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بیرانوند نامزد دریافت توپ طای آسیا شد
انتقاد شورای شهر نسبت به انتصابات دقیقه نودی شهردار بازنشسته 

 در انتظار بزرگ ترین 
شیرجه سال

 تعیین سرپرست
 برای شهرداری تهران

خبر

یکی از مباحثی که طی 2 سال گذشته و با 
تبدیل شدن مس��اله FATF به عنوان یکی از 
مناقشات اصلی کش��ور مطرح بوده است، حوزه 
کارکردی، تاثیرگذاری و دامنه پوشش اقدامات 
این نهاد بین الدولی است؛ اینکه آیا واقعا موضوع 
تروریس��م و پولش��ویی به عنوان یک چالش و 
دغدغه بین المللی مطرح بوده است که دامنه آن 
هر نوع اقدامی، در هر کش��وری را بدون هرگونه 
تبعیضی، دربر می گرفته یا با تقسیم تروریسم به 
تروریسم خوب و تروریسم بد، و نگاه تبعیض آمیز 
به پولش��ویی، س��عی در فضاس��ازی علیه چند 
کش��ور از جمله ای��ران و در عین حال حمایت 
س��ازمان یافته از تروریسم در کشورهای مدعی 
مبارزه با تروریسم، این نهاد را همچون بسیاری 
نهادهای بین المللی ظاهرالصاح، تبدیل به یک 
نهاد قانونمندسازی جهت اعمال سلطه تبدیل 
کرده است، اینکه به رغم سابقه 30 ساله آیا واقعا 
توانسته یا اصا خواسته با تامین مالی تروریسم و 

پولشویی مبارزه کند یا خیر؟
نمونه ها بس��یار اس��ت. هنوز زمان زیادی از 
تاس��یس و تقویت داعش توسطه جبهه غربی، 
عربی و عب��ری نمی گذرد؛ هیاری کلینتون در 
کتابش »انتخاب های س��خت« اعتراف می کند 
به بیش از 100 کش��ور دنیا سفر کرده است تا 
تایید و حمایت آنها را برای تاس��یس گروه های 
رادیکال اس��امی جلب کند. این همان نکته ای 
بود ک��ه ترامپ نی��ز در رقابت ه��ای انتخاباتی 
س��ال 201۶ بارها و بارها علیه کلینتون و اوباما 
ب��ه کار برد. اس��ناد آژانس امنی��ت ملی آمریکا 
)NSA( نیز نشان داد »ابوبکر البغدادی« عامل 
سرویس های اطاعاتی غرب بوده است. در تمام 
این سال ها که مردم س��وریه و عراق به خاک و 
خون کشیده می شدند، این ترکیه بود که نفت 
غارت شده عراق و سوریه را از داعش خریداری 
می کرد؛ این بیمارستان های اسرائیل بودند که به 
مجروحان گروه های تکفی��ری خدمات درمانی 
ارائه می دادند؛ این آمریکا بود که با هلی برن برای 
نیروهای داعشی ساح و غذا ارسال می کرد و این 
عربستان و قطر بودند که دارهای نفتی را صرف 

تقویت وحوش تروریست می کردند.
در حالی که ایران یکی از بزرگ ترین قربانیان 
تروریسم است، این وزارت خزانه داری آمریکا بود 
که عامان این حمات تروریستی یعنی سازمان 
منافقین را از لیس��ت س��ازمان های تروریستی 
خارج کرد تا این س��ازمان مانع��ی برای تامین 
مالی خود نداشته باش��د و این فرانسه بوده که 
هرساله س��ران، اعضا و س��مپات های این گروه 
تروریس��تی را میزبانی می کند و اتفاقا مقامات 
عالی رتبه ضدایرانی آمریکا از جمله جان بولتون 
از مدعوین ثابت این گردهمایی ها هستند و در 
نمونه اخیر، همین چند هفته پیش بود که پس 
از حادثه تروریستی اهواز، »یعقوب حر تستری« 
س��خنگوی گروهک جدایی طلب و تروریستی 
»ااحوازیه«، طی تماس��ی از کپنهاگ دانمارک 
با تلویزیون سعودی ایران اینترنشنال، مسؤولیت 
حادثه تروریستی اهواز را بر عهده گرفت. همین 
ماجراها بخوبی نش��ان می دهد چه کشورهایی 
بانی تروریس��م و میزب��ان و حام��ی گروه های 

تروریستی هستند. 
همه اینها در ش��رایطی رق��م می خورد که 
به رغم فضاسازی رسانه ای و اتهامات اخیر سران 
آمریکا و اروپا علیه ایران، خود این کش��ورها نیز 
بخوبی می دانن��د ایران در ایجاد بحران در غرب 
آسیا نقشی نداشته است . گزارش ژانویه 201۸ 
انستیتو بروکینگز آمریکا اذعان می کند ایران در 
ایجاد بحران در سوریه، عراق، لبنان و یمن نقشی 
نداش��ته و فقط به دنبال بهره ب��رداری ]بخوانید 
حل بحران[ جهت افزایش نفوذ خود بوده است. 
چندی پیش نیز پایگاه خبری »کنسریتوم« خبر 
داد جمعی از کارشناس��ان اطاعاتی آمریکا در 
نامه ای به ترامپ با ابراز نگرانی نسبت به اظهارات 
دول��ت او که ای��ران را حامی اصلی تروریس��م 
می خواند، تاکید کردند حامی تروریس��م اکنون 

عربستان است نه ایران!
در حوزه پولش��ویی نیز به رغم فضاس��ازی 
رسانه ای حامیان دولت و مدافعان تصویب کامل 
قوانین FATF که همواره به صدرنشینی ایران 
در رده بندی پولشویی بازل استناد می کردند، 
مشخص شد صدرنشینی ایران در این لیست 
نه لزوما بابت شرایط بحرانی پولشویی در ایران، 
بلکه ب��ه دلیل کمبود اطاعات بوده اس��ت و 
اخیرا نیز در نسخه 201۸ فهرست بازل، صرفا 
با تغییر ش��اخص های ایران، جایگاه ایران نیز 

بهبود یافته است.
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تروریسم و پولشویی

ما ک��م مش��کل نداری��م در این 
مملکت و راستش را اگر بخواهی، 
کم ه��م امید نداریم به آینده همی��ن خاک! اخیرا 
برخی رس��انه  های غربگرا- که به غلط اصاح طلب 
نامیده می ش��وند- اما س��خت مشغول ش��ده  اند به 
تطهیر خاندان نُشسته پهلوی و سعی دارند بگویند 
خوب اگر بود، همان زمان ش��اه خوب بود و خاصه 
که جمهوری اس��امی چقدر اخ است! سلمنا! شما 
اصا برادرزاده سعودالقحطانی و محمد بن سلمان و 
ان شاءاه که با رضاقلدر، محمدرضا و همین شاهزاده 
پی��زوری پهلوی که دس��تش مث��ل خودتان پیش 
سعودی دراز اس��ت، محشور شوید! میانه این همه 
دروغ، ام��ا این را هم ب��ه مخاطب ایرانی تان بگویید 
که تخصص ش��ما تا بوده، وارونه نمایی حقایق بوده 
و چقدر در این مس��یر به همین جمهوری اسامی 
مظلوم که 32 سال از 40 سال حیاتش را خود شما 

دولتش را در دست داشته          اید، خیانت کرده اید.
ابدا نمی خواهم تلخ س��خن گفته باشم یا دایره 
خودی  های انقاب را تنگ کنم، بگذارید اما بپرسم 
که چرا ما باید حاا ۶ سال پس از آغاز توفانی دولت 
آقای روحانی با سرود »آنچنان رونقی« و »چرخش 
س��انتریفیوژ و چرخ زندگی م��ردم« هنوز در نقطه 
ش��روع ایس��تاده باش��یم؟ چرا باید آقای روحانی و 
محمدجواد ظریف جسارت داشته باشند همچنان 
رویکرده��ای فاجعه بار خود در سیاس��ت خارجی و 
اقتص��اد را باز هم با ادبیاتی غلوآمیز تبلیغ و به ملت 
تحمیل کنند؟ 21 تیرماه 95 س��فیر کره جنوبی در 
تهران گفت: »تاسف آور است که سفارت کره جنوبی 
با وجود سپری ش��دن ۶ ماه از اجرایی شدن توافق 
برجام هنوز پول س��فارت خود را از طریق قاچاق به 
ایران می آورد!« حاا هم سفیر همان کره جنوبی در 
تهران مجددا می گوید: »سیستم پرداخت بر اساس 

واح��د »وون« به این ترتیب اس��ت که پول نفت در 
حس��اب هاي کره مي ماند و پول کااهاي کره اي که 
ایران مي خرد، از این حس��اب پرداخت مي شود. این 
پول امکان تبدیل به ارز دیگري را ندارد و مستقیم به 

ایران پرداخت نمي شود«.
به دیگر سخن، آقای یو جانگ هیان به ما می گوید: 
»پول نفت ایران را در حساب های مان نگه می داریم و 
ایرانی ها به ازای آن مجبورند از ما کاا بخرند«. حسن 
روحانی و محمدجواد ظریف اما نه آن زمان که دوره 
اوبامای قشنگ شان بود به چشم  های از حدقه درآمده 
ملت پاسخ دادند و نه حاا پاسخی به مردم خواهند 
داد. در عوض، با جدیت هر چه تمام      تر مشغول تبلیغ 
و بزرگنمایی سازوکار مالی اتحادیه اروپایی هستند 
که آن هم چیزی جز برنامه نفت در برابر کاا نیست! 
تازه اگ��ر عمرمان قد بدهد و عملیاتی ش��دنش را 
ببینیم! دژ آهنینی که به این اقدامات مملکت برانداز 
و اشتباه آقایان در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی 
مش��روعیت می دهد اما چیست؟ چیزی جز همین 
رسانه  های سمی اصاح طلب که مکرر جامعه را در 
برابر فجایع نو به نو خلق شده به وسیله سیاست  های 

دولت، ِسر و بی حس می کنند؟! 
مگر همش��یره ابوی بن��ده بود ک��ه همزمان با 
رونمای��ی از دار جهانگیری، تمث��ال جهانگیری را 
در لباس س��وپرمن با تیترهای »بازگشت اسحاق« 
و چندی��ن تیت��ر روی اعص��اب دیگر چ��اپ کرد؟! 
طنز ماج��را اینکه این جماعت مثا رس��انه ای که 
باید به جامعه آگاهی بخش��ی کنند، عجیب توانایی 
دوگانه س��وزی چندبعدی دارند. اینها همانگونه که 

نان جمهوری اس��امی را می خورند،     آش سعودی 
را هم ناخنک می زنن��د و همانگونه که همین اان 
روزانه چندین مقاله پفکی در دفاع از سیاس��ت  های 
مخرب دولت چاپ می کنند، مدعی انتقاد از دولت 
و ربط نداش��تن دولت به اصاح      طلبان هم هستند! 
جالب اینکه در میدان طنز هم سعی می کنند بیشتر 
از هر کسی روحانی و تیمش را مسخره کنند! روشن 
اس��ت که با وجود چنین جماعتی ما نیاز به دشمن 
نخواهیم داشت و درست گفته آن صهیونیست که: 
»اصاح      طلبان بزرگ ترین سرمایه اسرائیل در ایران 

هستند«.
ما به لطف وارونه نمایی این جماعت از واقعیات، 
چنانکه در ابتدا گفتم، هنوز پس از گذشت ۶ سال از 
دولت کلید، در ابتدای راه هستیم. روحانی و ظریف 
نش��ان داده  اند با همان روحی��ه و توانمندی و حتی 
به مراتب بیش از س��ال 92، انگی��زه و انرژی تکرار 
اش��تباهات خانمان برانداز خ��ود را دارند. جامعه در 
فهم مسائل اصلی خود دچار اشتباه است و بیشترین 
تقصیر در ای��ن زمینه، ابتدا متوج��ه اصاح      طلبان 
و س��پس حس��ن روحانی و دولت است. راستش را 
بخواهید، اگر من رئیس صداوسیما بودم، در جهت 
افزایش امید و منع یأس پراکنی، اول از همه، دستور 
منع پخش س��خنان حس��ن روحانی و محمدجواد 
ظریف را صادر می کردم. نمی ش��ود دیروز به مردم 
گفت »برخی می گویند تحریم ها را دور می زنیم، ولی 
نمی گویند از جیب چه کسی؟ از جیب مردم؟« ولی 
حاا بگوییم: »ما با افتخار تحریم ها را دور می زنیم!« 
مردم نه عقب مانده ذهنی هستند نه آلزایمر دارند که 

این سخنان را فراموش کنند.
مسأله اصلی کش��ور اکنون این نیست که اروپا 
کی مهلت چندهفته ای آقای روحانی را برای جبران 
خروج کدخدا از برجام، تمام شده تلقی خواهد کرد، 
SPV چی هست یا اینکه وضعیت فشارهای ایمیلی 
به کجا رسید. مسأله این است که ما تا کی باید در 
پوشش حمایت رسانه ای سرمایه  های اسرائیل، به این 
روند فاجعه بار ادامه دهیم؟ مسأله این است که چرا 
جماعت زبان دنیا بلد اینقدر افتض��اح باا آورده  اند 
ول��ی باز هم از رو نمی روند؟ خروجی و تداوم چنین 
روندی همین می شود که دیوانه بازی  های جدیدی 
چون خوشحالی از رأی آوری دموکرات ها در کنگره 
سخن روز شود و جامعه باز هم حساسیت ازم را در 
برابر طی مس��یر اشتباه دولت نخواهد داشت. اینکه 
تصور کنیم هیاری کلینتون برخورد مایم تری با ما 

می داشت حتما ناشی از حماقت است. 
تصور این اس��ت که برجام در صورت رأی آوری 
کلینتون هم هر روز زخم جدیدی برمی داشت و اگر 
ترام��پ راهش را بلد نیس��ت، او حتما در ازای هیچ 
و همزمان با چندپاره کردن برجام، باج  های بس��یار 
سنگین تری از دولت روحانی و درواقع از جیب ملت 
ایران)!( می گرفت. پایگاه آمریکایی نشنال اینترست 
ک��ه از قضا از منتقدان سیاس��ت  های دونالد ترامپ 
اس��ت، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر آمریکا در زمینه مقایسه همین دو می نویسد: 
»خط مشی سیاس��ی هیاری کلینتون در سیاست 
خارجه خطرناک      تر از شعارها و بیانیه  های تند دونالد 
ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه اس��ت!« اساسا با 
این دس��ت فرمان، فعال ش��دن همان SPV هم به 
چندین باج دیگر مشروط خواهد شد. روسیاهی این 
سال ها بر چهره سلبریتی  های جورشده و رسانه  های 

غربگرا تا ابد خواهد ماند!

سرمایه  های دشمن، صبح  بخیر!
حسن رضایی

نگاه

     محمدسعید امینیان     
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ترامپ  برخاکستر 
جهنم کالیفرنیا

اردوغان بار دیگر تأکید کرد دستور قتل 
خاشقجی توسط عالی ترین مقامات سعودی 

صادر شده است

 بازدید رئیس جمهور آمریکا 
از ویرانه های آتش سوزی بزرگ

هزینه بن سلمان 
برای کاخ سفید

مخاطب سوزی در 
فصل زرد سینما!
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Ŷ  هزینه کاخ سفید در غائله خاشقجی حاا
پس از درز برآورد اطاعاتی سازمان سیا از 

نقش اصلی بن سلمان در آن به عنوان شریک 
سیاسی ترامپ و دوست نزدیک داماد و 

مشاورش، جرد کوشنر به اوج خود رسیده است

Ŷ  شمار مفقودان آتش سوزی کالیفرنیا 
به بیش از 1300 نفر رسید

هدف؛ گنبد حلبی
 راکت پیشرفته مقاومت 

نتانیاهو را مجبور به آتش بس کرد

»وطن امروز« گزارش می دهد

یادداشت امروز تیترهاي امروز

 کرباسیان بازنشسته
مدیرعامل شرکت ملی نفت شد

وزیر نفت در حکمی مسعود کرباسیان را 
برای مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران و مع��اون وزیر نفت منصوب 
کرد. به گزارش تسنیم، بیژن زنگنه با صدور 
حکمی مسعود کرباس��یان را که شهریورماه 
امس��ال  با رأی نمایندگان مجلس استیضاح 
ش��ده و وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی را 
ترک کرده بود، به عنوان مدیرعامل ش��رکت 
ملی نفت ای��ران منصوب کرد. در متن حکم 
بیژن زنگنه آمده است: »با توجه به اینکه در 
اجرای ماده 50 قانون اساسنامه شرکت ملی 
نفت ایران، اعضای هیات مدیره این شرکت، 
جنابعال��ی را برای تصدی مدیریت عامل این 
شرکت پیشنهاد کرده اند، بنابراین با توجه به 
تعهد، تجارب و سوابق درخشان مدیریتی در 
سطوح عالی اجرایی و اقتصادی، بدین وسیله 
با اس��تعانت از خداوند قادر متعال، به استناد 
اختیارات ناش��ی از ماده یادشده از اساسنامه 
شرکت و همچنین مجوز دریافتی، جنابعالی 
را ب��رای مدت 2 س��ال به عن��وان مدیرعامل 
ش��رکت ملی نفت ایران و مع��اون وزیر نفت 
منصوب می کن��م«. زنگنه پی��ش از این نیز 
در حکمی، کرباسیان را به عنوان عضو اصلی 
هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب 
کرده بود. گفتنی است علی کاردر، مدیرعامل 
سابق شرکت ملی نفت ایران به موجب قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان در سازمان های 
دولتی روز شنبه صندلی مدیرعاملی شرکت 
ملی نفت ای��ران را ترک کرده بود و اکنون با 
صدور حکم وزیر نفت، کرباسیان که خود نیز 
بازنشسته است، جای وی را گرفته و مشخص 
نیس��ت وزیر نفت چطور یک بازنشس��ته را 
به جای معاون بازنشسته خود منصوب کرده 

است.
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افتتاح بیش از 1100 پروژه 
محرومیت زدایی

رئیس سازمان بسیج گفت: در هفته بسیج، 
1150 پروژه محرومیت زدایی افتتاح می شود و 
۳ هزار واح��د کوچک و خرد اقتصاد مقاومتی 
در ح��وزه خانگی نیز آغاز ب��ه کار خواهد کرد. 
به گزارش فارس، سردار غامحسین غیب پرور          ، 
صبح دیروز در نشست خبری در آستانه هفته 
بس��یج اظهار داشت: بنای ما از ابتدای سال۹۷ 
تاکید بر خدمت رسانی است که جلوه ای از آن 
را مرداد و ش��هریور امسال مشاهده کردیم که 
اتمام آن هم تجمع بزرگ استادیوم آزادی بود 
و این دور از خدمت رس��انی تا پایان سال ادامه 
خواهد داش��ت. وی با بیان اینکه هفته بسیج 
از ۲۹ آبان ش��روع می ش��ود، درباره برنامه های 
این هفته گفت: 1150 پروژه محرومیت زدایی 
افتتاح می ش��ود و ۳ هزار واحد کوچک و خرد 
اقتصاد مقاومتی در حوزه خانگی نیز آغاز به کار 
خواهد کرد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
اقدامات بس��یج در زلزله کرمانش��اه را 5 اقدام 
محوری دانست و گفت: در روزهای اول زلزله، 
15 هزار بسیجی جهادگر  به کمک زلزله زدگان 
 ش��تافتند و در اس��کان اضط��راری قریب به
1۹ میلیارد هزینه کردیم. وی ادامه داد: ۷ هزار 
کانک��س را تهیه و در منطقه مس��تقر کردیم؛ 
همچنین کار نصب و تکمیل 8۳00 کانکسی 
را که قرارگاه خاتم برای زلزله زدگان تهیه کرده 
بود ما انجام دادیم. جانشین فرمانده کل سپاه 
در امور بسیج افزود: در مرحله آخر، ساخت هزار 
واحد مسکونی را تقبل کردیم که ۷00 واحد را 

تحویل دادیم.

سرپرستان 11 استانداری کشور 
منصوب شدند

سخنگوی وزارت کشور با اشاره 
به اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در این وزارتخانه، 
گفت: سرپرستان 11 استانداری 
کش��ور منص��وب ش��دند. به 
گزارش مهر، سیدسلمان سامانی اظهار داشت: بر 
اساس اصاحیه اخیر مجلس 1۴ استاندار مشمول 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان شدند که در 
جلس��ه روز چهارش��نبه ۲۳ آبان ماه هیات دولت 
برای ۳ اس��تان همدان، سیستان وبلوچس��تان و 
زنجان و همچنین استان کرمان استانداران جدید 
تعیین شدند. وی افزود: وزیر کشور ضمن قدردانی 
از زحمات و خدمات اس��تانداران این 11 اس��تان 
در احکام جداگانه ای یکی از معاونان اس��تانداران 
استان  های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، 
خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
س��منان، فارس، قم و یزد را به عنوان سرپرست 
استانداری منصوب کرد. سخنگوی وزارت کشور با 
بیان اینکه در روزهای آتی استانداران پیشنهادی 
به هیات دولت معرفی خواهند ش��د، تاکید کرد: 
تا انتخاب اس��تانداران جدید، تمام امور استان ها 
توسط سرپرس��تان انجام خواهد شد تا خللی در 
پیشبرد برنامه ها به وجود نیاید. اسامی سرپرستان 
11 اس��تانداری که حکم آنها دیروز از سوی وزیر 

کشور صادر شد، بدین شرح است:
آذربایجان شرقی، جواد رحمتی

اصفهان، محمدعلی شجاعی
البرز، عزیزاه شهبازی

تهران، شکراه حسن بیکی
خراسان جنوبی، مشیرالحق عابدی
خراسان شمالی، مجید پورعیسی

سمنان، سعید ناجی
قم، سیدمحمدرضا هاشمی

یزد، محمدعلی طالبی
خراسان رضوی، قربان میرزائی

فارس، یداه رحمانی

طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد شد
جلسه کمیته انتخاب رؤسای 
گذش��ته  روز  دانش��گاه ها 
برگزار ش��د و حکم ریاس��ت 
طهرانچ��ی،  محمدمه��دی 
سرپرست دانشگاه آزاد نیز در 
این جلسه بررسی و تایید شد. بر اساس اعام مرکز 
شورای عالی انقاب فرهنگی، در بیست وهشتمین 
جلسه کمیته تعیین روس��ای دانشگاه ها که روز  
یکشنبه ۲۷ آبان ماه با حضور غامی وزیر علوم، 
تحقیق��ات و فن��اوری، قاضی زاده هاش��می وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت ااسام 
رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها و دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی 
در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد، 1۳ نامزد 
برای ریاست دانشگاه های کشور موفق به کسب 
رای اعتماد اعضای این کمیته شدند. همچنین 
محمدمهدی طهرانچی با رای اعضای کمیته، به 

ریاست دانشگاه آزاد اسامی انتخاب شد.

س�یدعلی هدایتی: روز گذش��ته خبرگزاری فارس 
مصاحبه ای را با دکتر ابومحمد عس��گرخانی، استاد 
ارش��د روابط بین الملل منتشر کرد که حاوی نکات 
بسیار مهم و قابل تاملی درباره هشدارهای دیده نشده 
و شنیده نشده این استاد دانشگاه درباره خسارت های 
غیرقابل جبران عملکرد دستگاه دیپلماسی در دولت 

حسن روحانی است.
به گ��زارش »وطن امروز«، اما در فراز پایانی این 
مصاحبه، پروفسور عسگرخانی ماجرایی را نقل کرد 
که بسیار عبرت آموز است و تا حدود زیادی ماهیت 
واقع��ی برخی اف��راد و جریانات را روش��ن می کند. 
پروفسور عس��گرخانی روایت می کند که در جریان 
مذاکرات هس��ته ای و پس از انتقاداتی که او نسبت 
ب��ه رویه وزارت امور خارجه در مذاکرات داش��ته، او 
را تهدی��د و متهم به »جاسوس��ی« کردند و همین 
موضوع باعث شد او از چند ماه قبل از توافق طرفین 
بر س��ر برجام تا چند ماه بعد از این توافق، س��کوت 
کند. در واقع این تهدید و ارعاب برای »بستن دهان 
منتقدان« توانست تا چند ماه مانده به توافق برجام 
و چند ماه پس از این توافق کارگر شود. با این حال 
اما پس از مدتی پیگیری های عسگرخانی نشان داد 
این تماس تلفنی یک تهدید بوده و اساسا پرونده ای 

تحت عنوان جاسوسی برای او تشکیل نشده است.
اما پروفسور عس��گرخانی توسط چه شخص یا 
نهادی تهدید شده بود؟ بیایید ابتدا متن این بخش 
از مصاحبه دکتر عسگرخانی با خبرگزاری فارس را 
که به صورت پرسش و پاسخ است، مرور کنیم، آنگاه 
از این مصاحبه و ماجرای تماس تلفنی تهدیدآمیز 

رمزگشایی می کنیم.  
***

  به ط�ور خ�اص در قب�ال نقدهایی که ب�ه برجام 
داشتید، واکنشی به شما صورت گرفت؟ 

تیرماه ۹۴ که قرار بود برجام امضا ش��ود، از روز 
1۳ اسفند سال قبل به من اخطار کردند با توجه به 
ارتباطاتی که با بیگانگان دارید به عنوان »جاسوس« 

تحت پیگرد هستید.
  این اخطار کتبی بود یا شفاهی و از سوی چه نهادی 

صورت گرفت؟
اخطار ش��فاهی بود و تحت نام نه��اد خاصی از 
ً  وقتی پیگیری  طریق تلفن به من اباغ شد اما بعدا
بیشتر کردم فهمیدم آن نهاد که با آن عنوان خود را 
به من معرفی کرده بودند چنین اخطاری نداده است.
  و این زمانی بود که شما چندین ماه به عنوان یکی 
از س�خنرانان و مدعوین ثابت نشست های بررسی 
رون�د توافقات ژنو و وی�ن و در نهایت برجام مطرح 
بودی�د و اظهارنظرهای ت�ان در مخالفت با برجام در 

رسانه ها منعکس می شد.
بله! من در نشست های »خط قرمز«، »دلواپسیم« 
و »رو در رو با ش��یطان« ش��رکت و سخنرانی کرده 

بودم.
  ش�ما خب�ر داری�د که دیگر اف�رادی ک�ه در این 
نشست ها در مخالفت با برجام سخن گفته اند آیا آنها 

نیز مخاطب اخطار و هشدار قرار گرفته باشند یا نه؟
در این باره پیگیری نکرده ام و با کسی در تماس 

نبوده ام.

  بعد از اینکه این اخطار به ش�ما داده شد شما چه 
کردید؟

در نتیج��ه این اخطار من در بازه اس��فند ۹۳ تا 
امضای برج��ام در تیر ۹۴ دیگر هیچ س��خنرانی و 
اظهارنظر و گفت وگویی نکردم و پس از آن نیز باز تا 
مدتی صحبت نمی کردم تا اینکه همه سراغم آمدند.

  چه زمانی؟ آیا بعد از بدعهدی هایی که طرف مقابل 
بویژه آمریکا انجام می داد؟

خیر! تقریباً  8-۷ ماه پس از امضای برجام، همه 
سراغم آمدند و گفتند صحبت و اظهارنظر کن.

***
Ŷ چه کسی عسگرخانی را تهدید کرد؟

دکتر عس��گرخانی در این مصاحبه گفته است 
از طریق یک تماس تلفنی به او گفته ش��ده اس��ت 
در »ی��ک نه��اد خاص« پرون��ده ای تح��ت عنوان 
»جاسوس��ی« برای این استاد دانشگاه مفتوح شده 
است و همین موضوع باعث شد او از چند ماه قبل از 
امضای برجام تا چند ماه پس از این توافق، سکوت 

کرده و از بیان هزینه های این توافق خودداری کند.
Ŷ اما ماجرا چیست؟

»وطن ام��روز«  خبرن��گاران  امس��ال  مردادم��اه 
گفت وگویی با دکتر عس��گرخانی انج��ام دادند و این 
مصاحبه ۷ مرداد با عنوان »نوبت اقتدارگرایی است« 
منتشر ش��د. البته بخش هایی از این گفت وگو بنا به 
ماحظاتی منتشر نشد. از جمله روایت همین ماجرای 
تماس تلفنی تهدیدآمیز و طرح اتهام جاسوسی به دکتر 
عسگرخانی. البته این استاد دانشگاه از بیان جزئیات 
این ماجرا امتناع داشت و بر همین اساس این بخش از 
مصاحبه در »وطن امروز« منتشر نشد. اکنون با انتشار 
جزئیاتی از این موضوع مهم در خبرگزاری فارس، به 
نظر می رسد ازم است درباره این ماجرای عبرت آموز 
رمزگشایی ش��ود و جنبه های دیگری از این ماجرای 
تهدید و فشار به منتقدان برجام آشکار شود. بر اساس 
این گزارش، ماجرا اینگونه است که پس از حضورهای 
پیاپ��ی دکتر عس��گرخانی در همایش های منتقدان 
برج��ام و نقدهای علمی این اس��تاد ش��اخص روابط 
بین الملل نسبت به این توافق، روز 1۳ اسفند 1۳۹۳ 
با پروفسور عسگرخانی تماس تلفنی گرفته می شود. 
فردی که پش��ت تلفن است خود را یکی از مسؤوان 
»سازمان اطاعات سپاه« معرفی می کند و می گوید 
آقای عس��گرخانی به خاطر ارتباطاتی که با خارج از 
کشور دارد تحت نظر بوده و »پرونده جاسوسی« علیه 
ایشان تشکیل شده است. این یک تماس تهدیدآمیز 
بود و دکتر عس��گرخانی پس از این تماس، تا نزدیک 
به یک س��ال درباره برجام و هزینه های آن برای ایران 
اظهارنظری نکرد اما پس از پیگیری هایی که این استاد 
برجس��ته دانش��گاه انجام می دهد، مشخص می شود 
اساس��ا نه تنها س��ازمان اطاعات س��پاه از این ماجرا 
بی خبر است و تماسی از سوی این نهاد امنیتی با دکتر 
عسگرخانی صورت نگرفته، بلکه اساسا هیچ پرونده ای 
درباره جاسوسی علیه این استاد دانشگاه وجود ندارد. 
دکتر عسگرخانی در این باره روایت می کند مدتی پس 
از این تماس تلفنی، با پیگیری هایی که انجام می دهد، 
از س��پاه با وی تماس گرفته می ش��ود و به این استاد 
دانشگاه اطمینان داده می شود نه تنها هیچ تماسی از 

طرف سپاه با وی گرفته نشده، بلکه این استاد دانشگاه 
اساس��ا پرونده ای با عن��وان جاسوس��ی در این نهاد 

اطاعاتی و امنیتی کشور ندارد.
Ŷ  !بستن دهان منتقدان و رقیبان

تماس جعلی با دکتر عس��گرخانی و تهدید این 
استاد دانش��گاه برای جلوگیری از طرح انتقادات او 
نس��بت به برجام و تبعات غیرقابل جبران آن برای 
ای��ران، از ناحیه چه فرد، افراد یا نهادی انجام ش��ده 
اس��ت؟ حدس زدن در این باره البته چندان دشوار 
نیست. اینکه چه افراد یا مجموعه یا گروه و جریان 
سیاسی از برجام منفعت شخصی و سیاسی برده اند، 
موضوع ش��فافی است و اینکه کدام جایگاه از بستن 
دهان منتقدان برجام سود برده است نیز کاما آشکار 
اس��ت. البته اینکه این تماس جعلی و تهدیدآمیز از 
طرف چه افرادی و از سوی کدام نهاد صورت گرفته، 
ن��زد »وطن امروز« محفوظ اس��ت. ب��ا این حال اما 
همین رفتار غیرانسانی، متقلبانه و تهدیدآمیز علیه 
یک استاد برجسته دانشگاه واقعیت پنهان جماعت 
پرادعای��ی را که این روزها برای فرار از پاس��خگویی 
درباره وضعیت برجام، اقدام به طرح ادعاهای دروغ و 
بی اساس می کنند آشکار می کند. بیایید بخشی کوتاه 
از اظهارات دکتر عسگرخانی درباره آنچه این جماعت 

بر سر کشور آورده اند را مرور کنیم. 
Ŷ به مردم دروغ گفته شد

دکتر عسگرخانی در بخشی از این مصاحبه اظهار 
داش��ت: در هیچ جای برجام از لغو دس��تور اجرایی 
رئیس جمهور آمریکا س��خن گفته نش��ده است، با 
وجود آنکه در داخل بش��دت روی آن تبلیغات شد. 
پس باید به مردم ایران حق داد که احس��اس کنند 
به آنها دروغ گفته ش��ده است. وی افزود: برجام هم 
یک رژیم است فارغ از آنکه معاهده، توافق یا قرارداد 

باشد. حتی ممکن است نانوشته باشد یا به صورت 
میثاق یا وعده باش��د، در هر صورت یک رژیم است 
و اهداف مش��خصی دارد. برجام در مقدمه خود واژه 
»جمهوری اس��امی ایران« را به کار نمی برد، بلکه 
از »ایران«  س��خن می گوی��د. وی همچنین درباره 
بی اطاع��ی وزارت ام��ور خارجه نس��بت به برخی 
تعه��دات بین المللی اظهار داش��ت: خاطره ای برای 
شما بگویم. س��ال ۷۴ در دانشکده روابط بین الملل 
وزارت امور خارجه به دعوت آقای غامعلی خوشرو 
تدریس می کردم. دیپلمات های وزارت امور خارجه 
ب��رای ارتقای مقام می آمدند آنجا. در یک دوره تمام 
نیروهای اداره خلع س��اح در وزارت امور خارجه به 
صورت یک کاس آمدند با من درس گرفتند. همان 
اوایل��ی که من بحث ان پی تی و CTBT را ش��روع 
کردم، دیپلمات های اداره خلع س��اح، حساس��یت 
نشان دادند. بعد از اینکه یکی، دو ماه گذشت و من 
درس را کامل تش��ریح کردم، آن دیپلمات ها کامًا 
عوض شدند. رئیس وقت اداره خلع ساح یک روزی 
به من زنگ زد و گفت به حرمت اس��تاد و شاگردی 
یک روز بیایید دفتر ما با هم صحبت کنیم. من رفتم 
و او در آن جلس��ه گفت واقعیت امر این اس��ت که 
زمان��ی که ما رفتیم و ای��ن را امضا کردیم، نه من و 
نه سایر دیپلمات ها نمی دانستیم چه چیزی را امضا 
کردیم. عس��گرخانی درباره رفتار اروپا در قبال ایران 
نیز اظهار داشت: باید به برجامیان گفت اروپا از این 
به بعد حرف شنوی بیشتری از آمریکا خواهد داشت، 
برای آنکه بنا بر گفته ه��ا، روس ها در حال مدرنیزه 
کردن موشک های خود هستند و عاوه بر آنها چین 
هم در حال همین کار است، پس از این به بعد باید 
منتظر یک معاهده کنترل  تسلیحات میان روس ها،  

چینی ها، آمریکایی ها و اروپایی ها باشیم.

سیاسی 0 2

مقاومت فلسطین
 صهیونیست ها را پشیمان می کند

دستیار ویژه رئیس مجلس در 
امور بین الملل ضمن محکوم 
ک��ردن تج��اوز اخی��ر رژیم 
صهیونیس��تی به غزه، گفت: 
نتانیاهو به پایان خط رسیده 
و مقاومت فلسطین بی تردید صهیونیست ها را 
متوقف و پشیمان خواهد کرد. به گزارش خانه 
ملت، حس��ین امیرعبداللهیان درباره حمات 
اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه اظهار داشت: 
تجاوز اخیر نیروهای رژیم صهیونیستی به غزه 
را که منجر به ش��هادت و مجروح شدن مردم 
بی دفاع و همچنین ویرانی مناطق مس��کونی 
و س��اختمان رادیو و تلویزیون ااقصی ش��د، 
بش��دت محکوم می کنیم. وی تداوم محاصره 
غزه و مح��روم کردن ملت مظلوم فلس��طین 
از داش��تن حقوق اولیه را عامل استمرار تنش 
در غزه دانس��ت و افزود: حقوق مس��لم مردم 
فلس��طین در دفاع از »حق بازگشت« و »رفع 
اش��غالگری« از س��رزمین  های اش��غالی باید 
رعای��ت ش��ود. امیرعبداللهی��ان تصریح کرد: 
توان و قدرت بازدارندگی موش��کی و حمایت 
مردمی از مقاومت، رمز پیروزی و پایداری ملت 
فلسطین در مقابل اشغالگران است. نتانیاهو به 
پایان خط رسیده و مقاومت فلسطین بی تردید 
صهیونیست ها را متوقف و پشیمان خواهد کرد.

کمیته مقابله با تحریم ها 
در دولت تشکیل می شود

در جم��ع  نعمت��ی  به��روز 
جلس��ه  درباره  خبرن��گاران 
غیرعلنی روز یکشنبه مجلس 
شورای اسامی اظهار داشت: 
نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و همت��ی رئیس بانک مرکزی در این جلس��ه 
حضور یافتن��د. وی ادامه داد: در این جلس��ه 
گزارش مفصلی از س��وی مرک��ز پژوهش های 
مجلس درباره موضوعات مختلف معیش��تی، 
صنع��ت، معدن و تجارت و موضوعات گمرکی 
به نمایندگان ارائه شد و مسؤوان دولت هم در 
این باره گزارش خود را ارائه کردند. س��خنگوی 
هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه یک نسخه 
از این گزارش به مسؤوان دولت حاضر در این 
جلسه تقدیم ش��د، افزود: همچنین نوبخت و 
دژپسند در این جلسه گزارشی درباره اقدامات 
دولت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم 
و بویژه رفاه کارگران ارائه کردند. نعمتی با بیان 
اینکه در این جلس��ه مقرر شد کمیسیون های 
تخصص��ی مجل��س، بررس��ی این گ��زارش و 
رس��یدگی ب��ه آن را در دس��تور کار خود قرار 
دهند، گفت: همچنین قرار بر این شد کمیته ای 
در دولت برای مقابله با تحریم ها و رسیدگی به 
معیشت مردم تشکیل شود. وی با بیان اینکه با 
توجه به اینکه آمریکا به دنبال آن اس��ت که از 
موضوع تحریم ها، جو روانی در کشور ایجاد کند، 
تشکیل این کمیته می تواند نقش تأثیرگذاری 
برای مقابله با تحریم ها داش��ته باشد، تصریح 
کرد: قوای سه گانه تمام تاش  خود را می کنند 
تا راهکارهای مناسبی برای حل مشکات مردم 

داشته باشند.

