند که مدعی بودند خاشقجی زنده از 
کنسولگری خارج شده است اما فایل صوتی منتشر 
شده که نیویورک تایمز از آن گزارش تهیه کرده است، 
شخصی می گوید به رئیس بگو ماموریت انجام شد. به 
نوشته نیویورک تایمز، مقامات اطاعاتی آمریکا بر این 
باورند رئیس همان بن سلمان است. واشنگتن پست با 
اشاره به اینکه تحریم های روز پنجشنبه آمریکا حتی 
العسیری را دربرنمی گیرد، به کنگره گفته است تمام 
قرارداده��ای نظامی با س��عودی ها را متوقف کند تا 
اینکه تحقیقاتی بین المللی درباره قتل انجام شود. در 
همین حال عفو بین الملل اعام کرد نتایج تحقیقات 
دادستان کل عربستان درباره قتل خاشقجی، معتبر 
نیست. این نهاد بین المللی خواهان انجام تحقیقات 
بین المللی مستقل ش��د. عفو بین الملل در توئیتی 
نوشت: دادستان کل عربستان خواهان اعدام 5 متهم 
قتل خاشقجی شده است اما تحقیقات این دادستانی 
معتبر نیست. ما خواهان تحقیقات مستقل و فوری 
هستیم و می خواهیم کسانی که در این قتل دست 
دارن��د از طریق محاکمه عادانه و بدون حکم اعدام 

مجازات شوند.

اعترافدادستانیسعودی:

خاشقجی در کنسولگری تکه تکه شد
گزارش

گمانهزنیهادربارهمرگبالینیرئیسجمهور
فرارییمنشدتگرفت

منصور هادی در کما

گ�روهبینالملل:  »عبدالملک العجری« عضو 
ارش��د جنبش انصاراه گف��ت اطاعات ضد 
و نقیضی درباره وضعیت جس��مانی »عبدربه 
منصور هادی« رئیس جمهور مستعفی و فراری 

یمن وجود دارد. 
العج��ری در صفحه توئیتر خود نوش��ت: 
منص��ور هادی ب��ا توجه به وخامت ش��رایط 
جسمانی اش نمی تواند هیچ نقشی در مدیریت 
مرحله انتقالی جدید که نیازمند یک رهبری 
س��ازنده و فعال است، داشته باشد. وی افزود: 
همچنان روایت های مختلفی درباره ش��رایط 
جس��مانی منصور ه��ادی وج��ود دارد اما او 
مطمئنا به مرگ بالینی دچار شده است. عضو 
دفتر سیاسی انصاراه تصریح کرد: پرونده عبد 
ربه منصور هادی بس��ته شده اس��ت و ادامه 
حضورش در س��طوح قدرت یمن امکان پذیر 
نیست. شبکه تلویزیونی المیادین چندی پیش 
به نقل از منابع سیاسی یمن گزارش داده بود 
رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن به علت 
وخامت اوضاع جسمانی نتوانست در ریاض با 
مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل 

متحد در امور یمن دیدار کند. 
خبرگ��زاری اس��پوتنیک در ش��هریورماه 
گذش��ته خب��ر داده بود که منص��ور هادی از 
س��ال ۲۰۱۱ ب��ه علت بیم��اری قلبی تحت 
درمان قرار دارد.  اما دبکا، منبع اطاعاتی رژیم 
صهیونیس��تی که به ارتش این رژیم وابسته 
اس��ت پیش تر گفته بود ه��ادی در عدن طی 
یک عملیات ترور جان خود را از دس��ت داده 
است. همچنین برخی منابع می گویند طی ۲ 
هفته گذشته شایعاتی  به نقل از برخی منابع 
یمنی مبنی بر فوت عب��د ربه منصور هادی، 
رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن رسانه ای 
شد و هم اکنون این مساله به اوج خود رسیده 
است. مبتنی بر این ش��ایعات، مداوای هادی 
که مدتی است برای معالجه بیماری قلبی در 
آمریکا بسر می برد موثر نیفتاده و او بر اثر مرگ 
مغزی مرده اس��ت. در تم��ام مدت اوج گیری 
ای��ن اخبار، هی��چ تصویر جدی��دی از هادی 
منتشر نشده و عدم انتشار تصویری جدید از 
هادی از ۲۲ اکتبر تاکنون این اخبار را تقویت 
کرده است. هادی از گذشته مورد تایید تمام 
اعضای ش��ورای همکاری خلیج فارس نبوده 
اس��ت و اگر حمایت های حکومت سعودی و 
بویژه بن س��لمان متوجه او نب��ود باید پیش 
از این از عرصه سیاس��ی یمن حذف می شد، 
هرچند در ش��رایط کنونی نیز به هیچ وجه به 
عنوان بازیگری موثر در این عرصه محس��وب 
نمی شود اما سعودی ها درخواست دولت وی 
را بهان��ه مداخله نظامی خود در این کش��ور 
می دانند؛ مداخله ای که با گذشت 4 سال عما 
نتیجه ای در بر نداشته است. همچنین برخی 
منابع خبری نیز گفته اند هفته گذش��ته عبد 
ربه منصور هادی در یکی از بیمارس��تان های  
کلیولند آمریکا عمل جراحی قلب باز شده اما 
این عمل موفق نبوده و منصور هادی در وضع 
مرگ بالینی قرار گرفته اس��ت. سرلشکر علی 
محسن ااحمر، فرمانده نظامی مورد حمایت 
عربستان و احمد بن عوض بن مبارک )سفیر 
یمن در واش��نگتن( برای جانشینی عبد ربه 