فشار خارجی بر عراق تأثیری 
بر همکاری آنها با ایران ندارد

س��فیر  دانایی فرد،  حس��ن 
س��ابق ای��ران در ع��راق در 
گفت وگ��و ب��ا مه��ر درباره 
اهمیت س��فر بره��م صالح، 
ب��ه  ع��راق  رئیس جمه��ور 
ایران و نتایج آن، اظهار داش��ت: روابط میان 
ای��ران و عراق یک رابطه خ��اص و متمایزی 
در منطقه به ش��مار می          آید، البته س��فرهای 
زیادی تاکنون میان مسؤوان ۲ کشور انجام 
ش��ده و در آینده هم ای��ن روند ادامه خواهد 
داش��ت. وی گفت: در ش��رایط کنونی، سفر 
آقای صال��ح، رئیس جمهور ع��راق به تهران 
پیام  های متع��ددی دارد، از جمل��ه آنکه به 
معنای دوس��تی، همکاری و همراهی دولت 
و ملت ع��راق در این برهه از زم��ان با ایران 
اس��ت و از طرفی هم یک��ی از پیام  های این 
سفر، تداوم و گسترش همکاری ها میان ایران 
و عراق در حوزه  های مختلف است. دانایی فرد 
در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: 
انتطار می رود مس��ؤوان عراقی شرایط را به 
گونه ای تنظیم کنند تا اینطور تداعی نش��ود 
که عراقی ها مشغول بازی در زمین خارجی ها 
هس��تند؛ ما مطمئن هس��تیم که دوس��تان 
عراقی ما در زمی��ن طرف  های خارجی بازی 
نمی کنند. سفیر سابق ایران در عراق در پایان 
خاطرنشان کرد: روابط ما با عراق یک رابطه 
راهبردی و تکاملی اس��ت که در س��ال  های 
آینده هم این رابطه ادامه پیدا خواهد کرد و 
فشارهای خارجی که به مسؤوان عراقی وارد 
می ش��ود هم نمی تواند چندان تاثیری روی 

موضع آنها نسبت به ایران بگذارد.

روایت یک هشدار به دکتر عسگرخانی اخبار
برای جلوگیری از انتقادات این استاد دانشگاه نسبت به برجام

رمزگشایی از یک 
بازی امنیتی

اخبار
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عضو هی��ات عالی نظارت مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام به 
ادعاهای علی مطهری درباره بدعت بودن این هیات 
و وظایف آن پاس��خ داد. در یکی، دو ماه گذش��ته  
به دنب��ال ورود جدی هیات عال��ی نظارت مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام به انطباق یا عدم انطباق 
برخی لوایح در دس��ت بررس��ی یا مصوب مجلس 
شورای اسامی با سیاست های کلی نظام، موجی از 
هجمه به این نهاد شروع شد که همچنان هم ادامه 
دارد. برخی نمایندگان و رس��انه های اصاح طلب و 
حامی دولت در این راس��تا، نظارت هیات منتخب 
مجمع تشخیص بر لوایح مجلس را تحت عناوینی 
چون بدع��ت در قانونگذاری یا تحدی��د اختیارات 
مجلس شورای اسامی نامیده و به صورت گسترده 
با آن مخالفت کردند. این فضاسازی های گسترده تا 
بدانجا پیش رفت که علی مطهری در جایگاه نایب 
رئیسی مجلس در این باره گفت: »اکنون بدعتی در 
س��یر قانونگذاری کشور ایجاد شده، یعنی عاوه بر 
شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق 
مصوبات مجلس اضافه شده و مرجع تشخیص آن 
هم هیأت نظارت است. بدین ترتیب، هم ۲ مبنای 
انطباق به ۳ مبنا افزایش یافته و هم یک ش��ورای 
نگهبان دیگر اضافه شده و ما ۲ شورای نگهبان پیدا 
کرده ایم که هر دو پدیده خاف بّین و آشکار قانون 

اساسی است«.
 ای��ن چند ای��راد حامیان دولت و رس��انه های 
اصاح طلب به یک روال طبیعی و مسبوق به سابقه 
در س��اختار نظارتی جمهوری اسامی در حالی به 
صورت پرحجم تکرار می شد که برخی افراد منسوب 
به همین طیف مانند محمد هاشمی و مجید انصاری 

در گفت وگوهایی هم بر قانونی 
بودن و هم بر تازگی نداشتن 
این نظارت تاکید کردند. با این 
حال انتظار می رفت با انتشار 
نامه 10 س��ال قب��ل رئیس 
وقت مجمع تشخیص به دبیر 

شورای نگهبان که در آن نظارت مجمع تصریح شده 
ب��ود، این موج از هجمه ه��ا به هیات عالی فروکش 
کند. دوم آبان ماه  در پی اظهارات برخی اشخاص و 
جریان های سیاسی مبنی بر »بدعت بودن اظهارنظر 
»هی��ات عالی نظارت مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام« درباره مصوبات مجلس ش��ورای اسامی در 
راس��تای انطباق این مصوبات با سیاست های کلی 
نظام و لحاظ کردن این نظر توسط شورای نگهبان«، 
ش��ورای نگهبان تصویر نامه م��ورخ ۲۹ بهمن 8۶ 
مرحوم آیت اه هاشمی رفس��نجانی، رئیس سابق 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام را منتشر کرد که 
در آن نام��ه نیز مانند روی��ه  جاری، خطاب به دبیر 
ش��ورای نگهبان موارد متعددی از مغایرت مصوبه 
مجلس با سیاس��ت های کلی نظام تذکر داده شده 
و خواستار لحاظ ش��دن آن شده  بود. با همه اینها 
هجمه ها به هی��ات عالی نظارت با میدانداری علی 
مطهری و پوش��ش گسترده رسانه های معاند ادامه 
یافت. حجت ااس��ام مصباحی مقدم که از جمله 
اعضای 15 نفره هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 

مصلح��ت نظ��ام اس��ت، روز 
گذش��ته طی گفت وگویی به 
تفصیل به ابهام��ات مطهری 
در این باره پاس��خ گفت.  وی 
در پاسخ به این سوال مطهری 
که »آیا در قانون اساس��ی غیر 
از ش��ورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررس��ی 
مصوب��ات مجلس را آن هم صرف��اً از نظر انطباق با 
ش��رع و قانون اساس��ی دارد؟« اینگونه پاس��خ داد: 
»خی��ر! هیچ نهاد دیگری از نظ��ر انطباق مصوبات 
مجلس با قانون اساسی و شرع غیر از شورای محترم 
نگهبان پیش بینی نش��ده است ولی آیا معنای این 
س��خن این است که هیچ نهاد دیگری و هیچ مقام 
دیگری غیر از شورای محترم نگهبان از بعد دیگر و از 
جهت دیگری مثل سیاست های اباغی مقام معظم 
رهبری، حق نظارت بر مصوبات مجلس را ندارد؟« 
قانون اساسی بر اساس اصل 110 بند ۲، نظارت بر 
ُحس��ن اجرای سیاست های کلی نظام را از وظایف 
رهبر انقاب اس��امی معرفی می کند و این حق را 
هم به ایش��ان می دهد که این وظیفه نظارتی را به 
شخص دیگری واگذار کنند. مصباحی مقدم گفت: 
اکنون بیش از یک دهه اس��ت رهبر معظم انقاب 
ای��ن وظیفه نظارتی را بر عهده مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام گذاشته اند. گمان می کنم این مساله 
برای جناب آقای مطهری بس��یار واضح باش��د. در 

زمان حی��ات مرحوم آیت اه هاشمی رفس��نجانی 
نظ��ارت مجمع اعمال می ش��د و از این جهت، امر 
تازه ای نیست. آنچه تازه اتفاق افتاده این است که در 
دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور 
ت��ازه ای رهبر معظم انقاب داده اند و این وظیفه را 
از مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام به یک هیات 
منتخب مجمع تش��خیص منتقل کرده اند و از این 
جهت هیات عالی نظارت تشکیل شد. عضو مجمع 
تشخیص مصحلت نظام بیان کرد: بنابراین از نظر 
قانون اساس��ی امری بسیار واضح و روشن است که 
رهبر انقاب بر اجرایی شدن سیاست ها، حق نظارت 
دارن��د و این حق نظارت خودش��ان را می توانند به 
شخص دیگری واگذار کنند و در دور جدید به هیات 
عالی نظارت واگذار کرده اند که با دس��تور ایش��ان، 

تشکیل شده است.
Ŷ عقب نشینی مطهری

از جمله ایرادات مطهری به هیات عالی نظارت 
در چند ماه گذشته این بود که هیات عالی نظارت 
باید در جریان بررسی مصوبات در مجلس به آنها 
ورود ک��رده و پس از تصویب لوایح، تنها ش��ورای 
نگهبان حق بررس��ی آنها را دارد. حجت ااس��ام 
مصباحی مقدم که خ��ود ۳ دوره نماینده مجلس 
بوده است، این ایراد مطهری را اینگونه پاسخ داد: 
گام به گام ایشان )مطهری( نشان می دهد متوجه 
این اقدام رهبر معظم انقاب هس��تند که هیات 
عالی نظارت، از طرف رهبری مامور شده و وظیفه 
دارد نظارت کند و در گام بعدی، عقب نش��ینی و 
اظهار می کنند خیلی خب! این نظارت بر اجرای 
سیاس��ت های کل��ی، به معن��ای ورود ب��ه روند 

قانونگذاری نیست.

مصباحی مقدم در پاسخ به ایرادات مطهری پیرامون هیأت عالی نظارت تأکید کرد 
این نظارت در دوره هاشمی نیز اعمال می شد

درس قانون به نایب رئیس مجلس!
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صنعت
گزارش »وطن امروز« از وضعیت بازار طا و ارز

بازار سکه و ارز نیمه تعطیل شد

گ�روه اقتصادی: قیمت سکه و ارز دیروز بعد از 
چند روز روند کاهشی، دوباره جهش نسبی را 
شاهد بود. این افزایش باعث شد دوباره قیمت 
دار ب��ه کانال 14 هزار تومان نزدیک ش��ود و 
س��که تمام بهار هم مرز 4 میلیون و 300 هزار 
تومان را رد کرد. به گ��زارش »وطن امروز«، با 
تزری��ق ارز مداخله ای توس��ط بان��ک مرکزی 
در ی��ک ماه اخیر، قیمت ط��ا و ارز با کاهش 
چشمگیری روبه رو بود تا حدی که قیمت دار 
از 15500 توم��ان در 10 مهرم��اه به کمتر از 
13000 تومان در شنبه هفته جاری رسید. تا 
به امروز بانک مرکزی گزارشی از میزان تزریق 
ارز مداخله ای در بازار آزاد برای کنترل نرخ ارز 
اعام نکرده است اما براساس داده های میدانی 
در هر روز هر صرافی به بیش از 200 متقاضی 
تا سقف 2000 دار، ارز می فروشد. با توجه به 
اینکه تنها در میدان فردوسی 3 صرافی بانکی 
و 4 صرافی غیربانکی ارز مداخله ای می فروشند 
می ت��وان گفت میزان تزریق ارزی که توس��ط 
بانک مرکزی صورت گرفته حجم باایی است. 
اما معدود فعاان ب��ازار آزاد در برابر قیمت ارز 
مداخله ای یا دس��توری مقاومت می کنند و ارز 
خود را با قیمت گران تری می فروش��ند. برای 
مث��ال قیمت دار دیروز در ب��ازار آزاد 13700 
توم��ان بود اما قیمت مداخل��ه ای آن 13200 

توسط صرافی ها تابلو شده بود. 
Ŷ خرید ارز مداخله ای با اعمال شاقه

بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده 
س��وداگران از ارز مداخله ای ش��رایط ویژه ای را 

برای ارز مداخله ای لحاظ کرده است. 
از اصلی ترین این ش��رایط می توان به سقف 
2000 داری آن اش��اره ک��رد. موض��وع دیگر 
همخوانی کارت ملی، سیمکارت و کد پستی با 
یکدیگر است. این یعنی باید تمام موارد نام برده 
شده متعلق به ش��خص خریدار باشد و در غیر 
این صورت به او ارز مداخله ای فروخته نمی شود. 
یکی از صرافی های فروشنده ارز مداخله ای 
درباره این شرایط گفت: فرد خریدار باید مدارک 
کامل هویتی را به صراف ارائه دهد تا مشخص 
ش��ود با کارت ملی دیگران اق��دام به خرید ارز 
نکرده و یک متقاضی واقعی است. بر این اساس، 
هر فرد متقاضی باید عاوه بر ارائه کارت ملی، 
کارت بانکی و مدارک سیمکارت به نام خود را 
نی��ز در اختیار صرافی ق��رار دهد؛ ضمن اینکه 
برخی صرافی ها ممکن است در همان لحظه، 
تماس های��ی را ب��ه صورت رن��دوم با متقاضی 
داشته باشند. نکته قابل توجه در رابطه با حال 
و ه��وای این روزهای بازار ارز، نیمه تعطیلی آن 
اس��ت به طوری که اغلب صرافی ه��ا خالی از 
مش��تری به کار خود ادامه می دهند. به دلیل 
نوسانات قیمتی هم تابلوی اغلب صرافی ها به 
غیر از صرافی های امی��ن بانک مرکزی که ارز 
مداخله ای می فروشند، خاموش است. باید توجه 
داشت که یکی از دایل شلوغی بازار در ماه های 
گذشته هجوم افرادی بود که از طا و سکه به 
عنوان یک کاای سرمایه ای استفاده می کردند. 
این حجم بسیار زیاد متقاضی چند وقتی است 

که دیگر در بازار حضور ندارد.
Ŷ تعطیلی انگیزشی بازار

یکی دیگر از دایل تعطیلی بازار صبر کردن 
2 دس��ته از بازیگران اصلی است. این بازیگران 
به صورت کلی 2 دس��ته هستند؛ اول کسانی 
که منتظر دار 8 هزار تومانی هس��تند و دوم 
کسانی که منتظر دار 20هزار تومانی هستند. 
بر این اساس نخستین گروه را نیازمندان واقعی 
ارز تش��کیل می دهند که با دیدن روند کاهش 
قیم��ت در 2 هفته اخیر منتظ��ر دار 8 هزار 
تومانی هس��تند. دومین گروه کسانی هستند 
که چش��م امید به تاثی��ر دور دوم تحریم های 
ایاات متحده آمریکا دوخته اند و س��ودای دار 
20 هزار تومانی در س��ر دارند. بر این اس��اس 
هر دوی این گروه ها در حال حاضر ش��کیبایی 
پیشه کرده اند و با طوانی شدن این روند باید 
در هفته های آینده شاهد رکود هر چه بیشتر در 

بازار سکه و ارز باشیم. 
با وج��ود اینکه رکود می تواند در ش��رایط 
کنونی قیمت ها را کاه��ش دهد اما امیدواریم 
این رکود باعث نشود بانک مرکزی دخالت های 
نقطه به نقطه خود را در بازار متوقف کند که در 
این صورت باید شاهد بازی جدید سوداگران و 

افزایش قیمت ها باشیم. 

قیمت جدید خودرو  روی میز رحمانی
پیشنهاد 10ماده ای برای نحوه تعیین قیمت 
خودرو ها آماده شده و به وزیر صنعت ارائه می شود. 
شنبه گذشته جلس��ه ای با حضور خودروسازان، 
کمیس��یون صنایع مجلس و نمایندگان انجمن 
قطعه سازان خودرو          ، درباره تعیین قیمت خودروها 
برگزار شد. به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش 
قرار ش��د دیدگاه های اعضای حاضر در جلس��ه 
بررسی شود که با بررسی این دیدگاه ها پیشنهاد 
10ماده ای به وزیر صنعت برای تصمیم گیری وی 

ارائه شد.

انتصابات جدید در صمت و رفاه
با حکم وزیر صنعت، سرپرست سازمان توسعه 
تجارت، سرپرس��ت ایدرو و سرپرس��ت ایمیدرو 
منصوب ش��دند. به گزارش »وطن ام��روز«، رضا 
رحمانی در احکام جداگانه ای جمشید مارحمان 
را به عنوان »سرپرست سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران«          ، شهریار طاهرپور را 
به عنوان »سرپرست سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ای��ران« و محمدرضا مودودی را به عنوان 
»سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران« منصوب 
کرد. همچنین وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
در حکمی محسنی بندپی را به سرپرستی سازمان 

تامین اجتماعی منصوب کرد.

بورس ۵ هزار واحد سقوط کرد
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معام��ات دیروز  با کاهش 5 ه��زار و 2۶1 واحد 
روبه رو ش��د. به گزارش فارس، براساس اطاعات 
مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس 
تهران، ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامات روز یکش��نبه ب��ا کاهش 5 هزار و 
2۶1 واحد به رقم 173 هزار و 557 واحد رسید.  
شاخص کل با معیار هم وزن 553 واحد افت کرده 
و ب��ه رقم 27 ه��زار و 751 واحد رس��ید.  ارزش 
روز بازار به ۶5۹ هزار میلیارد تومان رسید. دیروز 
معامله گران ب��ورس اوراق به��ادار تهران بیش از 
2 میلیارد سهام و اوراق بهادار یا حق تقدم در قالب 
158 ه��زار نوبت معامله و به ارزش 747 میلیارد 

تومان داد و ستد کردند. 

 اتصال بانک های خارجی
 به سوئیفت ایران

یک مق��ام آگاه در بانک مرکزی با اش��اره به 
آغاز فرآیند اتصال بانک های خارجی به س��امانه 
پیام رس��ان مالی ایرانی گفت: بان��ک مرکزی در 
حال ایجاد و استقرار بس��ترهای دیگر ارتباطات 
مالی در جهان اس��ت. وی در گفت  وگو با فارس، 
درباره راه اندازی سامانه  پیام رسان مالی جایگزین 
س��وئیفت اظهار داشت: موضوع در حال پیگیری 
اس��ت و در این زمینه با برخی کش��ورها در حال 
همکاری هس��تیم. وی افزود: بانک های خارجی 
در حال اتصال هس��تند و یکی پس از دیگری به 
این سامانه جایگزین متصل می شوند. وی با تایید 
اینکه همه بانک های ایرانی به این س��امانه وصل 
شده اند، در پاسخ به اینکه این سامانه در چارچوب 
سپام است، گفت: بله! تقریبا در همان چارچوب 
است. وی تاکید کرد: البته بستر فقط سپام نیست 
و بانک مرکزی در حال ایجاد بس��ترهای جدید 
است و حتی با برخی بانک ها کانال های متفاوت 

دیگری راه اندازی می شود.

 آغاز مرحله دوم
 طرح بسته حمایتی دولت

اجرای طرح بسته حمایتی دولت در 2 مرحله 
)مشموان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان( 
و بس��ته جبرانی کارکنان دولت )واریز 200هزار 
تومان به حساب حقوق( از دوشنبه 21 آبان آغاز 
شد. به گزارش تسنیم، در مرحله اول مددجویان 
و مش��موان کمیته امداد امام خمین��ی)ره(  و 
سازمان بهزیستی کشور بسته حمایتی دولت را 
دریافت کردند و به ازای هر خانوار و بر حسب بعد 
خان��وار از 100 تا 300 ه��زار تومان، کارت یارانه 
سرپرس��ت آنها ش��ارژ ش��د. در این باره، محمد 
ش��ریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: برای کارکنان دولت نیز یک بس��ته آماده 
شده که به طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان به 
کسانی که حقوق شان زیر 3 میلیون تومان است 
اعم از شاغان و بازنشستگان تعلق می گیرد. وی 
اضافه کرد: قرار است مبلغی نیز به سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته های 
حمایتی را ب��ه دریافت کنن��دگان زیر 3میلیون 
تومان حقوق از قش��ر کارگر یا مستمری بگیران 
این س��ازمان تخصیص دهد. وی ادامه داد: بسته 
حمایتی دیگری نیز برای کارگران س��اختمانی، 
رانن��دگان، زنبورداران، صی��ادان و... که در این 2 
گروه نبودند پیش بینی ش��ده اس��ت که با همان 
ش��رط درآمد زیر 3میلیون تومان در اختیار آنها 
قرار می گیرد. همچنین بسته حمایتی دیگری نیز 
برای دیگر بیمه شدگان و افرادی که در این گروه ها 

نبودند پیش بینی شده  است.

سبزه میدان

3اقتصاد

دان�ش پورش�فیعی: تغییرات بهای کااها و خدمات 
در مهرماه 13۹7 نس��بت به شهریور امسال و مدت 
زمان مشابه 13۹۶ با افزایش روبه رو بوده و بیانگر آن 
اس��ت که قیمت انواع خوراکی ها و آش��امیدنی ها در 
این ماه افزایش داشته است. این افزایش شامل همه 
زیرگروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها شامل غات و 
نان، گوشت، ماهی و حیوانات دریایی، لبنیات، روغن ها 
و چربی ها، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوب، 
قند و شکات، نمک و چاشنی ها و آشامیدنی هاست. 
به گ��زارش »وطن ام��روز« در می��ان این اقام 
شاخص ماهی و حیوانات دریایی 72/5 درصد، لبنیات 
44 درصد، میوه ها و خشکبار 107 درصد، انواع سبزی 
و حبوب ۶1 درصد و آشامیدنی ها 51 درصد نسبت به 
مهر 13۹۶ افزایش بها داشته است. بر اساس آمارهای 
بانک مرکزی، شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی 
در مناطق شهری ایران )شاخص تورم( در مهر 13۹7 
به عدد 148/4 رسید که نسبت به شهریور برابر 4/۶ 
درصد، نس��بت به مهر پارسال 3۶/۹ درصد و نسبت 

ب��ه 12 ماه منتهی به مه��ر 13۹۶ برابر 15/۹ درصد 
افزایش داشته است. این شاخص در همه اس�تان های 
کش��ور با افزایش همراه بود به  طوری که بیش��ترین 
میزان افزایش متعلق به استان سیستان وبلوچستان 
برابر ب��ا 8 درص��د و کمترین آن مربوط به اس��تان 
ته���ران برابر ب��ا 3/3 درصد بود. این گزارش نش��ان 
می دهد شاخص برخی اقام نسبت به شهریور سیر 
افزایشی داشته به طوری که سبزی های تازه برابر 18/7 
درصد، گوشت دام ۶ درصد، خش�کبار 1۹/7 درصد، 
رب گوجه فرنگی 81/5 درصد، انواع برنج 5/2 درصد، 
فرآورده های شیر ۶/۹ درصد، آشامیدنی ها ۹ درصد، 
روغن ه��ا و چربی ها 10/۹ درصد، قند، ش��کر، مربا، 
عسل، شکات و محصوات قنادی 5/8 درصد، انواع 
شیر ۹/۶ درصد، ماهی و حیوانات دریایی 7/۹ درصد، 
بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 8/8 درصد، نمک 
و ادویه، س�س ها و چاشنی ها و ترکیبات خوراکی 8/3 
درصد، ان��واع خرما 13/5 درصد، حب��وب 4 درصد، 
کی��وی ۹/3 درصد، م��وز 1/4 درص��د، فرآورده های 

گوش��ت 7/5 درصد، ماکارون��ی 3/۹ درص�د و دیگر 
ف�رآورده های غات 2/2 درصد افزایش تورم داش��ته  
اس��ت. در بخش اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده 
در خانه این ش��اخص نسبت به ش��هریور برابر 12/۹ 
درصد افزایش داشت که این افزایش ناشی از باا رفتن 
شاخص بهای گروه های وس��ایل خانگی برابر 17/1 
درص��د، مبلمان، اثاث، فرش و ان��واع کفپوش 10/۹ 
درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه 13/2 درصد، کااها 
و خدمات مورد اس��تفاده در خانه و خدمات خانگی 
8/۶ درصد، منس��وجات مورد استفاده در خانه 12/4 
درصد و ابزار و وس��ایل برای خانه 15/8 درصد بوده 
است. این شاخص نسبت به مهر ۹۶ برابر 71/8 درصد 
افزایش داش��ته است. شاخص بهای گروه بهداشت و 
درمان نیز نسبت به مهر پارس��ال برابر 1۹/1 درصد 
افزایش داشته است. این افزایش برای گروه حمل ونقل 
نسبت به مهر پارس��ال برابر 58/۶ درصد، برای گروه 
ارتباطات برابر با 4۹/1 درصد، برای گروه تحصیل برابر 
ب��ا 1۹/1 درصد و برای گروه رس��توران و هتل 28/2 

درصد افزایش داشته است. بررسی شاخص زیرگروه 
تفریح و امور فرهنگی در مقایسه با شهریور امسال نیز 
نش��ان می دهد شاخص بهای گروه های لوازم صوتی، 
تصویری، عکاس��ی و فیلمب��رداری و کامپیوتر برابر 
با 14/4 درصد، کتاب، مطبوعات و نوش��ت افزار ۶/1 
درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی 5/4 درصد، هزینه 
مسافرت با تور 2/5 درصد، لوازم تفریح، بازی و ورزشی 
5/۹ درصد و  آات موس��یقی 12/4 درصد با افزایش 
همراه بوده و شاخص بهای این گروه در مقایسه با مهر 
پارسال 80 درصد افزایش داشته است. گفتنی است 
در مهر 13۹7، شاخص بهای گروه کااها و خدمات 
متفرقه نس��بت به ش��هریور افزایش 11/5 درصدی 
داشته که این افزایش برای لوازم بهداشتی و آرایشی و 
خدمات شخصی برابر با 12/3 درص�د، اجرت ساخت 
طای 18 عیار 20/5 درصد، لوازم شخصی 4/4 درصد 
و هزینه کفن ودفن ۶/۶ درصد بوده اس��ت. ش��اخص 
بهای گروه کااها و خدمات متفرقه در مقایسه با مهر 

پارسال برابر 5۹درص�د افزایش داشته است.
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گزارش بانک مرکزی از تغییرات بهای کاا ها و خدمات مصرفی

اقام خوراکی در مهرماه ۵۵ درصد گران شد
شاخص بهای میوه ها و خشکبار در مهر 97 نسبت به مهر 96 برابر 107 درصد افزایش داشته است

بر اس��اس تصمیم مرکز ملی فض��ای مجازی، همه 
پیام رس��ان های داخل��ی غی��ر از س��روش و گپ از 
گردونه حمای��ت حذف می ش��وند. حمید فتاحی، 
معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره ش��رکت 
ارتباطات زیرساخت با بیان این مطلب اظهار داشت: 
از این پس فقط 2 پیام رسان که در بررسی های این 
مرکز به عنوان ابزارهای برتر انتخاب ش��ده اند، مورد 
حمای��ت دولتی قرار می گیرند.  فتاحی در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه فیلترینگ 
کند نش��ده، افزود: فیلترینگ طبق قانون توس��ط 
اپراتورهای ایه خدمات اپراتورهای مخابراتی انجام 
می شود؛ آن چیزی که منجر به بازگشت کاربران به 
استفاده از پیام رسان تلگرام شد، نسخه های فارسی 
این پیام رس��ان ب��ود. فعالیت این نس��خه ها هم بر 
اساس تصمیم مرکز ملی فضای مجازی بود و وزارت 
ارتباطات نقش��ی در این موضوع نداشت. وی ادامه 
داد: دی ماه ۹۶ در پیام رس��ان های داخلی یک و نیم 
میلیون کاربر ثبت نام ش��ده بود و تا شهریور امسال 
این عدد به 15 میلیون ثبت نام رس��ید و این یعنی 
یک رش��د 10 برابری در این ح��وزه صورت گرفته 
است. فتاحی اضافه کرد: طبق قراری که مرکز ملی 
فضای مجازی از قبل با مدیران پیام رسان های داخلی 
داشت، از این پس حمایت ها به همه پیام رسان های 
داخلی معطوف نخواهد شد و فقط 2 پیام رسان  مورد 

حمایت قرار می گیرند که بر اساس ارزیابی های ریز 
فنی که مس��تنداتش هم موجود است، 2 پیام رسان 
س��روش و گپ توانمندی فنی بیش��تری نسبت به 
بقی��ه دارن��د. آن روزی ه��م که کاربران به س��مت 
پیام رسان های داخلی آمدند، همین ضعف های فنی 
وجود داشت، در نهایت شاید  10 تا 12 میلیون کاربر 
آمدن��د که در برابر بی��ش از 40 میلیون کاربری که 
در حوزه پیام رسانی فعال هستند، حدود 20 درصد 
آنها می شود اما پیام رس��ان های داخلی با مشکات 
فنی روبه رو ش��دند. به گفته معاون وزیر ارتباطات، 
طب��ق اباغیه ای ک��ه از مرکز ملی فض��ای مجازی 

داشتیم، پیام رسان های س��روش و گپ این قابلیت 
فن��ی و توانمندی را از خود نش��ان دادند و انتخاب 
ش��دند. تیم های فنی از دستگاه های مختلف جمع 
شدند و آیتم هایی مانند نوع معماری، مقیاس پذیری، 
قابلیت توسعه، سخت افزار، نرم افزار، به روز بودن، نوع 
پروتکل هایی که استفاده می کنند، نوع توسعه پذیری، 
ارتب��اط با خدمات بانکی، خدمات دولت الکترونیک 
و... را بررس��ی کردند و در نهایت این 2 پیام رسان از 
رتبه بااتری برخوردار شدند. البته اگر دلیل دیگری 
برای این انتخاب وجود داش��ته باشد، خود دوستان 
مرکز ملی فضای مجازی حتماً توضیحات کامل تری 

را ارائه می کنند. فتاحی درباره نوع حمایت ها گفت: 
وزارت ارتباطات ب��ا 50  درصد قضیه که حمایت و 
پشتیبانی از پیام رس��ان داخلی است، موافق است و 
این وزارتخانه در برنامه ریزی ه��ای خود، حوزه های 
مالی را مأمور کرده اس��ت که به صورت کامل با نگاه 
به آین��ده و توانمندی های پیام رس��ان های داخلی، 
حمای��ت مناس��ب را انجام دهن��د. وی درباره اقبال 
مردم به پیام رسان های ایرانی اظهار داشت: در چند 
ماه گذشته پیام رسان های داخلی رشد 10 برابری را 
داش��تند و دانش خوبی در این حوزه تولید ش��ده و 
پیام رسان ها هم برنامه ریزی های شان تدوین شده و 
هم دانش شان بسیار خوب است و توسعه های خوبی 
در بخ��ش فنی انجام داده اند. فتاح��ی درباره حریم 
خصوصی کاربران نیز خاطرنش��ان ک��رد: ما قوانین 
بس��یار متقن و مترقی درباره حفظ حریم خصوصی 
کاربران داری��م از جمله فرمان 8 م��اده ای حضرت 
امام)ره( و فتوای رهبر معظم انقاب؛ اگر به همین ها 
توجه کنیم و به مرحله عمل دربیاوریم، می بینیم که 
کاربر چقدر اقناع می شود. وی درباره ظرفیت سروش 
و گپ گفت: در حال حاضر هر کدام می توانند حدود 
10 میلیون کاربر را پشتیبانی کنند اما باز هم امکان 
توسعه دارند و مدل معماری شان به گونه ای است که 
توسعه پذیر هستند و از این بابت جای نگرانی نیست 

و خود آنها هم انگیزه  زیادی برای ادامه مسیر دارند.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت:
فقط سروش و گپ حمایت می شوند

فاوا

بورس

بانک

رفاه

درصد تغییر شاخص قیمت برخی اقام خوراکی

 مهر 97 اقام
نسبت به شهریور 97

 مهر 97 
نسبت به مهر 96

 12 ماه منتهی به مهر 
97 نسبت به مدت مشابه پارسال

7/139/812/7ماست غیرپاستوریزه
8/245/319/3ماست پاستوریزه

6/328/413پنیر غیرپاستوریزه
5/634/312/4پنیر پاستوریزه
2/239/931/5کره پاستوریزه
10/837/612/6شیر پاستوریزه

1/873/955/2-تخم مرغ
4/654/537برنج وارداتی

4/913/75/3برنج داخله درجه یک
7/525/510/9برنج داخله درجه 2

4/79/31/6نخود
3/26/10/6لپه نخود
0/2-3/38/1عدس

3/599/4لوبیاچیتی
5/515/810/4لوبیا قرمز

3/840/225/7گوشت گوسفند با استخوان
10/654/424/3گوشت گاو و گوساله بی استخوان

3/741/113/6-گوشت مرغ
5/331/58/3قند
4/129/68/4شکر

7/547/523/6چای خارجی
20/450/516/3روغن نباتی جامد
11/232/59/2روغن نباتی مایع

6/1112/819/3-سیب درختی
1/810022/9گابی
0/1154/876/2انار

0/5175/263/7-انگور
1/4156/655/8موز

1/272/113/2پرتقال
0/2108/535-نارنگی

5/169/637/7لیموشیرین
0/1162/335/6هندوانه

34/5142/718/9گوجه فرنگی
47/6117/813سیب زمینی

شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در مناطق شهری تهران )درصد(

شاخصگروه
درصد تغییر

مهر 97 نسبت به 
شهریور 97

مهر97 نسبت به 
مهر96

7 ماهه 97 نسبت 
به 7 ماهه 96

12 ماهه منتهی به مهر97 نسبت 
به مدت مشابه پارسال

148/44/636/920/315/9شاخص کل
170/65/955/927/321/2خوراکی ها و آشامیدنی ها

26917/5165/378/547/8دخانیات
1479/539/317/812/7پوشاک و کفش

121/5912/810/810مسکن،  آب، برق و گاز
185/712/971/832/622/8اثاث، لوازم و خدمات

131/62/219/113/411/4بهداشت و درمان
169/13/158/63020/4حمل ونقل
157/14/649/121/614/2ارتباطات

199/378042/629/4تفریح و امور فرهنگی
133/59/819/114/914/1تحصیل

143/84/628/216/814/8رستوران و هتل
169/86/957/727/720/2کاا

128/21/817/513/211/8خدمت

شاخص بهای خوراکی ها و مسکن در مناطق شهری ایران
تغییر نسبت به مهر 96تغییر نسبت به شهریور 97شاخص مهرماهگروه

148/44/636/9شاخص کل
170/65/856/1خوراکی ها
141/7525/3غات و نان

166/82/843/5گوشت
183/47/972/5ماهی و حیوانات دریایی
157/15/144/4لبنیات و تخم پرندگان

156/610/938/8روغن ها و چربی ها
204/42/6107/3میوه ها و خشکبار

179/818/861/7انواع سبزی، حبوب و فرآورده های سبزی
150/35/834/7قند، شکر، مربا، عسل، شکات و محصوات قنادی

141/58/331/3نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها و ترکیبات خوراکی
173/6951/4آشامیدنی ها

121/40/712/6اجاره بهای مسکن غیرشخصی
121/70/712/8ارزش اجاری مسکن شخصی
135/34/625/0تعمیرات و خدمات ساختمانی

1080/98/0آب
107/604/1برق و گاز و سایر سوخت ها

زی
رک

ک م
ع: بان

منب
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با رأی اعضای کمیته تعیین رؤسا انجام شد
انتخاب رئیس دانشگاه آزاد 

روس��ای  تعیی��ن  کمیت��ه 
دانش��گاه ها تش��کیل شد و 
ب��ا رای اعض��ای این کمیته، 
محمدمه��دی طهرانچی به 
آزاد  عنوان رئیس دانش��گاه 

تعیین شد. 
ب��ه گزارش مه��ر، کمیته تعیین روس��ای 
دانش��گاه ها در ش��ورای عالی انقاب فرهنگی 
با حضور وزرای علوم و بهداش��ت، رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای 
عال��ی انقاب فرهنگی برگزار ش��د که در این 
جلس��ه با رای اعضا محمدمهدی طهرانچی به 

عنوان رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شد. 
محمدمهدی طهرانچی ۲۸ مردادماه سال 
ج��اری ب��ا رای اعضای هیات امن��ای مرکزی 
دانش��گاه آزاد اسامی به عنوان سرپرست این 

دانشگاه تعیین شده بود.

 انتصاب  سرپرست
سازمان تأمین اجتماعی

»انوشیروان محسنی بندپی« 
با حکم وزیر رف��اه به عنوان 
سرپرس��ت تأمین اجتماعی 

منصوب شد.
ف��ارس،  گ��زارش  ب��ه 
انوش��یروان محس��نی بندپی ب��ا حکم محمد 
ش��ریعتمداری، وزی��ر کار و رف��اه ب��ه عنوان 
سرپرس��ت س��ازمان تأمین اجتماعی منصوب 
شد. این انتصاب از این جهت رخ داده است که 
محمدتقی نوربخش، رئیس سابق سازمان تأمین 
اجتماع��ی روز پنجش��نبه ۲۴ آبان ماه در یک 
سانحه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
بندپی چندی قبل و پس از استیضاح علی 
ربیعی و تا زم��ان انتخاب وزیر جدید به عنوان 
سرپرست وزارتخانه رفاه نیز انجام وظیفه کرده 

بود.

مدیر عامل سازمان بیمه سامت خبر داد
پرداخت یکهزار میلیارد تومان 

بدهی بیمه سامت

مدیرعامل سازمان بیمه سامت از پرداخت 
یکه��زار میلیارد توم��ان از بدهی س��ازمان به 
ارائه کنندگان خدمات س��امت تا پایان هفته 

خبر داد. 
به گزارش ایسنا، طاهر موهبتی با بیان اینکه 
از ابتدای امس��ال پرداخت ها به ارائه کنندگان 
خدمات سامت از سوی سازمان بیمه سامت 
منظم شده است، افزود: بر ادامه این روند اصرار 
داریم و امیدواریم مسأله ای پیش نیاید که باعث 
برهم خوردن این نظم شود. مدیریت هزینه کار 
ما اس��ت و از طرفی هم قول داده ایم پول های 
تخصیص یافته در حساب مان معطل نماند. وی 
در این راستا از پرداخت یکهزار میلیارد تومان 
از مطالب��ات ارائه کنندگان خدمات و توزیع آن 
در سراسر کشور تا پایان هفته جاری خبر داد 
و گف��ت: به این ترتی��ب در پرداخت مطالبات 
بخ��ش دولتی به مهرماه و در بخش خصوصی 
در بخشی از استان ها به مرداد و در برخی دیگر 
به شهریورماه می رسیم. امیدواریم همانطور که 
سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل تاکنون 
حمایت کرده اند، بتوانیم نظم پرداخت ها را ادامه 
دهیم و در 5 ماه باقیمانده از امسال نیز به تعهد 

خود عمل کنیم.

امدادرسانی به 9 استان درگیر سیل

رئیس س��ازمان امداد و نجات هال احمر از 
س��یل در ٩ استان و امدادرس��انی به ۲ هزار و 

۲00 نفر خبر داد.
مرتضی س��لیمی با اش��اره به وقوع س��یل 
بوش��هر،  اصفه��ان،  ای��ام،  اس��تان های  در 
ف��ارس،  چهارمحال وبختی��اری، خوزس��تان، 
کهگیلویه وبویراحمد، قم و لرس��تان به ایس��نا 
اظهار داشت: امدادرسانی در ۶٣ شهر، روستا و 
مناطق عشایرنشین در ۴ روز گذشته انجام شده 
و همچنان نیز در استان های ایام، خوزستان، 

فارس و کهگیلویه وبویراحمد ادامه دارد.
وی افزود: تخلیه آب از ٧١ واحد مس��کونی 
و رهاسازی ١١دس��تگاه خودرو نیز انجام شد. 
همچنین پتو، موکت، نایلون و اقام خوراکی نیز 

بین افراد حادثه دیده توزیع شده است.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد
 برخورد با خودروهای 

فاقد معاینه فنی از ۳ آذر

رئی��س پلیس پایتخ��ت از اعم��ال قانون 
خودروه��ای فاقد معاینه فنی از س��وم آذر به 
بعد خبر داد. به گزارش تسنیم، سردار حسین 
رحیمی درباره اخذ معاینه فنی و اعمال قانون 
خودروهای فاقد معاینه فنی اظهارداش��ت: به 
دلیل صف های طوانی اخذ معاینه فنی، اعمال 
قانون خودروهای فاقد معاینه فنی را به تاخیر 
انداختی��م اما این موضوع بنابر دایل گوناگون 
ضروری است. رئیس پلیس پایتخت خاطرنشان 
ک��رد: تا پایان این هفته نیز به مردم برای اخذ 
معاینه فنی مهلت می دهیم و از سوم آذر اعمال 
قانون توس��ط دوربین هایی ک��ه در تمام نقاط 
شهر مستقر ش��ده، انجام می شود. وی تصریح 
کرد: افرادی که از شهرستان به تهران می آیند، 
باید دارای معاینه فنی قانونی باشند و اطاعات 
خودروها در سیستم »سیمفا« ثبت شده باشد 
که در ای��ن صورت اگر در ته��ران تردد کنند 
جریمه نمی شوند اما اگر فاقد معاینه فنی باشند، 
اعمال قانون می شوند. رحیمی خاطرنشان کرد: 
بحث معاینه فنی ش��امل خودروهای سبک و 
سنگین است و در حال حاضر موتوسیکلت در 
برنامه نیست. رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: 
دوربین ها هم افرادی که در محدوده زوج و فرد 
و هم افرادی که در محدوده طرح ترافیک تردد 

غیرمجاز دارند را ثبت می کند.

 آیین اختتامیه چهارمین جشنواره »علم برای 
هم��ه« که از ۲0 آبان ماه ٩٧ در محل این موزه 
در خیابان س��ی تیر در حال برگزاری بود، عصر 
جمعه ۲5 آبان برگزار ش��د. س��یف اه جلیلی، 
رئیس موزه ملی علوم و فناوری در این مراس��م 
به تاش ٩ ماهه همکاران موزه در برگزاری این 
جشنواره علمی اش��اره کرد و افزود: موزه ملی 
علوم و فناوری برای رس��یدن به اهداف متعالی 
خ��ود که هم��ان ترویج علم در جامعه اس��ت، 
ش��یوه های گوناگونی را از جمله برگزاری انواع 
کنفرانس، نشست، سخنرانی و گردهمایی علمی 
به کار می گیرد و یکی از این شیوه ها، »جشنواره 
علم برای همه« است که هر ساله در هفته علم و 

با موضوعات روز جامعه برگزار می شود. 
 شهردار منطقه ۴ تهران از برگزاری ششمین 
مانور آمادگی مقابله با خرابکاری و آتش سوزی 
خبر داد و گفت: تقویت گروه های دوام محات 
و دانش آم��وزی، کاهش تلفات و آس��یب های 
احتمال��ی ح��وادث را کاه��ش خواه��د داد. 
سیدعلیرضا حسینی در ششمین مانور آمادگی 
مقابله با خرابکاری و آتش سوزی که با همکاری 
سازمان پدافند غیرعامل کشور، سازمان بسیج 
دانش آم��وزی، آموزش وپ��رورش ش��هر تهران، 
آتش نش��انی منطقه ٣ عملی��ات، هال احمر، 
اورژانس ش��رق تهران و دستگاه های خدماتی 
در مدارس محله تهرانپارس برگزار شد، گفت: 
یکی از مهم ترین عوامل کاهش تلفات احتمالی 
در حواث غیرمرقبه از جمله آتش سوزی، زلزله، 
س��یل یا خرابکاری ها، تقویت گروه های دوام به 

عنوان نیروهای امدادرسان محلی است.
 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه از شروع به کار 
خط 5 متروی تهران و حومه یک ساعت زودتر 
از قبل، در روزهای جمعه خبر داد. به منظور رفاه 
حال بیشتر شهروندان و مسافران محترم، برنامه 
ش��روع حرکت قطارهای خط 5 متروی تهران 
و حومه حدفاصل تهران )صادقیه(- گلش��هر از 
جمعه ۲5 آبان ماه ٩٧ با یک س��اعت افزایش از 

ساعت ۸ به ٧ صبح تغییر کرد.
 رئیس فرهنگسرای عطار نیشابوری به همراه 
رئیس خانه موزه شهیدان اقبالی در ویژه برنامه 
»ستارگان پرفروغ« منطقه١0 با خانواده شهید 
واامقام »علی کارگر« دیدار می کند. در برنامه 
»س��تارگان پرفروغ« این هفته که س��اعت١١ 
سه ش��نبه ۲٩ آبان ماه در  بیت ش��هید »علی 
کارگر« برگزار می شود، محمدرضا جمالی، مدیر 
فرهنگی- هنری منطقه١0 ته��ران به منظور 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با خانواده معظم 
این ش��هید واامقام دیدار و از ایش��ان تجلیل 

خواهد کرد.
 مدی��رکل محیط زیس��ت و توس��عه پای��دار 
ش��هرداری تهران از رویک��رد جدید در فرآیند 
ارزیاب��ی محیط زیس��تی طرح ه��ا و پروژه های 
ش��هرداری تهران خبر داد.  صدرالدین علی پور 
با اش��اره به اینکه ارزیابی اثرات  محیط زیستی 
پروژه ها، روش��ی اس��ت که در آن اثرات ناشی 
از انجام یک پروژه بر محیط زیس��ت بررس��ی و 
پیش بینی می ش��ود، گفت: باید هنگام اجرای 
پروژه، با توجه به شناخت وضعیت موجود و نوع 
اثرات، عملیات به صورتی انجام پذیرد تا کمترین 

اثر منفی بر محیط زیست وارد شود.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: در شرایطی که با انتخاب 
»پی��روز حناچی« ب��ه عنوان ش��هردار 
جدید پایتخ��ت همگان در انتظار صدور 
حکم شهردار جدید از سوی وزیر کشور 
هس��تند، این روزه��ا در طبق��ه هفتم 
س��اختمان بهش��ت ش��هرداری تهران 
انگار خبرهایی اس��ت و حکم هایی برای 
انتصاب های جدید توس��ط »محمدعلی 
افشانی« شهردار بازنشسته پایتخت صادر 
ش��ده اس��ت. احکامی که این بار صدای 
انتقاد و گایه اعضای ش��ورای ش��هر را 
هم در آورده اس��ت. این در حالی اس��ت 
که بنا بر اظهارات »علی اعطا« سخنگوی 
ش��ورای ش��هر تهران، قرار است در یک 
جلس��ه فوق العاده برای شهرداری تهران 

سرپرست انتخاب شود. 
گفتنی اس��ت بر اساس خبر منتشر 
شده در جلس��ه فوق العاده شورای شهر 
ته��ران حناچی با ١٧ رای از مجموع ۲0 

رأی به عنوان سرپرس��ت شهرداری تهران انتخاب و 
معرفی شد.

Ŷ واکنش رئیس شورای شهر
این در حالی اس��ت که محسن هاشمی، رئیس 
شورای ش��هر تهران در واکنش به انتصابات شهردار 
تهران گفته اس��ت: اعضای ش��ورای ش��هر تهران از 
انتصابات اخیر ش��هرداری تهران که در وقت اضافه 
انجام می ش��ود، راضی نیس��تند و این موضوع را به 
من منتقل کردند تا به افش��انی بگوی��م. وی افزود:  
افشانی گفته اس��ت »تا زمانی که ش��هردار هستم 
وظایف خود را انج��ام می دهم و یکی از وظایف من 
هم همین انتصابات است«. رئیس شورای شهر تهران 
خاطرنشان کرد: هر انتصابی باید در جای خود بررسی 
ش��ود، چرا که ممکن است برخی پست ها به خاطر 
بازنشس��تگی افراد باشد. عاوه بر این رئیس کمیته 
اجتماعی شورای شهر تهران هم به انتصابات شهردار 

تهران  واکنش نشان داد.
 اله��ام فخاری در ارتباط با انتصابات ش��هرداری 
تهران گفته است: متاسفانه شاهدیم در دقایق پایانی 
شنبه شب گذشته انتصاباتی از سوی شهردار تهران 
انجام ش��ده است، در حالی که هیات مدیره سازمان 

ورزش، مصوبه ای برای معرفی 
سرپرس��ت نداش��ته اس��ت و 
عاوه بر آن، ای��ن فرد انتخاب 
 ش��ده به عن��وان سرپرس��ت 
هیچ گونه رابطه اس��تخدامی با 
ش��هرداری ندارد. وی افزود: با 
توجه به اهمیت این س��ازمان، 
اساس��نامه آن صراح��ت دارد 
که مسؤولیت س��ازمان باید با 
شخصی  باشد که یا  از کارکنان 
رس��می شهرداری اس��ت یا ۸ 

سال سابقه قرارداد با ش��هرداری داشته باشد. نایب 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران افزود: با توجه به ابهام درباره  ش��رایط و عدم 
رعایت ضوابط قانونی، معاون اجتماعی شهردار نباید 
چنین تغییری را در ح��وزه کاری خود اعمال کند. 
فخاری با اش��اره به اجرای قان��ون منع به کارگیری 
بازنشستگان که بر اساس آن افشانی تا شنبه گذشته 
۲۶ آبان اجازه امضا داشته است، تصریح کرد: عاوه بر 
این موارد، حکم مذکور ساعت ١١شب اباغ شده و 
باید تا پایان وقت اداری ۲۶ آبان ماه حکم اباغ می شد 

که بر این اساس خارج از وقت 
اداری اباغ شده است.

Ŷ  فعالیت مهلت  باتکلیفی 
بازنشستگان

عاوه بر این، رئیس شورای 
شهر تهران با اشاره به ابهاماتی 
ک��ه درباره زمان اج��رای قانون 
منع به کارگیری بازنشس��تگان 
وجود دارد، گفت: با وزیر کشور 
صحبتی داشتیم و قرار شد طی 
بخشنامه ای و با توافق سازمان 
بازرسی کشور زمان اجرای قانون اعام شود. محسن 
هاشمی رفسنجانی در حاشیه برگزاری صدویکمین 
جلس��ه شورای ش��هر درباره انتخاب سرپرست برای 
شهرداری تهران اظهار داشت: در این باره  بهتر است 
از وزارت کش��ور س��وال کنید. وی افزود: با توجه به 
ابهامی که درباره زمان اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان وجود دارد و ۲ زمان بیست وهفتم آبان ماه 
و پانزدهم آذرماه اعام ش��ده است، ما در این زمینه 
باتکلیف هستیم و بر همین اساس به صورت تلفنی 
با وزیر کشور ارتباط برقرار کردیم. رئیس شورای شهر 

تهران گفت: طی تماس��ی که برقرار شد 
وزیر کشور اعام کرد درباره زمان اجرای 
قانون با رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
به توافق خواهند رس��ید و بر اس��اس آن 

بخشنامه ای را اباغ خواهد کرد. 
هاش��می افزود: البته ما تا ساعت ۲0 
شنبه ش��ب پیگیر این موضوع بودیم اما 
هیچ بخشنامه ای به ما نرسیده است. وی 
گفت: طبق هماهنگی های شکل گرفته 
قرار اس��ت این بخشنامه به شورای شهر 
تهران ارسال ش��ود، چرا که ناظر اجرای 
قانون سازمان بازرسی و قوه قضائیه است 
و امیدواریم هر چه زودتر تکلیف ما نیز در 

این زمینه مشخص شود.
گفتنی اس��ت  این ادعای محس��ن 
هاشمی درباره  آخرین مهلت کناره گیری 
بازنشس��تگان از پست های مدیریتی، در 
حالی است که ناصر سراج، رئیس سازمان 
بازرسی کل کش��ور، در روزهای گذشته 
بارها اعام کرده اس��ت آخرین مهلت بازنشستگان 

برای کناره گیری، ١5 آذر است.
Ŷ تشکیل جلسه برای انتخاب سرپرست

همچنین روز گذشته اعضای شورای شهر برای 
انتخاب سرپرست تشکیل جلس��ه فوری دادند، چرا 
که مهلت قانونی حضور افش��انی در ش��هرداری به 
اتمام رسید. با توجه به اباغیه وزارت کشور مبنی بر 
خاتمه خدمت شهرداران بازنشسته و ضرورت تعیین 
سرپرست، شورای اسامی شهر تهران یکشنبه ۲٧ 
آبان جلسه فوق العاده تشکیل داد. این در حالی است 
که از روز گذشته اعضای شورا در کش وقوس انتخاب 
سرپرست بودند.  محمد علیخانی معتقد بود افشانی 
می تواند تا ١5 آذر در شهرداری بماند و نیاز به انتخاب 
سرپرست نیست. همچنین زهرا نژادبهرام عضو دیگر 
شورای شهر معتقد بود مهلت حضور افشانی به اتمام 
رسیده و باید برای شهرداری سرپرست انتخاب کرد. 
البته محسن هاشمی هم معتقد بود افشانی تا تعیین 
تکلیف حکم حناچی )شهردار منتخب( در شهرداری 
می مان��د و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان 
پیروز حناچی به عنوان سرپرس��ت شهرداری تهران 

انتخاب شد.

آوای شهر

فخاری، عضو ش�ورا با اشاره به اجرای 
قانون بازنشس�تگان که بر اس�اس آن 
افش�انی تا ش�نبه ۲۶ آبان اجازه امضا 
داش�ته اس�ت، تصریح ک�رد: امضای 
حکم سرپرست سازمان ورزش ساعت 
١١شب انجام شده و باید تا پایان وقت 
اداری ۲۶ آبان ماه حکم اباغ می شد که 
بر این اساس خارج از وقت اداری اباغ 

شده است

دوشنبه ۲8 آبان ١397وطن امروز  شماره ۲58۶ 

معاون وزیر آموزش وپرورش مطرح کرد
سقف و کف دریافتی فرهنگیان

وزارت رفاه هشدار داد
کاهبرداری پیامکی در طرح توزیع سبد حمایتی

گ�روه اجتماعی: معاون توس��عه 
وزارت  پش��تیبانی  و  مدیری��ت 
آموزش وپ��رورش درباره س��قف و ک��ف دریافتی 
فرهنگیان و جزئیات تسهیات بانکی به آنها توضیح 
داد. به گزارش میزان، علی الهیارترکمن درباره سقف 

و ک��ف دریافت��ی فرهنگیان 
گفت: حقوق معلمان بر اساس 
س��ابقه، م��درک و منطق��ه 
جغرافیایی تعیین می ش��ود، 
زی��را تاب��ع قان��ون مدیریت 
خدمات هس��تند. وی گفت: 

دریافتی فرهنگیان از ۲ میلیون و ١00 هزار تومان 
تا 5 میلیون تومان است، البته تعداد آنها که دریافتی 
باا دارند، کم است اما میانگین دریافتی فرهنگیان 
ح��دود ۲میلیون و ٧00 هزار تومان اس��ت. معاون 
توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش 

افزود: فرهنگیان در احکام حقوقی تفاوتی با س��ایر 
کارکنان دولت ندارند، آنچه باعث این تفاوت است، 
دریافتی های رفاهی ماهانه جداگانه از احکام است. 
ما در آموزش وپرورش غیر از عدد حکم، چیز دیگری 
نداری��م که پرداخ��ت کنیم. الهیارترکم��ن درباره 
وام های اعطایی به فرهنگیان 
نیز بی��ان ک��رد: غی��ر از وام 
صندوق ضروری که در اختیار 
آموزش وپ��رورش  ادارات کل 
است، وام هایی را در تفاهم با 
بانک های کشور طراحی و در 
حال اجرا داریم که از جمله آنها وام های ١5، ۲5 و 
50 میلیون تومانی بانک ملی با سود ١۲درصد است. 
وی افزود: بانک رسالت نیز تسهیاتی با کارمزد ۲ 
درصد تا سقف ۲0میلیون تومان می پردازد که تعداد 

آن نسبت به وام های بانک ملی کمتر است.

گ�روه اجتماعی: به دنب��ال آغاز 
اجرای طرح »حمایت از اقش��ار 
کم درآمد جامعه«، پیامک هایی در حال ارس��ال 
به مردم اس��ت ک��ه وزارت رفاه ضمن اش��اره به 
احتمالی، اطاعیه ای منتش��ر  کاهبرداری های 

ک��رد و از م��ردم خواس��ت 
ش��ماره کارت بانک��ی و رمز 
دوم خ��ود را در پاس��خ ب��ه 
هیچ پیامکی اعام نکنند. به 
گزارش »وطن امروز«، در این 
اطاعیه آمده است: »به دنبال 

آغاز ط��رح حمای��ت از اقش��ار کم درآمد جامعه 
ک��ه مطابق تصویب نامه هی��أت وزیران در پنجم 
آبان ماه در حال اجراس��ت، بتازگی شاهد ارسال 
برخی پیامک ها به مردم هس��تیم. بر این اساس 
ضمن تاکید بر اینکه هرگونه اطاع رسانی درباره 

این طرح منحصرا توس��ط مرکز روابط عمومی و 
اطاع رس��انی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
انجام خواهد ش��د، از همه شهروندان درخواست 
داریم به پیامک های فاقد اعتبار پاس��خ ندهند و 
ش��ماره کارت و رمز دوم خود را در پاسخ به هیچ 
پیامکی درباره این طرح اعام 
نکنند«. در بخش   هایی از این 
اطاعیه آمده اس��ت: »مرکز 
روابط عمومی و اطاع رسانی 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی ب��ا تاکید بر اینکه 
برخی س��امانه های پیامکی اعام ش��ده از جمله 
5000۴٩٩ هی��چ ارتباطی به این طرح حمایتی 
دولت از اقش��ار کم درآمد ندارد، درخواس��ت دارد 
هرگونه اطاع رسانی را تنها از طریق این مرکز یا 

پیامک vezart-refah دنبال کنند«.

هشدارنیمکت

اعضای شورای شهر نسبت به انتصابات دقیقه نودی شهردار بازنشسته تهران انتقاد کردند

تعیین سرپرست برای شهرداری تهران
پیروز حناچی در جلسه فوق العاده شورای شهر با ١7 رأی از مجموع ۲0 رأی به عنوان سرپرست انتخاب شد

گ�روه اجتماعی: وزیر بهداش��ت 
س��رانجام  ب��ه  اش��اره  ضم��ن 
درخواس��ت ارائه ش��ده ب��ه دولت ب��رای افزایش 
تعرفه های پزشکی در نیمه دوم امسال گفت: برای 
تعرفه های ٩۸ نیز حداقل انتظارمان این است که 
هزینه تمام شده در سال ٩٧ به عاوه نرخ تورم در 

سال ٩۸ به صورت دقیق دیده و محاسبه شود. 
سیدحسن هاشمی  درباره س��رانجام افزایش 
تعرفه ها در نیمه دوم س��ال ٩٧، به ایسنا گفت: با 
توجه به تغییراتی که در بازار اتفاق افتاد و به دنبال 
افزایش هزینه های مراکز درمانی، ش��ورای عالی 
بیمه مصوبه ای برای همه بخش ها اعم از دولتی، 

خیریه ها و خصوصی داشت که بر اساس آن قرار 
شد به تعرفه های فعلی 5/5 درصد اضافه شود. وی 
افزود: با توجه به اینکه رش��د دستمزد صفر بوده، 
تغییری نکرده و هیچ افزایش��ی نداشته است؛ اگر 
در این زمینه مصرند و نمی خواهند به دستمزدها 
رقم��ی را اضافه کنند، حداقل در بخش هتلینگ 
که شامل تهیه ارزاق، ایاب وذهاب و خدماتی است 
که به صورت سرپایی برای بیماران انجام می شود، 

5/5 درصد اضافه ش��ود. در حال حاضر منتظریم 
هیات وزیران در این زمینه تصمیم بگیرد. هاشمی 
با بیان اینکه کارشناس��ان روی تعرفه های س��ال 
آینده کار می کنند، اظهار داشت: حداقل انتظارمان 
این اس��ت در تعرفه های سال آینده، هزینه تمام 
شده در س��ال ٩٧ به عاوه نرخ تورم در سال ٩۸ 
به صورت دقیق دیده و محاسبه شود. در غیر این 

صورت این بخش آسیب جدی خواهد دید.

وزیر بهداشت اعام کردسامت
افزایش 5/5 درصدی تعرفه هتلینگ بیمارستان ها

گروه اجتماعی: دبیرکل جمعیت 
هال احمر در دیدار با نایب رئیس 
کمیت��ه بین المللی صلیب س��رخ ضمن تقدیر از 
همکاری این کمیته با هال احمر ایران از آمادگی 
هال احمر کش��ورمان برای افزای��ش همکاری و 
تعامات با کمیته بین المللی صلیب س��رخ برای 
کمک ب��ه کاهش آام بش��ری در یمن خبر داد. 
به گزارش »وطن امروز«، محمود محمدی نس��ب 
در دی��دار با گیل��س کاربونیئر با اش��اره به اینکه 
هال احمر ای��ران آماده همکاری در بس��یاری از 
برنامه  های کمیته در منطقه و سایر کشورهاست، 
گف��ت: یکی از موضوعاتی که منطقه ما بش��دت 
درگیر آن ش��ده، فاجعه انس��انی یمن اس��ت که 
عاوه بر نسل کشی، ١5 میلیون غیرنظامی و زن 

و کودک را در معرض جنگ، 
گرس��نگی و حمله قرار داده 
است. انتظار ما این است که 
با همکاری کمیت��ه بتوانیم 
نقش پررنگ تری در کمک به 
مردم یمن داشته باشیم، چرا 

که در این کش��ور با موضوع فاجعه انسانی روبه رو 
هستیم. وی با تاکید بر اینکه جمعیت هال احمر 
ایران با پایبندی به اصول نهضت همواره از کمک 
به مردم یمن دریغ نکرده است، افزود: به هرشکل 

باید در یم��ن ورود کرد و به 
کمک م��ردم آن ش��تافت، 
در ای��ن مس��یر البته خطر و 
ناامنی های��ی وج��ود دارد اما 
این هم بخشی از فعالیت های 
کمیته است. محمدی نسب با 
بیان اینکه هم اکنون مسیر ارسال غذا هم به روی 
مردم یمن بسته اس��ت، گفت: در این شرایط، از 
گرسنگی به عنوان ساحی علیه بشریت استفاده 
می شود و تا زمانی که نتوانیم به رفع این مشکل 

کمک کنیم این شرایط همچنان ادامه یافته و این 
موازن��ه هیچگاه به تعادل نمی رس��د و من تاکید 
می کنم که هال احمر ایران تمایل دارد بخش��ی 
از زنجی��ره کمک به مردم یمن با حمایت کمیته 
بین المللی صلیب س��رخ باشد. دبیرکل جمعیت 
هال احمر همچنین با بیان اینکه خبر رس��یده 
اس��ت ۲00 ایران��ی در زندان های تایلند به س��ر 
می برند، گفت: مطلع شدیم این افراد از نظر تغذیه 
و س��امت در شرایط بسیار بدی هستند و امکان 
دیدار با خانواده خود و دریافت خدمات درمانی و 
دارویی را ندارند، بنابراین درخواس��تم از شما این 
است به نمایندگان هال احمر ایران کمک کنید تا 
بتوانند از زندان های آنجا بازدید کنند و به نیازهای 

هموطنان مان پاسخ دهند.

دبیرکل جمعیت هال احمر اعام کردامداد

آمادگی هال احمر برای حضور در یمن

درمان

آژیر

کوتاه و گویا
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گروه سیاس�ی: در ادامه واکنش ها به اظهارات اخیر 
وزیر امور خارجه مبنی بر پولش��ویی گس��ترده در 
ایران، سخنگوی دستگاه قضایی پیگیر ارائه اسناد و 

توضیحات از سوی ظریف شد.
محمدجواد ظریف هفته گذشته در مصاحبه ای 
مدعی ش��ده بود: »بااخره پولش��ویی یک واقعیت 
در کش��ور ما اس��ت و خیلی ها از پولشویی منفعت 
می برند. من نمی خواهم این پولش��ویی را به جایی 
نسبت دهم اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی 
می کنن��د حتما آنقدر توان مال��ی دارند که ده ها و 
صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند«.   
بی��ان این اظهارات جنجالی از س��وی ظریف که به 
سرعت استقبال رسانه های ضدانقاب را نیز به دنبال 
داش��ت، موجب شد بسیاری از نمایندگان مجلس و 
شخصیت های سیاس��ی و اقتصادی نس��بت به آن 
واکنش نش��ان داده و خواس��تار ارائه س��ند از سوی 
ظریف شوند؛ مطالبه ای که روز گذشته از سوی معاون 
اول قوه قضائیه و سخنگوی این دستگاه نیز تکرار شد. 
روز گذش��ته در جری��ان جلس��ه فراکس��یون 
نمایندگان وایی با حضور حجت ااسام والمسلمین 
محس��نی اژه ای، مع��اون اول رئیس ق��وه قضائیه، 
س��خنگوی دس��تگاه قضا به اظه��ارات اخیر وزیر 
امور خارجه پیرامون پولش��ویی واکنش نشان داد. 
آنگونه که نقوی حسینی از این جلسه روایت کرده، 
محس��نی اژه ای گفته است این کلمات و جمات از 
نظر ش��خص بنده، غلط بوده و وقتی از طرف یک 
مقام رسمی مطرح می شود باید توضیح دهد و اسناد 
خ��ود را ارائه کند. اژه ای در ادامه این جلس��ه اعام 
کرده »اینجانب نامه نوشته ام و گفتم اگر این جمات 
از سوی ظریف است، توضیحات و اسناد وی باید اخذ 
شود«. اکنون با تاکید سخنگوی دستگاه قضا، به نظر 
می رسد محمدجواد ظریف با چالش جدیدی مواجه 
شده باشد. او که در روزهای گذشته به واسطه خلف 
وعده اروپایی ها در ارائهSPV و شکس��ت مذاکرات 
برجام اروپایی تحت فش��ار مجلس و رسانه ها قرار 
داش��ت، اکنون باید پاسخگوی ادعای عجیب خود 
مبنی بر پولشویی گسترده در ایران نیز باشد؛ ادعایی 
که به نظر می رس��د برای منفع��ل کردن مخالفان 
تصویب CFT در مجلس و س��ایر نهادهای قانونی 
چون ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مطرح ش��ده اس��ت. طرح ادعای��ی پیرامون 
پولشویی گسترده در ایران یا شکست در مذاکرات 
موسوم به برجام اروپایی البته تنها حواشی مربوط به 
ظریف در چند روز گذشته نبود؛ سخنگوی شورای 
نگهبان هفته گذشته در توئیتر خود از ترجمه غلط 
در متن CFT خبر داده بود. عباس��علی کدخدایی 
در این باره نوش��ته بود: »هنگام بررسی کنوانسیون 
پالرمو، شورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن 

 CFT مواجه گشت و مجلس آنها را اصاح کرد. در
نیز واژه  لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در 
اسناد FATF چنین واژه ای وجود ندارد. اکنون باید 
سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا 
ایرادات شورا سیاسی است یا...؟« همین چند جمله 
موجب شد نمایندگان که پیش از این ترجمه غلط 
وزارت امور خارجه از پالرمو و برجام و ارائه این لوایح 
با متن اشتباه به مجلس را در ذهن داشتند، بشدت 
از اقدام دوباره وزارت امور خارجه در ترجمه اشتباه 
یک سند بین المللی گایه مند شده و حتی خواستار 

سوال و استیضاح ظریف شوند. 
Ŷ پرونده حسین فریدون در حال انجام است

در جریان جلس��ه دیروز حجت ااس��ام اژه ای 
ب��ا اعضای فراکس��یون وایی مجلس، س��خنگوی 
دس��تگاه قضا عاوه بر مطالب��ه از ظریف برای ارائه 
اس��ناد ادعایی او درباره پولشویی در ایران، پیرامون 
برخی موضوعات روز و مهم قضایی نیز سخن گفت. 
سیدحسین نقوی حس��ینی، سخنگوی فراکسیون 
وایی مجل��س در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درباره جزئیات این نشست گفت: در ابتدای 

جلسه نمایندگان دیدگاه های خود را مطرح کردند 
و عمده ترین س��واات و دیدگاه هایش��ان را درباره 
ورود و برخ��ورد قوه قضائیه در مبارزه با اخال گران 
نظام اقتصادی و دانه درش��ت ها، ض��رورت برخورد 
با دانه درش��ت تر ها که عامل اصل��ی بی نظمی های 
اقتصادی بوده اند مثا رئیس س��ابق بانک مرکزی، 
ض��رورت مقابله قاطع ب��ا زمین خ��واری و چپاول 
ام��وال مردم، ض��رورت اعام نتیجه پرون��ده برادر 
رئیس جمهور، برادر جهانگیری، س��یف و دیگران، 
اهتمام بیشتر قوه قضائیه در پاسخگویی به مکاتبات 

نمایندگان مجلس، لزوم ورود قاطع و برخورد قاطع 
با اف��راد رده باای اخال اقتصادی بویژه کس��انی 
ک��ه موجب از بی��ن رفتن ارز دولتی ش��دند، لزوم 
پاسخگویی قوه قضائیه به ش��بهاتی که رسانه های 
معاند و ضدانقاب در رس��انه ها مطرح می کنند و... 
عنوان کردند. نقوی حسینی همچنین تصریح کرد: 
در این جلس��ه معاون اول دس��تگاه قضا اعام کرد 
اینجانب فق��ط واقعیت ها را ع��رض می کنم چون 
بسیاری از اخبار صحت ندارد. مثا مدیرعامل کشت 
و صنعت هفت تپه فراری است، اصا زندان نیست 

که فرصت به او داده شود تا مشکات را حل کند.
سخنگوی فراکس��یون وایی اظهار کرد: آقای 
محس��نی اژه ای همچنین گفت که قوانین ما باید 
در جهت احقاق عدالت اجتماعی باش��د. وقتی در 
ی��ک فاصله کم، 18 میلی��ارد دار اختصاص داده 
می شود، ثبت س��فارش می شود و توزیع می شود، 
در حالی که فشار شدید اقتصادی بر کشور وجود 
دارد؛ یا در این شرایط، بدون حساب و کتاب با یک 
برنامه ریزی ده ها تن طای کشور توزیع می شود، 
قوه قضائیه چه باید بکند؟ خیلی ها از این اقدامات 
حمای��ت می کنند. دار رفته ماش��ین لوکس وارد 
ش��ده، دار رفته اصا چیزی وارد نشده، خیلی ها 
دفاع می کنند و می گویند اصا اینها جرم نیس��ت 
ک��ه قوه قضائیه وارد ش��ود؛ قوه قضائی��ه در مبارزه 
با فس��اد اعم از دانه درش��ت ها، دس��ت اندرکاران و 
مس��ؤوان، دانه ریزها و ... مصمم اس��ت و با هیچ 
احدی تعارف ندارد، البته عده ای هم تحت عنوان 
ضرورت حفظ امنیت اقتصادی، ایجاد محیط امن 
برای س��رمایه گذاران و ... نس��بت به برخوردهای 
قوه قضائیه اعتراض می کنند. نماینده مردم ورامین 
ادامه داد: معاون اول قوه قضائیه همچنین گفت که 
پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول در حال 
انجام اس��ت ولی زمان بر ب��وده و نیازمند تحقیقات 
خیلی بیشتری است. نقوی حسینی بیان کرد: آقای 
محس��نی اژه ای همچنین اعام کردند که اعدام 2 
مفسد اقتصادی به دلیل خرید و فروش ارز و سکه 
نیست، بلکه به علت افساد و اخال اقتصادی است. 
این 2 مفسد با اقدامات خود نظام اقتصادی کشور و 
همچنین میلیون ها نف��ر از ملت ایران را در زندگی 
دچار مشکل کرده اند. آنها قاچاق ارز و سکه کرده اند، 

این موارد دقیق در حکم آنها آمده است.
س��خنگوی فراکس��یون وایی اظهار کرد: در 
ادام��ه معاون اول دس��تگاه قضا گف��ت اینکه یک 
مقام دولت اعم از رئیس جمهور یا معاون اول و هر 
کس دیگری تصمیم به واگذاری ارز و سکه در آن 
ش��رایط گرفته است، اول باید بررسی شود آیا این 
تصمیم درس��ت بوده یا غلط، چه کسی باید برای 
قوه قضائی��ه این موضوع را اعام کند تا قوه قضائیه 
ببیند جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟ ما به بخش��ی از 
این اقدامات می توانیم ورود کنیم که تخلف ش��ده 
و جرمی صورت گرفته اس��ت ولی سیاست گذاری 
را ورود نکرده ای��م، قوه قضائیه عوامل اصلی و موثر 
در تخلفات بانک مرک��زی اعم از معاون، مدیرکل 
حراس��ت و ... را دس��تگیر ک��رد و حداق��ل 9 نفر 
بازداشت شده اند و 5 نفر نیز تحت تعقیب هستند، 
بنابرای��ن در برخورد با ج��رم و مجرم با هیچ مقام 
و جایگاه��ی تعارف نداریم و قوه قضائیه قطعا ورود 

کرده و برخورد می کند.

 انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به مشکل ترجمه 
در ایحه CFT همچنان ادامه دارد

بحران اعتبار
 گ�روه سیاس�ی: واکنش  ه��ای نماین��دگان مجلس 
ب��ه تقل��ب CFT ادامه دارد. پس از آنکه عباس��علی 
کدخدایی، سخنگوی ش��ورای نگهبان از ایراد بزرگ 
مصوبه CFT که در موضوع کلیدی و حیاتی »لیست 
س��یاه« رخ داده گفت و توئیتی شبه افشاگرانه درباره 
این رفتار عجیب دولتی ها زد؛ حاا نمایندگان مجلس 
شورای اسامی با اشاره به تکرار این رفتار وزارت امور 
خارجه هم در ایحه برجام و هم در ایحه پولشویی، 
نس��بت به وقوع تقل��ب در تصویب لوای��ح مربوط به 
تعهدات و توافقنامه  های خارجی می گویند. به گزارش 
»وطن امروز«، حاا نماین��دگان نه تنها از وقوع تقلب 
می گویند بلکه حتی موضوع رای   گیری مجدد ایحه 
CFT در صح��ن علنی مجلس را هم مطرح کرده   اند. 
ای��ن موضوع با توجه ب��ه تکرار این تقلب ه��ا، اعتبار 
محمدجواد ظریف را بش��دت مخدوش ک��رد. با این 
حال اما محمدجواد ظریف و کلیت وزارت امور خارجه 
نه تنها تاکنون واکنش��ی به این ماجرا نشان نداده  اند 
بلکه ظریف هفته گذشته در اظهاراتی عجیب ادعایی 
درباره پولش��ویی مطرح کرد. اظه��ارات و ادعایی که 
توسط حامیان دولت به صورت گسترده پوشش داده 
 CFT شده است تا ماجرای تقلب در ایحه و مصوبه
تحت الشعاع قرار گیرد. طی چند روز گذشته نزدیک 
به 50 نماینده مجلس شورای اسامی درباره تقلب در 
CFT اظهارنظر کرده   اند. اظهاراتی که نشان می دهد 
وزی��ر امور خارجه اگر در ماجرای برجام و پولش��ویی 
توانس��ته   است از ماجرای ترجمه غلط براحتی بگذرد 
اما اینجا و درباره CFT باید توضیح بدهد، چرا که تا 
همین جا نیز اعتبار او نزد نمایندگان بشدت مخدوش 
ش��ده اس��ت. در کنار این تقلب و ضربه آن به اعتبار 
دستگاه دیپلماسی، نتیجه تراژدی برجام و درام بسته 
اروپایی نیز کارآمدی وزیر امور خارجه را بش��دت زیر 
س��وال برده اس��ت.  در ادامه بخش��ی از جدی ترین 
اظهارات نمایندگان مجلس درباره تقلب در CFT را 

مرور می کنیم. 

نماینده خاش: دولت ترجمه صحیح CFT را ارائه دهد
علی کرد: دولت و وزارت امور خارجه برای ترجمه درست CFT و شفاف سازی بند به بند و کلمه به 
کلمه آن اقدام کنند؛ ابطال رای پیشین این ایحه در دست بررسی است تا در آینده ببینیم به چه 

نظری خواهیم رسید. تاکنون 3-2 بار آقای ظریف احضار شده و نتوانسته است شفاف سازی کند.

نماینده شاهرود: مرکز پژوهش ها پاسخگوی ترجمه غلط CFT باشد
سید حسن حسینی شاهرودی: کوتاهی کمیسیون  ذی ربط و مرکز پژوهش های مجلس عامل بی دقتی 
در ترجمه ایحه CFT است؛ مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی علمی کمیسیون ها باید دقت بیشتری 

در این زمینه می کرد تا متن یاد شده بدون اغاط ترجمه ای در اختیار نمایندگان قرار می گرفت.