منصور هادی تاش می کنند.
گفته می شود علی محسن ااحمر تاش 
می کند با کسب رضایت آمریکا تا زمان اعام 
خبر م��رگ عبدربه منصورهادی همچنان در 
س��مت نایب رئیس باقی بماند و پ��س از آن 
جانش��ین او شود اما سفیر یمن در واشنگتن 
در رایزنی  های خود بویژه در تماس با س��فیر 
آمری��کا در یم��ن، در پی آن اس��ت تا آمریکا 
ب��ا نایب رئیس��ی وی موافقت کن��د و پس از 
آن زمین��ه را برای اعام خب��ر مرگ عبدربه 

منصورهادی و اعام جانشینی او فراهم کند. 
در همی��ن حال با توجه ب��ه این تحرکات 
ح��زب ااصاح و ش��ورای انتقال��ی جنوب و 
ترافیک باای دیدارها میان نیروهای وابس��ته 
به ریاض و ابوظبی، دیگر جایی برای ش��ک و 
تردید وجود ندارد که این دیدارها برای انتخاب 
جانشین هادی صورت می گیرد، زیرا به دور از 
حضور شخص او و حتی »معین عبدالملک« 
نخست وزیر او صورت می گیرد. در همین حال 
باید به این نکته تاکید کرد که علی محس��ن 
ااحمر که از سوی عربستان در فوریه ۲۰۱6 
به عنوان معاون هادی انتخاب ش��د، مسؤول 
اول در اداره امور سیاس��ی و نظامی به ش��مار 
می رود. وی برای ایفای نقش در این پس��ت، 
با فش��ارهای سیاس��ی بزرگی از سوی امارات 
و آمریکا مواجه خواهد ش��د، زیرا آنها مخالف 

جانشینی او هستند.

چهرهها

 ژولیان آسانژ در آمریکا
 در یک پرونده دیگر متهم شده است

ژولیان آسانژ، بنیانگذار سایت 
افش��اگر ویکی لیکس که سال 
۲۰۱۰ اقدام به انتش��ار تعداد 
اس��ناد محرمان��ه  از  زی��ادی 
آمریکا کرده، در این کش��ور با 
اتهام جدید مواجه شده است. پایگاه ویکی لیکس 
پنجش��نبه شب با تایید این خبر اعام کرد چند 
دادس��تان آمریکایی در جریان رسیدگی به یک 
پرون��ده دیگر با بی ماحظگ��ی از وجود اتهام یاد 
شده که قرار بود محرمانه بماند، پرده برداشته اند. 
این در حالی اس��ت که هنوز اطاعات دقیقی از 
ماهی��ت و جزئیات این اتهام در دس��ت نیس��ت 
و منابع قضایی نس��بت به آن س��کوت کرده اند. 
ویکی لیکس با انتشار پیامی روی توئیتر اعام کرد: 
دس��تگاه قضایی آمریکا به طور تصادفی از طرح 
اتهامات مخفی بر ضد ژولیان آسانژ پرده برداشته، 
در حالی که به نظر می رسد این مساله به صورت 
سهوی و هنگام انتش��ار موارد اتهامی در پرونده 
دیگ��ری که به ایالت ویرجینیا مرتبط بوده، روی 
داده است. موسس پایگاه اینترنتی ویکی لیکس به 
دلیل انتشار صدها سند محرمانه نظامی و سیاسی 
دول��ت آمریکا با احتمال محاکمه در این کش��ور 
روبه رو است. دیپلمات های روس سال گذشته با 
نزدیک شدن به افراد مرتبط با ژولیان آسانژ سعی 
کردند با ارائه یک نقش��ه فرار او را برای خروج از 

بریتانیا متقاعد کنند.

 آبه: هیچ پایگاه نظامی آمریکایی
در مناطق مورد مناقشه نخواهد بود

نخس��ت وزیر  آب��ه،  ش��ینزو 
ژاپن ب��ه »وادیمی��ر پوتین« 
رئیس جمه��ور روس��یه گفت 
اگ��ر جزایر مورد اختاف میان 
۲ کش��ور در اختیار ژاپن قرار 
بگیرد، هیچ پایگاه آمریکایی در آنها ایجاد نخواهد 
شد. روزنامه ژاپنی »آساهی« جمعه نوشت، آبه به 
منظور تمایل برای ح��ل اختافات موجود میان 
توکیو و مس��کو که از زمان جنگ دوم جهانی در 
زمینه مالکیت 4 جزیره ایجاد شده است  به پوتین 
گفت در صورتی که این جزایر در اختیار ژاپن قرار 
گیرد، نظامیان آمریکایی به این پایگاه ها نخواهند 
آمد. این جزایر در روسیه با نام کوریل جنوبی و در 
ژاپن با نام مناطق شمالی شناخته می شوند. این 
جزایر برای روسیه از اهمیت راهبردی برخوردارند 
و به این کش��ور امکان می دهند به غرب اقیانوس 

آرام دسترسی دریایی داشته باشد.

پایان می  در نوامبر
تنها چند ساعت پس از کسب 
توافق نهایی بر سر پیش نویس 
تواف��ق بریگزیت بی��ن دولت 
اروپا،  بریتانی��ا و کمیس��یون 
دومینیک راب، وزیر بریگزیت 
دولت محافظه کار بریتانیا از س��مت خود استعفا 
کرد و این موضوع می رفت تا موقعیت ترزا می  را 
شکننده تر از همیشه کند. برخی حتی استعفای 
او را محتمل می دانستند اما نخست وزیر بریتانیا 
روز پنجشنبه ۲4 آبان در نشست پارلمان باز هم 
از توافق بریگزیت دفاع کرد. ترزا می  در کنفرانس 
خبری شامگاه پنجشنبه در لندن گفت: »خدمت 
کردن به دولت بریتانیا افتخاری بزرگ اس��ت اما 
باید بدانیم که در مق��ام رئیس دولت باید منافع 
دول��ت را ب��دون در نظر گرفت��ن منافع حزبی یا 
گروه��ی پ��اس بداری��م. از همان آغ��از در مقام 
نخست وزیر می دانس��تم برای مردم بریتانیا چه 
می خواهم، به همین دلیل در مذاکرات بریگزیت با 
دقت ازم به مسائل مرزی و حفظ منافع تجاری 
و اقتصادی بریتانیا توجه کردیم. توافق اخیر تمام 
جوانب برای حفظ منافع مردم بریتانیا را در نظر 
گرفته است«. در حالی که تعدادی از وزرای کابینه 
انگلیس در اعتراض به پیش نویس توافق بریگزیت 
از کابینه کناره گیری کرده اند، ارزش پوند در برابر 

دار و یورو بشدت کاهش یافت.