نماینده سیستان: ظریف درباره ترجمه غلط CFT پاسخگو باشد
حبیب اه دهمرده: بی شک از آقای ظریف به دلیل ترجمه غلط CFT سوال خواهد شد و باید وی 
جوابگوی نمایندگان مجلس باشد؛ وقتی شورای نگهبان از ایحه ای ایراد بگیرد حتما به مجلس باز 
خواهد گشت، CFT نیز تفاوتی با طرح های دیگر ندارد و توسط نمایندگان حتما بررسی خواهد شد.

نماینده تبریز: مجلس باید نسبت به ترجمه غلط CFT دقت می کرد
احمد علیرضابیگی: این موضوع قابل تامل و پیگیری اس��ت؛ متنی که توس��ط وزارت  امورخارجه ارسال 
می شود قبا باید توسط مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار می گرفت تا شورای نگهبان به خاطر 
ترجمه اشتباه، آن را دوباره به مجلس بازنگرداند؛ ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان باید اصاح شود.

نماینده سیستان: ایراد ترجمه ای CFT  برطرف شود
احمدعلی کیخا: اگر ایراداتی در ترجمه متن CFT باشد روندی قانونی داشته و مجدد در کمیسیون 
مربوط با همکاری شورای نگهبان بررسی می شود و اگر ایرادات آن برطرف شد که هیچ اگرنه باید 

مجدد در صحن علنی مجلس شورای اسامی رای گیری شود.

نماینده سنقر: ترجمه غلط CFT سهوی نیست
حجت ااسام سیدجواد حسینی کیا: با توجه به ترجمه اشتباه CFT، کمیسیون امنیت ملی باید وزیر 
امور خارجه را استیضاح کند؛ قطعا این ترجمه غلط اتفاقی نیست... دولت در قضیه پالرمو نیز ترجمه غلط 
ارائه داد و اگر در CFT نیز همین گونه باشد معلوم است که دیگر اتفاقی نیست و امری سازمان یافته است. 

نماینده خمینی شهر: احتمال استیضاح ظریف وجود دارد
سیدمحمدجواد ابطحی: آقای ظریف باید به مجلس بیاید و هم برای رفتار ساختارشکنانه و اتهامی که 
در موضوع پولشویی مطرح کرد و هم برای ترجمه غلط CFT پاسخگو باشد که بعید می دانم قانع کننده 

باشد؛ این اعمال به همراه اقرارهایی که دادستانی کرده است می تواند استیضاح وی را رقم بزند.

نماینده اصفهان: در ترجمه متون انگلیسی امانتداری شود
حجت ااسام احمد سالک کاشانی: ما به دستگاه هایی مانند وزارت امور خارجه در مسائلی مانند ایحه 
CFT اعتماد می کنیم و آنها باید امانت ملت را حفظ کنند و خاف واقعیت را منعکس نکنند؛ اعتماد 
مردم و نمایندگان اگر سلب شود، مشکاتی را به وجود می آورد و نمی خواهیم این اعتماد شکسته شود.

نماینده دهلران: ترجمه اشتباه، ضربه های جبران ناپذیری می زند
 CFT شادمهر کاظم زاده: ترجمه متن لوایح را دولت انجام می دهد، لذا اگر دولت اشتباهی در ترجمه
مرتکب شد قطعا ضربه جبران ناپذیری می زند؛ نمایندگان به دولت اعتماد دارند. اگر اشتباه درباره 

ترجمه CFT رخ داده باشد آن موقع باید به تمام لوایح ارسالی دولت شک کرد.

نماینده نیشابور: ترجمه های غلط از سوی وزارت خارجه صحت دارد
هاجر چنارانی: متن های ارسال شده از سوی وزارت امور خارجه بعضا به اشتباه ترجمه شده است ولی 
مشکل اصلی ما دستگاه های تصمیم گیر، نداشتن شفافیت آرا و نظرات است. بنده غلط بودن ترجمه 
متون ارسال شده را می پذیرم ولی دلیل اصلی مخالفتم با اینگونه معاهدات به خاطر ترجمه آن نیست.

نماینده 5 شهرستان یزد: ایراد ترجمه ای CFT باید رفع شود
محمدرضا صباغیان: تصویب اصل ایحه CFT محل بحث است اما عاوه بر این بر سر جزئیات آن و 
مسائلی مثل ترجمه آن  هم بحث هایی وجود دارد که باید ایرادات مرتفع شود؛ وقتی سخنگوی شورای 
نگهبان اعام کرده ترجمه CFT ایراد دارد، طبیعی است که باید این مساله در مجلس بررسی شود.

نماینده خوی: ترجمه غلط موجب ابطال مصوبه CFT می شود
سیدتقی کبیری: در مساله CFT شورای نگهبان متوجه وجود غلط امایی شد که این مساله باید اصاح 
ش��ود. این مصوبه از این های گوناگونی عبور کرده و پس از تایید در مجلس به تصویب رس��یده است 

اما اگر متن این مصوبه با اصل CFT مغایر باشد باطل بوده و باید روند قانونی دوباره خود را طی کند.

نماینده همدان: ابطال رأی گیری CFT باید بررسی شود
امیر خجسته: با توجه به ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان درباره اعام ابطال رأی گیری یا 
رأی گیری مجدد این ایحه باید در مجلس بحث و بررسی شود. ترجمه متن واقعی ایحه CFT و 
متنی که شاید اشتباه ترجمه ای در آن بوده نیز باید در مجلس قرائت شود و مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده ساوه: وزارت خارجه تاکنون 3 متن با ترجمه غلط ارسال کرده
محمدرضا منصوری: موضوع غلط ترجمه ای CFT باید اصاح و مجدداً به صحن مجلس ارائه ش��ود؛ 
نمایندگان هم مجدداً این موضوع را بررسی می کنند. با توجه به تکرار 3 باره اشکاات ترجمه ای وزارت 

خارجه، عدم رأی مثبت نمایندگان به این ایحه قابل پیش بینی است؛ باید ظریف بازخواست شود.

Ŷ منابع: پایگاه های خبری عصر هامون، اوشیدا، مرآت، تبریز بیدار، مرصاد، صاحب نیوز، قم فردا، اروم نیوز و راه آرمان

محمد دهقان در نطق میان دستور خود در مجلس خطاب به وزیر امور خارجه: بعد از 5 سال خوش خیالی و شکست برجام اروپایی دارید فرافکنی می کنید

دستور قضایی برای ظریف

محمد دهقان در نطق میان دس��تور خود در نشس��ت 
علنی دیروز مجلس گفت: آقای ظریف هفته گذش��ته در 
رفت��اری عجیب عمًا جمهوری اس��امی ای��ران را متهم 
به چش��م بس��تن بر پولش��ویی گسترده در کش��ور و نیز 
مخالفان کنوانس��یون مب��ارزه با تأمین مالی تروریس��م را 
مته��م به ارتباط با پولش��ویان کرد. وی افزود: متأس��فانه 
گروه FATF که کامًا با هدایت آمریکا و برخی ابی های 
صهیونیس��تی فعالیت می کند ت��اش دارد با متهم کردن 
ایران به پولش��ویی مانع فروش نفت و وارد کردن ارز ناشی 
از آن به کشور شود. ما نه تنها این اقدامات را که برای دور 
زدن تحریم ها توس��ط افراد نزدیک به وزارت نفت و بانک 
مرکزی در دولت های مختلف در جنگ اقتصادی با آمریکا 
انجام می شود پولش��ویی نمی دانیم، بلکه این کار را اقتدار 
جمهوری اس��امی ایران در این جنگ تلقی می کنیم. به 
گزارش فارس، دهقان خاطرنشان کرد: اکنون آقای ظریف 

باید معلوم کند منظور وی از پولش��ویی گسترده در ایران 
چیست. اگر آنگونه که از صحبت های وی برداشت می شود، 
 FATF پولشویی مورد نظر وی همان پولشویی مورد نظر
است که این اشتباه فاحشی است که یک مقام رسمی در 
سطح وزارت امور خارجه اینگونه کشور خودش را متهم به 
پولشویی و فساد کند. آقای ظریف! شما وزیر امور خارجه 
 FATF ایران هستید نه ترجمه کننده خواسته های گروه
در داخل کش��ور. نماینده مردم چناران در مجلس شورای 
اسامی در ادامه اظهار داشت: آقای ظریف! شما با مطالب 
نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسامی را بردید و اگر 
 FATF امیدی هم برای خارج شدن ایران از لیست سیاه
وجود داشت با این اتهام زشت و ناروا آن امید را هم از بین 
بردید. اکنون ما چطور باور کنیم که س��ینه چاک کردن 
ش��ما برای وادار کردن کش��ور به قبول این کنوانس��یون 
استعماری برای خارج شدن کش��ور از لیست سیاه بوده 

است. شما با این اتهام به رفتار ظالمانه و نادرست 
FATF مش��روعیت بخش��یدید و فکر نمی کنم 
حتی وزیر امور خارجه آمریکا و س��ایر دشمنان 
م��ا اینگونه کش��ور را متهم به پولش��ویی کرده 
باشند. دهقان خاطرنشان کرد: برداشت من این 
است که پس از به نتیجه نرسیدن برجام اروپایی 

و اکنون که معلوم ش��ده است شما با خوش خیالی 
یا با هر دلیل دیگری 5 س��ال کش��ور و ملت را سر 

کار گذاشتید، برای فرار از پاسخگویی بابت 
خس��اراتی که به کش��ور وارد کرده اید 

دس��ت ب��ه فرافکن��ی و جوس��ازی 
می زنید. جا دارد قوه قضائیه بررسی 
کن��د اگر خ��اف قانون��ی صورت 
گرفته اس��ت مطابق قانون با اشد 

وجه با آن برخورد کند.

آقای ظریف! آبروی جمهوری اسامی را بردید
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نظری بر اشعار »عبدالعظیم صاعدی«*
شعری در تصرف نثر

حمیدرض�ا شکارس�ری: در ش��عرهای فرم گ��را 
محتوایی چه بس��ا کم اهمیت و حتی بی اهمیت 
به ش��کلی طرح و ارائه می ش��ود ک��ه مخاطب 
احساس می کند هنوز هم به چنین مفاهیم کم 
یا بی اهمیت هم می ت��وان توجه کرد و از طریق 
آشنایی زدایی از آنها          ، دوباره دیدنی و شنیدنی شان 
ک��رد. در ش��عرهای معناگرا اما فرم و ش��کل از 
اعتب��ار می افتد و این تنها مفهوم و محتواس��ت 
ک��ه ارزش توجه دارد          . پس در این نوع ش��عرها          ، 
مضمون گرایی و تصویرپردازی اهمیت می یابد و 
برجسته می شود. »عبدالعظیم صاعدی« شاعری 
معناگراست          . در شعر او می توان و باید به مضامین 
و تصاویر بدیع شاعرانه توجه کرد و نه نوع بیان و 
فرم ش��اعرانه تازه          . »صاعدی« در مجموعه اشعار 
پرشمار خود می کوشد مضامین و تصاویری خلق 
کند که البته طبیعی اس��ت که گاه در بداعت و 
تازگی آنها موفق اس��ت و گاه نیز خیر          . از این رو 
گزینش جدی و بی رحمانه اشعارش واجب     ترین 
کار او به نظر می رسد که به گمان من این شاعر 
خیلی در این امر موفق و سخت گیرانه عمل نکرده 
اس��ت          . مجموعه شعرهای پرشمار او که در اینجا 
موضوع نوشتار من است بدون کوچک     ترین تحول 
زبانی و بیانی و بدون کمترین نوآوری          ، اش��عاری 
را گ��رد هم آورده  اند که می توانس��ت همگی در 
ی��ک مجموعه گرد آید          . به عب��ارت دیگر نه یک 
دلیل ش��کلی و نه یک دلیل مفهومی نمی توان 
برای جداس��ازی این ش��عرها پیدا کرد و با اتمام 
یک کتاب          ، کتاب دیگری با همان ویژگی ها آغاز 
می شود که معلوم نیست چرا در ادامه کتاب قبلی 
نیامده است؟! واضح است که »صاعدی« با ده ها 
سال سابقه شاعری در پی اثبات خود نیست اما از 
سوی دیگر نمی توان دلیلی برای این ولع او برای 
انتشار شعرهایی یافت که چندان برتری و حتی 
تفاوتی با هم ندارند. اما اشعار »صاعدی« اگرچه 
به لحاظ تنوع فرمی و بیانی فقیر است و به عبارتی 
ارزش متنی قابل توجهی ندارد اما حاوی مفاهیم و 
معانی بلند انسانی و اجتماعی است که برخاسته از 
روحی دین مدار و عرفان گرا به نظر می رسد          . ارزش 
فرامتنی در اش��عار این شاعر مجهز به تصاویری 
بیشتر ذهنی است تا عینی          ؛ روالی کاما منطبق 
بر سنت ادب فارسی          . اگر در این وضعیت توجهی 
به جهان مافیهاست از این رو است که عاشقم بر 
همه عالم که همه عالم از اوست یا مایلم بر همه 
عالم که...! در این وضعیت این اشباح نیستند که 
پدیدار می شوند، بلکه این »هو«ست که در همه 

چیز متجلی و قابل جست وجو است:
»دلم/ همیش��ه روزنامه نیست/ با/ صفحات 
ای��ی اش��راق          / تعج��ب نک��ن/ گاه/ روزنامه ای          ، 
مجله ای/ زیر بغلم می بینی          / سالک/ در غریزه ای 
سیاه و سپید/ در فطرت پیر و جوان هر خبر/ رد 

پای »او« را/ می جوید«          . 
ام��ا هر گاه »صاعدی« بی تکی��ه بر این نگاه 
س��نت زده به طبیعت نگریس��ته، نتیجه کارش 
ش��عری ش��ده اس��ت بی قضاوتی ایدئولوژیک و 
بی پیامی صری��ح و بی ش��عاری در پایان بندی          . 
گویا در این مواقع محدود ش��اعر نگاه به جهان 
را پیشنهاد داده است بدون آنکه تفسیر و تحلیل 

خاصی را به خواننده و مخاطب تحمیل کند:
»جز دو برگ/ بر نهالک پاییز زده/ نمانده/ دو 
گوشواره طایی/ در گوش های دخترکی نابالغ/ 
رقصان/ کنار جو...«. در این راستا باید گفت اشعار 
»عبدالعظیم صاعدی« غالبا قابل ویرایش است 
چرا که توضیح گر است و به همین دلیل بی اعتنا 
به توان مخاطب در خوانش و تاویل متن به درازا 

می کشد تا او را به اصطاح شیرفهم  کند!
به شعر زیر دقت بفرمایید!

»رویاها/ طراوت بامداد آفرینش  اند/ بگذار/ در 
رنگ  های مست          ، مس��تی زا/ مدام/ سر بزنند/ ُسر 

بخورند/ در تو«.
ش��عر تا اینجا و در همین جا تمام است           اما 
نکند خ��دای نکرده خواننده به عمق مضمون و 
محتوای شعر راه نیافته باشد و مهم      تر اینکه نکند 
 این متن باعث کج فهمی و خدای نکرده انحراف 
او از راه صواب شود، پس بگذار ادامه دهیم: آری/ 
س��احت همیشه تش��نه جان و/ چشمه معنای 

عظیم هستی...«.
و اکث��ر پایان بندی ه��ا در آث��ار »صاعدی« 
همین گونه   است؛       پایان   هایی غالبا نثری و شعاری 
و پندگونه          . کاش این ش��اعر باتجربه همه جا به 
ارائه تصویری چنین بکر و تازه بس��نده می کرد 
و ش��عر را به عریانی نثری ادبی تبدیل نمی کرد          . 
مطلب را با این شعر زیبا از »عبدالعظیم صاعدی« 
خاتم��ه می ده��م: »صفری/ ب��زرگ و زعفرانی/ 
نمره ای/ از صبحدمان پایی��ز/ زیر ورق چرک و/ 

پرغلط آسمان«.
--------------------------------

* این متن با نگاه به 5 مجموعه ش��عر اخیر 
شاعر نگاشته شده است: 

کاغ ها... نقطه  های پاییز، 1392، تجلی مهر
عاب��ران بی س��ایه، 1394، نخ��ل دان��ش با 

همکاری نشر نور فاطمه
پچ پچ تکه پرچم ها، 1394، تجلی مهر

چه روزگار طربناکی بود، 1395
کوه در رقص، 1395، نخل دانش با همکاری 

نشر نور فاطمه

پنجره

1- تصوری که حبیب اه بخش��وده از خود با میزان 
و ن��وع حضورش و ن��وع ش��عرهایش در دهه  70 در 
من مخاطب س��اخته بود، تصویر یک ش��اعر ساکن 
شهرستان بود که شعر نو را جدی تر از شعر کاسیک 
می س��رود. از او غ��زل و نیمایی کم دیدم اما ش��عر 
س��پید بسیار. دهه  70 که گذشت، حضور او به مرور 
کمرنگ تر شد تا اینکه امسال دفتر »باران به گورهای 
کهنه اُریب می بارد« به دستم رسید که آفرینش های 
ادبی حوزه  هنری ای��ام آن را چاپ کرده بود. و این 
نشانه  انزوای خواسته یا ناخواسته  یکی دیگر از اصحاب 
قلم بود که ترس از سختی معیشت در تهران، او را به 
معلم یا کارمندشدن در شهر خود راضی کرده بود و 
ابد کم کم راضی به خیلی چیزهای دیگر تا آنجا که 

»از یاد برفت هر آنکه از دیده برفت«. 
2- دفتر شعر بخشوده فقط 67 صفحه دارد و شعرها 
از صفحه  9 ش��روع می شود. یعنی کل این مجموعه 
48 صفحه  شعر دارد و این در صورتی است که زمانی 
می توان کتابی را کتاب نامی��د که دارای حداقل 70 
صفحه باشد! حال موضوع کتاب بودن یا نبودن را ما 
جماعت شاعران یک جوری درست یا توجیه می کنیم؛ 

همان ط��ور ک��ه در عص��ر مدرنیته س��رودن »غزل 
اجتماعی!« را توجیه کردیم )عاش��قانه  اجتماعی!( و 
در عصر پس��ت مدرنیته س��رودن غزل چهاربیتی را! 
یعنی ارجمندی و واایی ش��عرها را در نظر خواهیم 
گرف��ت ک��ه یعنی اگ��ر نصف بیش��تر اش��عار دفتر 
حبیب اه خان بخشوده خوب و درخشان و زیبا باشد 
و شاعر شعریت آن را حفظ کرده باشد، بالطبع آن را 
ارجمندتر از دیوان ابو الپشمک خواهیم دانست که در 
هزار صفحه اش 5 ش��عر خوب پیدا نکردیم. در دفتر 
ش��عر 57 صفحه ای  یا در واقع 48 صفحه ای »باران 
بر گوره��ای کهنه اُریب می بارد«، 9 ش��عر با عنوان 
»زمس��تانی«، 13 طرح یا شعرهای کوتاه در پایان و 
20 ش��عر دیگر با عنوان های مختلف چاپ شده که 
جمعا می شود 42 شعر. دیگر اینکه همه  شعرهای این 
دفتر سپید هستند، اا نخستین شعر بخش »طرح ها« 

در پایان کتاب.
3- ابهامی  بودن و تا حدی تجریدی  بودن شعرهای 
زمس��تانی اگر در نهایت زیبایی و تخیل هم باش��د، 
طبق قانون و طبیعت ش��عر، همانند ش��اهکارهای 
جهان، باید در پس پش��ت خود چیزی داشته باشد 

یا به قول ش��رقی ها »آنی« اگرن��ه به قول منتقدی 
مش��هور، می ش��ود »پیش ش��عر«؛ »با برف ب��ود/ یا 
برف بود/ پیچیده بر دریغ سرانگش��تم؟/ خرگوش ها 
آمده اند که خوابم را بپرانند ت��ا حوالی دره ها/ دره ها 
خوابیده اند که از ایستادن یخ نزنند/ و زمستان »ها« 
می کند دست هایش را/ ردیف این درخت ها را بگیر/ 
یک راس��ت تا غاری که پیچیده در سینه  کوه/ آنجا/ 
حرف، حرف آتش است و/ مردان رقصان دور آن/ که 
از کتیبه های دور بیرون پریده اند«؛ اگرچه برای  من 
به شخصه درگیر بودن با تخیاتی از این دست که به 
هر حال حرفی برای گفتن دارد و حال و حالتی را در 
مخاطب ایجاد کرده و می آفریند، بس��یار جذاب تر و 
زیباتر و شعرتر از حرف های مفتی است که معلمانه و 
نصیحت گرانه زده می شود یا از باا القا می شود یا اینکه 
نظم محض است با رنگ و لعاب هایی پر از حرف های 
توخالی و... . عاوه بر ویژگی یادش��ده که بسیار این 
روزها در دفتر شعرها کم یاب است و در عوض اغلب پر 
است از حرف های رمانتیک آبکی و بچه محصل کش، 
بخش��وده جزو بچه های دهه  70 است که دهه 60 را 
نیز بالطبع بخوبی درک کرده  اس��ت، 2 دهه  زاینده 
و پرتجرب��ه  که به او نیز یاد داده ش��عر زنده به زبان 
اس��ت و نه حرف های صرفاً عاش��قانه  آن هم لوس و 
ننرمآبانه، حاا تو بگیر ش��اعر از نوع خوبش، چرا که 
هیچ شاعر بزرگی بدون زبان مختص خود، دستش به 
بااها نرسیده است. شما در غزل های موانا و سعدی 
و حافظ برتر از زبان چه می بینید؟ زبانی که وقتی زاده 
ش��د و شعرش را آفرید، دیگر محتوا، معنا، اندیشه و 
اینها همه خود زیرمجموعه های او خواهند شد. مگر 
می شود زبان گل کند و توخالی باشد؟ مگر می شود 
گل از س��رخی گل کند و گل از عطر و شفابخش��ی  
و دوای درد بودن خالی باش��د؟ بخشوده نیز شعرش 
به زبان خیلی دلبستگی دارد؛ اگرچه مثال های ذیل، 
هنوز از آن زبان های آتشفشانی فاصله دارد اما همین 
که زبان شعر دارد، یعنی استعداد، ظرفیت، مایه و آن 
ق��وه  نهان را دارد که بیافریند، اگرچه از 50 س��الگی 
به آن زبان برس��د. بالطبع زبان فقط این زبان نیست 
که در ذیل آمده و ش��اعر را نیز کمی جوگیر کرده تا 
س��طحش را بیش از عمقش به رخ بکشد، بلکه زبان 
بیش��تر در همان فرم و چگونگی ش��عری است که 
در نخستین مثال ش��عر باا، در تخیل شاعر خود را 

پیچیده است:
»من که دستم از س��اختن این جور چیزها گرم 

نمی شود«.
»بچه ها آمده بودند تا صدای ش��ان کوچه را از جا 

بردارد/ و کبک شان خروس بخواند«.
»بی خب��ر از خبرچین ها/ که ای��ن روزها/ کوه در 

شایعه  قارقارشان غلت می خورد«.
در آخرین شعر »زمستانی« هم زبان آوری شاعر 
گل کرده اما این بار به شکل و شیوه ای دیگر؛ به این 
شکل که زبان از راه متد و الگوی دیالوگ هایی که در 
گفتارهای ماست شکل می گیرد؛ زبانی که می تواند 
فرم ش��عر را نیز تضمین کند؛ مانند شعر »نشانی« 
سهراب که این شیوه عاوه بر اینها توانسته ساختار 
ش��عر س��هراب را نیز بیافریند. البته شعر »زمستان 
9« بخشوده چون کاماً پخته نشده چاپ شده، فرم 
و س��اختارش کمی لنگ می زند و ش��عری که فقط 
ی��ک جایش بلنگد، ای��ن لنگیدن ب��ه همه جایش 
سرایت می کند: در حرف من پرنده اگر باشد/ جز بر 
سفیدی های جنگل/ جایی نمی نشیند/ که شما خرده 
بگیرید/ و بگویید »ما از اول می دانستیم که این اهل 

زمستان نیست...«.
4- در 13 طرح یا همان شعرهای نو سپید کوتاه، 
3 ش��عر خیلی درجه یک و ناب و درخش��ان بود که 
نخستین  ش��عرش تنها ش��عر نیمایی این دفتر هم 

هست:
»آسمان بی پرنده مانده اس��ت/ پیش از این/ زیر 

گنبد کبود/ رودی از پرنده بود«. 
»دویدم/ کوچه تمام شد/ آب نبود/ ماهی به برکه  

ماه پریده بود«. 
»زخمی روش��ن می ش��ود/ در خونم/ ش��هیدی 

می سوزد«.   
تصویرسازی و تخیل  منسجم که ساختار قدرتمند 
و زیبایی شعر را حفظ می کند، اساس نخستین  شعر 
کوتاه اس��ت و مابقی ش��عرها به  پای آن نمی رسند، 
دومین  شعر انتخابی خیلی فانتزی است و با کوتاهی 
شعر هماهنگ است و س��ومین  شعر با تخیل خود، 
رس��الت یک ش��هید را و تعهد ما را نس��بت به او در 
کمال ایجاز و البته زیبایی بیان داش��ته است. به هر 
حال، شعر کوتاه ویژگی هایی دارد که از نوع فارسی و 
نه هایکووارش، خالی از الگو نیست. اگر شاعر نوگرای 

نئوکاسیک هستیم و کم و بیش تابع آن زبان- یعنی 
زبان مان بین زبان دیروز و امروز می چرخد- بهترین 
الگوها، ش��عرهای کوتاه نیمایی هوش��نگ ابتهاج و 
فریدون مش��یری اس��ت و اگر زبان شعرمان به زبان 
امروز نزدیک اس��ت، بهترین الگوها ش��عرهای کوتاه 
نیمایی منصور اوجی و ش��عرهای کوتاه سپید بیژن 
جالی و چند شاعر دیگر است. سرودن اشعار کوتاهی 
در این حد سطحی، نه در حد بخشوده است و نه در 
شأن ش��هیدان: »افتادی/ برت داشتند/ سر نداشتی/ 
گل کاش��تی«. یعنی حس و حال معنوی، شاعرانه، 
فانت��زی و ش��ریفی که از خوانش یک ش��عر نصیب 
مخاطب می ش��ود، تا حس هنرمندانه  او را به عنوان 
یک انسان ارتقا ببخشد، به مراتب بهتر از القای معنای 
مستقیم شعر بااست که در سطح خود فقط بلد است 
شعار بدهد اما شعر ذیل بی شعار و بی معنای مستقیم، 
روح مخاطب را رش��د و ارتقا می دهد. در واقع ذهن، 
جان و روح یک جس��می که از طریق ش��عر و هنر، 
مدام در معرض رشد و ارتقاست، در کلیت و جمعیت 
خود چقدر سبب رشد شریف انسانی می شود، قابل 
اندازه گیری نیست اما احساس شدنی است: »رنگ از 
پریدگی که می آید/ یک راست داخل حوض ماهی ها 
می ش��ود/ و نمی داند که من/ چند دری��ا را بی وقفه 
گشته ام/ که چند ماهی قرمز از مزارع مرجانی به خانه 
آورم/ تا سرانگش��ت کودکم را بیارایم/ و یا در خانه ای 
که اصاً گل ندارد و/ زمینش هم کم است/ گلی رها 
کنم که ریش��ه و برگ ن��دارد/ اما چرخیدنش آب ها 
را مهربان کرده اس��ت«. بعضی از شعرهای بخشوده 
خیلی ضعیف اس��ت، در ع��وض بعضی دیگر در حد 
لطافت و زیبایی و تخیل ش��عرهای س��پهری است، 
اگر چه قدرت و برجس��تگی زبان س��هراب را ندارند. 
در ابت��دا ه��م از اهمیت و ارزش زبان ش��اعر گفتم؛ 
زبانی که حکمت و معرف��ت از زیرمجموعه های آن 
است. و حرف آخر اینکه، اگرچه زبان بخشوده با زبان 
سیدعلی صالحی و هرمز علی پور فاصله دارد اما شاعر 
باید بترسد که دوست داشتن زبان این دو در وجودش 
تبدیل به ش��یفتگی نش��ود و در نهایت تاثیرپذیری 
مس��تقیم و...: »حرف نارس این نارنج را/ با چه زبانی 
به راه های پربرف بگویم/ بگویم و نترسم از بی کاغی 
این سیم های سفیدشده/ بگویم و نگویم از این نام/ که 

روی دستم سنگینی می کند...«.

یادداشتی بر دفتر شعر »باران بر گورهای کهنه اُریب می بارد« اثر حبیب اه بخشوده

القای  معنای  شاعرانه 
 از راه  تخیل

رضا خندان

وارش گیانی: ش��اعرانی که عاوه بر هنر ش��اعری 
یا ش��عر ج��دی، هنر یا دان��ش دیگری ه��م دارند، 
ب��اری دیگ��ری ب��ر آن می افزایند که س��بب عمق 
و گس��تردگی بیش��تر شعرش��ان می ش��ود و آن را 
دوصدایی می کنند. این شاعران ممکن است فلسفه، 
روانشناس��ی، جامعه شناسی، عرفان، الهیات یا تاریخ 
خوانده باش��ند. بر ایشان ش��اعرانی را می توان افزود 
که  غیر از شعر، هنر دیگری هم دارند؛ یعنی نقاشی، 
گرافیک، خوشنویسی، معماری، سینماگری و تئاتر 
یا داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی 
می دانند یا حتی شاعر طنزپرداز، منتقد و پژوهشگر 
فرهنگی و تاریخی هستند. بالطبع همه  اینها می تواند 
به کیفیت و دوصدایی ش��دن شعرشان کمک کند، 
البته به شرطی که این هنرها و کارها برای یک شاعر، 
نسبت به ش��عرش اولویت نداشته باشد؛ یعنی شعر 
یا ش��عر جدی برای او در درجه  دوم اهمیت نباشد. 
اینکه می بینید اغلب هنرمندان، نویسندگان، منتقدان 
و محققان ادبی شعرش��ان چنگی به دل نمی زند یا 
هرگز در طول تاریخ جزو بهترین ش��اعران نبوده اند، 
دلیلش ارجحیت دادن امری ثانوی بر شعرشان بوده 
است. حتی عارفانی که به نوعی و به شکلی متعصبانه، 
تعالیم عرفان را بر شعرش��ان ترجی��ح داده اند یا آن 
را وس��یله ای بی واس��طه برای تعالیم آن ساخته اند، 
هرگز جزو ش��اعران درجه  یک و حتی گاه خوب ما 
نبوده اند و شعرش��ان از حد متوسط تا تقریباً خوب 
پیش آمده است؛ تولیداتی که بود و نبودشان چندان 
فرقی به حال ش��عر فارسی نمی کند؛ اگرچه ممکن 
اس��ت دارای ارزش های دیگر یا ادبی باش��ند؛ مانند 
»گلشن راز« شیخ محمود شبستری یا »دیوان اشعار 

شاه نعمت اه ولی« و...
در این میان می بینیم که بسیاری از طنزپردازان 
معاصر ما )که 99 درصد کارشان فکاهه نویسی است(، 
 هنگام س��رودن ش��عر غیرطنز یا به اصطاح جدی، 
به س��بب جدی تر گرفتن مقوله  طن��ز و غور در آن و 
صرف وقت و تمرکز بیشتر بر آن، توانایی سرودن شعر 
ج��دی را ندارند یا بعدها با جدی  گرفتن آن توانایی 

پیشین خود را نیز تا حد زیادی از دست می دهند. 
بنابراین منظور ما این اس��ت که هن��ر، دانش و 
مهارتی می تواند به ش��اعر و شعرش کمک و او و آن 
را بالنده تر کند که اهمیتش و کارش نزد ش��اعر، از 
شعر پیشی نگیرد، تا بتواند در خدمت اعتای شعرش 
باشد، اگرنه برعکس عمل می کند. البته این امر درباره 

هنرها و هنرمندان دیگر هم صدق می کند.
این امر هرگز اس��تثنا ندارد، اگرچه به طور نسبی 

ممکن است تا حدی در جایی کارایی های را از خود 
ب��روز دهد ک��ه اینها را باید به عنوان نش��انه گرفت. 
این نش��انه ها در دفتر »ماحظات« بسیار به چشم 
می خورد و نشان از آن دارد که شعر جدی برای امید 

مهدی نژاد از اولویت دوم برخوردار است.
 امی��د مهدی ن��ژاد نی��ز دامنه  فعالی��ت و حتی 
مدیریتش در حوزه  شعر و داستان طنز بوده و اغلب 
کس��ی او را در عرصه  غیرطنز نمی شناسد. برخاف 
ناصر فیض و س��عید بیابانکی که قب��ل از طنزپرداز 
بودن، شهره به شاعران عرصه  غیرطنز بوده اند. آنچه 
من از مجموعه ش��عر جدی امید مهدی ن��ژاد دیدم، 
ش��عرهای کمی بود که طنز علنی یا زیرپوستی به 

اش��عار جدی اش کم��ک و آن را دوصدایی کرده 
و کیفیتش را باا برده است. 

ای��ن مجموعه »ماحظ��ات« ن��ام دارد که 
شهرس��تان ادب آن را در 3 بخش با 96 صفحه، 
در بهار 1397 چ��اپ کرده، با طرح روی جلدی 
که ش��کلش مجموعه های دهه های قبل از دهه  
50 را ی��ادآور می ش��ود! دفتر ش��عری که فقط 
28 ش��عر دارد؛ شعرهایی که غزل، غزل مانند یا 

قصیده مانندند. 
با این  همه، بس��یاری از ابی��ات این دفتر نیز 
طن��ز و جدیت را چنان در خ��ود پیچیده اند که 
تفکیک شان سخت مشکل است و این یک شکل 

از همان دوصدایی است:
»ای منتها مسیر تماشا تو/ من نامه  نگاهم و 

امضا تو
آیین��ه گفت و ریخت تو را ت��ا دید/ زیباتر از 

هرآنچه فریبا تو
اجس��اد مردگان اریحا من/ انفاس روح بخش 

مسیحا تو
آدم نمی شوم و خیالی نیست/ در سر هوای گندم 

و حوا تو«
این 4 بیت از شعر اول است که تنها 8 بیت دارد. 
البته بعضی مصراع های یک  بیت  طنز نیست اما در 
همج��واری با مصراع طنزآمی��ز، زبان و ماهیت طنز 

گرفته است.
باغت، شیوایی کام و روانی و نیز بیرون رفت از 
مصراع های خبری یکنواخت و معمول )تا حدی( نیز 
از جمله ویژگی های این دفتر اس��ت. 2  نمونه برای 

مورد اول و دوم، به ترتیب از شعر 3:
»و می گویم  بمانم تا بشویم زیر بارانش
غم دیرینه را، اما گران تر می شود بارم«.

»همان حالی که از تشویش، از تردید لبریزم
تو را می بینم و می بینم از امید سرشارم«.

ابیات سست و ضعیف هم که در یک بیتش، این 
جمل��ه: »ز گفتن ناتوان« و این دو س��ه کلمه: »اگر 
هرگز« و حتی ش��اید این کلمه: »مرنج« به واس��طه  
خیل��ی چیزها و عوام��ل، از جمله خوب و درس��ت 
نچرخی��دن کام در دهان، سس��تی و ضعف کلمه 
به س��بب ناهماهنگی یا قرار گرفتن شان بین کام 
ش��به عامیانه و رس��می و فصیح یا مستعمل  بودن 

کلماتی که گاه مستعمل  بودن شان در مکان هایی از 
شعر، سخت سست و نابجا جلوه می کند، مثل کلمه  

»الکن«.
گاهی نیز می شود آن ارجمندی دوصدایی و آن 
دوصدایی ارجمند با بار بیشتر طنز، توازن و هارمونی 
خود را از دست می دهد و شعر به سمت طنز و حتی 

فکاهه درمی غلتد. 
کل ش��عر 4 را م��ی آورم که تاثیر منف��ی آن را، 
به لحاظ گفته شده روی یکی دو بیت سالم  مانده نیز 

بهتر دریابید و مشاهده کنید:

»ما که در شعر معاصر خرق عادت می کنیم
بر خط و خال عراقی تان حسادت می کنیم

چشم تان را قبله می گیریم و از بهر ثواب
گوشه  محراب ابروتان عبادت می کنیم
هیبت شمشیر دارد قوس ابروی شما

غالباً قبل از وضو غسل شهادت می کنیم
خال تان مضمون عرفانی  است، ما در سایه اش

حس و حال معنوی مان را زیادت می کنیم
می رویم از دست و می افتیم در هول و وا

چشم بیمار شما را تا عیادت می کنیم
رو که می گیرید از ما، روزمان شب می شود
روز و شب اما همین عرض ارادت می کنیم

روی خود را هم بپوشانید، سرما می خورید
فکر ما را هم نفرمایید، عادت می کنیم«.

به  لحاظ گفته  شده، واژه های »از بهر ثواب« در 
بی��ت دوم، »غالباً« در دو بیت دوم )که اگر نبود، 
ای��ن بیت جانانه بود(، »ح��س و حال« )عامیانه 
بودنش اینجا زننده شده و نابجا( در بیت چهارم 
»در ه��ول و وا« و کمی هم »عیادت« در بیت 
پنجم و کل بیت شش��م و بی��ت هفتم )مصراع 

دومش کمتر(! 
اینجاهاست که ش��اعران حرفه ای طنزپرداز، 
 هنگام کار تفننی )یعنی  هنگام گفتن شعر جدی(  
آنقدر ناشیانه شعر طنز خود را قاطی اثر می کنند 
که انگار بعد از س��رودن هم آنق��در به کار خود 
اشراف نداش��ته اند یا نمی توانند داشته باشند؛ از 
بس غرق کار حرفه ای خود که طنز باشد هستند؛ 
مثل هنرپیش��ه ای ک��ه در جدی ترین مواقع نیز 
کمتر می تواند جلوی طبیعت خوگرفته به طنز 
خود را بگیرد. حال چرا کارشناس��ان ناش��ر این 
دفتر � که حرفه ای هم هستند- این امر را برای شاعر 

روشن نکرده اند؟!
جدا از آنچه گفته شد، گاهی بعضی اشعار همانند 
اش��عار دفتر »ماحظات«، نوع مضمون شان چندان 
جدی نیس��ت و یک نوع نگاه محتواگرای اجتماعی  
در آن جری��ان دارد؛ یعن��ی جمات��ش س��والی یا 
معترضه است و قابلیت بازگوکردن تلخی واقعیت ها 
و مناس��باتش را دارد، بالطب��ع در چنین مواقع و در 
چنین شعرهایی، هر شاعری، حتی شاعرانی که سابقه  
طنزپردازی ندارند، بسیار ممکن است به سمت نوعی 

طنز ملیح کشیده شوند اما در اشعار عاشقانه، عرفانی 
و حماس��ی و در کل، اشعار احساسی و جدی، طنز 
ب��ا قاعده  خودش می باید حضوری موثر و مش��ابه با 
موضوع، مضمون، شکل و محتوای کام آنها داشته 
باشد، نه اینکه از هرجا که خواست بیاید و هارمونی 
را دچار آسیب کند. یعنی در شعر 13 که 3-2 بیتی 
از آن به عنوان نمونه در ذیل می آید، اتفاقاً طنزی که 

کمی رو است و مستقیم، ازمه  کار است:
»قسمت به مثقال است، حسرت به خروار است

پس واقعیت داشت: انسان زیانکار است«
اگرچه ابیات زیبای دوصدایی در این شعر نیز کم 

نیستند
درضم��ن، بین بخش ی��ک و دو چندان تفاوتی 
ندیدم؛ دو بخش��ی که باید بیش از این ظریف عمل 
می کردن��د تا هارمونی بین جدی��ت و طنز محفوظ 
بماند و مخاطب، دفتر »ماحظات« را بیشتر به عنوان 
 یک دفتر ش��عر جدی بپذیرد. در بخش س��وم دفتر 
نیز- جز مواردی اندک- اغلب اش��عار و ابیات آنقدر 
جدی هس��تند که امید مهدی پور طنزپرداز را کمتر 
می توان دید و آن حاوت پیشین دوصدایی اش را نیز 

که کم وبیش احساس می شد! با ابیاتی نظیر:
»شمش��یر لب غاف را بوس��ید، مردان از کارزار 

برگشتند
بی��رق آرام از نف��س افت��اد، گ��ردان طای��ه دار 

برگشتند«.
اگرچه ش��عر 26 بخش سوم ش��عر خوبی است 
و بعض��ی از ابیاتش بس��یار ش��اعرانه ک��ه به عنوان 

حسن ختام می آید:
»آنچه از جان است و پنهان است از دیدارها

می توانی بشنوی از قول موسیقارها
حرف های نانوشته، رازهای سر به  مهر

حال نیک اقبال ها، اسرار شب بیدارها
از کمان کش های عاشق، از نوایی های مست

از خروش تارها، از دمدمه  مزمارها
مویه  دف های سیلی  خورده  در خود خروش

ناله  نی های دورافتاده از نیزارها
چیست این نغمه، خروش رعدها در ابرها
چیست این پرده، شکوه رنگ در گلزارها

گردش پیمانه ها در مجلس دیوانه ها
چرخش شمشیرها در شعله  پیکارها

در نگاه بیدان برق تمنای وصال
رقص مرگ شاهدان بی کفن بر دارها

حیرت دلدارها از طاقت دلداده ها
لکنت دلداده ها در حضرت دلدارها...«

یادداشتی بر مجموعه شعر »ماحظات« سروده امید مهدی نژاد

شعر دوصدایی!



11 گزارش

تهران را گران تر نکنید!
ص�ادق فرام�رزی: پروس��ه انتخاب ش��هردار 
پایتخت آنقدر به دزارا کشیده شد تا سرانجام 
بتوانیم انتخاب شهردار را فارغ از کیستی وی 
به عنوان خبری خوب برای تهران تفس��یر و 
تلقی کنیم. »عدم ثبات در مدیریت شهری«، 
»حاک��م ش��دن دم و بازدم ه��ای جناحی در 
تصمیم گیری ه��ا«، »غلب��ه حواش��ی بر متن 
مدیریت شهری«، »رکود حاکم بر پروژه های 
عمرانی ش��هر«، »بی برنامگی شورای پنجم« 
و... همگی موجب شد یک و نیم سال اخیر را 
جزو بدترین سال های تجربه شده در پایتخت 

کشورمان بدانیم.
در میانه این ش��رایط آنچه طبیعی جلوه 
می کن��د آن اس��ت که انتخاب یک ش��هردار 
جدید و امید به ماندگاری وی حداقل تا پایان 
دوره ش��ورای پنجم را به خودی خود اتفاقی 

میمون و مبارک بدانیم.
انتخ��اب »پی��روز حناچ��ی« در رقابت با 
تنها کاندیدای باقیمانده ش��ورا یعنی »عباس 
آخون��دی« تفس��یرها و تحلیل های مختلفی 
را برانگیخت ک��ه مجال بازخوانی همگی آنها 
فراهم نیست اما آنچه در این میان حکم یک 
مرکز ثقل را در جریان اثرگذاری ایفا می کند، 
رویکرد کلی ش��هردار جدی��د پیرامون گران 
کردن زندگی در ته��ران به عنوان پایتخت و 

بزرگ ترین شهر کشورمان است.
از جه��ات مختل��ف و از هم��ان زمان که 
ارگان حزب »کارگزاران سازندگی« با »فینال 
لیبرال ها« خواندن رقابت آخوندی و حناچی، 
حداقلی بودن اختافات حاکم بین 2 کاندیدا 
در رویکرد مدیریتی شهر را هویدا کرد، تقریبا 
و به ش��کلی غیرقابل انکار بازگش��ت رویکرد 
»تبدیل تهران به شهری لوکس« برای همگان 
روشن و محرز شد و تمام این فرضیه نیازمند 
یک تایید ضمنی از جانب شهردار جدید بود 

که آن هم با سخنرانی اخیر وی محقق شد.
ف��ارغ از همه اما و اگره��ا چرا »لیبرال ها« 
از گران ک��ردن پایتخت اس��تقبال می کنند 
و دهه ه��ای متم��ادی آن را راهکار انحصاری 
پیش��رفت تهران ف��رض می کنند؟ چ��را در 
شهری که بیش��ترین س��طح نابرابری میان 
شمال و جنوب آن موجود است راهکار ایجابی 
یک مدیر باید جنبه ای س��لبی داشته باشد؟ 
چ��را باید خدمات عمومی رای��گان یا حداقل 
ارزان قیمت از مهم ترین موانع توسعه یک شهر 
محسوب شود؟ تاکید بیش از حد بر واگذاری 
حداکث��ری امور عموم��ی به بخش خصوصی 

ناشی از چه نوع مصلحت سنجی است؟
پاسخ این س��واات و انبوهی از سواات از 
این دس��ت را می توان به عنوان نقشه ای برای 
یافتن جعبه سیاه در شناخت فضای مدیریتی 

جریان حاکم بر شهر تهران بدانیم.
نخستین مساله حیاتی که ما را در رسیدن 
به پاس��خ سواات فوق رهنمون می کند نحوه 
نگ��رش حناچی و هم قط��اران وی به جریان 
توس��عه در معن��ای اعم کلمه اس��ت. تعریف 
توس��عه به عنوان عاملی تک بع��دی که تنها 
از طریق حاکم کردن مع��ادات بازار بر تمام 
امور میسر می شود، باعث شده همواره منفعت 
عمومی جامعه برای خدمت رسانی فاقد اولویت 
یا حداقل در اولویت های چندم لحاظ ش��ود. 
ن��وع مواجهه وزیر س��ابق راه و شهرس��ازی و 
رقیب هم جریان حناچی برای کس��ب کرسی 
شهرداری تهران در مواردی همچون افزایش 
نجومی به��ای بلیت هواپیم��ا، بی اعتنایی به 
تکمیل مسکن اجتماعی )مهر(، شناور کردن 
قیمت ها بس��ته به تقاضای زمانی و... بخوبی 
گواه��ی بر آن اس��ت که با عین��ک مدیریت 
لیبرالی، رسیدن به مقصد توسعه جز از طریق 
بازتعریف منافع عمومی ش��هروندان بر اساس 

منطق بازار آزاد محقق نمی شود.
بر این اس��اس، گ��ران کردن ش��هر برای 
مدیریت بهتر آن و به حداقل رساندن وظیفه 
ش��هرداری در رف��ع نیازهای م��ورد تقاضای 
شهروندان موجب ش��کل و قوام یافتن مسیر 
خودکار توس��عه خواهد ش��د. به بیان ساده تر 
گران سازی زندگی در پایتخت و مرتبط کردن 
حیطه وظایف ش��هرداری به خود شهروندان، 
پولی سازی امکانات عمومی، واگذاری امکانات 
عمومی ش��هر به بخش خصوصی و... همگی 
تاکید بر این مس��اله دارد ک��ه تبدیل کردن 
زندگی در تهران به یک مزیت خاص که تجربه 
کردن آن نیازمند خرج رقم باایی است باعث 

رشدی همه جانبه خواهد شد.
تقلیل مس��یر دستیابی توسعه به بازاری و 
تجاری کردن منطق اداره شهر و حواله دادن 
راهکاره��ای به ش��رایط ثانوی��ه ای که تبعات 
رس��یدن به آن خود موجب ب��ه خطر افتادن 
زندگی شهری میلیون ها نفرها می شود، نتایج 
غیرقاب��ل انکاری را رقم خواهد زد. هرچند در 
این میان از نقش برنامه های توسعه در شکل 
دادن به یک توس��عه متوازن در سطح کشور 
نمی توان گذش��ت اما تکرار تجربه دهه70 در 
توسعه گران قیمت شهری تنها به یک شکاف 
ملی و گس��ترده ش��دن تضاد میان حاشیه و 

مرکز منتهی خواهد شد.

شاید این را بتوان از مهم ترین ویژگی  های عرفی 
مدیری��ت اجرایی در کش��ورمان دانس��ت که همه 
منتخبان در ابتدای کار و نخس��تین نطق  های دوره 
مدیریتی شان سعی می کنند با نشان دادن چهره ای 
متف��اوت از آنچه منتقدان از آنها تصویر کرده  اند، به 
گونه ای س��خن بگویند که ش��بهات موجود نسبت 
به آینده مدیریتی ش��ان تا حد زیادی کمرنگ شود. 
انتخاب »پیروز حناچی« به عنوان س��ومین شهردار 
ش��ورای پنجم ش��هر ته��ران و فضای ایجاد ش��ده 
پیرامون عدم ثبات در مدیریت شهری پایتخت اذهان 
عمومی را به آن س��مت هدایت کرده بود که آغاز به 
کار ش��هردار جدید نیز بر این مدار خواهد گذشت و 
او ماه  های نخستین مدیریت خود را با کمترین حد 
ممکن از حاش��یه خواهد گذراند اما نخستین نطق 
رسمی حناچی غالب پیش بینی ها را به هم ریخت و 
همگان شاهد تایید ضمنی آینده متصور شده شهری 

تهران از زبان شهردار تازه از راه رسیده بودند.
Ŷ !تهران گران، بزرگراه ها گران تر

»تهران باید از نظر مدرن بودن تبدیل به شهری 
ش��ود که هرکس زیر 500 هزار توم��ان درآمد دارد 
تهران را ترک کند، چون نمی تواند هزینه  های چنین 
ش��هری را پرداخت کند«. این عبارت را شاید بتوان 
یکی از مشهورترین و صریح     ترین سخنان منسوب به 
غامحسین کرباسچی، شهردار کارگزارانی تهران در 
دهه 70 دانست. باور به تبدیل کردن تهران به کاایی 
لوکس که هرکسی توانایی دستیابی به آن را نداشته 
باشد، یکی از محوری     ترین الگوهای توسعه شهردار 
وقت تهران محسوب می شد. گذشت 4 دهه از پایان 
مدیریت کرباسچی بر تهران اما باعث به حاشیه رفتن 
س��خنان و مواضع وی نش��د تا در فروردین 96 این 
سیدحسین هاشمی، استاندارد وقت تهران باشد که 
در جواب س��والی پیرامون نحوه مدیریت جمعیتی 
تهران در س��ایه امواج مهاجرتی، از ایده گران سازی 
ش��هر برای کاهش پیدا کردن مهاجرت ها س��خن 
بگوید: »امکان ایجاد ممنوعی��ت برای مهاجرت به 
تهران س��خت است و باید همچون سایر کشورهای 
پیشرفته، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ را باا برد 
تا از ورود جمعیت کم کرد«. منطق »ش��هر را گران 
کن تا متقاضی کمتر شود« اما منطقی متوقف شدنی 
نب��ود و با روی کارآمدن ش��ورای اصاح طلب پنجم 
انتظارها از غلبه یافتن این منطق شکلی مضاعف به 
خود گرفت. آغاز و پایان کار 2 سرپرست و 2 شهردار 
در ب��ازه زمانی 14 ماهه و گرفتار ش��دن پایتخت به 
بحران ثبات مدیریتی و تکث��ر گزینه  های بالقوه ای 
که هرچن��د ماه یکبار انتظار ش��هردار شدن ش��ان 
می رف��ت باعث نش��د گزینه ای با دی��دی متمایز از 
این منطق بر س��ر زبان ها بیاید. شکل   گیری دوگانه 
»آخوندی- حناچی« و تجربه س��یاه و تلخ آخوندی 
باعث ش��کل   گیری یک موج منفی نس��بت به روی 
کار آمدن وی ش��د و این فضا بیش از هرچیز به نفع 
حناچی تمام ش��د و سرانجام واکنش  های منفی به 
آخوندی و اعام مخالفت دولت با ش��هردار شدن او، 
راه را برای انتخاب حناچی هموار کردن تا س��ومین 
ش��هردار تهران ب��ا رای ناپلئون��ی و نزدیک خود به 
آخوندی راهی خیابان »بهشت« شود. پیروز حناچی 

یک س��ال پیش و در قامت »معاون فنی و عمرانی 
شهرداری تهران« یکی از راهکارها برای درآمدزایی 
ش��هرداری را واگذاری اتوبان ها به بخش خصوصی 
دانسته و گفته بود: »احتمال دارد برخی بزرگراه  های 
درون شهری تهران به بخش خصوصی فروخته شده 
و خودروه��ا برای عب��ور از این بزرگراه ه��ا، عوارض 
بپردازند. ما ناچاریم حتی خیلی کم به این س��مت 
حرکت کنیم. با این روش، مکانیزم تامین منابع مالی 
در ش��هر متفاوت می ش��ود. با این روش، مسؤوان 
شهرداری دیگر گزارش نمی دهند پروژه ای به خاطر 
مسائل مالی متوقف شده است. در این تصمیم   گیری 
باید با سایر بخش ها هماهنگ شد و مسأله را باید به 
2 گروه تفکیک کرد؛ یک گروه بزرگراه  های موجود 
در شهر تهران است و گروه دوم، بزرگراه   هایی مانند 
شهید شوش��تری اس��ت که در حال احداث است، 
درباره گروه دوم، به این س��مت می رویم ولی درباره 
گروه اول بزرگراه  های موجود در تهران، باید مقدمات 

ای��ن کار فراهم ش��ود«. با همه ای��ن اوصاف حنای 
حناچی بیش از آخوندی بدسابقه برای شورای شهر 
رنگ داشت و او به کرسی شهرداری تهران تکیه زد 
تا در اولین موضع صریح خود بر تاشش برای گران 
کردن زندگی در تهران سخن بگوید. حناچی هرچند 
حدی از درآمد برای داش��تن شایستگی زندگی در 
تهران را معین نکرد اما با بیان اینکه »تقریبا در تمام 
کانشهر  های اروپایی شما هرچقدر به مرکز کانشهر 
نزدیک می ش��وید هزینه  های افزایش پیدا می کند و 
هرچقدر از مرکز کانشهرها دور می شوید هزینه ها 
به شکل معناداری کاهش پیدا می کند، شما در مرکز 
لندن با هزار پوند می توانید یک خانه 30 متری کرایه 
کنی��د اما اگر 70 کیلومتر از آن منطقه دور ش��وید 
می توانید با همان رقم یک خانه ویایی کرایه کنید« 
به در پیش گرفتن رویکردی طبقاتی برای سکونت 
در پایتخ��ت مه��ر تایید زد. تایید ضمنی ش��هردار 
جدید بر گران  س��ازی شهر تهران با نیت دور کردن 

جمعیت متقاضی برای سکونت در این شهر، گویای 
امتداد یافتن تفکر و منش موجود در نگاه کرباسچی، 
شهردار اسبق و  حسینی، استاندار سابق تهران بود تا 
مشخص شود عمده     ترین برنامه مدیریتی پیش رو نه 
توسعه متوازن شهری که سرکوب تقاضای زیست بر 
پایه توانایی مالی زندگی در پایتخت کشورمان است.

Ŷ آگهی نیازمندی به مدیران خارجی
همه تیم  های مدیریتی در س��طح جهان بخش 
مهمی از توان خود را صرف تعریف کردن س��بک و 
سیاق مدیریت ش��ان حول عنوان و مفهومی خاص 
می کنند. تاش ش��هردار اسبق تهران برای معرفی 
کردن سبک مدیریتی خود بر حول محور »مدیریت 
جهادی« باعث ش��د حتی مخالفان وی نیز نقدهای 
خود نسبت به آن شیوه را بر مدار نقد و بعضا تمسخر 
شیوه جهادی تعریف کنند. شاید بتوان خبرسازترین 
بخش س��خنان اخیر ش��هردار تهران را به پیشنهاد 
وی برای اس��تفاده از مدیریت خارجی ها برای بهبود 
اوضاع تهران دانست. حناچی گفت: »در دوره حاضر 
خوشبختانه شورای شهر مقاومت زیادی کرده، این 
ازم هس��ت اما کافی نیست. قدم  های بعدی را باید 
برداریم و کار را به نتیجه برس��انیم، برای این کار به 
بهترین متخصصان برای اداره امور ش��هر نیاز داریم، 
م��ا برای تیم ملی مربی خارج��ی می گیریم اما مگر 
شهرس��ازی از تیم ملی کمتر اس��ت؟ ما باید قبول 
کنی��م که خیل��ی از تجربی��ات را نداریم«. مس��اله 
نیازمندی کش��ور به مدیران خارجی البته س��خنی 
آش��نا در سال  های اخیر محس��وب می شود. 3 سال 
پیش محمدرضا نعم��ت زاده وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دولت یازدهم هم در این باره گفته بود: »من 
به برخی شرکت ها پیشنهاد واردات مدیران خارجی 
را دادم ک��ه برخ��ی از آنها نیز اقدام ب��ه این کار و از 
این ش��رایط استقبال کردند. هیچ اشکالی ندارد که 
برای حضور در بازارهای بین المللی از مدیران باتجربه 
خارجی و دانش آنها استفاده کنیم؛ همان طور که در 

بخش ورزشی مربی خارجی به کشور می آوریم، در 
اقتصاد نیز نیازمند آوردن مدیران اقتصادی خارجی 
هستیم«. هرچند انتظار می رود حناچی در روزهای 
آتی با بازتفس��یر س��خنان خود به تکذیبی ضمنی 
نس��بت به رویکرد »واردات مدیر« رو آورد اما آنچه 
غیرقابل انکار است، دورخیز وی برای شناخته شدن 
در قامت مدیریتی وابسته به مدیران خارجی خواهد 
بود. در این میان بیراه نیس��ت ک��ه مدل مدیریتی 
فعلی ش��هرداری جدید تهران را مدلی برای گذار از 

»مدیریت جهادی« به »مدیریت خارجی« بدانیم.
Ŷ !تهران در ایستگاه تجارت

درس��ت در روزهای اوج رقاب��ت میان »عباس 
آخوندی« و »پیروز حناچی« بود که متمایل     ترین 
روزنام��ه ب��ه منتخبان ش��ورای ش��هر ب��ا تیتری 
رضایت آمی��ز خب��ر از »فینال لیبرال ها« و ش��کل 
گرفت��ن دوگان��ه ای با کمتری��ن ح��د از اختاف 
نظر در می��ان 2 گزینه باقیمان��ده داد. آخوندی و 
حناچی فارغ از حداقلی     ترین س��طح اختافات که 
آن هم بیش��تر ش��امل تفاوت  های شخصیتی و نه 
مدیریتی بود، برای پی��روزی به میدان رفتند و در 
نهایت »پیروز« به پیروزی رس��ید و با کس��ب یک 
رای بیشتر در رقابت با آخوندی تبدیل به منتخب 
اعضای شورای شهر ش��د. آنچه در این میان نباید 
مورد غفلت قرار گیرد نظام ارزش��ی و فکری حاکم 
بر س��بک مدیریت جدید شهرداری تهران است که 
موجب آن شده بتوانیم با داشتن نیم نگاهی به کارنامه 
رقیب حناچی تا حدودی دست به پیش بینی آینده 
مدیریتی خود وی بزنیم. تاکید شهردار جدید تهران 
بر »گران  سازی تهران« بر مبنای »واگذاری امکانات 
عمومی به بخش خصوصی« گواهی روشن بر تکرار 
مسیر طی شده مدیریت تهران در دهه 70 است که 
موجب شکل گرفتن بیشترین حد از نابرابری امکانات 
و رفاه شهری شد. معیار قرار دادن منطق »عرضه و 
تقاضا« و متقابا گران کردن کاای عرضه شده برای 
کاهش میزان تقاضای عمومی شاید بتواند بخشی از 
موج مهاجرتی به تهران را مهار کند اما عمده فش��ار 
آن به غالب س��اکنانی وارد می ش��ود که تحت هیچ 
ش��رایطی قصد و امکان ترک پایتخ��ت را ندارند. از 
سوی دیگر هرچند شریک کردن بخش خصوصی در 
مدیریت شهری از بایسته  های اولیه برای رونق دادن 
به فضای ش��هر محسوب می ش��ود اما واگذار کردن 
محیط  های عمومی از قبیل بزرگراه، پارک، فرهنگسرا 
و... به بخش خصوصی صرفا به معنای محروم کردن 
اکثریت ش��هروندان از یک مزیت و درآمدزایی با در 
اختیار ق��رار دادن آن مزیت ها در اختیار یک اقلیت 
است. اصالت پیدا کردن منطق تجاری برای مدیریت 
عمومی شهر بیش از هرچیز فضا را به سمت و سوی 
یک شهر گران که مزیت مکانی آن با طبقه اقتصادی 
ارتباطی مستقیم دارد پیش خواهد برد. آینده حناچی 
با رویکرد  های بیان ش��ده می تواند آینه ای از گذشته 
مدیریت شهری جریان کارگزاران محسوب شود. با 
مجموعه این تفاس��یر باید منتظر ایستاد و دید آیا 
راه حل حناچی برای مشکل حاشیه نشینی سخت      تر 
کردن زندگی حاشیه نشینان است یا در پیش گرفتن 

مسیری صحیح در جریان توسعه متوازن شهری.
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تحلیلی بر مهم ترین پیام  های نخستین اظهارات شهردار جدید تهران

از »مدیریت جهادی« تا »مدیریت خارجی«

امین محبوب�ی : روی کارآمدن »پیروز حناچی« به عنوان 
س�ومین ش�هردار تهران، آن هم تنها یک س�ال و 2 ماه 
بعد از آغاز به کار ش�ورای پنجم، حساس�یت  های زیادی 

را برانگیخ�ت. نحوه رای آوردن وی، س�وابق پیش�ین و 
مواضع جنجالی    اش در نخس�تین روزه�ای آغاز به کار بر 
ش�دت حساس�یت ها افزود. در این میان آنچه غیر قابل 

انکار محسوب می شود، ماموریت سنگین وی در 3 سال 
باقیمانده از عمر ش�ورای جدید اس�ت. عدم پیش�رفت 
ته�ران در یک س�ال اخیر و کند ش�دن رون�د پروژه ها 

موجب آن شده تهران بیش از هر زمان دیگر »روی زمین 
مانده« ای محس�وب شود که نیازمند احیا توسط شهردار 

جدید است.

تهران روی زمین مانده!

رکود پروژه  های عمرانی
گذار از یک و نیم سال مدیریت پررکود و البته ناپایدار شهری تهران که با 2 شهردار 
و 2 سرپرست پیگیری شد، پایتخت را به خوابی زمستانی در جهت پیشرفت پروژه  های 
عمرانی پیش برد. رکود عمرانی به حدی رکورد زد که حتی محسن هاشمی، رئیس 
ش��ورای شهر تهران نیز در سالگرد یک سالگی ش��ورای خود، با اشاره به این رکود به 
شورای خود نمره قبولی نداد. بر اساس گزارشی که در یک سالگی عمر شورای پنجم 
نیز منتشر شد، از 148 خبری که از فعالیت های محسن هاشمی منتشر شده است 42 
موضع گیری وی شعارهایی بوده درباره اینکه مدیریت شهری چگونه باید باشد          . یعنی 
28 درص��د موضع گیری های وی در این بخش قرار می گیرد. همچنین نزدیک به 19 
درصد از فعالیت ها و موضع گیری های وی جنبه سیاسی داشته  و ارتباطی به مدیریت 
شهری نداشته است. تنها 14 درصد از فعالیت ها و سخنرانی ها و موضع گیری های وی 
که در وبگاه شورای شهر منتشر شده است به مدیریت شهر تهران مربوط می شده است. 
مجموعه این شواهد و نادر بودن پروژه  های افتتاح شده در دوران نجفی و افشانی همگی 
گویای حاکم ش��دن رکودی عجیب بر فضای عمرانی شهر تهران و عدم پیشرفت در 

پروژه  های حیاتی همچون خطوط متروی شهری است.

آلودگی هوا و فضای سبز
مساله »آلودگی هوا« و فراگیر شدن این بحران حیاتی در جریان زیست شهری 
غالب ش��هروندان کانشهرها و تاثیرات غیرقابل انکار آن از جمله مهم ترین مسائل 
پیش رویی است که در دهه  های گذشته و به رغم پیگیری  های متعددی که انجام شد 
هیچ گاه به نتیجه ای مطلوب منجر نشد. در این میان می توان به ایده »کمربند سبز 
تهران« که در دوره ش��هرداری محمدباقر قالیباف مورد تاکید قرار گرفت نیز اشاره 
کرد. پروژه های کمربند سبز در شهرها معمواً با هدف ایجاد بادشکن و فیلتر طبیعی 
به منظور ش��ن های روان، بادهای موس��می و ایجاد اکوسیستم طبیعی پیش بینی 
می شود. یکی از مهم ترین تأثیرات این پروژه ها توسعه فضاهای سبز شهری و تولید 
اکس��یژن اس��ت. عاوه بر این، گیاهان با فرآیند تعریقی که انجام می دهند دمای 
محیط را تعدیل می کنند به طوری  که پوش��ش های گیاه��ی قادرند در گرم ترین 
روزهای تابستان دمای محیط پیرامون خود را تا 4 درجه سانتیگراد کاهش دهند 
و در عی��ن حال 50 درصد بر رطوبت هوا اضافه کنند. از دیگر تأثیرات عمده ایجاد 
فضای سبز جذب گرد و غبار است به طوری  که یک هکتار فضای سبز شهری از نوع 
درختی و پوشش چمنی و بوته ای قادر است در هر نوبت بارندگی 68 تن گردوغبار را 
جذب کند. رسیدن کمربند سبز پیرامون تهران به 41 هزار هکتار هرچند به رونقی 
نسبی در فضای سبز تهران منجر شد اما تا رسیدن به 17متر فضای سبز سرانه که 

در برنامه دوم توسعه به آن تاکید شده بود فاصله وجود دارد.

نوسازی سیستم حمل ونقل عمومی
نوسازی حمل ونقل عمومی به عنوان تسهیل کننده رفت و آمد درون شهری که تاثیری 
مستقیم بر روند ترافیک و آلودگی هوا دارد از مهم     ترین وظایف پیش  روی شهردار تهران 
اس��ت. محسن پورسیدآقایی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران چندی پیش 
با بیان این مساله گفته بود: »در تهران 10 هزار دستگاه اتوبوس نیاز داریم در حالی که 
نزدیک به 3 هزار دستگاه کم داریم، از طرفی بیش از 3 هزار دستگاه باید جایگزین شوند، 
چون از رده خارج هس��تند«. وی در ادامه افزود: »به منظور رفع مش��کل کمبود ناوگان 
اتوبوس��رانی کمیسیون حمل ونقل و ترافیک کانشهرها پیگیری کرده است که از سایر 
کش��ورها اتوبوس   هایی با عمر باای 5 سال خریداری شود«. این سخنان در حالی است 
که اگر این اتوبوس ها وارد شده و مورد بهره برداری نیز قرار گیرند با توجه به مصوبه سال 
90 هیات وزیران عمر مفید آنها بعد از 3 سال منقضی خواهد شد و این یعنی پایان دوره 
شهرداری کنونی! این در خوشبینانه     ترین حالت است که عمر اتوبوس  های وارداتی 5 سال 
باشد و اگر با توجه به اظهارات پورسیدآقایی بیش از 5 سال باشد، زودتر نیز عمر مفید آنها 
از بین خواهد رفت. بر همین مبنا در پیش گرفتن رویه ای بلندمدت برای اصاح وضعیت 
حمل ونقل عمومی تهران را می توان از مهم ترین ماموریت  های پیش روی حناچی دانست.
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شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کش��ور در پی گزارش »وطن ام��روز« با تیتر »قطار 
خراسان شمالی در ایستگاه تامین اعتبار« که در تاریخ 
97/8/7 چاپ شده است جوابیه ای ارسال کرده که 
متن جوابیه ارسالی تاییدکننده گزارش »وطن امروز« 
اس��ت، چراک��ه در متن این جوابی��ه چندین بار به 
پیگیری موضوع تامین اعتبار تکمیل طرح راه آهن 

جوین- اسفراین- بجنورد اشاره شده است. 
مت��ن جوابیه ارس��الی به دفت��ر روزنامه به این 
ش��رح اس��ت: »در رابطه با پروژه های ریلی استان 
خراسان شمالی که در این گزارش به آن اشاره شده، 
ازم است توضیحاتی از اقدامات شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در این پروژه ها و 

آخرین وضعیت آنها آورده شود:
Ŷ راه آهن جوین- اسفراین- بجنورد

راه آهن جوین- اسفراین: عملیات اجرایی این بخش 
از س��ال 1390 آغاز ش��ده و با توجه به محدودیت 
منابع موجود، عملیات زیرسازی قطعه یک به طول 
26 کیلومت��ر دارای پیش��رفت فیزیکی حدود 93 
درصد است. قطعه 2 این پروژه به طول 31 کیلومتر 
بوده که عملیات زیرس��ازی آن همزمان با تکمیل 
اجرای زیرس��ازی قطعه یک مس��یر، با پیش��رفت 
فیزیکی حدود 42درصد در دس��ت انجام است که 
در صورت تامین اعتبار، تا پایان سال 1398 تکمیل 
خواهد ش��د. هزینه انجام ش��ده این بخش تاکنون 
539 میلی��ارد ریال بوده و برای تکمیل این بخش 
2150 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز اس��ت. ضمنا 
در قانون بودجه سال 1397 کل کشور میزان 202 

میلیارد ریال اعتبار برای کل طرح جوین- اسفراین- 
بجنورد در نظر گرفته شده است. 

راه آهن اس�فراین- بجنورد: مطالعات طراحی پایه و 
توجیه  نهایی بخش اسفراین- بجنورد به طول 102 
کیلومتر تکمیل ش��ده و مطالع��ات مرحله دوم این 
بخش در حال انجام اس��ت. در حال حاضر عملیات 
عکس��برداری هوایی به منظور تهیه نقش��ه هایی به 
مقیاس 1:2000 مسیر انجام شده و پس از تکمیل 
عملیات نقشه برداری، مطالعه مرحله دوم مسیر و ابنیه 
فنی انجام خواهد شد. با عنایت به محدودیت منابع و 
با توجه به مصوبه سفر رئیس جمهور در سال 1394 
به استان خراسان شمالی، مقرر شده تامین مالی این 

ط��رح از طریق منابع صندوق توس��عه ملی محقق 
ش��ود. در این راستا ضمن تشکیل کنسرسیوم گروه 
ریلی خراسان شمالی متشکل از پیمانکاران توانمند، 
مکاتبات ازم با صندوق توسعه ملی انجام و مجوزهای 
ازم اخذ شده است. هیات امنای صندوق مذکور نیز 
امکان اعطای تس��هیات ریالی به پروژه های ریلی را 
تصویب نموده اند و اخذ مصوب��ه هیات وزیران برای 
واگذاری احداث طرح به روش مش��ارکتی در دست 
پیگیری است. در صورت جذب منابع صندوق توسعه 
ملی و عقد قرارداد مش��ارکتی با کنسرسیوم مزبور، 
شروع عملیات اجرایی در بخش اسفراین، بجنورد و 
تکمیل عملیات بخش جوین- اسفراین با جدیت و 

فوریت دنبال خواهد شد. با این وجود پیگیری جدی 
تامین اعتبار طرح راه آهن جوین- اسفراین- بجنورد 
و اجرای آن در دست اقدام است. ضمناً پیگیری ازم 
از طریق معاونت محترم برنامه ریزی و مدیریت منابع 
وزارت متب��وع برای افزایش اعتب��ار طرح در ایحه 

بودجه سال 1398 انجام شده است.
Ŷ راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد

همچنین به منظور تامی��ن مالی طرح راه آهن 
گرگان- بجنورد- مشهد مذاکرات مفصلی با شرکت 
چینی فاینانس��ور و شرکت مسکن و عمران قدس 
رضوی بویژه در سال های 1396 و 1397 به منظور 
تامین مالی و اجرای طرح راه آهن گرگان- بجنورد- 
مش��هد انجام شده که منجر به امضای موافقتنامه 
قرارداد تامین مالی و اح��داث محور راه آهن مزبور 
و اباغ آن در خردادماه س��ال جاری ش��ده است. 
پ��س از امض��ا و اب��اغ موافقتنامه ط��رح راه آهن 
گرگان- بجنورد- مشهد، مکاتبات ازم برای اصاح 
مجوزهای قبلی شورای اقتصاد و کمیسیون ترک 
تشریفات مناقصه با سازمان برنامه و بودجه کشور 
و همچنی��ن مکاتبات ازم ب��رای جلب عاملیت با 
بانک ملی انجام شده و پس از طی فرآیندهای ازم 
و گشایش اعتبار اس��نادی، قرارداد نافذ و عملیات 
اجرایی آغاز خواهد شد. حال با عنایت به تنگناهای 
مالی متعدد و شرایط اقتصادی موجود، این شرکت 
مس��اعی خود را در زمینه تامین اعتبار و پیشبرد 
اجرای این 2 طرح راه آهن در استان خراسان شمالی 
مصروف داشته و ان شاءاه مراتب تا حصول نتیجه 

پیگیری خواهد شد.

همایش ملی توسعه صادرات 
غیرنفتی در تبریز برگزار می شود

تبری��ز گف��ت:  بازرگان��ی  ات��اق   رئی��س 
بیست و چهارمین همایش ملی توسعه صادرات 
غیرنفتی با محوریت نقش دیپلماسی اقتصادی 
در حمایت از کااهای ایرانی، حضور در بازارهای 
جهانی و توس��عه صادرات غیرنفت��ی با حضور 
فعاان اقتصادی داخلی و فعاانی از کشورهای 
ترکیه، جمهوری آذربایج��ان، عراق و... به مدت 
2 روز از 30 آبان تا اول آذرماه امس��ال در تبریز 
برگزار خواهد شد. صمد حسن زاده با اعام اینکه 
در این همایش عاوه بر هیات رئیس��ه اتاق های 
بازرگانی اس��تان های کش��ور، تجار، بازرگانان و 
س��فرای کش��ورهایی که با جمهوری اسامی 
ایران مراودات اقتص��ادی دارند، از جمله ترکیه، 
عراق و جمهوری آذربایجان هم حضور خواهند 
یاف��ت، اف��زود: در ط��ول 23 دوره برگزاری این 
همای��ش دس��تاوردهای خوب��ی در جهت رفع 
موانع و مشکات فعاان اقتصادی و بهبود فضای 

کسب وکار حاصل شده است. 

تسلیت در پی درگذشت  
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

 مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در پیامی ضایعه 
درگذش��ت دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمان تاج الدین، 
معاون پارلمانی این سازمان را تسلیت گفت. به 
گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، سیدضیا 
ایمانی، مدیرعامل بانک در پیامی به این ش��رح 
گفت: مش��یت الهی بر این تعلق گرفته که بهار 
فرحناک زندگ��ی را خزانی مات��م زده به انتظار 
بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در 
فراخنای بی کران هس��تی و یگانه راز جاودانگی 
او اس��ت. جان باختن اندوهناک دکتر سیدتقی 
نوربخش مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی و 
عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی و پارلمانی 
این س��ازمان بر اثر س��انحه دلخ��راش تصادف 
موجب تاسف و تاثر فراوان شد. بدین وسیله این 
مصیبت را به حضور و ساحت مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی(، دولت محترم، ملت شریف ایران 
و خانواده های محترم و داغدارشان تسلیت عرض 
ک��رده و برای این بزرگ��واران از درگاه ایزد منان 
رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل مسالت داریم.

سمنانآذربایجان شرقی

اجرای طرح هویت دار کردن 
دام در سمنان

 مع��اون س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
سمنان مشارکت هرچه بیشتر تشکل های دامی 
این اس��تان را در راس��تای اجرای طرح هویت دار 
کردن دام خواستار شد. مصطفی شاه حسینی در 
همایش رؤسای مراکز ترویج شهرستان های استان 
با مسؤوان سازمان اعام داشت: ایجاد سامانه امور 
دام موضوعی اس��ت که سازمان جهاد کشاورزی 
استان سمنان از س��ال های گذشته به دنبال آن 
بوده است. وی اظهار داشت: باید مشکات سامانه 
امور دام در سطح کشور رفع شود تا هرچه سریع تر 
بتوان آمار دام اس��تان سمنان را وارد این سامانه 
ک��رد. وی افزود: برای ای��ن منظور پیگیری های 
ازم و پیش��نهادات اجرایی نیز اعام شده است. 
شاه حس��ینی تأکید کرد: باید این طرح با کمک 

تشکل های دامی و دامداران انجام شود. 