کره شمالی یک ساح جدید را 
آزمایش کرد

رهبر کره ش��مالی بر آزمایش 
یک س��اح جدی��د تاکتیکی 
ناش��ناس نظارت کرده است. 
خبرگزاری رسمی کره شمالی 
اع��ام کرد: کی��م جونگ اون، 
رهبر کره ش��مالی بر آزمای��ش موفقیت آمیز یک 
س��اح تاکتیکی جدید نظارت داش��ته است. بر 
اس��اس این گ��زارش، به نظر می رس��د آزمایش 
ساح تاکتیکی جدید کره ش��مالی تاشی برای 
اعمال فش��ار بر کره جنوبی و ایاات متحده بوده 
است. به نظر نمی رسد این ساح جدید یک ساح 
هس��ته ای یا یک موشک دوربرد باشد که توانایی 
هدف قراردادن آمریکا را داش��ته باشد. به اعتقاد 
تحلیلگران سیاسی، آزمایش تسلیحات کره شمالی 
می تواند بر مسیر تاش های دیپلماتیک واشنگتن 
در قبال پیونگ یانگ که فعا به بن بست رسیده، 

تاثیر زیادی داشته است.
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گروهبینالملل: نتانیاهو در وضعیت آش��فته ای قرار 
دارد، از یک س��و لیبرمن، وزیر جنگ سابقش او را 
متهم کرده با سیاس��ت  های مصالحه جویانه منجر 
به تقویت حماس ش��ده و به حماس مصونیت اعطا 
کرده است و از س��وی دیگر نتوانسته است نفتالی 
بن��ت از جریان افراطی »اس��رائیل خانه ما« را برای 
ماندن در کابینه متقاعد کند. نفتالی بنت که نماینده 
جریان بس��یار افراطی در اراضی اش��غالی است در 
همی��ن حال گفته اس��ت او ک��ه وزارت جنگ این 
رژیم را می خواس��ت اکنون از ائتاف خارج ش��ده و 
نتوانسته است با نتانیاهو به توافق برسد. خروج بنت 
به معنای انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی است. 
نتانیاهو تصور می کرد تا نوامبر آینده )آبان 98( بتواند 
قدرت را در دست داشته باشد. وضعیت آشفته رژیم 
صهیونیستی به گونه ای اس��ت که دولت این رژیم 
در آستانه فروپاش��ی قرار دارد و حتی گمانه زنی ها 
درباره انتخابات زودهنگام به یقین مبدل شده است. 
گفته می ش��ود وزیر دادگس��تری این رژیم از دیگر 
رقبای نتانیاهو برای تصدی پس��ت نخس��ت وزیری 
این رژیم ش��انس بیش��تری دارد. وی که از جریان 
افراطی »اس��رائیل خانه ما« است توانسته در میان 

افکار عمومی برای خود جایگاهی تعریف کند. رژیم 
صهیونیستی پس از حمله به نوار غزه با چالش  های 
بسیار جدی روبه رو شده و حاا مجبور است با توجه 
به حجم نارضایتی عمومی و پرونده  های فساد به یک 
انتخابات زودهن��گام تن دهد، انتخاباتی که چندان 
موافق آن نیس��ت. در پی آتش بس غزه و استعفای 
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی، شهرک نش��ینان 
اس��رائیلی با برگزاری تظاهرات خواهان اس��تعفای 
بنیامین نتانیاهو ش��دند. حدود هزار شهرک نشین 
از ش��هرک های اط��راف غزه با برگ��زاری تظاهرات 
خواهان اس��تعفای بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیس��تی ب��ه خاطر شکس��تش در غزه 
شدند. تظاهرکنندگان همچنین آویگدور لیبرمن، 
وزیر مستعفی جنگ این رژیم را به تقدیم استعفای 
نمایشی برای دستیابی به آرای بیشتر در انتخابات 
آتی متهم کردند. نتانیاهو نیز به خاطر تحوات غزه 
سفرش به اتریش را لغو کرده است. وی قرار بود ۲۰ 

و ۲۱ م��اه نوامبر به وی��ن برود.  در همین حال، اگر 
حزب »اس��رائیل خانه ما« به استعفای لیبرمن هم 
اکتفا نکند و بخواهد از دولت خارج شود که احتمال 
آن خیلی زیاد اس��ت، باز ائتاف حاکم 6۱ کرس��ی 
از مجموع ۱۲۰ کرس��ی کنس��ت را دارد و هر چند 
ائتافی شکننده است اما می تواند با همین مقدار هم 
ادامه دهد. بنیامین نتانیاهو به مدت یک سال پس 
از پیروزی حزب لیکود در انتخابات مارس ۲۰۱5 با 
همین اکثری��ت پارلمانی ضعیف کابینه را تا ماه مه 
 ۲۰۱5 هدایت کرد تا اینکه حزب لیبرمن با 6 کرسی 
به آن ملحق شد. نتانیاهو که هم اکنون پست وزارت 
خارجه را نیز بر عهده دارد، می خواهد وزارت بر جای 
مانده لیبرمن را نی��ز تصدی گری کند، البته این در 
صورتی است که این وزارتخانه را به نفتالی بنت، رهبر 
حزب دست راستی تندرو » خانه یهودی« واگذار نکرد. 
همانطور که اشاره ش��د این حزب ماندن در ائتاف 
دولتی را مشروط به تصدی این وزارتخانه کرده بود. 