 تجمیع مرکز جامع بیماران خاص
در بیمارستان امام حسین)ع( شاهرود 
مرک��ز جامع بیم��اران خاص دانش��گاه علوم 
پزش��کی شاهرود در بیمارس��تان امام حسین)ع( 
همزمان با 83 مرکز دیگر در سراس��ر کش��ور به 
صورت ویدئوکنفرانس توسط دکتر هاشمی، وزیر 
بهداش��ت افتتاح ش��د. وزیر بهداش��ت به صورت 
ویدئوکنفرانس درباره بیماران خاص و هزینه های 
سنگین درمان آنها و لزوم توجه جدی به اقدامات 
پیشگیرانه اشاره کرد و از دولت و مجلس تقاضای 
تصویب اعتبارات ازم جهت درمان بیماران خاص 
را داشت. در این مراسم دکتر شیبانی، معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افتتاح مراکز جامع 
بیم��اران خاص را تثبیت یک تفکر و اندیش��ه در 
راس��تای توجه ویژه به قشر بیماران خاص قلمداد 
کرد و تجمیع تمام امکانات کلینیکی و پاراکلینیکی 
در یک مکان جهت دسترسی آسان بیماران خاص 
را قدمی مثبت جهت آسایش آنان دانست که تمام 
این امکانات در بیمارستان امام حسین)ع( تجمیع 
ش��ده و وجود دارد. دکتر شیبانی به تجمیع مرکز 
جامع بیماران خاص دانش��گاه در مساحتی حدود 
هزار مترمربع در بیمارستان امام حسین)ع( اشاره 
و آم��ار بیماران خاص تحت پوش��ش دانش��گاه را 
 ،MS 426 نف��ر اعام کرد که ش��امل 193 بیمار
156 بیمار دیالیزی، 20 بیمار تااسمی، 56 بیمار 
هموفیلی و ی��ک بیمار EB بوده ک��ه از خدمات 

درمانی این مرکز استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر:
تحریم ها اثری بر صنعت برق ندارد

مدیرعام��ل ش��رکت توانیر در حاش��یه بازدید از 
پروژه های ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گفت: 
اقدامات بس��یار ارزش��مندی در پایداری شبکه برق 
خوزستان و مقاوم س��ازی آن در برابر ریزگردها انجام 
شده و مثبت است. محمدحسن متولی زاده در سفری 
که به همراه وزیر نیرو به خوزس��تان داش��ت، اظهار 
کرد: اقدامات انجام ش��ده برای پایداری ش��بکه برق 
استان مثبت است و همین اقدامات به همراه عملکرد 
خاص مسؤوان استان و صرفه جویی های مردم باعث 
ش��د اثرات کاهش تولید برق نیروگاه های برقابی در 
س��ال 97 در خوزستان مشاهده نش��ود. وی تصریح 
کرد: مهم ترین راه برای جلوگیری از خاموش��ی های 

تابستان آینده در گام نخست مدیریت مصرف توسط 
مردم اس��ت. ع��اوه بر لزوم مدیری��ت مصرف تدابیر 
ازم همچون احداث نیروگاه و ظرفیت سازی جدید، 
آماده سازی شبکه انتقال و فوق توزیع نیز در دستور کار 
قرار دارد.  متولی زاده ادامه داد: در بازدید از پروژه های 
در دس��ت اجرای پست و خط شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در جریان آخرین اقدامات آماده سازی شبکه 
که رضایت بخش بوده اس��ت ق��رار گرفتم، همچنین 

قرار اس��ت در این سفر  آیین کلنگی زنی و آغاز به کار 
عملیات اجرایی 12 پس��ت GIS این شرکت که در 
برابر شرایط نامساعد جوی بسیار مقاوم است، برگزار 
ش��ود. وی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود با 
اشاره به تحریم ها و نقش آن بر صنعت برق تاکید کرد: 
صنعت برق کشور در سال های پس از انقاب در بحث 
ساخت نیروگاه ها، پست و خطوط انتقال خودکفا شده 
و تحریم ها بر آن اثری ندارد، درست است که در برخی 

حوزه ها همچون تهیه مواد اولیه مقداری به کشورهای 
دیگر وابس��تگی داریم اما با همکاری مردم در مصرف 
برق قطعا از این تحریم ها گذر خواهیم کرد. مدیرعامل 
شرکت توانیر در نخستین  روز سفر خود به خوزستان 
از پروژه های در دس��ت اجرای شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، پست و خط 400 کیلوولت بقایی و پست 
230 کیلوولت صنایع بازدید کرد. حضور در پس��ت 
پوشش عایقی شده 132 کیلوولت کیان آباد و بازدید از 
ماشین آات مقره شوی این شرکت از دیگر برنامه های 
مدیرعامل شرکت توانیر در اهواز بود. کلنگ زنی آغاز به 
کار عملیات اجرایی 12 پست GIS نیز از برنامه های 
وی در سفر وزیر نیرو و هیات همراه به خوزستان بود. 

محدودیت منابع مالی موجب عدم تکمیل پروژه راه آهن شمال شرقی کشور شده است

پیگیری تأمین اعتبار خط ریلی خراسان شمالی

بانک

ادامه از صفحه اول
با همه این اوصاف، رصد اتفاقات مرتبط 
با حوزه مسؤولیتی FATF در جهان و همچنین روندهای موجود 
نش��ان می دهد واقعی��ات جهان دقیقا آن چیزی نیس��ت که در 
رس��انه های غالب، خواه در داخل کشور و خواه در خارج از مرزها، 
نمایش داده می ش��ود. این رصد از آن جهت اهمیت می یابد که 
سخنان نسنجیده اخیر وزیر امور خارجه کشورمان، آقای ظریف، 
توجهات داخلی و جهانی را به سمت پولشویی و تروریسم در ایران 

جلب کرده است.
سپتامبر 2018 تمام رسانه های معتبر جهان از جمله گاردین، 
بلومبرگ، واشنگتن پس��ت و ده ها روزنامه و پایگاه خبری دیگر از 
کشف بزرگ ترین پولش��ویی تاریخ اروپا در دانمارک و »دانسک 
بانک« این کش��ور خبر دادند. مبلغ این پولش��ویی بالغ بر 200 

میلیارد یورو )234 میلیارد دار( بوده که طی سال های 2007 تا 
2015 انجام شده و اخیرا کشف شده بود. با این حال با وجود این 
رقم خیره کننده در پولشویی، در آخرین نشست FATF در اکتبر 
2018 )یک ماه پس از کش��ف پولشویی(، نه دانمارک و نه هیچ 
کشور دیگر مرتبط با این پولشویی عظیم که به استعفای مقامات 
مالی این کشور انجامید، نه تنها برخورد سخت از جمله قرار گرفتن 
در لیست CounterMeasure یا Monitoring نشدند، بلکه 
دانمارک به دلیل پیشرفت در پیاده سازی و انطباق با الزامات برنامه 

اقدام FATF تشویق هم شد)!(
عاوه بر این، ارزیابی روندهای جهانی نیز نشان می دهد از سال 
1989 که سال تاسیس نهاد FATF است، مبارزه با تامین مالی 

تروریسم و پولشویی روند مناس��بی را طی نکرده است. گزارش 
 Global Terrorism Database س��ال 2017 مرب��وط ب��ه
نش��ان می دهد تعداد حوادث تروریستی پس از یک دوره کاهش 
چندساله در دهه 90، از اواخر این دهه و اوایل قرن بیست ویکم تا 
س��ال 2016 با روند صعودی شدید همراه بوده و از حدود یکهزار 
حادثه تروریستی در سال، به 14 هزار مورد رسیده است که تعداد 
قابل توجهی از آنها در قلب اروپا و آمریکای ش��مالی روی داده و 
تامین مالی شده است. با توجه به این آمار باید پرسید چه چیزی 
به اندازه »تروریس��م دولتی« آمریکا، انگلیس و اسرائیل بویژه در 
غرب آسیا که توجیه کننده لشکرکشی و حضور چندین ساله این 
کشورها در منطقه شده، ظرف قریب به دو دهه اخیر توانسته بر 

رشد تعداد حوادث تروریستی تاثیرگذار باشد؟!
همچنین مدرسه اقتصاد »اوترخت« هلند در گزارشی با عنوان 
»میزان و تاثیر پولش��ویی« در س��ال 2006 نشان می دهد در بازه 
زمانی سال 1989 تا 2001، هم میزان پولشویی و هم نسبت آن با 
GDP در 21 کشور عضو »سازمان همکاری و توسعه اقتصادی« 

موسوم به OECD از جمله ژاپن، اتریش، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، 
نیوزیلند، آلمان، کانادا، فناند، دانمارک، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، 
سوییس، آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپایی 
بیش��تر شده است. رقم پولشویی در دوره مذکور از مجموع 2000 

میلیارد دار به رقم 3400 میلیارد دار رسیده است. 
آیا واقعا FATF یک نهاد کارآمد و بی طرف است یا همچون 
سازمان ملل تبدیل به نهادی برای قانونمندسازی فشار بر کشورها 

شده است؟!

تروریسم و پولشویییادداشت امروز

 پیامک خوانندگان
  10002231

 سام وطن
 66413942



13 فرهنگ و هنر

رویداد

مدیران جوان 
راهی حوزه هنری شدند

طی احکامی جداگانه از سوی معاون هنری 
حوزه هنری، عباس محمدی به سمت مدیریت 
مرک��ز آفرینش های ادبی ح��وزه هنری و میاد 
عرفان پور به س��مت مدیریت مرکز موس��یقی 
حوزه هنری منصوب ش��دند. به گزارش فارس، 
محمدی مدیریت مرکز موسیقی حوزه هنری و 
سرپرس��تی حوزه هنری کودک و نوجوان را در 
کارنام��ه خود دارد. همچنین می��اد عرفان پور، 
شاعر و ترانه سرای کشور، متولد ۱۳۶۷ در شیراز 
است. او تاکنون برنده یا نامزد جایزه های معتبر 
ادبی از جمله قلم زرین و جش��نواره ش��عر فجر 
بوده  است. مدیریت دفتر شعر موسسه شهرستان 
ادب، ابداع و دبیری دوره های ساانه شعر جوان 
انقاب اسامی )آفتابگردان ها( و تدریس ادبیات 
در دانش��گاه از فعالیت های سالیان اخیر میاد 

عرفان پور بوده است.

مجیدی و درویش در جمع داوران 
بخش بین الملل جشنواره مقاومت

مجید مجیدی و احمدرضا درویش به همراه 
۳ س��ینماگر از بنگادش، آمریکا و اس��ترالیا،  
فیلم های س��ینمایی بخش مسابقه بین الملل 
پانزدهمین جشنواره مقاومت را داوری می کنند. 
به گزارش »وطن امروز«، 5 چهره سینمایی از 
ایران و کشورهای استرالیا، بنگادش و آمریکا 
ترکیب هیأت داوری فیلم های سینمایی بخش 
بین الملل جشنواره را تشکیل می دهند. در این 
خبر اسامی این هیأت داوری به این ترتیب آمده 
است: مجید مجیدی از ایران، احمدرضا درویش 
از ایران، مارتین مهاندو از اس��ترالیا، غام ربانی 
بیپلوب از بنگادش، رودریگ��و ویا از آمریکا. 
این هیأت قرار است ۱۲ عنوان فیلم سینمایی 
راه یافته به بخش مسابقه این رویداد سینمایی 
را داوری کند. پانزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت از 5 تا ۹ آذرماه س��ال جاری به 
دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می شود.

نوش آفرین انصاری
 به شوکران می آید

ش��انزدهمین قس��مت برنام��ه 
تلویزیونی »شوکران«،دوش��نبه  
ب��ا حض��ور دکت��ر  آب��ان   ۲۸
نوش آفرین انصاری، ازبنیانگذاران 
کتابداری نوین ایران از شبکه 4 

پخش می شود.
 ب��ه گ��زارش »وط��ن ام��روز«، وی متولد 
۱۳۱۸ در هندوستان، از شاگردان محمدعلی 
جمالزاده و عباس زریاب خویی، دبیر ش��ورای 
کتاب ک��ودک )از ابت��دای انق��اب تاکنون(، 
فارغ التحصیل کارشناسی ارش��د کتابداری از 
مدرسه عالی ژنو در سوییس و دانشگاه مک گیل 
کانادا، دکت��رای کتابداری از دانش��گاه تورنتو، 
عضو سابق هیأت علمی و مدیر گروه کتابداری 
دانشگاه تهران، رئیس پیشین کتابخانه دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران، مؤسس گروه کتابداری 
در دانشکده علوم تربیتی و برنده جایزه کتاب 
س��ال جمهوری اس��امی است. »ش��وکران« 
محصول مشترک حوزه هنری و شبکه 4 سیما 
به تهیه کنندگی علی قربانی است که دوشنبه ها 

حوالی ساعت ۲۱ روی آنتن می رود.

طوانی ترین سریال نوجوانانه 
تلویزیون در نیمه راه

نویسنده داس��تان های مجموعه تلویزیونی 
»حکایت ه��ای کم��ال« از ب��ه نیمه رس��یدن 
تصویربرداری این سریال ۱5۰ قسمتی خبر داد. 
به گزارش فارس، »محمد میرکیانی« نویسنده 
سریال »حکایت های کمال« گفت: حکایت های 
کمال یک مجموعه ۱5۰ قسمتی است که در 5 
فصل تولید خواهد شد، فصل اول آن ۳۱ قسمت 
خواهد بود و اگر با همت سازمان صداوسیما کل 
۱5۰ قسمت تولید شود این مجموعه بزرگ ترین 
مجموعه داستانی در طول تاریخ رسانه رسانه ملی 
برای مخاطب کودک و نوجوان خواهد بود. فضای 
این مجموعه فضای دهه 4۰ تهران قدیم است و 
ناگفته هایی از س��بک زندگی ایرانی - اسامی و 
آداب و رس��وم سنتی ملی و مذهبی ما را در آن 
مقطع زمانی به تصویر می کشد. در حال حاضر 
تصویربرداری نیمی از س��ریال به پایان رسیده و 
لوکیشن های سریال در شهرک سینمایی غزالی 
که همان محله کمال است، ساخته شده است. 
محمود پاک نیت، ش��هره لرستانی، نگار عابدی، 
فلور نظری، علی مسلمی، کاظم هژیرآزاد، شهرام 
عبدلی و محمدرضا شیرخانلو از جمله بازیگران 

این مجموعه هستند.

دهمین شب طنز انقاب اسامی 
برگزار می شود

دهمین ش��ب طن��ز انقاب 
اس��امی همراه با برنامه   هایی 
نثرخوان��ی،  و  ش��عر  نظی��ر 
اس��تند آپ کم��دی و اجرای 
موسیقی از سوی باشگاه طنز 
و کاریکاتور انقاب اس��امی، سه شنبه ۲۹ آبان 
 در حس��ینیه هنر برگزار می ش��ود.  به گزارش
»وطن امروز«، دهمین شب طنز انقاب اسامی 
با عنوان »نطنز« همراه با برنامه   هایی نظیر شعر 
و نثر خوانی، استند آپ کمدی و اجرای موسیقی 
از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور انقاب اسامی 
در حس��ینیه هنر برگزار می شود. این برنامه روز 
سه شنبه ۲۹ آبان، از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در 
حسینیه هنر، واقع در میدان انقاب، خیابان ۱۶ 
آذر، پاک ۶۰ از س��وی باشگاه طنز و کاریکاتور 
انقاب اسامی برگزار می شود. حضور برای عموم 

مردم در این برنامه آزاد است.

چگونه »هیتلرهای جدید« 
در اروپا رشد کردند

با ظهور جریان  های راست افراطی در سراسر 
جهان از جمل��ه اروپا، مجید عزیزی با مس��تند 
»بازگشت نازی« سراغ موضوع ریشه یابی چگونگی 
به قدرت رس��یدن این جریان ها رفته اس��ت. به 
گزارش روابط عمومی خانه مس��تند، این مستند 
از پایان جنگ دوم جهانی به بررس��ی زمینه  های 
ش��کل   گیری اتحادیه اروپایی می پ��ردازد. مجید 
عزی��زی در همی��ن زمینه می گوید: س��یل زیاد 
مهاجران ب��ه مرزهای اتحادی��ه اروپایی، موجب 
تقویت افکار ناسیونالیستی در کشورهای اروپایی 
شده است و آنها اکنون فکر می کنند مورد تهاجم 
فرهنگی و انسانی قرار گرفته  اند و در یک رویکرد 
واکنش��ی تمایل به افکاری ناسیونالیس��تی پیدا 
کرده   اند. وی در ادامه درباره ریشه یابی مسأله ظهور 
مجدد جریان  های راست افراطی اظهار می دارد: از 
سوی دیگر جریان  های راست افراطی که ریشه در 
سال  های دور در کشور  های اروپایی دارند، زمینه 
را ب��رای عرض اندام مناس��ب می بینند و با طرح 
شعار  های خود توانسته  اند ش��هروندان اروپایی را 
به س��مت خود متمایل کنند. مستند »بازگشت 
نازی« به تهیه کنندگی و کارگردانی مجید عزیزی 
محصول خانه مستند است که بزودی برای پخش 

از شبکه  های سیما آماده می شود.

رونمایی از »خاطرات همسایه نیاگارا« 
با تجلیل از دوبلور ا یکیوسان

مس��تند »خاطرات همس��ایه 
تولید جدید ش��بکه  نیاگارا« 
مس��تند ب��ا حض��ور مدیران 
شبکه مستند و بزرگان عرصه 
دوبل��ه رونمای��ی و از بیش از 
۳۰ س��ال فعالیت هنری عباس نباتی  هنرمند 
پیشکسوت دوبله تجلیل ش��د. به گزارش روابط 
عمومی شبکه مس��تند، در این مراسم منوچهر 
اسماعیلی، پیشکس��وت هنر دوبله در سخنانی 
درب��اره عباس نباتی گفت: نباتی ۶۰ س��ال پا به 
پای م��ا در عرصه دوبله تاخت و از نفس نیفتاد، 
امی��دوارم بقیه وجودش در س��ال های باقیمانده 
همچنان پرنفس باشد. در ادامه این مراسم عباس 
نباتی در مراسم تجلیل خود با قدردانی از حضور 
عاقه مندان و همکارانش گفت: از شبکه مستند 
سپاسگزارم که پروژه پاسداشت هنرمندان را ابداع 
کرد. دوبلور کارتون های به یادماندنی »ایکیوسان«، 
»گربه سگ«، »بل و سباستین« و همچنین »دور 
دنیا در ۸۰ روز« و »باخانم��ان« افزود: امیدوارم 
جوان��ان همراه ما که در ح��ال حاضر در کنار ما 
هس��تند و همین طور کسانی که در حال تعلیم 
هستند، موفق باشند و بتوانند دوبله را همان گونه 
که طی ۶۰ س��ال گذش��ته پویا بوده و کیفیت 
داش��ته است به سرانجام برس��انند. دوبله زمانی 
لذتبخش است که کیفیت داشته باشد و مخاطب 

را به هیجان بیاورد.

معرفی داوران شعر و داستان سوره
همزم��ان با اعط��ای حک��م داوران بخش 
شعر ش��انزدهمین جشنواره ش��عر و داستان 
جوان س��وره، ارزیاب��ی ترانه ه��ا، اش��عار ن��و و 
کاسیک این رویداد ادبی و فرهنگی آغاز شد. 
به گزارش مهر، در بخش »ش��عر کاس��یک« 
حس��نا محم��دزاده، محمدحس��ین ملکیان، 
محمود حبیبی کس��بی و محمدمهدی سیار 
آث��ار را ارزیابی و بررس��ی می کنند. در بخش 
»شعر نو« مجید س��عدآبادی، هاشم کرونی و 
رسول پیره به داوری اشعار نو این رویداد ادبی 
می پردازند. همچنین رضا نیکوکار، سیدحسین 
متولیان و حام��د عس��گری داوری ترانه های 
راه یافته به مرحله نهایی شانزدهمین جشنواره 
ش��عر و داستان جوان سوره را برعهده گرفتند. 
محمدرضا شرفی خبوشان، دبیری علمی بخش 
داستان و سیدمحمدجواد شرافت، دبیری علمی 
بخش شعر شانزدهمین جشنواره شعر و داستان 

جوان سوره را برعهده دارند.

احسان سالمی: یکی از سخت ترین سوال هایی که 
این روزها با آن مواجه می شوم و پاسخ دادن به آن 
نه فقط برای من، بلکه ممکن اس��ت برای بسیاری 
دیگر از اهالی رس��انه و احتماا خود اهالی سینما 
سخت باش��د، پاسخ به این س��وال مخاطبان عام 
سینما و دوستداران هنر هفتم درباره این موضوع 
است که ما به عنوان اهالی رسانه پیشنهاد می کنیم 
ک��دام یک از فیلم های در حال اکران س��ینماها را 
ببینند؟ س��والی که ش��اید در ظاهر ساده به نظر 
برس��د ولی با نگاهی به فهرست آثار سینمایی در 
حال اکران ای��ن روزها و اطاع از محتوا و کیفیت 
این آثار، بدون شک متوجه این موضوع خواهید شد 
که س��بد اکران آثار سینمای ایران در پاییز امسال 
یکی از بدترین دوره های خود را پشت سر می گذارد. 
سبدی که در ظاهر با انبوهی از آثار متنوع سینمایی 
پر شده ولی ضعف شدید محتوایی و فنی این آثار 

این سبد را خالی تر از همیشه کرده است!
Ŷ !فیلم چه  ببینیم؟ هیچی

با نگاهی به فهرست بلندباای فیلم های در حال 
اکران سینمای ایران یک نکته را می توان به عنوان 
ویژگی مشترک همه این آثار مطرح کرد. نکته ای 
که البته وجود آن در این آثار مایه افتخار نیست و 
آن »بی کیفیت« بودن این آثار است. »خانم یایا«، 
»لس آنجلس- ته��ران«، »وای آمپول«، »گام های 
ش��یدایی«، »عرق سرد«، »هش��تگ«، »سوفی و 
دیوانه«، »جاده قدیم«، »ازانیا«، »پیشونی سفید 
۲«، »در مس��یر باران«، »گرگ بازی« و »مغزهای 
کوچک زنگ زده« همه فیلم هایی هستند که این 
روزها در سینماهای کشور به نمایش درآمده اند که 
جز ۲ اثر آخر این فهرست پرتعداد، بقیه فیلم های 
موج��ود در آن از حداقل کیفی��ت ازم در یک اثر 
سینمایی بهره ای نبرده اند. فیلم هایی که بعضی از 
آنه��ا را در بهترین حالت ممک��ن فقط می توان در 
حد و اندازه فیلم های ویدئویی قابل عرضه در شبکه 
نمایش خانگی دانست و برخی دیگر از آنها همچون 
»خانم یایا« یا »لس آنجل��س- تهران« را حتی در 

همین دسته بندی نیز نمی توان قرار داد! جالب آنکه 
بهترین فیلم در حال اکران این روزهای سینماهای 
ای��ران یعنی »مغزهای کوچک زن��گ زده« هم که 
از لح��اظ کیفی اثر قابل توجه و تاملی محس��وب 
می ش��ود، به لحاظ محتوایی فضای مناسبی برای 
تماشای خانوادگی ندارد و در نتیجه مخاطبی که 
این روزها می خواهد همراه با خانواده خود به سینما 
ب��رود، حتی یک گزینه مناس��ب و باکیفیت برای 

تماشا در سینما ندارد!
Ŷ  کاغ هایی که به جای گنجشک به مردم قالب

شد!
البته ش��اید عده ای در مواجهه با این انتقاد به 
ف��روش باای برخی از این آثار اس��تناد کنند. این 
در حالی اس��ت که بخش عم��ده ای از این فروش 
باا در واق��ع مرهون تبلیغات فریبنده این فیلم ها 
و همچنین ترکیب بازیگران پرش��مار آنهاس��ت. 
برای مثال تصور کنید مخاطبی که تبلیغات ش��اد 
فیلمی همچون »خانم یای��ا« را در فضای مجازی 
دیده در مراجعه به س��ینما و روبه رو شدن با اسم 
۳ س��تاره سرشناس سینمای کمدی ایران یعنی 
»رضا عطاران، حمی��د فرخ نژاد و امین حیایی« 
که هر سه در این فیلم ایفای نقش می کنند، آیا 
ناخواسته به دیدن چنین اثری ترغیب نمی شود؟ 

آن ه��م در ش��رایطی ک��ه او خاطرات 
بسیاری از حضور این سه بازیگر در 

کمدی ه��ای پرفروش س��ینمای 
ای��ران داش��ته و طبیعتا دیدن 

هر س��ه آنها در کنار هم در 
یک اثر سینمایی برای هر 
مخاطبی جذاب است. غافل 
از اینکه آخرین س��اخته 

عبدالرض��ا کاهانی 
کمدی  نه  اساسا 
اس��ت و نه حتی 

می ت��وان واژه »فیل��م 
س��ینمایی« را به آن اط��اق کرد! 

نمونه دیگر این موضوع را می توان در ارتباط با فیلم 
»لس آنجلس-تهران« گفت. در تازه ترین س��اخته 
تینا پاکروان، پرویز پرس��تویی بازیگر کمدی های 
مهمی همچون »مارمولک«، »لیلی با من است«، 
»مومیایی۳« و »مرد عوضی« پس از سال ها حضور 
در نقش های جدی یک بار دیگر در قالب یک نقش 
کمدی حضور پیدا کرده و این طبیعی اس��ت که 
دیدن پوس��ترهای فانتزی فیلم از تصاویر مختلف 
پرستویی در کنار مهناز افشار، گوهر خیراندیش و 
ماهایا پطروس��یان مخاطب را به دیدن اثر تشویق 
کند. هر چند این بار نیز نه خبری از کیفیت است 
و نه حتی قرار است خنده ای هر چند کوتاه بر لبان 

مخاطبان اثر نقش ببندد. 
این حربه ها هر چند در مرحله اولیه توانس��ت 
باع��ث جذب برخی مخاطبان ش��ود ولی در ادامه 
موجی فراگیر از انتقاد مخاطبان را در پی داش��ت؛ 
مخاطبان��ی که از دیدن چنین آثار ضعیف و حس 
اسراف هزینه  مادی و معنوی ای که 
بابت تماشای این آثار متحمل 
شده اند، ناراحت بودند و در 
صفحات ش��خصی عوامل 
این آثار اعتراضات بسیاری 
را درباره این دو فیلم مطرح 
هرچند  کردن��د. 
می��ان  ای��ن  در 
برخ��ی عوامل این 
آثار در مواجهه با 
به  انتق��ادات  این 
نوعی این انتقادات 
و  غرض ورزان��ه  را 
جهت دار معرفی کردند 
ولی در نهایت واکنش منفی 
گسترده مخاطبان و کاهش 
شتاب فروش اولیه این آثار 
خود دلیلی بر اثبات ضعف 

شدید فنی این آثار شد.

Ŷ  سکوت سینماگران و فرصت هایی که از دست
می رود

ام��ا نکته قاب��ل توجه در این می��ان، نه فقط 
انتقاد به س��ازندگان این فیلم ها و کیفیت پایین 
آنها، بلکه عدم مدیریت درس��ت نهادهای متولی 
در زمین��ه اکران آثار س��ینمایی و  گس��ترده تر 
شدن عیوب چرخه معیوب سینمای ایران است. 
نهادهایی که بی��ش از همه مخاطبان از کیفیت 
آثاری که قرار اس��ت وارد چرخه اکران سینماها 
شوند، اطاع دارند ولی با چینش نادرست چنین 
آثاری در چرخه اکران هم فرصت تماش��ای آثار 
ارزش��مند را از مخاطب��ان س��ینما می گیرند و 
هم در عمل ب��ه چرخه اکران آثار س��ینمایی و 
در نتیج��ه اقتصاد نحیف س��ینمای ایران لطمه 
می زنند. در شرایطی که فصل پاییز به دلیل آغاز 
سال تحصیلی دانش��گاه ها و مدارس از یک سو و 
همچنین س��ردتر ش��دن هوا و کاهش سفرهای 
بین ش��هری و بیش��تر ش��دن مراجعه م��ردم به 
سینماها از سوی دیگر، یکی از بهترین فرصت ها 
ب��رای اک��ران آثار س��ینمایی به ش��مار می رود، 
متولی��ان این حوزه با ورود ب��دون قاعده آثار به 
چرخه اکران و همچنین چینش نامناس��ب این 
آثار، عما هم زمینه ساز بحث مهم »فیلم سوزی« 
می ش��وند و هم مخاطبان را نس��بت به سینما و 

تولیدات آن دلزده می کنند. 
انبوه��ی از فیلم ه��ای کم کیفی��ت در حالی 
ب��ه یک باره در پاییز امس��ال و در کنار هم وارد 
چرخه اکران س��ینمای ایران ش��ده اند که هنوز 
آثار ارزشمند بسیاری پشت خط اکران مانده اند 
و فرصتی برای نمایش در سینماها پیدا نکردند. 
به نظر می رسد در این شرایط بیش از مخاطبان، 
این خود س��ینماگران هستند که باید نسبت به 
وق��وع چنین ش��رایطی اعتراض کنن��د تا هم از 
اقتصاد س��ینما دفاع کنند و ه��م مانع دلزدگی 
 مخاطب��ان در مواجه��ه ب��ا تولیدات س��ینمای 

ایران شوند.

انتصاب

وطن امروز  شماره 2586  دوشنبه 28 آبان 1397

ممنوعی��ت  قان��ون  اب��اغ  ب��ا 
به کارگیری بازنشس��تگان و لزوم 
انتخاب رئیس جدید س��ازمان سینمایی به جای 
محمدمهدی حیدریان، س��یدعباس صالحی وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی طی حکمی سرپرست 
س��ازمان س��ینمایی را منصوب ک��رد و طی این 
حکم حسین انتظامی سکان سازمان سینمایی را 
در سال های پایانی دولت دوازدهم برعهده گرفت. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، حس��ین انتظامی از 
جمله مدیران برجسته عرصه مطبوعات است که 
ت��ا چندی پیش تصدی معاون��ت امور مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی را برعهده داشت. 
در کارنامه وی مدیرعاملی موسس��ه همشهری و 

مدیرمسؤولی روزنامه جام جم 
دیده می ش��ود. نبود هرگونه 
س��ابقه س��ینمایی از جمله 
انتقاداتی بود که پیش از این 
رس��انه ها نس��بت به انتخاب 
حسین انتظامی مطرح کرده 

بودند. عاوه بر این گفته می شد به واسطه حضور 
انتظامی به عنوان کارمند در س��ازمان صداوسیما 
شائبه هایی مبنی بر بازنشسته بودن او وجود دارد 

که هنوز تکذیب یا تایید نشده 
اس��ت. از همین رو است که 
به نظر می رس��د سیدعباس 
صالحی موقت��ا انتظامی را به 
سرپرستی سازمان سینمایی 
منصوب کرده است.  همچنین 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در احکامی جداگانه 
سایر معاونت های خود را منصوب کرد. سیدعباس 
صالحی در حکمی، علی اصغر کاراندیش مروستی 

را به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان ها 
منصوب کرد. همچنین ادن حیدری که پیش از 
این مدی��رکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی این 
وزارتخان��ه بود، با حکم صالحی ب��ه عنوان معاون 
توسعه مدیریت و منابع منصوب شد. وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی در حکم دیگ��ری، محمدرضا 
بهمن��ی را به ریاس��ت مرکز فن��اوری اطاعات و 
رس��انه های دیجیتال این وزارتخانه منصوب کرد. 
صالح��ی  در حک��م دیگری، حس��ن صفرخانی را 
نیز به عن��وان مدیرکل دفتر عملکرد مدیریت این 
وزارتخانه منصوب کرد. گفتنی است در این احکام 
تنها حس��ین انتظامی به عنوان سرپرست یکی از 

معاونت های ارشاد منصوب شده است. 

سکان هدایت سینمای ایران در دستان یک مدیر غیرسینمایی
حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی شد

خبر

جشنواره مقاومت

وقتی بی تدبیری در اکران باعث دلزدگی مخاطبان سینما در فصل سرد اکران می شود

مخاطب سوزی در فصل زرد سینما!

سیدعلی ضیا در واکنش به حواشی ایجاد شده در برنامه فرمول یک:
وظیفه من گفتن درد مردم است

محمدجواد شرافت:
فضای مجازی چه بایی به سر شعر جوان می آورد؟

روز گذش��ته نشس��ت خبری 
عوامل برنامه تلویزیونی فرمول 
یک پیرامون حاشیه های حضور کودک سرطانی 
و پدرش برگزار ش��د. به گ��زارش »وطن امروز« 
در ابتدای جلس��ه عل��ی ضیا اظهار داش��ت: ما 
در آن بره��ه این دغدغه را داش��تیم که به تاثیر 
نوسانات بازار ارز و دار در زندگی مردم بپردازیم. 
ویدئویی از ش��بکه تلویزیون��ی زنجان در فضای 
مجازی بارگذاری شد که در آن پدری می گفت 
وقتی دار پایین می آید، خوش��حال می ش��وم 
چون داروهای س��رطان گران است و با ارزان تر 

شدن دار می توانم دارو های 
فرزن��دم را خری��داری کنم. 
این شد که ما این پدر را به 
برنامه دعوت کردیم. برنامه 
ک��ه تمام ش��د با حواش��ی 
و اتفاقات��ی هم��راه بود که 

امروز بعد از یک ماه با ش��ما اینجا جمع شدیم 
ت��ا درباره آن با هم گپ بزنیم. ضیا در پاس��خ به 
پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا پیش از دعوت این 
خان��واده به برنامه تحقیق ک��رده بودید یا خیر، 
گفت: ای��ن یک برنام��ه تلویزیونی اس��ت، من 
پزش��ک یا دادستان نیس��تم. این نخستین بار 
نیست که چنین اتفاقاتی در رسانه می افتد. کما 
اینکه پیش از این هم اتفاقاتی از این دس��ت در 
رسانه ها روی داده است. بروز چنین اتفاقاتی در 
هر رسانه ای اجتناب ناپذیر است. پیش از اینکه ما 
س��راغ این خانواده برویم فضای زندگی این آدم 
توسط شبکه زنجان به تصویر کشیده شده بود و 
ویدئو به شکلی گسترده در فضای مجازی پخش 
ش��ده بود. ما به اندازه یک برنامه تلویزیونی زنده 

تحقی��ق کردیم و قطعا از این پس بیش��تر روی 
سوژه های مان تحقیق می کنیم. وی افزود: وظیفه 
من گفتن درد مردم است و اینکه من درد مردم 
را بگویم به این معنا نیس��ت که از عاطفه مردم 
سوءاس��تفاده کرده ام. تهیه کنن��ده فرمول یک 
اینطور ادامه داد:  من احتیاجی به احضاریه دادگاه 
ندارم، تمام مراحل پیگیری پرونده از سوی خودم 
صورت گرفت. خودم خواس��تم پزش��کان ورود 
کنند، به درخواس��ت من جلوی حساب گرفته 
شد. من از س��وی هیچ دادستانی احضار نشدم. 
ضیا درباره سرنوشت پول هایی که توسط مردم 
برای این خانواده جمع شده 
اس��ت، اف��زود: ۸۰ میلیون 
تومان آن مبل��غ در روز اول 
از حساب خارج شده است. 
م��ن ب��ا پلیس فت��ا تماس 
گرفت��م و خواهش کردم به 
دلیل ناشناخته بودن وضعیت پرونده، حساب را 
مس��دود کنند و این اتفاق افتاد. برای این مبلغ 
جمع آوری ش��ده گزینه های زی��ادی وجود دارد 
و تصمی��م نهایی را دادس��تانی می گیرد، حتی 
گزینه های برگشت پول به حساب های مردم هم 
وجود دارد ولی سرنوشت پول به مراجع قضایی 
سپرده ش��ده اس��ت. مجری برنامه فرمول یک 
اظهار داشت: در برنامه تلویزیونی زنده میهمان 
برنامه می تواند هر اظهارنظری را انجام دهد. من 
تاشی برای جلوگیری از اظهارنظر میهمان هایم 
نمی کنم. هرچند با نظر او مخالف باشم. من فکر 
می کنم هیچ جای دنیا اینگونه نیست که مجری 
یک برنامه به دلیل لحن میهمان برنامه اش مورد 

بازخواست قرار گیرد.