گروه های مقاومت فلسطین طی روزهای گذشته در 
برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه ایستادگی کرده 
و بیش از 5۰۰ راکت و موشک به سمت شهرک های 
صهیونیست نشین شلیک کردند تا این رژیم مجبور به 
موافقت با آتش بس با مقاومت شود. این تصمیم دولت 
صهیونیستی باعث استعفای »آویگدور لیبرمن« وزیر 
جنگ این رژیم از سمت خود و درخواست برگزاری 
انتخابات پارلمانی زودهنگام به خاطر تسلیم دولت 
صهیونیستی در برابر خواسته های جنبش حماس و 
موافقت با آتش بس شد. قرار است یکشنبه آینده در 

این خصوص تصمیم گیری شود.
 در همین حال، منابعی در ائتاف کابینه بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعام کردند 
که نتانیاهو با شرکای خود زمان احتمالی و مناسب 
برای برگزاری انتخابات زودهن��گام در ماه مارس را 
مورد بررسی قرار می دهد. طبق نتایج یک نظرسنجی 
74 درص��د از اس��رائیلی ها از عملک��رد نتانیاهو در 
تنش های اخیر در غزه ناراضی هستند. این در حالی 
است که لیبرمن در اظهار نظری اعام کرد: حماس 
قادر اس��ت از نظر قدرت نظام��ی به حزب اه لبنان 

تبدیل شود.

ادام��ه  ب��ا  بینالمل�ل:  گ�روه
آتش س��وزی مرگب��ار کالیفرنیا، 
ش��مار افراد ناپدید شده و قربانیان احتمالی آن به 
6۰۰ نفر افزایش یافته اس��ت؛ رقمی که نسبت به 
آنچه پیش از این تخمین زده می شد ۲ برابر شده 
است. انتظار می رود با ادامه جست وجوهای تیم های 
امداد و نجات، شمار قربانیان این حادثه که به طور 
رس��می تاکنون 63 نفر اعام شده است، افزایش 
یابد. اکثر قربانیان آتش س��وزی بزرگ کالیفرنیا از 
شهر پارادایس در شمال این ایالت بوده   اند. تقریبا 
تمام خانه  های این ش��هر در آتش سوخته و همه 
ساکنان آن بی خانمان شده اند. پارادایس یا )بهشت( 
در حالی در آتش به طور کامل سوخت که بسیاری 
این آتش س��وزی را »بهشت سوخته« نام نهاده   اند. 
دولت ترامپ از کنترل ش��رایط ناتوان است و این 
نش��ان می دهد این کش��ور با چالش  های عمیقی 
در زمینه زیرس��اخت  های کنترل بح��ران روبه رو 
اس��ت. آمریکا هر ساله با چنین بحران ها و بایای 
طبیعی روبه رو اس��ت اما دولت این کشور تاکنون 
نتوانسته است برای این چالش چاره اندیشی کند. 
دولت ترامپ که مشغول بازی  های بین المللی    اش 
اس��ت عما از آنچه در داخ��ل آمریکا رخ می دهد 
غافل مانده است. یورونیوز در این رابطه می نویسد 
جری براون، فرماندار ایالت کالیفرنیا روز گذش��ته 
با اش��اره به اینکه باید درب��اره اینگونه حوادث در 
آینده آمادگی بیش��تری داش��ته باشد، گفت: »ما 

قص��د داریم مدیری��ت جنگل ها را بهت��ر کنیم و 
شهرهای مان را با هوشیاری بیشتری بسازیم. باید 
پناهگاه هایی بس��ازیم تا هنگام آتش س��وزی های 
وحش��تناکی مانند این، م��ردم بتوانند به آن پناه 
ببرند. ما باید با تغییرات اقلیمی به درستی مواجه 
ش��ویم و باید با طبیعت همراه شویم نه اینکه در 

مقابل آن قرار بگیریم«. 
دونالد ترامپ، رئیس جمه��وری ایاات متحده 
که در روزهای گذشته مسؤوان کالیفرنیا را بارها 

مورد س��رزنش قرار داده بود، ام��روز از این ایالت 
بازدی��د می کن��د. وی در حس��اب توئیتری خود 
گفته بود که مدیریت اش��تباه جنگل ها عامل این 
آتش س��وزی بوده است و مس��ؤوان سازمان های 
مربوط را به قطع بودجه تهدید کرد. این اظهارنظر 
ترامپ با واکنش شدید سیاستمداران، آتش نشانان 
و چهره های مش��هور ایاات متحده مواجه ش��د. 
تاکنون بیش از 89۰۰ واحد مس��کونی در ش��هر 
پارادایس و مناطق اطراف آن در این آتش س��وزی 

نابود ش��ده و به بیش از 5۰ هزار نفر نیز دس��تور 
تخلیه در اطراف این ش��هر داده ش��ده است. این 
آتش سوزی مرگبارترین آتش سوزی در یک قرن 
اخیر در تاریخ آمریکا نیز محس��وب می ش��ود. در 
آتش س��وزی ۱9۱8 می��ادی در آمریکا بیش از 
هزار نفر جان باختند. آتش سوزی کالیفرنیا موجب 
ش��ده اس��ت تا یک میلیون نفر خانه  های خود را 
تخلی��ه کنند. وزش باد با س��رعت ۱۰۰ کیلومتر 
در ساعت نیز موجب گس��ترش شعله  های آتش 
ش��ده اس��ت. بیش از 5۱۰۰ نیروی آتش نشان از 
ایالت  های واش��نگتن و تگزاس برای جلوگیری از 
گس��ترش این آتش تاش می کنند. کاخ س��فید 
نیز با انتش��ار بیانیه ای اعام ک��رد: دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا وضعیت فوق العاده و فاجعه بار 
در کالیفرنی��ا اعام ک��رده و از نهاده��ای فدرال 
خواسته است به مناطق آسیب دیده از این فاجعه 
کمک کنند. در همین حال بسیاری از چهره  های 
سرشناس عرصه هنر و هنرپیشه  های هالیودی هم 
در میان مال باختگان ناشی از آتش سوزی هستند. 
اخبار تکمیلی نش��ان می ده��د لیدی گاگا و کیم 
کارداش��یان ۲ هنرپیش��ه آمریکایی که در عرصه 
موسیقی و مد فعالیت می کنند ویای خود را در 
کالیفرنیا از دست داده  اند          . همچنین کیانا وست در 
میان افرادی است که به کالیفرنیا سفر کرده است 
و حتی اخبار نش��ان می دهد لیدی گاگا در میان 

مردم پیتزا توزیع کرده است.

احتمالانتخاباتزودهنگامدرپیشکستصهیونیستهادرغزه

کابینهرژیمصهیونیستیدرآستانهفروپاشی
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قاب روز
ادامه آتش سوزی ها در کالیفرنیا

بازار

گزارش

اسد اه خس�روی: جلس��ه وزیر کار با نمایندگان 
کارگ��ری و کارفرمایی که هفته گذش��ته با هدف 
حمایت از قشر کارگری در راستای ترمیم دستمزد 
کارگران در پی گرانی های اخیر برگزار شد نتیجه 
ملم��وس و قابل توجهی را در بر نداش��ت، چرا که 
کارگ��ران تاکی��د دارند دولت نس��خه ای جدای از 
حمایت های کلی جامعه برای این قشر آسیب پذیر 
بپیچ��د. بنا به این گزارش، کاهش ش��دید قدرت 
خری��د مردم بویژه جامعه کارگ��ری در پی گرانی 
ارز و به دنبال آن افزایش س��طح عمومی قیمت ها 
موجب شده است تا گذران زندگی برای آحاد مردم 
روز به روز سخت تر شود. در چنین شرایطی دولت 
تصمیم گرفت برای جبران گرانی های اخیر بسته 
حمایتی سبد مصرفی خانوارها را به بخش عمده ای 
از مردم ارائه کند اما از آنجایی که دستمزد کارگران 

کف��اف تامی��ن هزینه ه��ای 
زندگ��ی آنه��ا را نمی ده��د، 
بنابرای��ن این قش��ر خواهان 
ترمیم دستمزد ها شدند که 
در جلسه اخیر شریعتمداری 
ب��ا نماین��دگان کارگ��ری و 

کارفرمایی، تصمیم گیری و نتیجه مباحث مطرح 
ش��ده به جلس��ات آتی موک��ول ش��د. دراین باره 
حمید حاج اسماعیل، کارشناس ارشد بازار کار در 
گفت وگو با »وطن امروز« با بیان اینکه در موضوع 
سیاس��ت گذاری و تصمیم گی��ری ب��رای حمایت 
از جامع��ه  کارگ��ری و کارفرمایی، وزیر جدید کار 
نیز دنباله رو سیاس��ت های ربیعی، وزیر سابق این 
وزارتخانه است، گفت: از آنجایی که ساختار تعیین 
دس��تمزدها از قاعده و مکانیزم خاصی در کش��ور 
برخوردار نیست، بنابراین هرگونه حمایت از قشر 
کارگ��ری و کارفرمایی به علت ضعف س��اختاری 
موجود در این سیستم شعاری بیش نیست و نباید 
انتظار داش��ت در این بخش معجزه ش��ود. وی به 
مکانیزم سه جانبه  فعاان بخش کارگری، کارفرمایی 
و دولت در تعیین دستمزد و ترمیم آن که در قالب 
شورای عالی کار تصمیم گیری می شود، اشاره کرد 
و گفت: از آنجایی که ش��ورای عالی کار یک نهاد 
دولتی محس��وب می ش��ود و در تصمیم گیری ها 
دیدگاه دولتی مطرح اس��ت، در چنین شرایطی با 
توجه به اینکه دولت خود کارفرمای بزرگی است، 
بنابراین نگاه دولت به افزایش میزان دس��تمزد ها 
جسورانه نیست. این کارشناس بازار کار اضافه کرد: 
دولت همیشه برای افزایش حقوق ساانه کارمندان 
خود رقمی را تعیین می کند، این در حالی اس��ت 
که کارکنان دولت نیز هر چند از وضعیت معیشتی 
آنچنانی برخوردار نیستند اما در حاشیه امن ثبات 
شغلی قرار دارند، بنابراین دولت باید در این راستا 
فکری به حال قشر کارگری و بنگاه های اقتصادی 
کند تا با بروز مش��کاتی چون افزایش نرخ تورم، 
گرانی و... مش��کلی آنها را تهدید نکند. وی افزود: 
اگر دولت )ش��ورای عالی کار( ب��ه صورت نقدی 
دس��تمزد کارگ��ران را در این ش��رایط اقتصادی 
افزایش دهد بی ش��ک خیلی از کارفرمایان مراکز 
تولی��دی و بنگاه های اقتصادی، توان پرداخت آن 
را نخواهند داشت؛ در چنین شرایطی دولت باید 
فکری اصولی برای بهبود معیشت کارگران کند، 
چرا که قدرت خرید آنها بشدت کاهش یافته است. 
حاج اسماعیل پیشنهاد کرد: پرداخت ماهانه سبد 
کااهای اساسی مصرفی خانوار به قشر کارگری و 
نیز توجه به بخش مسکن این قشر با سیاست های 

خاص ضروری است.