محمدجواد شرافت، شاعر آیینی 
کش��ور و دبیر علمی بخش شعر 
جش��نواره شعر و داستان جوان س��وره با اشاره به 
آس��یب ها و ظرفیت  های فضای مج��ازی در برابر 
ش��عر امروز اظهار داشت: »ظرفیت فضای مجازی 
اعم از تهدیدها و فرصت هاس��ت؛ به همان میزان 
که ش��اعر می تواند از فضای مجازی استفاده کند، 
به همان میزان نیز می تواند به ش��عر و زبان خود 
آسیب  برساند. شاعر خلوت می خواهد، شاعر باید 
گاه جهان یک نفره ای داش��ته باش��د که در همان 
جهان به انفاس و آفاقش فکر کند. معمواً فضای 

مج��ازی این خل��وت را از ما 
می گی��رد. در زم��ان خلوت، 
ازدحام نظرات هس��ت. دیگر 
اینکه،  گاه فضای مجازی ما را 
فریب می دهد؛ به قول شاعر: 
»صائب دو چیز می شکند قد 

شعر را/ تحسین بی تمیز و سکوت سخن شناس«. 
گاه ای��ن ایک ها، احس��نت ها و بارک اه هایی که 
کسی به ش��ما می گوید که از ش��عر بویی نبرده،  
ما را فریب می دهد؛ در مقابل نیز اس��اتید سکوت 
کرده ان��د. فضای مج��ازی از این نظر م��ا را فریب 
می دهد به طوری که برخی شاعران گمان می کنند 
هرچه ایک بیشتری دریافت کنند،  شعر بهتری 
گفته اند. شاعر می تواند از فضای مجازی به نفع شعر 
خود اس��تفاده کرده و شعرش را به گوش دیگران 
برس��اند اما در کنارش باید در جلسات جدی نقد 
ادبی نیز حاضر باشد و شعرش را به محک بگذارد. 
نقد حضوری خیلی مهم است. هرچه که راحت به 
دس��ت بیاید، راحت هم از دست می دهیم. اگر بنا 
باشد شاعر در جلسه ای حاضر باشد، تاش می کند 

شعرش از وجوه مختلف بهتر باشد. آنچه شاعر در 
این جلسات می آموزد بهتر از جلساتی است که با 
یک دکمه، خاموش و روشن می شود. وی در ادامه 
با اشاره به تغییرات جدید جشنواره شعر و داستان 
سوره بیان داشت: »اتفاق تازه ای در جشنواره امسال 
رخ داد و آن تغییر شرایط سنی شرکت کنندگان در 
جشنواره امس��ال بود. تا پیش از این، شرط سنی 
برای ش��رکت در جشنواره ش��عر و داستان جوان 
س��وره، ۳۰ س��ال در نظر گرفته شده بود اما برای 
این دوره حداکثر ۲5 س��ال در نظر گرفته ش��ده 
است. شاعرانی که در این رده سنی هستند، تشنه 
یادگرفتن هستند و شعرشان 
هنوز عی��ار ادب��ی نگرفته و 
برخ��ی از آنها هنوز به جامعه 
ادبی معرفی نش��ده اند؛ از این 
جهت رقابت بین این دس��ته 
از ش��اعران جذاب تر اس��ت. 
شاعران معمواً پس از این سنین، صاحب مجموعه 
ش��ده و وارد فضای جدی شعر کشور می شوند. به 
همین دلیل معتقدم تصمیم گیری درباره ش��رط 
س��نی برای این دوره جدید، اتفاق مبارکی را رقم 
زد؛ از ای��ن جهت ک��ه برخی از ش��اعرانی که در 
سنین پایین تری هستند، از رقابت با شاعرانی که 
بزرگ تر بودند، ناامید ش��ده بودند؛ به همین دلیل 
انگیزه شرکت در میان شاعران جوان تر بیشتر شده 
اس��ت. وی افزود: تغییرات اعمال شده از نظر سنی 
بر کیفیت و کمیت کارها تأثیر می گذارد؛ از سوی 
دیگر، این دوره سنی، فعال ترین دوره سنی شاعران 
است؛ معمواً دیده می شود شاعران پس از ۳۰ سال 
دچار افت می ش��وند و از نظر کمی و کیفی، نشاط 

سال های پیش  را ندارند.

شعرواکنش

تلویزیون

ادبیات

مستند
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قرمزها در میان »پرشور«های جهان 
سوم شدند

 در نظرس��نجی روزنامه اس��پانیایی مارکا، 
پرس��پولیس جایگاه س��ومین هواداران پرشور 
جه��ان را ب��ه خ��ود اختص��اص داد. در ای��ن 
نظرسنجی پرسپولیس تنها نماینده ایران بود و 
تیم های بزرگی مانند رئال مادرید، بوکا جونیورز، 
لیورپول، ریورپات��ه، اتلتیکومادرید، دورتموند، 
میان، پاری س��ن ژرم��ن، ناپول��ی و... حضور 
داشتند. در مجموع ۴۰ تیم در این نظرسنجی 
بودند که در نهایت هواداران تیم پنیارول اروگوئه 
پرش��ورترین طرفداران جهان شدند. به گزارش 
مارکا، ۴ میلیون کاربر در این نظرسنجی شرکت 
کردند که تیم اروگوئه ای با 1/7 میلیون رای در 
ص��در قرار گرفت. نایب قهرم��ان اروگوئه فاصله 
زیادی نسبت به تیم دوم داشت. پالمیراس نیز با 
یک میلیون رای کمتر در جایگاه دوم قرار گرفت. 
پرسپولیس ایران نیز با کس��ب ۴۰۰ هزار رای 
سوم شد. هواداران پنیارول به خاطر جو خاصی 
که در هر بازی در ورزشگاه کمپئون دل سیگلو 
مونته ویدئو ایجاد می کنند مشهور هستند. آنها 
استادیوم را به رنگ زرد و سیاه در می آورند و ۹۰ 

دقیقه یکصدا تیم خود را تشویق می کنند.

جدایی یک مسؤول فدراسیون 
فوتبال قطعی شد

نشس��ت اعضای هیات رئیسه فدراسیون 
فوتبال پس از ابقای مهدی تاج در ریاس��ت 
این فدراس��یون در حالی برگزار شد که هیچ 
خبر رس��می از آن منتشر نش��ده اما اعضا با 
جدای��ی یک نفر موافقت کردند! پس از آنکه 
مهدی تاج در نشس��ت هایی ب��ا وزیر ورزش 
و رئی��س کمیته ملی المپی��ک ماندنش در 
ریاس��ت فدراس��یون فوتب��ال را فعا قطعی 
کرد، مقرر ش��د اعض��ای بازنشس��ته هیات 
رئیسه فدراس��یون پس از تشکیل مجمع از 
سمت ش��ان کنار برون��د. در حالی که عنوان 
ش��ده بود ت��ا قب��ل از روز 15 آذرماه مجمع 
فدراس��یون ب��رای تعیی��ن تکلی��ف اعضای 
بازنشس��ته هیات رئیس��ه برگزار خواهد شد، 
نشس��ت فوق العاده هیات رئیس��ه عصر روز 
ش��نبه برگزار ش��د و برخاف نشس��ت های 
قبل��ی که گزارش موارد مطرح ش��ده در آن 
روی س��ایت رسمی فدراس��یون فوتبال قرار 
می گرفت، از این نشست هیچ خبری منتشر 
نش��د. پس از اتفاقات اخیر طبیعتا مهم ترین 
بحث مطرح ش��ده در جلس��ه هیات رئیسه 
بررسی رفتن یا ماندن اعضای بازنشسته بود 
ک��ه اعضا نظرات خ��ود را در این باره عنوان 
کردن��د. خبرنگار مهر کس��ب اطاع کرد که 
در این نشس��ت رفتن محمدرضا س��اکت از 
مسؤولیت دبیرکلی فدراسیون فوتبال قطعی 
شده اما تکلیف سایر اعضای بازنشسته هنوز 

مشخص نشده است.
ظاهرا آنها قصد دارند راهی را برای ماندن 
در مسؤولیت ش��ان پیدا کنند که یکی از این 
راه ها می تواند همکاری پاره وقت با فدراسیون 
باش��د. این در حالی اس��ت که بعید به نظر 
می رس��د رئیس س��ازمان لیگ برتر فوتبال 
ای��ران بتواند به صورت پ��اره وقت به کارش 

ادامه دهد! 
رئی��س فدراس��یون و یارانش ب��ه دنبال 
پی��دا ک��ردن راه��ی هس��تند ک��ه اعضای 
هیات رئیس��ه با وجود بازنشس��ته بودن در 
مسؤولیت های شان باقی بمانند. این در حالی 
است که قانون منع به کارگیری بازنشسته ها 
باید اجرا ش��ود و چاره ای جز رفتن نیس��ت، 

مگر سرپیچی از قانون!

مسیر مودریچ؛ از بوسنی تا برنابئو
با اینکه افسانه کرواسی در جام جهانی 2۰18 
کامل نشد و در آخرین بازی با شکست مقابل 
فرانسه در فینال به پایان رسید اما نمایش های 
فوق العاده لوکا مودریچ در این تورنمنت باعث 
انتخاب شدن او به عنوان بهترین بازیکن جام 
شد. کرواسی در راه رسیدن به فینال، انگلیس را 
در نیمه نهایی شکست داد و امروز برای بار سوم 
در ۴ م��اه اخیر مودریچ و هم تیمی هایش باید 
مقابل تیم گرت س��اوتگیت، این بار در ویمبلی 
ب��ه زمین بروند. اما مس��یری که مودریچ برای 
رسیدن به این جایگاه طی کرد همیشه هموار 

نبوده.
مودریچ چند س��الی را در رده های س��نی 
پایین تر دینامو پشت سر گذاشت، تا اینکه در 
18 س��الگی و در دورانی که به صورت قرضی 
برای تیم موس��تار در لیگ برتر بوس��نی بازی 
می کرد بااخره اس��تعداد ب��اای خودش را به 
اثبات رس��اند و به عنوان بهترین بازیکن فصل 
انتخاب ش��د. همین درخش��ش بود که باعث 
شد باش��گاه دینامو بعد از یک فصل دیگر با او 
قراردادی 1۰ س��اله امضا کند و از اینجا به بعد 

اوج گرفتن مودریچ شروع شد.
مودری��چ کن��ار ادواردو داس��یلوا و وردان 
چورلوکا عضو دینامویی بود که 2 فصل پیاپی 
لیگ کرواسی را بین سال های 2۰۰5 تا 2۰۰7 
فتح کرد. داس��یلوا با حمایت مودریچ به عنوان 
نیروی بازیساز و خاق پشت سرش، در این دو 
فص��ل 5۴ گل در لیگ برای تیمش زد و بابت 
همین آمار چشمگیر بود که در تابستان 2۰۰7 
راهی آرسنال ش��د، همان تابستانی که شاهد 

پیوستن چورلوکا هم به منچسترسیتی بود.
مودریچ اما یک فصل دیگر در دینامو باقی 
ماند و برای سومین بار پیاپی لیگ و دومین بار 
پیاپی جام حذفی کرواسی را فتح کرد و بااخره 
در تابستان 2۰۰8 راهی تاتنهام شد. مودریچ اما 
شروع خوبی در وایت هارت لین نداشت و خوآنده 
راموس، مربی وقت این تیم اعتقاد زیادی به وی 
نشان نمی داد. اما بعد از افت وحشتناک اسپرز با 
راموس و سقوط شان تا رده بیستم جدول لیگ 
برتر در پایان ماه سپتامبر، هری ردنپ هدایت 
این تیم را بر عه��ده گرفت و تیمش را بر پایه 

مودریچ بنا نهاد.
ردن��پ بهترین تیم تاتنهام تا آن س��ال در 
تاریخ لیگ برتر را س��اخت و برای نخستین بار 
سپیدپوش��ان لندنی را در فص��ل 2۰1۰-11 
راهی چمپیونزلیگ کرد. مودریچ در این فصل 
به صورت میانگین بیش از هر تاتنهامی دیگری 
در لیگ برتر پاس داد )میانگین 62/5 پاس در 
هر ۹۰ دقیق��ه، با درصد دق��ت 87/۴( و بدل 
به کلیدی ترین مهره تیمش ش��د. خط میانی 
تاتنهام در فصل بعد که متش��کل از مودریچ، 
رافائل ون دروارت و اس��کات پارکر بود، بدل به 
یکی از بهترین خطوط میانی لیگ برتر شد و 
این در ش��رایطی بود که چلسی بشدت دنبال 
به خدمت گرفتن هافبک خوش تکنیک کروات 

بود.
دنی��ل لی��وی ابت��دای فص��ل 2۰11-12 
پیش��نهاد ۴۰ میلیونی چلسی را رد کرد اما به 
مودریچ قول داد اگر فصل بعد تیم بزرگی دنبال 
به خدمت گرفتن او بود، در صورت قابل قبول 
بودن مبلغ پیش��نهاد، مانع از انتقال او نش��ود. 
بدین ترتیب بود که مودریچ در تابستان 2۰12 
به عنوان بخش��ی از پروژه »کهکشانی های 2« 
راهی برنابئو شد و با این تیم در اروپا تاریخ سازی 

کرد.
مودریچ ابت��دا زوج ژابی آلونس��و در مرکز 
خط میان��ی رئال مادرید ش��د و بع��د مثلثی 
شکس��ت ناپذیر با تونی کروس و کاس��یمیرو 
ساخت. او در دوران حضورش در رئال تا امروز ۴ 
بار فاتح چمپیونزلیگ شده و یک بار هم الیگا 
را برده، همراه با یک قهرمانی در کوپا دل ری، 
2 قهرمانی در سوپرکاپ اسپانیا، 3 قهرمانی در 
سوپرکاپ اروپا و 3 قهرمانی در جام باشگاه های 
جهان. آمار مودریچ برای رئال در این س��ال ها 
13 گل و ۴1 پاس گل بوده، آماری که البته به 
هیچ وجه ارزش واقعی او برای تیمش را نش��ان 

نمی دهد.
ه��م   2۰18 جام جهان��ی  در  مودری��چ 
کلیدی ترین مهره تیم زاتکو دالیچ بود، تیمی 
شگفت س��از که تا فینال پیش رفت و فقط در 
قدم آخر ۴ بر 2 مغلوب فرانسه شد. کاپیتان 33 
ساله کرواس��ی در این تورنمنت در مجموع 7 
بازی 72/3 کیلومتر دوید، در دور گروهی 2 گل 
برای تیمش زد و در هر 2 بازی ای که کروات ها 
در ضرب��ات پنالت��ی رقبای خودش��ان، یعنی 
دانمارک و روسیه را حذف کردند، پنالتی هایش 
را در پایان بازی گل کرد و در نهایت به عنوان 

بهترین بازیکن جام برگزیده شد.
مودریچ پس از پایان جام جهانی هم در چند 
ماه اخی��ر 2 افتخار فردی دیگر به دس��ت آورده: 
بهتری��ن بازیکن س��ال فیفا و بهتری��ن بازیکن 
چمپیونزلیگ در فصل گذشته. حاا همه نگاه ها 
به ت��وپ طای اروپا دوخته ش��ده. آی��ا مودریچ 
می تواند بااخره به سلطه یک دهه ای لیونل مسی 
و کریستیانو رونالدو در کسب معتبرترین جایزه 

انفرادی جهان فوتبال پایان دهد؟

گزارش اخبار

پرسپولیس و پیکان در دیدار معوقه هفته نهم لیگ 
برتر امروز دوشنبه از ساعت 16:15 به مصاف یکدیگر 

می روند.
هر 2 س��رمربی ای��ن روز ها بس��یاری از بازیکنان 
خ��ود را در اختی��ار ندارند و به دنبال آن هس��تند با 
حداقل امکانات بر حریف خود چیره ش��ده و 3 امتیاز 
مهم این دیدار را کس��ب کنند. در حالی که قرار بود 
بازیکنان تیم فوتبال پرس��پولیس پ��س از دیدار های 
لیگ قهرمانان آس��یا  و کس��ب عنوان نایب قهرمانی 
این مس��ابقات  چند روزی به اس��تراحت بپردازند اما 
به واس��طه تعیین زمان دیدار ه��ای معوقه لیگ برتر 
فوتبال کشور از سوی مسؤوان سازمان لیگ، قرار شد 
پرسپولیس در نخستین دیدار معوقه خود به مصاف  
پیکان برود. پرسپولیس در این دیدار علیرضا بیرانوند، 
بشار رسن، احمد نوراللهی و حمیدرضا طاهرخانی را به 
دلیل حضور در اردو های تیم های ملی شان در اختیار 
ندارد و برخی بازیکنان همچون شریفی و رفیعی نیز تا 
نقل وانتقاات زمستانی اجازه حضور در جمع این تیم 
را ندارند. شاگردان برانکو در 5 دیدار گذشته خود در 
لیگ برتر فوتبال 3 پیروزی و 2 تساوی کسب کرده اند. 
برانکو در این دیدار قصد دارد با حداقل حضور بازیکنان 
به مصاف حریف خود برود. سرخپوشان در 11 دیدار 
خود در مصاف با تیم فوتبال پیکان نیز توانسته اند 7 
پیروزی، 2  تساوی و 2 شکست در کارنامه خود ثبت 
کنند که نشان دهنده برتری آنها نسبت به حریف شان 
اس��ت. سرخپوش��ان در حال حاضر با ۹ دیدار برگزار 
ش��ده  با 17 امتی��از در رده  چهارم لیگ برتر فوتبال 
کشورمان قرار دارند و با چنین شرایطی به دنبال آن 
هس��تند به صدر جدول نزدیک شوند. برانکو در این 
دی��دار تاش می کند ب��ار دیگر بازیکنان خ��ود را از 
فضای اش��باع موفقیت های کسب شده بیرون بکشد 
ت��ا آنها ب��رای فعالیت در دور جدید مس��ابقات آماده 
 شوند. بهترین بازیکنان پرس��پولیس در حال حاضر
علی علیپور و س��یامک نعمتی هستند و هر کدام در 
قالب رقابت های لیگ برتر  به ترتیب 3 و 2 گل را به 

ثمر رسانده اند.
Ŷ نگاهی به تیم پیکان

ش��اگردان مجید جالی در این دوره از مسابقات 
لیگ برتر فوتبال کشورمان بیشتر از هر دوره دیگر در 
تاشند تا جواز حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
را کسب کنند. پیکانی ها در حال حاضر با 11 دیدار و 
با مجموع 16 امتیاز در رده شش��م لیگ برتر فوتبال 

کش��ورمان قرار دارند. خودروس��ازان پیکانشهر در 5 
 دیدار گذشته خود توانسته اند 2 پیروزی، یک تساوی و

2 باخ��ت را در کارنامه خود ثبت کنند. پیکانی ها در 
حال حاضر دغدغه ای همچون مسابقات جام حذفی 
فوتبال کش��ورمان را ندارند و تنه��ا تمرکز آنها روی 
مس��ابقات لیگ برتر  اس��ت. محمد قاضی و عیسی 
آل کثی��ر با 3 گل زده برترین های این روز های پیکان 
هستند. گفتنی است در این دیدار جالی از بازیکنانی 
همچون ابوالفضل رزاق پور، محم��د خدابنده لو، امیر 
روس��تایی و نادر محمدی به دلیل حض��ور در اردوی 
تیم ملی فوتبال کش��ورمان بی بهره است و همچنین 
مهدی ش��یری نیز به دلیل دریاف��ت کارت قرمز در 
دیدار تیمش برابر پ��ارس جنوبی جم از حضور روی 
نیمکت تیمش محروم است. گفتنی است شیری در 
نقل وانتقاات  نیم فصل راهی پرسپولیس می شود. البته 
سعید واسعی، هافبک تیم پیکان که از مدت ها پیش 
مصدوم بود، توانسته جواز حضور برابر تیم پرسپولیس 

را از سوی پزشکان تیمش دریافت کند.
Ŷ مصاحبه تند برانکو علیه سازمان لیگ

برانک��و ایوانکوویچ در نشس��ت خب��ری پیش از 
بازی پرس��پولیس و پیکان تهران با حضور در جمع 

خبرنگاران حاضر در س��الن کنفرانس سازمان لیگ 
فوتب��ال گفت: انگار بازی دوش��نبه )امروز( به خاطر 
تعداد کم بازیکنان مان دوستانه است. یکبار دیگر به 
بازیکنانم خسته نباشید می گویم. بازیکنانم با افتخار 
فینال را بازی کردند. آنها قهرمانانند و ستاره های ما 
ایق هرگونه تمجیدی هستند. وی افزود: بر خاف 
اینکه فردا )امروز( »فیفا دی« اس��ت، ما بازی برگزار 
می کنیم. این خاف مقررات است و ظاهرا ما مقصر 
هس��تیم که به مرحل��ه نیمه نهایی و فینال آس��یا 
رس��یده ایم. فقط دوس��ت دارم به من کمک کنید؛ 
کس��ی به خاطر دارد در فیفا دی بازی رسمی انجام 
شده باش��د؟  مدیرعامل باشگاه هم گفت اگر مایل 
نیستید بازی نکنیم اما گفتم بازی می کنیم که فکر 
نکنند بزدل و ترسو هستیم. هدف مان این است که 

این بازی را ببریم.
سرمربی پرس��پولیس تاکید کرد: احترام زیادی 
برای پیکان قائلم. آنها س��ال گذش��ته ما را شکست 
دادند ولی ما دنبال قهرمانی مجدد در لیگ هستیم. 
هر چند خیلی ها مخالف این هس��تند. برانکو درباره 
انتخ��اب بیرانوند به عنوان یک��ی از 3 نامزد بهترین 
بازیکن سال آسیا خاطرنشان کرد: او استحقاق اینکه 

بهترین بازیکن بش��ود را دارد و شکی در این نیست. 
او بهترین بازیکن آس��یا خواهد شد چون ارزش یک 
بازیکن اروپایی را دارد و کیفیتش را هم در تیم ملی 
نش��ان داد. وی س��پس به طعنه گفت: بویژه اینکه 
بیرانوند مربی دروازه بان بسیار خوبی در تیم ملی دارد! 
)اشاره به شادی لوپز بعد از قهرمان شدن کاشیما در 
آسیا( وی درباره برنامه ریزی سازمان لیگ و اظهارات 
س��عید فتاحی در این باره یادآور شد: ما تسهیات 
و اولویت خاصی نخواس��تیم. مقابل نس��اجی بدون 
ملی پوشان بازی کردیم چون خودم تصمیم گرفتم. 
مقابل نود ارومیه هم همینطور. 5 روز قبل از بازی با 
کاشیما هم با سایپا بازی کردیم و نخواستیم برنامه به 
هم بخورد. به یُمن داور آن بازی مساوی شد. دنبال 
اولویت خاصی نبودیم. اگر کس��ی با لیگ همکاری 
کرده است، ما بوده ایم. هیچ کس به ما اعتقاد و اعتماد 
نداش��ت، بماند. یکی به من توضی��ح بدهد آیا این 
نرمال است بدون ۴ ملی پوش بازی کنیم؟ وضعیت 
را می بینیم. آنچه فتاحی گفته اس��ت واقعیت ندارد. 
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: شاید انتظار نداشتند ما 
به فینال برسیم. بعضی ها هم از اینکه قهرمان نشدیم، 

خوشحال شدند.

با وجود اینکه AFC  هنوز 
به طور رسمی نامزدهای نهایی 
دریافت جایزه مرد سال فوتبال 
آس��یا را اعام نکرده اما بخش 
عرب��ی س��ایت گل از حض��ور 
بیرانوند در این فهرس��ت خبر 

داد. در هفته ه��ای گذش��ته گمانه زنی های زیادی 
درباره حضور یک ایرانی و احتماا علیرضا بیرانوند 
در بی��ن 3 نام��زد نهایی دریافت جایزه مرد س��ال 
فوتبال آس��یا مطرح شده اس��ت. در این باره گفته 
می ش��ود بیرانوند به واس��طه نمایش های خوب در 
جام جهانی و همچنین عملک��رد فوق العاده اش در 
ترکیب پرس��پولیس در لیگ قهرمانان آس��یا این 
شانس را دارد تا توپ طای فوتبال آسیا را در سال 
2۰18 از آن خ��ود کند اما تا این لحظه هیچ اعام 
رس��می درباره دروازه بان تیم ملی ایران نشده است. 
دیروز یکشنبه سایت استاد الدوحه در گزارشی اعام 
کرد عبدالکریم حسن مدافع تیم ملی فوتبال قطر و 
باشگاه الس��د از سوی کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
به عنوان یکی از 3 نامزد نهایی مرد س��ال انتخاب 
شده است. در این گزارش آمده که فدراسیون قطر 
و باش��گاه السد نامه رس��می برای حضور حسن در 
مراسم گاای آسیا از سوی  AFC  دریافت کرده اند 

تا این مدافع 25 ساله با حضور 
در مراسم مسقط عمان شانس 
بهتری��ن بازیک��ن ق��اره کهن 
ش��دن را داشته باشد. از سوی 
دیگ��ر AFC  هن��وز 2 نامزد 
دیگر کس��ب این جای��زه را به 
طور رس��می اعام نکرده اما به نظر می رس��د یکی 
از آنها س��وزوکی مهاجم تیم کاش��یما آنتلرز باشد 
که مقابل پرس��پولیس هم بازی ک��رد. این بازیکن 
22 س��اله نقش موثری در صعود تیمش به فینال 
لیگ قهرمانان داشت و در تیم ملی ژاپن نیز یکی از 
مردان تاثیرگذار در جام جهانی بود. به همین خاطر 
پیش بینی می ش��ود دومین نامزد حضور در مراسم 
گاا و رقاب��ت ب��رای جایزه توپ ط��ا این مهاجم 
ژاپنی ها باشد. درباره سومین گزینه اما هنوز به طور 
دقیق چیزی مشخص نیست. در فوتبال آسیا طی 
سال گذشته بازیکنان زیادی توپ زده اند اما خیلی ها 
اعتقاد دارند حق علیرضا بیرانوند اس��ت که یکی از 
3 بازیکن حاضر در جمع بهترین ها باش��د؛ اتفاقی 
که در صورت صحت داش��تن می تواند یک افتخار 
بزرگ برای فوتبال ایران بویژه باش��گاه پرسپولیس 
باش��د. مراس��م انتخاب بهترین های فوتبال آس��یا 
روز 7 آذرماه در مس��قط عمان برگزار خواهد شد.

بیرانوند نامزد دریافت توپ طای آسیا
در انتظار بزرگ ترین شیرجه سال

قطار خالی برانکو به ایستگاه خودروسازان رسید

جنگ با نیمکت خالی

محم��د بنا بع��د از 2 س��ال دوری بار دیگر 
ب��ه عن��وان س��رمربی تیم ملی کش��تی فرنگی 
بزرگس��اان انتخاب شد. بعد از استعفای رسول 
خادم و سرپرستی حمید بنی تمیم در فدراسیون 
کش��تی، این روزها تغیی��رات بنیادی در بخش 
تیم  های ملی در حال انجام است. ابتدا غامرضا 
محمدی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
به جای رس��ول خ��ادم انتخاب و معرفی ش��د. 
دیروز هم خبر رس��ید که محمد بن��ا بار دیگر 
سکان هدایت تیم ملی کشتی فرنگی را بر عهده 
گرفته است. محمد بنا که اوج کارش در المپیک 
2۰12 بود و 3 مدال طا برای ایران در لندن به 
ارمغان آورد، به خاطر چنین موفقیتی و همچنین 
خصوصیت اخاقی خود به آقای خاص کش��تی 
ایران معروف ش��ده و برای سومین مرتبه در 6 
سال اخیر کار خود را در تیم ملی کشتی فرنگی 
از سر می گیرد. نخستین بار سرمربیگری محمد 
بنا در تیم ملی بزرگساان قبل از المپیک 2۰12 
لندن بود که حتی با تغییرات در رأس فدراسیون 
کش��تی هم برخاف غامرضا محمدی، جایگاه 

خ��ود را از دس��ت ن��داد و 
کارنامه درخشانی ثبت کرد. 
بعد از مدتی بنا نتوانست با 
رس��ول خادم کار کند و به 
اختاف خ��ورد تا این اتفاق 
باعث اس��تعفای او شود. بار 
دوم محمد بنا برای المپیک 
2۰16 بازگشت. همه تصور 
لندن  خاط��رات  می کردند 
قرار اس��ت با آق��ای خاص 
کش��تی فرنگی در ریو هم 
تکرار شود اما نشد که نشد. 

ناکامی نسبی فرنگی کاران در المپیک ریودوژانیرو 
باعث شد سکانس  های تلخی از محمد بنا ثبت 
شود؛ جایی که او مقابل دوربین ها اشک ریخت 
و زانو زد. بعد از این دیگر هیچوقت کس��ی فکر 
نمی کرد راه بازگش��تی برای محم��د بنا وجود 

داش��ته باش��د. حتی وقتی 
کشتی  درباره  می خواستیم 
ب��ا او صحبت کنی��م، اجازه 
نمی داد و می گفت دوس��ت 
ندارد دیگر درباره کش��تی 
ح��رف بزند. او با س��ابقه ای 
درخشان در تیم ملی کشتی 
فرنگی، در منطقه شهریار در 
یک باشگاه کوچک مشغول 
فعالیت ب��ود؛ ت��ا اینکه بار 
دیگر کشتی فرنگی ایران به 
بن بست خورد. در مسابقات 
جهانی 2۰18 کشتی فرنگی ایران با هدایت علی 
اشکانی از 1۰ وزن فقط یک برنز گرفت تا ناکامی 
بزرگی رقم بخورد. باز هم نخستین گزینه محمد 
بنا بود اما کمتر کس��ی تصور می کرد مسؤوان 
فدراسیون کش��تی بتوانند آقای خاص را راضی 

کنند. او در مصاحبه  های خود در 2 س��ال اخیر 
می گفت از کشتی زده شده و دیگر امکان ندارد 
بازگردد  اما به خاطر تعصبی که به کش��تی دارد، 

همواره راه بازگشتی برای محمد بنا هست.
حمید بنی تمیم بعد از گذشت کمتر از یک 
ماه از مس��ابقات جهان��ی 2۰18 محمد بنا را به 
سمت سرمربی تیم ملی بزرگساان کشتی فرنگی 
برگزید تا برای س��ومین بار در یک دهه اخیر او 
در رأس ای��ن تیم قرار بگیرد. حاا با بازگش��ت 
محمد بنا احتماا باید ش��اهد یک انقاب دیگر 
در کشتی فرنگی ایران باشیم. چه بسا شاگردان 
سابق او از جمله حمید س��وریان، امید نوروزی 
و قاس��م رضایی هم با بازگشت استادشان برای 
بازگش��ت به تیم ملی عاقه نش��ان دهند. حاا 
کش��تی ایران دقیق��ا مثل دوران قب��ل از ورود 
رسول خادم، محمد بنا و غامرضا محمدی را در 
رأس تیم  های ملی کشتی فرنگی و آزاد می بیند؛  
در واقع به 7 س��ال قبل برگشتیم. باید دید این 
ترکیب می تواند بار دیگر کشتی ایران را به اوج 

برساند یا باز هم تغییراتی در راه است.

انتخاب غیرمنتظره برای احیای کشتی فرنگی ایران
بنای کشتی برگشت
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کاخ سفید هر روز بیش از پیش در 
باتاق جنایت قتل جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار منتقد عربستانی به دست 
رژیم س��عودی ف��رو م��ی رود و این را 
می ت��وان از تغییر لح��ن دونالد ترامپ 
در این ب��اره که روز ب��ه روز منفعانه      تر 
می شود دریافت. در عین حال همتای 
ترکی��ه ای او، رجب طیب اردوغان که با 
ترور خاشقجی، یک متحد فرامرزی را 
در قامت یک بازیگر مهم سیاست  های 
اخوان��ی    اش در منطقه و بویژه حجاز از 
دست داده است، به بهترین شکل ممکن 
در حال بهره برداری از این رسوایی است 
تا با بس��یج کردن افکار عمومی داخلی 
و جهانی علیه محور ریاض-واش��نگتن 

امتیازات هر چه بیشتری را بگیرد.
او در جدیدترین اظهارنظرش پس 
از تماس تلفنی روز جمعه با ترامپ در 
بازگشت از فرانسه در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و با اش��اره به ارائه اطاعات 

ترکیه درباره خاشقجی به کشورهای مختلف گفت: 
»در این باره به هر کشوری که خواستار صدای ضبط 
 ش��ده بود، آن را ارائه داده ایم. س��ران آمریکا، فرانسه 
و آلمان هنگام ش��نیدن صدای ضبط  شده بی نهایت 
ناراحت شدند. رئیس دستگاه اطاعاتی عربستان نیز با 
شوکه شدن از این صدا گفت این اقدام را هر که انجام 

داده هروئین مصرف کرده است«.
او بار دیگر با تاکید بر برنامه ریزی قبلی برای این 
جنایت گفت: »این دستور از مقامات باای سعودی 
صادر ش��ده بود. اینکه خادم حرمین شریفین چنین 
کاری را انج��ام دهد اص��اً نمی توانم بپذیرم«. بدین 
ترتی��ب اردوغان دوباره همه نگاه ها را متوجه ولیعهد 
سعودی به عنوان بااترین مرجع دستور در عربستان 

پس از شاه کرد.
رس��انه  های ترکیه ای هم با حمایت پش��ت پرده 
مراجع سیاسی شان انگشت اتهام را مستقیما به سمت 
بن س��لمان نشانه رفته اند. مثا روزنامه استار که طی 
چند روز اخیر و با افش��ای برخ��ی فایل های صوتی 
مرتبط با قتل خاشقجی بر متهم کردن غیرمستقیم 
ولیعهد سعودی اصرار داشت، دیروز به شکل مستقیم 
اما از قول سازمان سیا گزارش داد که محمد بن سلمان 

شخصا دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است.
رس��انه های ترکیه همچنین خبر دادند مقامات 
س��یا، یک فایل محرمانه را در اختیار ترامپ نهاده و 
شخص او را اقناع کرده اند که آمر و مسبب قتل، خود 
ولیعهد است اما ترامپ همچنان به دنبال حفظ ارتباط 

با ولیعهد عربستان سعودی است.
Ŷ کاخسفیدقربانیغیرمستقیمجنایتبنسلمان

در چنی��ن وضعیتی تحلیلگران مس��تقل جهان 
عرب معتقدند اطاع رسانی بین المللی درباره جنایت 
فجیع علیه روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری 
س��عودی در اس��تانبول چنان به راهبرد آمریکایی-

اس��رائیلی در خاورمیان��ه ضربه زده اس��ت که حتی 
ترامپ و نتانیاهو چند صباحی اس��ت تمرکزشان بر 
پیگیری پروژه مشترک شان با بن سلمان یعنی معامله 
قرن برای یهودی  س��ازی قدس و از بین بردن آرمان 

فلس��طین و همچنین محاصره اقتصادی ایران را از 
دست داده اند.

قربانی دادن کاخ س��فید در غائله خاشقجی حاا 
پس از درز برآورد اطاعاتی سازمان سیا از نقش اصلی 
بن س��لمان در آن به عنوان شریک سیاسی ترامپ و 
دوست نزدیک داماد و مشاورش، جرد کوشنر به منصه 

ظهور رسیده است.
جمعه شب گذشته مس��ؤول منطقه خلیج فارس 
در شورای امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری ایاات 
متحده در بازگشت از ریاض بافاصله استعفای خود را 
اعام کرد. به گزارش نیویورک تایمز          ، خانم »کریستن 
فوئنتروز« که یک مقام ارشد کاخ سفید بوده و عما 

رابط رسمی این کاخ و دربار سعودی محسوب می شد، 
حامی اتخاذ اقدامات شدید علیه رژیم عربستان بود و 
کناره   گیری او حکایت از آن دارد که ش��کافی جدی 
در حلق��ه پیرامون ترامپ بر س��ر برخورد با جنایت 

بن سلمان به وجود آمده است.
اگرچه به نوشته نیویورک تایمز هنوز شرایط دقیق 
اس��تعفای وی در هاله ای از ابهام اس��ت اما فوئنتروز 
هفته پیش برای بررسی تحریم  های اعامی واشنگتن 
علیه آمران  قتل خاش��قجی به ری��اض رفته بود که 
وقتی با خبر تحریم تنه��ا 15 عامل این جنایت که 
در حقیقت از دربار دس��تور گرفته بودند مواجه شد، 
در نهایت عصبانیت به آمریکا بازگش��ت تا از سمت 

خود اس��تعفا کند. گفته می شود خانم 
مس��ؤول پیگیری سیاست  های آمریکا 
در عربستان دست کم می خواست سعود 
القحطانی مشاور ارشد محمد بن سلمان 
به شکل نمادین هم که شده به فهرست 
تحریم ها اضافه ش��ود تا نقش ولیعهد 
جنایتکار فراموش نشود. به گفته 2 مقام 
نزدیک به کاخ س��فید که نام شان فاش 
نشده، هنگامی که این خانم از ریاض به 
واشنگتن بازگشت با مقامات ارشد خود 
در شورای امنیت ملی بحث و مشاجره 

داشته است. 
رسوایی قتل خاشقجی باعث شده 
اظهارنظرهای متناقض و احمقانه دونالد 
ترامپ فزونی بگیرد و او مشخصا ابتکار 
عمل توئیتری- جنجالی گذش��ته    اش 
را به خاطر فراگیر ش��دن خبرپراکنی ها 
درباره نقش متح��د عربی اصلی    اش در 
جنایت مزبور از دست داده است. نشان 
به آن نش��ان که او نه تنها یک ماه و نیم 
پس از ناپدید شدن و سپس اثبات جنایت انجام شده 
علیه روزنامه نگار و فعال سیاسی آمریکایی-عربستانی 
هنوز هیچ توئیت یا عبارت زنگ داری نداشته که مانند 
دیگر بازی های کامی    اش در رسانه ها بپیچد، بلکه در 
آخرین اظهارنظرش به احمقانه     ترین شکل اعام کرده 
ارزیابی درباره آمر قتل خاشقجی خیلی زود است! آیا 
این همان ترامپی نیس��ت که سال گذشته بافاصله 
پس از حمات ش��یمیایی دروغین در ادلب- که در 
حقیقت یک عملیات روانی از سوی عوامل القاعده بود 
تا بهانه حمله به س��وریه را ب��رای آمریکا و ناتو ایجاد 
کند- حتی منتظر گزارش کارشناسان سازمان ملل 
نش��د و ظرف چند روز به همراه متحدان انگلیسی و 
فرانسوی    اش اقدام به موشکباران نمایشی پایگاه  های 
نظامی ارتش سوریه کرد. ترامپ روز شنبه در جریان 
س��فرش به غرب آمریکا ب��رای بازدید از جنگل های 
س��وخته ش��مال و جنوب ایالت کالیفرنیا، )منطقه 
مالیب��و( با خبرنگاران رو در رو ش��د و در واکنش به 
گ��زارش روز جمعه واشنگتن پس��ت از نتیجه گیری 
منتسب به سازمان سیا درباره بن سلمان  گفت: »آنها 
هنوز چیزی ارزیابی نکرده اند. این خیلی زود است«. 

او ب��ا وج��ود تأیی��د این موض��وع که ب��ا »جینا 
هاسپل« رئیس س��ازمان سیا، تلفنی صحبت کرده 
ام��ا گزارش  ه��ای رس��انه ای در این باره را که س��یا، 
ولیعهد سعودی را آمر قتل خاشقجی دانسته، »خام 
و نسنجیده« توصیف کرده و گفت روز سه شنبه آینده 
در این باره یک ارزیابی کامل دریافت خواهد کرد که از 

جمله مسبب قتل را روشن خواهد کرد.
این در حالی بود که او پیش از ترک واشنگتن به 
 مقص��د کالیفرنیا در مواجهه با خبرنگارانی که درباره 
افشای مطبوعاتی اظهارنظرهای غیرعلنی    اش درباره 
جنایتکار بودن رژیم سعودی می پرسیدند، بار دیگر 
از عربستان سعودی تمجید و آن را یک متحد عالی 
توصیف کرد و گفت: »آنها برای ما فرصت های شغلی 
و کسب وکار زیاد و توسعه اقتصادی ایجاد می کنند. 
آنها از نظر فرصت های شغلی و توسعه اقتصادی، یک 

متحد خارق العاده بوده اند«.