Ŷ  پیشنهاد افزایش 2۰درصدی حقوق کارگران
در سال 98

دولت در بخش��نامه بودج��ه ۹۸ اعام کرده، 
حقوق کارگران در سال آینده متوسط ۲۰ درصد 
افزایش یابد. این در حالی اس��ت که پیش��نهاد و 
تعیین و تصویب حقوق کارگران با ش��ورای عالی 
کار اس��ت، نه دولت. به گزارش تسنیم، در ضوابط 
مالی ناظر بر تهیه و تدوین ایحه بودجه سال ۹۸ 
آمده اس��ت: دس��تگاه های اجرایی ملی و استانی 
ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط ۲۰ 
درصد لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب 
هیات وزیران خواهد رسید. دولت همچنین در این 
بخش��نامه اعام کرده، افزایش حقوق و دستمزد 
مشموان قانون کار و مستمری  بگیرها ۲۰ درصد 
تعیین می ش��ود. رقم قطع��ی افزایش به تصویب 
شورای عالی کار خواهد رسید. 
این درحالی است که حقوق 
کارگران باید از سوی کارگران 
و کارفرمایان پیشنهاد شود و 
در شورای عالی کار به تصویب 
برسد، دولت و وزارت کار هم 
باید به عنوان یکی از ارکان س��ه جانبه در تعیین 

حقوق کارگران نقش آفرینی کنند. 
Ŷ  ادعای نماین�ده کارفرمای�ان؛ افزایش مزد

کارگران بیش از یک بار در سال قانونی نیست
نماینده جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار 
گفت: افزایش دس��تمزد کارگران در سال بیش از 
یک ب��ار فاقد مبنای قانونی اس��ت و به هیچ وجه 
شدنی نیست. به گزارش تسنیم، اصغر آهنی ها در 
مصاحبه با رادیو افزود: براس��اس قانون کار ساانه 
یک بار مسؤوان و شرکای اجتماعی درباره تعیین 
حداقل دستمزد کارگران تصمیم گیری می کنند 
که ای��ن کار به لحاظ قانونی اوایل امس��ال انجام 

شده است. 
Ŷ  پرداخت یارانه 2۰۰هزار تومانی به کارگران و

کارمندان با حقوق زیر 3 میلیون
بنا بر اع��ام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
کارمن��دان و کارگرانی که زی��ر ۳ میلیون تومان 
حقوق دارند، به طور متوسط ۲۰۰هزار تومان یارانه 
حمایتی می گیرند. به گزارش تسنیم، وزیر کار از 
اختصاص بسته های 1۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی به 
افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی و کارمندان 
خب��ر داد. محمد ش��ریعتمداری گف��ت: حداقل 
معیشت و دس��تمزد وضعیت مطلوبی ندارد که 
برای اصاح این مش��کل در ۳ مرحله و متناسب 
با وضعیت خانوار بس��ته های حمایتی بین 1۰۰ 
تا ۳۰۰ هزار تومان در دولت تعیین ش��ده که به 
گروه های هدف پرداخت خواهد ش��د. وی گفت: 
ب��رای کارکنان دولت نیز یک سیاس��ت جبرانی 
اتخاذ ش��ده که به طور متوس��ط مبلغ ۲۰۰ هزار 
تومان به کس��انی که حقوق ش��ان زیر ۳ میلیون 
تومان اس��ت اعم از شاغان و بازنشستگان تعلق 
می گیرد. شریعتمداری افزود: قرار است مبلغی نیز 
به س��ازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا این 
سازمان بسته های حمایتی را به دریافت کنندگان 
درآم��د زیر ۳ میلی��ون تومان از قش��ر کارگر یا 
مستمری بگیران این سازمان تخصیص دهد. وی 
گفت: بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند 
کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان 
و... که در این ۲ گروه نبودند پیش بینی شده است 
که با همان شرط درآمد زیر ۳ میلیون تومان در 

اختیار آنها قرار می گیرد.

گزارش »وطن امروز« از مطالبه کارگران برای بهبود معیشت و ترمیم دستمزد
شورای عالی کار نمی خواهد دستمزد را بررسی کند

انتقاد مجری طرح گندم از شورای اقتصاد
کاری نکنید مجبور به واردات گندم گران قیمت شویم

گندم

مالیات

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس می گوید یکی از مشکات کشور در تامین 
درآمدها نبود عدالت مالیاتی است، چرا که فردی 
که میلیاردها توم��ان درآمد دارد به راحتی از زیر 
بار پرداخت مالیات شانه خالی می کند. عبدالرضا 
مص��ری در گفت وگو ب��ا خانه ملت، با اش��اره به 
درآمدهای مالیاتی کش��ور، بیان داشت: موضوع 
این است که آیا باید برای هزینه تراشی ها و افزایش 
هزینه های کش��ور از محل درآمد نفت و مالیات، 
بودجه تعریف کرد؟ یعنی هر چه می خواهیم برای 
کش��ور هزینه ایجاد کنی��م و بگوییم باید بودجه 
این هزینه به هر طریقی تامین ش��ود. وی گفت: 
بنابرای��ن راه کاهش هزینه ها قناعت اس��ت، اگر 
بخواهیم بی حد و حصر خرج کنیم و هزینه تراشی 
داشته باشیم طبیعی اس��ت که در دخل و خرج 
به مشکل می خوریم، بنابراین مجبور می شویم به 
اسم مالیات به جیب مردم دست اندازی کنیم یا از 
سرمایه ملت یا همان نفت برداشت های بیشتری 
داشته باشیم. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس 
دهم ش��ورای اسامی با بیان اینکه دولت بیش از 
۳ میلیون حقوق بگیر دارد، اظهار داشت: ۳ میلیون 
حقوق بگیر در بدنه دولت در دنیا کم نظیر است و 
برای آنکه حقوق این میزان کارمند تامین ش��ود 