اردوغانباردیگرتأکیدکرددستورقتلخاشقجیتوسطعالیترینمقاماتسعودیصادرشدهاست

هزینه بن سلمان برای کاخ سفید
پارااروپا

آتشخشموتبعیض
خیابانهایپاریسراشعلهورکردهاست

 یک کشته و 200 زخمی
در شب پاریسی!

گ�روهبینالمل�ل: اروپا ب��ا چالش  های جدی 
روبه رو اس��ت          . دولت  ه��ای اروپایی در حالی به 
استقبال س��ال 2019 می روند که در فرانسه          ، 
انگلی��س و آلمان به عن��وان محورهای اصلی 
این قاره شاهد چالش  های اجتماعی و سیاسی 
هس��تیم          . حدود 2۴۴ هزار نفر از معترضان به 
تصمیم دولت در افزایش قیمت سوخت، حدود 
2 هزار راه  مواصاتی در فرانس��ه را بند آوردند. 
به گزارش وزارت کش��ور فرانسه، 1200 تن از 
این معترضان شامگاه شنبه با تجمع در میدان 
کنکورد و در حالی که شعار می دادند »مکرون 
استعفا«، خیابان شانزلیزه را در پاریس بستند. 
به گفته این وزارتخانه، ماموران ناچار ش��ده اند 
با ش��لیک گاز اشک آور راه های بزرگ مجاور را 
باز کنند. اعتراضات به افزایش قیمت سوخت 
در فرانسه توسط احزاب سیاسی یا اتحادیه های 
کارگری آغاز نشده است و شهروندان معترض 
و منفرد آغازگر آن بوده اند. عامت معترضان، 
که به آنان جلیقه زردها می گویند، پوش��یدن 
جلیقه های ایمنی ش��ب رنگ اس��ت که وجود 
آنها در خودروی تمام رانندگان فرانسوی الزامی 
اس��ت. خبرگزاری رویترز  هم در گزارش خود 
اعام کرد: این راهپیمایی ها که در رسانه های 
اجتماع��ی هماهنگ ش��ده بودن��د، اعتراضی 
ب��ه افزایش قیمت س��وخت و منعکس کردن 
شکایت ها نسبت به فشار حس شده در قدرت 
خری��د مردم و افزایش نارضایتی ها نس��بت به 
عملکرد امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
بود؛ رئیس جمهوری که از نظر بسیاری از مردم 
نسبت به ش��هروندان طبقه پایین و معمولی 
کش��ورش بی اعتنا و بی توجه است. کریستوف 
کاستانر، وزیر کش��ور فرانسه گفت: در یکی از 
ترافیک های به وجود آمده در اس��تان س��اووآ، 
رانن��ده ای ک��ه از تجمع معترض��ان در اطراف 
خودرواش عصبانی شده بود، تاش کرد سرعت 
خودروی خود را افزایش دهد که یک معترض 

زن را زیر گرفت و باعث مرگ او شد. 
در همی��ن حال  پلیس برای متفرق کردن 
تونل��ی در رش��ته کوه  از ورودی  معترض��ان 
مون ب��ان در آل��پ، در نزدیک��ی کاخ الیزه در 
پاریس و همچنین در مرکز لیون متوس��ل به 
شلیک گاز اشک آور شد. مکرون در 1۸ ماهی 
که زمام امور کشور را به دست گرفته به خاطر 
ایجاد تغییرات در قوانین کار و همچنین ایجاد 
تغیی��رات اساس��ی در اپرات��ور راه آهن دولتی 
SNCF که بش��دت زیر بار بدهی ق��رار دارد، 
با اعتراض��ات خیابان��ی و اتحادیه های تجاری 
مواجه ش��ده، در حالی که مکرون اعام کرده 
هدف از ای��ن اقدامات ایجاد رون��ق مجدد در 
اقتصاد بوده است. رئیس جمهوری فرانسه که از 
سوی مخالفان سیاسی اش به خاطر برنامه هایی 
همچ��ون پای��ان دادن به مالیات ب��ر ثروت و 
دارای��ی به عن��وان رئیس جمه��ور ثروتمندان 
توصیف ش��ده با کاهش محبوبی��ت خود در 
بین مردم مواجه شده اس��ت، به طوری که در 
 حال حاضر محبوبیتش با کاهش��ی جدید به

25 درصد رسیده است.

کوربین: حزب کارگر علیه ترزا می 
 و ایده او رأی خواهد داد

جرم��ی کوربین، رهبر حزب 
کارگر بریتانیا گفت: اکثریت 
پارلمان از توافق های گمرکی 
با اتحادیه اروپایی اس��تقبال 
می کنن��د. وی اف��زود: حزب 
متبوع��ش علیه برنام��ه بریگزیت ک��ه دولت 
»ترزا می« نخست وزیر بریتانیا آن را ارائه داده 
است، رای خواهد داد. وی گفت: شرایط فعلی 
بریگزیت قابل  قبول نیس��ت. کوربین در ادامه 
اف��زود: برگ��زاری همه پرس��ی دوم در رابطه با 

بریگزیت برنامه ای برای آینده است. 
وی اف��زود: در ص��ورت رد این بریگزیت از 
سوی پارلمان، دولت باید بر سر مفاد آن مذاکره 
کند. در همین حال ترزا می، نخست وزیر بریتانیا 
پیش از این گفته ب��ود 7 روز آینده از اهمیت 
بسیاری برای آینده کشور برخوردار است. وی 
در گفت وگو با شبکه خبری اسکای نیوز گفت: 
7 روز آینده اهمیت بسیاری برای آینده کشور 

دارد. 
می  افزود: تا جایی که من می دانم، مخالفت 
با رهبری ام هنوز به مرحله ای نرس��یده که کار 
به همه پرس��ی بکشد.  انگلیس با توجه به این 
تفاس��یر وضعیت بحرانی را تجربه می کند به 
همی��ن جهت به نظر نمی رس��د ایده خروج از 
اتحادی��ه اروپایی ترزا می  چن��دان بتواند مورد 

تایید نمایندگان و مردم این کشور قرار گیرد.

چهرهها

 بشار جعفری: سوریه جوان را 
رها نخواهد کرد

بش��ار جعفری، نماینده دائم 
س��وریه در س��ازمان ملل در 
نشس��ت مجمع عمومی این 
س��ازمان تاکید کرد دمشق 
حاکمیتش بر جوان را یا به 
طور مسالمت آمیز یا با جنگ پس خواهد گرفت 
اما دنی دانون، نماینده رژیم صهیونیستی در این 
سازمان مدعی ش��د این رژیم از  جوان خارج 

نخواهد شد. 
وی همچنین تصریح کرد: مجمع عمومی 
ب��ا اکثریت آرا به حاکمیت س��وریه بر جوان 
اش��غالی رای مثبت داد، اشغالگری اسرائیل بر 
این منطقه را محکوم کرد و تمام اقدامات این 
رژیم اش��غالگر در این منطقه را باطل و بیهوده 
دانس��ت. جعفری در ادامه اف��زود: رای منفی 
آمریکا علیه پیش نویس جوان اشغالی بیانگر 
این پیام آش��کار است که نقشی که واشنگتن 
مدعی آن است و خود را ناظر بر روند صلح در 

خاورمیانه می داند، پایان یافته است.

رمضان قدیروف به بحرین سفر کرد 
رمض��ان قدی��روف، رئی��س 
منطقه ای چچن برای دیدار با 
مقامات بحرینی به این جزیره 
س��فر کرده است. بحرین که 
با چالش های جدی از سوی 
گروه ه��ای آزادی بخ��ش روبه رو اس��ت، از هر 
فرصت��ی برای خروج از انزوا اس��تفاده می کند 
و تاش دارد با جمهوری های مسلمان نش��ین 

روسیه روابطش را تقویت کند. 
در همین حال شیخ بحرینی که به مسکو 
نیز س��فر کرده بود، میزب��ان رمضان قدیروف 
بود. رمضان قدیروف در همین حال در توئیتی 
نوشت شام را با شیخ بحرینی صرف کرده است. 
ش��یخ بحرینی طی ماه های گذشته دست به 
سرکوب شدید مخالفانش زده است به گونه ای 
که تمام جریان های حقوق بش��ری نسبت به 
تح��وات بحرین و کش��تار مخالف��ان در این 
جزیره ابراز نگران��ی کرده اند. بحرین از اعضای 
شورای همکاری خلیج فارس و از نزدیک ترین 

همپیمانان به سعودی محسوب می شود.

موج نفرت جهانی از بن سلمان

موج ابراز نفرت جهانی نس��بت به ولیعهد 
سعودی به تظاهرات ضد نژادپرستی در انگلیس 

کشید.
 روز ش��نبه ه��زاران تن از اهال��ی لندن در 
تظاهرات »همبستگی ملی علیه نژادپرستی و 
فاشیسم« شرکت کردند. صدها تن نیز مقابل 
مقر بنگاه خبرپراکنی س��لطنتی )بی بی سی( 

تجمع کردند.
 در ای��ن میان برخی تظاهر کنندگان جلب 
توجه می کردند که با پوشیدن دشداشه و عقال 
س��عودی خود را شبیه محمد بن سلمان کرده 
بودند و در سلولی شبیه زندان قرار گرفته بودند 
تا بدین طریق ولیعهد عربس��تان را یک مجرم 
معرفی کنند. آنها اع��ام کردند خواهان ادامه 
تحقیقات درباره نقش ولیعهد سعودی در قتل 

فجیع جمال خاشقجی هستند.

 ردپای ولیعهد امارات 
در قتل خاشقجی

رسانه  های ترکیه ای در ادامه  افشاگری های شان 
درباره جنایت قتل خاشقجی، جزئیات دیگری را 

فاش کردند.
 روزنامه »ینی شفق« نزدیک به حزب حاکم 
»آک پارتی« در گزارش��ی نوشت که تیم دومی 
که برای سرپوش گذاشتن بر قتل »خاشقچی« 
ی��ک روز قبل از جنایت وارد اس��تانبول ش��ده 
بود، از س��وی »محمد دح��ان« مامور ولیعهد 
ام��ارات عربی متحده، گس��یل ش��ده ب��ود نه 
محمد بن سلمان. دحان، رئیس سابق دستگاه 
امنیت تش��کیات خودگردان و رابط ابوظبی با 
تل آویو و گروه تروریس��تی القاعده          ، نقشی فعال 
در جمع آوری یک تیم برای پاکسازی آثار قتل 
خاش��قجی در کنس��ولگری ریاض در ترکیه بر 
عهده داشت. به نوشته روزنامه ترک، همان تیمی 
که دحان به اس��تانبول اعزام کرده بود، پشت 
ترور یک مقام ارش��د حماس ب��ه نام »محمود 

المبحوح«  در سال 2010 نیز قرار داشتند.
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راکتپیشرفتهمقاومتنتانیاهورامجبوربهآتشبسکرد
هدف؛گنبدحلبی

شمارمفقودانآتشسوزیآمریکابهبیشاز1300نفررسید
ترامپبرخاکسترجهنمکالیفرنیا

حم��اس  بینالمل�ل: گ�روه
فوق پیشرفته ای  س��اح های 
در اختیار دارد. ش��واهد نشان می دهد جنبش 
حماس توانسته است سامانه های تولید تسلیحات 
خود را برای دفاع در مقابل رژیم صهیونیس��تی 
به طور چشمگیری ارتقا دهد و اکنون در میان 
یکی از قوی ترین دارندگان سامانه های  موشکی 
در جهان  قرار داش��ته باشد. یک پایگاه  نزدیک 
به منابع امنیتی رژیم صهیونیستی در گزارشی 
به س��اح های در دس��ترس گروه های مقاومت 
فلس��طین اش��اره و تأکید کرد ک��ه وجود این 
ساح ها نتانیاهو را مجبور به پذیرش آتش بس 
کرده اس��ت. به نوش��ته پایگاه عبری  زبان دبکا، 
ارتش صهیونیستی و همه مؤسسات امنیتی این 
رژیم عامدانه درباره پیشرفت نظامی فلسطینی ها 
س��خن نمی گویند. طبق این گزارش، جنبش 
»جهاد اسامی فلسطین« برای نخستین بار در 
جریان این جنگ 2 روزه، سیزدهم ماه میادی 
جاری راکتی را ش��لیک کرد که یک پیشرفت 
نظامی جدید محسوب می شد. این راکت با قطر 
بدنه ۳۳۳ میلیمت��ر و با برد کوتاه 11 کیلومتر 
شهرک صهیونیست نشین »عسقان« را به دقت 

هدف قرار داد. به نوش��ته دب��کا، این راکت ویژه 
هدف قرار دادن آتش بار سامانه »گنبد آهنین« 
است و با دقت باایی که دارد می تواند نیروهای 
زرهی، مقر فرماندهی و اس��تحکامات دفاعی را 
هدف قرار دهد. به نوشته  این وبسایت نزدیک به 
نهادهای امنیتی صهیونیستی، راکت مزبور روی 
خودرو نصب می ش��ود و نیاز به س��کوی پرتاب 
ن��دارد و از این رو می توان آن را از هر منطقه ای 
ش��لیک کرد. دبکا در ادامه تأکید کرد که دلیل 
توقف سریع جنگ، این راکت بود؛ راکتی که 2 
سال پیش به دس��ت جهاد اسامی رسیده بود 
و نیروی هوایی اس��رائیل امکان هدف قرار دادن 
محل شلیک آن را ندارد. بعد از 2 روز تبادل آتش 
و شلیک بیش از ۴00 فروند موشک مقاومت به 
س��مت اراضی اشغالی و تحمیل ۳ کشته و ۸5 
زخمی به صهیونیست ها، کابینه امنیتی این رژیم 
در نهایت به پذیرش توافق آتش بس با گروه های 
مقاومت در غزه رای داد. آتش بسی که پذیرش 
آن از سوی نتانیاهو با اعتراض شدید »آویگدور 
لیبرم��ن« وزی��ر جنگ رژیم اش��غالگر قدس و 
استعفای او همراه و موجب شد کابینه نتانیاهو 

تا مرز فروپاشی پیش رود.

گروهبینالمل�ل: ترامپ بااخره 
ب��ه مناطق آتش س��وزی رفت؛ 
جای��ی که 1۳00 آمریکایی مفقودااثر ش��ده اند و 
جنازه های س��وخته از زیر خاکس��تر های به جای 
مانده از ویاها و خانه ها بیرون کش��یده می ش��ود. 
او در این دیدار نتوانس��ت موج شدید نارضایتی از 
تیم آتش نش��انی و ستاد بحران این کشور را کمی 
آرام کند و حتی محافظان��ش در حالت آماده باش 
کامل قرار داشتند تا حمله ای به وی نشود. ترامپ 
در س��خنرانی خود درب��اره این حادث��ه، وعده داد 
جنگل ها را به ش��یوه بهتری مدیریت کند. ترامپ 
در ای��ن باره گفت: باید اع��ام کنم مقامات دولت، 
وظیفه خود را به صورت شگفت آوری انجام داده اند. 
ما در حال بررس��ی ویرانی های ناشی از این حادثه 
هستیم. خبرنگاران از ترامپ درباره نقش تغییرات 
آب و هوایی در بروز این حادثه سوال کردند اما وی 
از پاسخ دادن به این پرسش طفره رفت و در عوض 
گفت مدیریت نامناسب و ضعیف جنگل های منطقه 
در بروز این فاجعه موثر بوده است. ترامپ همچنین 
اع��ام کرد دولت وی با مقامات ایالت کالیفرنیا در 
خصوص مدیریت جنگل ها همکاری خواهد کرد. 
در همین حال اما در پی آتش س��وزی در 2 ش��هر 

ملبو و کلباس و کمبود کمک رسانی به این مناطق، 
وضعیت همچنان وخیم است. آوارگان کالیفرنیا از 
سکوت محافل خبری و رسانه ها نسبت به مشکات 
ساکنان این مناطق انتقاد کردند و گفتند خبرنگاران 
به مشکل اجاره نش��ینان پس از آتش سوزی اشاره 
نمی کنن��د. یکی از آوارگان گفت: با توجه به اینکه 
خانه های خس��ارت دیده بازس��ازی خواهند ش��د، 
اجاره به��ای ای��ن خانه ها افزای��ش می یابد که این 
امر موجب پیوس��تن ما به صف بی خانمان هاست. 
از سوی دیگر در ش��هر کلباس، پلیس، ورودی به 
مناطق مس��کونی سوخته را مس��دود کرده است 
و غی��ر از افراد دولتی به هیچ ف��ردی اجازه عبور و 
مرور نمی دهد. این مهم نشان می دهد تا چه اندازه 
دول��ت آمریکا از انتش��ار تصاویر جدی��د و حقایق 
پنهان این فاجعه وخیم می هراس��د. جی ارنس، 
س��خنگوی صلیب سرخ آمریکا از 1۳00 نفری که 
ناپدید شده  و تاکنون هیچ اطاعی از آنها در دست 
نیس��ت به رسانه ها خبر می دهد و می گوید: زمانی 
که افراد به محل سکونت خود بازگردند، ما برخی 
امکانات را به صورت بسته بندی شده در اختیار آنها 
قرار می دهیم. ما همچنین وعده های غذای گرم و 

خدمات بهداشت و درمان را به آنها خواهیم داد.

پایانآمریکامقاومت

پازل
هزینه سنگین بن سلمان برای راهبرد آمریکایی در منطقه
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قاب روز
فرانسه - اعتراضات گسترده ضد دولتی در واکنش به افزایش قیمت سوخت

بازار

گزارش

گ�روه اقتص�ادی: کم توجهی دول��ت به روند 
نزول��ی ارزش پول ملی و افزایش سرس��ام آور 
قیمت ها نه تنها داد مردم درآورده اس��ت، بلکه 
موجب شده اقتصاددانان و کارشناسان نیز در 
واکنش به این وضعیت، به بی برنامگی دولت در 
ساماندهی اقتصاد کشور بویژه سهل انگاری در 
ممانعت از کاهش ارزش پول ملی که معیشت 
مردم و اقتصاد را هدف قرار داده اس��ت بشدت 
انتقاد کنند. در این باره اس��تاد دانشگاه عامه 
طباطبایی با بیان اینکه دولت نقش مهمی در 
باا بردن نرخ ارز داش��ت، گفت: صحبت های 
رئیس جمهور مؤید همین موضوع است و نیازی 
نیست که اقتصاددانان درباره کاهش ارزش پول 
ملی اظهارنظر کنند.  ابوالقاس��م حکیمی پور 
در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به این سوال 
ک��ه دلیل کاه��ش ارزش پول ملی چیس��ت 
و چ��ه راهکارهایی برای ب��اا بردن ارزش پول 
ملی می توان اندیشید، گفت: در سیاست های 
اقتصاد آزاد برای چالش هایی مثل تورم و رکود 
که در اقتصاد ما وجود دارد، 2 ابزار به کار گرفته 
می ش��ود. وی افزود: یکی از این ابزارها در این 
اقتصادهای آزاد، سود بانکی )سیاست پولی( و 
دیگری نرخ مالیات )سیاست مالی( است. زمانی 
که دولت فعلی 5 س��ال پیش کار خود را آغاز 

کرد، اف��رادی مثل نیلی و 
نهاوندی��ان سیاس��ت های 
اقتصادی لیبرالیسم را اجرا 
کردن��د، بنابراین در همان 
ش��روع کار ی��ک تف��اوت 
آشکاری با اقتصاد مقاومتی 

پیدا ش��د.  حکیمی پور ادام��ه داد: یعنی عمًا 
دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداش��ت و 
اینکه ش��خص جهانگیری رئیس کمیس��یون 
اقتص��اد مقاومتی بود و جدی��داً نیز اعام کرد 
کاره ای نیس��ت، یک تضاد آش��کار بود. وقتی 
در اقتصاد آزاد این 2 سیاست،  یعنی سیاست 
نرخ سود تسهیات بانکی یا سود بانکی و نرخ 
مالیات عماً با شکست مواجه شود، یعنی وارد 
فش��ارهای اقتصادی زیادی خواهید شد. وی 
ادام��ه داد: یکی از این فش��ارها کاهش ارزش 
پول ملی است، البته برخی کشورها به صورت 
کنترلی برای اینکه ص��ادرات کااهای خود را 
افزایش دهند، به ص��ورت مقطعی ارزش پول 
ملی خود را مثل کشور چین کاهش می دهند. 
وی افزود: در اقتصاد آزاد یا نئولیبرالیس��م که 
نئوکین��زی هم به آن گفته می ش��ود، باز هم 
کنترلی وجود دارد و اینگونه نیست که اقتصاد 
آزاد به صورت لجام گسیخته حرکت کند اما در 
کشور ما وقتی سقوط ارزش ریال رخ می دهد، 
یک مؤلفه اساس��ی آن رش��د نقدینگی بوده 
اس��ت. وی ادامه داد: دولت احمدی نژاد که بر 
سر کار آمد، نقدینگی 70 هزار میلیارد تومان 
بود و وقتی بعد از 8 سال رفت، این رقم از 70 
هزار میلیارد تومان به 430 هزار میلیارد تومان 
رسید اما در طول 5 سال اخیر رشد چند صد 
درصدی داشتیم که در پایان مردادماه و اوایل 
ش��هریور به 1650هزار میلیارد تومان رسید و 
یک رش��د چند صددرصدی پی��دا کرد. وی با 
اش��اره به اینکه آن 2 سیاس��ت اثرات تورمی 
ویرانگری در س��ایر بخش های اقتصاد کش��ور 

می گ��ذارد، اضافه کرد: مورد دیگر این اس��ت 
که نیازی به پاس��خ اقتصاددانان نیست، وقتی 
رئیس جمهور می گوید نرخ ارز را در بازار کنترل 
کنیم، به این نتیجه می رسیم که تغییرات نرخ 
ارز در اختی��ار دولت بوده اس��ت. حکیمی پور 
گف��ت: دولت با تغییرات نرخ ارز قصد داش��ته 
کسری بودجه خود و همچنین نابسامانی هایی 
را که در سیاس��ت های موسسات مالی و پولی 
پیش آمد تا حدی بپوشاند. این استاد دانشگاه 
عامه طباطبایی افزود: این بزرگ ترین خیانتی 
است که دولت می توانست نسبت به مردم خود 
کند، یعنی منافع حزب��ی را بر منافع عمومی 
جامعه ترجیح دادند. این کارش��ناس مس��ائل 
اقتصادی تصریح کرد: من متأس��فم که دولت 
آقای روحانی ب��ا وجود این کاهش ارزش پول 
ملی و این تورم لجام گس��یخته و این کاهش 
رش��د تولید ناخالص ملی، از صحبت کردن با 
مردم دریغ می کند. وی  با اش��اره به س��قوط 
ارزش پول ملی گفت: یاران��ه 45 هزار و 500 
تومانی پس از گذش��ت 9 سال، همین اان بر 
اس��اس تورم حدود 5500 تومان قدرت خرید 
دارد. حکیمی پور در پاسخ به این سؤال که آیا 
در یک سال گذش��ته تغییرات نرخ ارز دست 
دولت بوده اس��ت، گفت: با قاطعیت می گویم 
دولت این تغییرات نرخ ارز 
را ایج��اد کرد تا ع��اوه بر 
جبران کسری بودجه خود، 
به جبران بدهی خود اقدام 
کند. مشهور است که چون 
مؤسسات مالی و پولی 13 
هزار میلیارد تومان تزریق منابع از سوی بانک 
مرکزی داشتند، این کار باعث شد تسهیات 
به بخش های تولی��دی کاهش یابد و این 13 
هزار میلیارد تومان کمکی به مؤسسات مالی 
و پولی بوده که ورشکسته شده بودند، بنابراین 
دولت از این طریق می خواسته با افزایش نرخ 
ارز، آن را جبران کند. وی گفت: صحبت های 
رئیس جمه��ور مؤید همین موضوع اس��ت و 
نیازی نیس��ت که اقتصاددانان درباره کاهش 
ارزش پول ملی اظهارنظر کنند، چرا که وقتی 
رئیس جمهور می گوید اگر ما اراده کنیم نرخ ارز 
را کاهش می دهیم، یعنی تغییرات دست دولت 
است. حکیمی پور در پاسخ به این سؤال که در 
این برهه چه راهکارهایی می توان برای تقویت 
ارزش پولی ملی به کار گرفت، گفت: اول اینکه 
باید سیاس��ت اقتصادی دول��ت، عدالت محور 
باش��د و دوم اینکه برنامه اس��تراتژیک داشته 
باشد، هر چند این 2 برنامه مربوط به سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور است اما متأسفانه 

5 سال است دولت هیچ برنامه ای ندارد.
 وی اف��زود: در برنامه عدالت محور اواً برای 
رش��د نقدینگی باید برنامه داشته باشند، چرا 
که نقدینگی در جهت برنامه ریزی برای تولید 
نیست، چون سودآور نیست، بنابراین این رشد 
نقدینگی به س��مت بازارهای غیرمولد خواهد 
رفت، چرا که س��ودآوری ب��اا و مالیات گریزی 
ه��م دارد. وی ادامه داد: بیکاری در برخی نقاط 
کشور بیش از 45 درصد است و این را می توان 
با نگاهی به تعدیل نی��روی کارکارخانجات به 

وضوح دید.

اقتصاددان و استاد دانشگاه عامه طباطبایی:
دولت با تغییر نرخ ارز، کسری بودجه را می پوشاند

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
دولت از دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی بپرهیزد

صندوق

ارز

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
تأثیر سقوط قیمت ارز بر بازار 6 ماه زمان می برد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجل��س می گوید 6 ماه زم��ان می برد تا تاثیر 
کاهش نرخ ارز بر قیمت سایر کااها را در بازار 
ببینیم. منصور مرادی در گفت وگو با خانه ملت، 
با اش��اره به سقوط قیمت ارز در چند روز اخیر 
اظهار داشت: بعد از اعمال تحریم  های آمریکا در 
13 آبان ماه، بازار را رصد کردیم تا تغییرات نرخ 

ارز برآورد شود، خوشبختانه 
برخاف تص��ورات از تاثیر 
اعم��ال تحریم ها، تغییرات 
قیمت دار روند کاهش��ی 
را ط��ی ک��رده اس��ت. وی 
ادامه داد: کاه��ش نرخ ارز 

تاثیرات محدود بر بازار داش��ته اس��ت که این 
موض��وع ب��ه فرهنگ مردم و مدیریت س��طح 
کان کشوری بازمی گردد، بازاری ها دلیل گران 
کردن اجناس ش��ان را رون��د افزایش نرخ دار 
اع��ام می کردند اما اکنون که نرخ دار کاهش 
یافته اس��ت به بهان��ه آنکه در زم��ان گرانی ها 
جنس  های خود را خریداری کرده  اند دست به 
کاهش قیمت ها نمی زنند. وی درباره تداوم روند 
کاهشی نرخ ارز، بیان داشت: دار در چند روز 
گذش��ته با نرخ 11 هزار و 500 تومان معامله 
ش��ده است، متاسفانه روز شنبه شاهد افزایش 
هزار تومانی قیمت دار و معامله با نرخ 12 هزار 

و600 توم��ان بوده       ایم، برخی تاثیر محدودیت 
تراکن��ش بانک��ی را عامل کاه��ش قیمت ارز 
می دانند. م��رادی عنوان کرد: بای��د دید ورود 
دولت به ب��ازار ارز و دار تا چه اندازه تاثیرگذار 
است و آیا این تاثیر موقت خواهد بود یا دائمی. 
از س��وی دیگر ازم است اعام شود چه میزان 
ارز از س��وی دولت به بازار وارد شده است. این 
نماینده مجلس گفت: انتظار 
می رود روند نظارتی دولت 
بر ب��ازار مداوم باش��د تا در 
بلندمدت شاهد ثبات بازار 
و روند کاهش��ی قیمت ارز 
باش��یم. وی درب��اره تاثیر 
کاه��ش نرخ ارز بر س��ایر کااها بیان داش��ت: 
حداقل 6 ماه زمان ازم اس��ت تا ش��اهد تاثیر 
نرخ دار بر س��ایر کااها باشیم، در ابتدا باید 6 
ماه روند کاهش��ی و ثبیت قیمت دار در بازار 
ادامه پیدا کند تا مردم و بازاری ها از این موضوع 
مطمئن شوند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس اظهار داشت: به عبارتی باید 
اجناس��ی که با نرخ دار قبلی در انبارها وجود 
دارد، فروخت��ه ش��ود و اجناس ب��ا نرخ جدید 
خریداری ش��ود و به بازار بیاید، با این حساب 
6 ماه تا یک س��ال زمان می برد تا قیمت سایر 

اجناس نیز روند کاهشی را طی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مصوب 
ش��ده بود که دولت کوچک شود و بر درآمدهای 
نفت نظارت صورت بگیرد، این در حالی است که 
منابع صندوق توسعه ملی باید صرفاً به تولید بخش 

خصوصی اختصاص پیدا کند 
ولی اان منابع صندوق خوب 
نیست و باید از دست اندازی 
به صندوق توسعه ملی برای 
پروژه های تکراری بپرهیزیم. 
در  ش��افعی  غامحس��ین 

اجاس ماهان��ه اتاق بازرگانی ای��ران گفت: اتاق 
تصمی��م دارد برنامه ه��ای ارائه ش��ده وزرا را بعد 
از انتخ��اب پایش کرده و قول ه��ای آنها را مورد 
بررس��ی قرار دهد و نتایج آن را منتش��ر کند که 
امیدواری��م وزرای جدید به قول های ش��ان عمل 
کنند. وی ادامه داد: در نخستین جلسه وزیر جدید 
صنعت با فعاان اقتصادی مقرر شد محل ثابتی 
در وزارتخانه به اتاق و فعاان اقتصادی اختصاص 
داده ش��ود. ش��افعی تصریح کرد: سال هاست که 
متخصصان و فعاان اقتصادی مشکات کشور را 
بیان می کنند و راهکارهای آن را ارائه می دهند اما 
متاسفانه تا به امروز این روش جواب نداده است. 
ام��روز حجم عظیمی از راه حل ه��ا برای خروج از 
مشکات اقتصادی مطرح شده اما هنوز مشکات 
اساس��ی سر جای خود است. وی تصریح کرد: در 
رسانه ها و همایش ها شاهد مطرح شدن انبوهی از 
مشکات و راه حل های برون رفت از وضعیت فعلی 
هستیم. بهبود فضای کسب و کار، ایجاد شفافیت 
و اصاح نظام بانکی و مالیاتی از جمله راهکارهایی 
است که از سوی کارشناسان مطرح شده است اما 

شاهد حل اساسی مشکات نیستیم. رئیس اتاق 
بازرگانی ایران با اش��اره به اولویت بندی مشکات 
اصلی کشور گفت: اولویت بندی یعنی اینکه باید 
ابتدا قواعد حاکم بر اقتصاد، در بخش دوم قواعد 
حاکم بر اقتص��اد کان و در 
بخش س��وم قواع��د حاکم 
بر اقتص��اد خ��رد را در نظر 
پیش��نهادات  وقتی  بگیریم. 
مختلف را مورد بررسی قرار 
می دهیم متوجه می شویم که 
از حل مش��کات خود به سطح کان رسیده ایم 
در حال��ی که م��ا در قواعد بازی دچار مش��کل 
هس��تیم. ش��افعی گفت: نبود تمرکز در ساختار 
تصمیم گیری اقتصاد و بی توجهی به نظر صاحبان 
عمل، مشکات را بیشتر کرده و عنصر محرک بر 
خلق ثروت غیرتولی��دی قرار گرفته، پس باید به 
قواعد بازی بازگردیم. ش��افعی درباره بودجه 98 
گفت: در کمیته تدوین و بررس��ی بودجه س��ال 
آینده نمایندگان ات��اق در کمیته تدوین حضور 
دارند و انتظار ما این اس��ت ک��ه دولت در بودجه 
سال بعد برنامه های توسعه ای را پیگیری کند نه 
اینکه فقط سیاهه دخل و خرج نوشته باشد، بلکه 
براس��اس منابع درآمدی پایدار هزینه ها مدیریت 
شود. شافعی ادامه داد: مصوب شده بود که دولت 
کوچک شود و بر درآمدهای نفت نظارت صورت 
بگیرد، این در حالی است که منابع صندوق توسعه 
ملی باید صرفاً به تولید بخش خصوصی اختصاص 
پیدا کند ولی اان منابع صندوق خوب نیست و 
باید از دس��ت اندازی به صندوق توسعه ملی برای 

پروژه های تکراری بپرهیزیم.
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تقویم امروز
 

طرح پیشنهاد فروش 
۱۰۰ درصد ریالی نفت در بورس

وزیر نفت گفت: پیشنهاداتی مبنی بر اینکه 
نف��ت در بورس به ص��ورت 100 درصد ریالی 
فروخته ش��ود مطرح شده که این پیشنهاد به 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه 
ارائه می شود و ممکن است این اتفاق رخ دهد. 
بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، با 
اشاره به عرضه نفت خام در بورس، گفت: برای 
فروش نفت خام در بورس در 2 مرحله تا سقف 
یک میلیون بش��که مجوز داده شده بود که در 
بورس ارائه و مقرر شد گزارش جمع بندی ارائه 
آن به ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای 
س��ه گانه برای ادامه کار ارسال شود. وزیر نفت 
گفت: پیشنهاداتی مبنی بر اینکه نفت در بورس 
ب��ه ص��ورت 100 درصد ریالی فروخته ش��ود 
مطرح ش��ده که این پیشنهاد به شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه ارائه می شود 
و ممکن است این اتفاق رخ دهد. عضو کابینه 
دولت دوازده��م با بیان اینک��ه بحث افزایش 
قیمت بنزین در سال 98 مطرح است اما هیچ 
تصمیمی در این زمینه اخذ نشده است، تصریح 
کرد: هرچه در این باره عنوان می ش��ود شایعه 
اس��ت و اگر تصمیمی در این زمینه اخذ شود 

صادقانه به مردم گفته می شود.

تداوم گرانی کااهای اساسی 
دارهای دولتی را به باد می دهد

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی با اش��اره به اختصاص 12میلیارد دار 
برای تامین کااهای اساس��ی گفت: اگر گرانی 
کااهای اساس��ی ادامه یابد اختص��اص ارز به 
نرخ 4200تومان برای تامین کااهای اساسی 
بی معنی اس��ت. محمود ش��کری در گفت وگو 
ب��ا خانه ملت، درب��اره افزایش قیمت کااهای 
اساسی گفت: بعد از افزایش نرخ دار وضعیت 
قیمت گذاری در بازار ب��ا چالش جدی روبه رو 
ش��د اما مقرر شد دولت وضعیت بازار کااهای 
اساسی را ساماندهی کند. این عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی ادامه داد: بر 
اساس اظهارات مس��ؤوان دولتی 12میلیارد 
دار برای تامین کااهای اساسی اختصاص داده 
شده که برای تامین این کااها کفایت می کند. 
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر عنوان می ش��ود 
کااهای اساسی براساس نرخ ارز 4200 تومانی 
به مردم ارائه می شود که این موضوع بیانگر این 
اس��ت اگر کااهای اساسی گران فروخته شود 
در بخش نظارت و تنظیم بازار مش��کل وجود 
دارد. ش��کری در ادامه گفت وگوی خود با خانه 
ملت تصریح کرد: اتخاذ تدابیر موثر برای فروش 
و توزیع مناسب کااهای اساسی کار دشواری 
نیس��ت و نباید قیمت کااهای یادشده توسط 
داان تعیین شود. وی ادامه داد: مردم از بابت 
وضعیت گرانی های موجود در بازار گایه دارند 
و باید قیمت ها تعدیل ش��ود و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و دستگاه های ذی ربط باید بازار 
را مدیریت کنند. شکری یادآور شد: اگر گرانی 
کااهای اساسی ادامه یابد اختصاص ارز به نرخ 
4200 توم��ان برای تامین کااهای اساس��ی 
بی معنی بوده و به نوعی توزیع رانت محسوب 

می شود.

Ŷ  »عزل »امیرکبیر« صدراعظم »ناصرالدین شاه
در پ�ي بدگویي دش�منان داخل�ي و خارجي- 

1230 ش
Ŷ  تولد عالم بزرگ شیعه ش�یخ »آقابزرگ

تهرانی« مؤلف و محقق شهیر- 1293 ق
Ŷ  »وفات آیت  اه شیخ »مهدي مدرس یزدی

فقیه وارسته- 1413 ق
Ŷ  سفر »انور سادات« رئیس جمهور پیشین

مصر به فلسطین اشغالي- 1977م
اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

13600

15100

19450

3970

133

4034

1923

2450

1000

-400

-50

-

2

4

-

-

-

-

11389

202
-

-

-

-

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

67
65/27

-
-

56/83-

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

4000000

4230000

2160000

1200000

680000

50000

-100000

-250000

35000

35000

1622000

382000

510000

122/2  )دار(
14/39  )دار(

-

32000

-10000

-0/2

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

173557/7
8673/7

7626/2

-2/94
-3/37

-3/16

128505/5
342618/5

158005/9

-3/27

-2/33

-2/92

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5822/18بورس استرالیا

-
-
-

25413

21680

2679
-

کام نور

 راوی حدیث ما که] سخنان ما را[ 
 در میان مردم نشر می دهد و آن را 
 در دل شیعیان ما استوار می سازد

از هزار عابد برتر است.
امام صادق)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
3467

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-8/18

شیشه  همدان
صنایع  ریخته گري  ایران  

نورد آلومینیوم  
فرآورده هاي  نسوزآذر 

کارخانجات تولیدي شهید قندي
آسان پرداخت پرشین

سیمان  اصفهان  
قند شیرین  خراسان  

پارس  سرام

1566

2630
2277

2869

14879

6715
91709

6527

5
4/96

4/86
4/74

4/59

4/47

4/3

4/09

4/93

ح . حفاري شمال
ح .  ایران  دارو 
معدني  دماوند

گروه پتروشیمي س. ایرانیان
سیمان  بهبهان  
صنعتي  بهشهر

ذغال سنگ  نگین  طبس
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید 

لعابیران  

1887

824

29843
1643

27391

2725

6347
5699

2449

-7/52

-5

-4/92
-4/9

-4/89

-4/87

-4/86

-4/86

قدرت خرید یارانه 45500 تومانی به 5500 تومان رسیده است