مجبورند بر مردم فشار بیشتری بیاورند تا بودجه 
ازم برای اداره وزارتخانه های ۳۰ طبقه با هزاران 
کارمند با بهره وری نیم س��اعته تامین شود. وی با 
انتق��اد از این میزان کارمند دولتی، گفت: عریض 
و طوی��ل بودن بدنه دولت باعث می ش��ود میزان 
دریافت مالیات از مردم بیش��تر شود در حالی که 
می توان با کاهش هزینه ه��ای جاری تا حدودی 
از هزینه تراشی ها کاست. مصری با اشاره به نبود 
عدالت مالیاتی در کشور، بیان داشت: اگر در کشور 
نظام ها و سیستم هایی مانند اروپا، آمریکا و بسیاری 
از کش��ورهای آسیایی داش��تیم، عدالت مالیاتی 
محقق می ش��د اما در کش��ور ما عده ای مالیات 
می پردازند که حقوق ش��ان به نس��بت سال های 
گذشته افزایش چشمگیری پیدا نمی کند در حالی 
که کسانی هستند که درآمد های میلیاردی دارند 
و زیر بار مالی��ات نمی روند و پیگرد قانونی انجام 
نمی شود. این نماینده مجلس بیان داشت: عده ای 
یک شبه با خرید سکه 15 هزار میلیارد تومان سود 
بردن��د و یک ریال مالیات ندادند اما یک بقال در 
ده کوره باید ثابت کند درآمدش نس��بت به سال 
گذشته افزایش نیافته تا مالیات پرداخت نکند، این 
روند حاکی از آن است که عدالت مالیاتی در کشور 

ما نیست. 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزی 
گفت: آقایان مگر در گذش��ته نمی گفتند گندم 
خارج از کشور ارزان      تر است، بسم اه اگر می توانند 
اکن��ون برون��د ب��ا ارز ۸۴۰۰ تومانی)نیمایی( 
ای��ن محصول را به کش��ور بیاورند. اس��ماعیل 

اسفندیاری پور، مجری طرح 
گندم وزارت جهاد کشاورزی 
در گفت و گو با تسنیم اظهار 
کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
ب��ا وجود اینکه ن��رخ خرید 
تضمینی پیشنهادی گندم 

و سایر محصوات کشاورزی را قبل از آغاز سال 
زراعی به شورای اقتصاد اعام کرده است اما هنوز 
جوابی از این شورا و آقای نوبخت دریافت نکرده 
اس��ت. وی افزود: آنها جوابی به نرخ پیشنهادی 
وزارت جهاد کش��اورزی برای تعیین نرخ خرید 
تضمین��ی گن��دم  نداده  ان��د و ما نیز بش��دت 
گایه مند هس��تیم          . مجری طرح گن��دم وزارت 
جهاد کشاورزی ادامه داد: نظر کارشناسی بنده 
آن است که به نرخ فعلی خرید تضمینی گندم با 
توجه به عدم افزایش قیمت در سال گذشته باید 
۳۰ درصد اضافه شود که این رقم معادل حداقل 
نرخ تورم اس��ت و با احتساب میزان غیررسمی 
تورم بیشتر از اینهاست. وی تصریح کرد: اگر قرار 
است امنیت ]غذایی[ کشور را به خطر بیندازیم، 
همین رفتار را داشته باشیم؛ چرا باید اشتباه سال 
۹1 را تک��رار کنی��م؟ در آن مقطع قیمت کاه و 
گندم با یکدیگر برابر بود که تکرار این امر باعث 
سرخوردگی کشاورزان می شود. اسفندیاری پور 
اف��زود: در این صورت زارعان انگیزه مناس��بی 
برای تولید ندارند و از نهاده مناس��بی نیز برای 
تولید استفاده نمی کنند و به تولید ملی آسیب 

 می زنند. وی خاطرنش��ان ک��رد: در صورتی که 
۳۰ درص��د هم به ن��رخ خرید تضمینی 1۳۰۰ 
تومانی گندم در س��ال قبل اضافه ش��ود باز هم 
کش��اورزان در حال کمک رسانی به مردم برای 
خرید ارزان      تر نان هس��تند. وی ب��ا بیان اینکه 
نمی شود از جیب کشاورزان 
تصمی��م گرف��ت، گف��ت: 
انحصاری  خری��د  »وقت��ی 
گن��دم در کش��ور وج��ود 
دارد، می خواهیم به صورت 
تصمی��م  نی��ز  انحص��اری 
بگیریم؛ اش��کال ندارد، به کشاورز کاری نداشته 
باش��ید، قیمت هم به ما ندهید، گندم را صادر 
می کنیم«. اسفندیاری پور گفت: در صورتی که با 
این نرخ )ارز نیمایی( گندم وارد کنند قیمت هر 
کیلوگرم از این محصول ۲۴۰۰ تومان می شود. 
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
به خاطر اشتباهات انجام شده در سال ۹۰ تا ۹۲، 
مجبور به واردات 7 میلیون تن گندم شدیم، در 
صورتی که این روند ادامه پیدا کند دوباره آن روز 
را می بینیم اما کسانی که این تصمیم را می گیرند 
باید جوابگو نیز باش��ند. به گزارش تسنیم، نرخ 
خرید تضمینی محصوات کش��اورزی از جمله 
گندم بر اساس قانون باید قبل از آغاز سال زراعی 
یعنی حداکثر تا یکم مهرماه اعام شود ولی در 
۲ سال گذشته این نرخ همراه با تاخیر چندماهه 
اعام ش��ده است. این شرایط باعث می شود که 
کش��اورزان نتوانند تصمیم   گی��ری ازم را برای 
کشت داشته باشند و از انگیزه آنها برای کشت و 
کار کاسته می شود و از طرفی موضوع خودکفایی 
گندم و تامین امنیت غذایی کش��ور تحت تاثیر 

قرار می گیرد.
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رئیس اتحادیه آجیل و خشكبار:
گرانی سرسام آور

آجیل فروشان را بیکار کرد

رئی��س اتحادیه آجی��ل و خش��کبار گفت: 
صنوف خش��کبارفروش به دلیل کاهش ش��دید 
تقاضا ناش��ی از گران شدن قیمت ها تحت فشار 
هستند. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل 
و خش��کبار در گفت وگو با تسنیم، درباره دایل 
افزایش قیمت انواع خشکبار در بازار اظهار کرد:  
برخ��ی کااهای صنف ما مانند پس��ته  با توجه 
به اینکه صادراتی اس��ت از افزایش نرخ ارز تاثیر 
می گی��رد و از طرفی بخش دیگ��ری از کااهای 
صنف ما مانند مغز گردو، تخم کدو و آفتابگردان 
نیز با توجه به اینکه وارداتی است از افزایش نرخ 
ارز تاثیر مس��تقیم می گی��رد. وی افزود: قیمت 
تخمه آفتابگردان در ب��ازار به دلیل افزایش نرخ 
ارز، از ه��ر کیلوگ��رم ۸ هزار تومان ب��ه ۲۰ هزار 
تومان رسیده اس��ت؛  قیمت این محصوات در 
بازارهای جهانی تغییری نکرده اما با توجه به اینکه 
ارزش پ��ول ما کاهش یافته و نرخ دار باا رفته، 
این محصوات با قیمت های بااتر در مقایسه با 
قبل به فروش می رس��د. رئیس اتحادیه آجیل و 
خشکبار در واکنش به اینکه چرا خشکباری که 
در داخل تولید می ش��ود نیز با قیمت های باا به 
دست مردم می رسد، گفت: زمین های کشاورزی 
که در شمال کشور بادام زمینی و تخمه های کدو 
و آفتابگردان تولید می ش��د اکنون از بین رفته و 
به ویا تبدیل ش��ده  و میزان تولید فندق نیز در 
این مناطق بشدت کاهش یافته است. وی تصریح 
کرد: برای پاس��خگویی به نیاز مردم در مواردی 
کمبود داریم و باید اقدام به واردات کرد تا قیمت 
محصوات ایرانی نیز متعادل شود، به طوری که 
اگر بادام زمینی چینی به ب��ازار ایران نیاید، نوع 
ایرانی آن را نمی ش��ود کیلویی 1۰۰ هزار تومان 
نیز خریداری کرد. احمدی همچنین درباره دایل 
افزایش قیمت مغز گردوی ایرانی و فروش آن به 
قیمت هر کیلوگ��رم 1۰۰ هزار تومان گفت: این 
محصول نیز در سال جاری دچار سرمازدگی شده 
و 7۰ درصد آن از بین رفته است به همین منظور 
در حال گرفتن مجوز واردات قانونی این محصول 
به کشور هستیم تا قیمت آن نیز در بازار کاهش 
یابد. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار اظهار داشت: 
بادام ه��ای درختی تولید ایران نیز امس��ال دچار 
سرمازدگی شده است و نیمی از درخت های بادام 
بر اثر س��رمازدگی آسیب  دیده  است. وی تصریح 
کرد: امیداریم قیمت خشکبار برای شب های یلدا 
و عید کاهش یابد تا مردم بتوانند این محصوات 
را خری��داری کنند؛ صنوف م��ا به دلیل کاهش 
شدید تقاضا ناشی از گران شدن قیمت ها تحت 
فشار هس��تند. احمدی گفت: صنوف ما فروش 
ندارند؛ به طوری که برخی هم��کاران ما در روز 
تنها ۲ کیلوگرم گردو فروخته اند که با این میزان 
فروش نمی توان هزینه های اداره واحد صنفی را 

تقبل کرد.

Ŷ  )اولین روز امامت حضرت امام  مهدي)عج
پس از شهادت پدر بزرگوار ایشان- 26۰ ق

Ŷ  آزادي سوس�نگرد پ�س از ی�ک  س�ال
محاصره - 1359 ش

Ŷ  آغاز س�اخت مس�جد »گوهرش�اد« در
مشهد به دستور گوهرشاد خاتون - 841 ق

Ŷ  مرگ »کاترین کبیر« ملكه معروف روسیه
- 1796م

Ŷ  گش�ایش کانال س�وئز در مص�ر و اتصال
دریاي سرخ و مدیترانه- 1869م

Ŷ  تأس�یس »مجلس اعاي انقاب اسامي
عراق« بر ضد رژیم بعث این کشور- 1982م
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کام نور

نیک فرجام ترین دانش، آن است که در 
دنیای زودگذر، بر عملت بیفزاید و در 

آخرت، تو را به خدا نزدیک کند.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
8199

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-5

ایران مرینوس
مارگارین  

قند شیرین  خراسان
فیبر ایران  

قند اصفهان
مهندسي  نصیرماشین

قند نیشابور 
سرمایه گذاري  صنعت  نفت 

شهد ایران

2914

839۰9
92۰1

12984

4828

43۰۰
39۰8

5۰13

24/83
6/43

5
5

4/98

4/98

4/95

4/94

4/85

نورد و قطعات  فوادي  
نفت سپاهان 

شهد 
الكتریک  خودرو شرق

نیرومحرکه  
ایران ارقام  

کارخانجات  تولیدي  شیشه  رازي 
امپ  پارس  شهاب  

کربن  ایران  

1۰65۰

3۰114

11783
1998

2۰54

3445

2421
4885

11۰78

-4/91

-4/87

-4/86
-4/82

-4/76

-4/69

-4/66

-4/51


