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رهبر انقاب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:

 کلید حل مشکات 
تکیه بر جوانان مؤمن است
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 اسیردیپلمات ایرانی 
جاسوس آلمانی

 رها

دستگاه های امنیتی مراقب اقدامات مشکوک 
سفیر آلمان در ایران هستند؟

وزیر کشور حکم 
حناچی را صادر کرد

پس از اما و اگرها درباره پاسخ وزارت اطاعات 
به استعام صاحیت شهردار جدید تهران 

روایت دادستان کل کشور از نامه وزیر امور خارجه درباره پولشوییتیترهاي امروز

ظریف: 
مستندی ندارم

تداوم اعتراضات مردمی، دیدارهای ولیعهد سعودی  از الجزایر و موریتانی را به تعویق انداخت

لغو کنفرانس خبری ارباب اره ها در تونس
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ادامه سریال انتقاد رئیس جمهور از دولت خود: بانک مرکزی نمی گذاشت واردات طا آزاد شود

کنایه روحانی به اقتصاددانان بانک مرکزی
  یک اقتصاددان بانک مرکزی در گفت وگو با »وطن امروز«: از آقای روحانی انتظار نداشتیم 

چنین حرفی بزند؛ معلوم نیست چه کسی به ایشان مشاوره داده است

   فرمول هایی که در دانشگاه خوانده اید نیاز به تجدید نظر دارد

 صفحه    15
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حجت ااسام والمس��لمین منتظری گفت: 
وزیر  امور خارجه یک نامه 12 صفحه ای را چند 

روز قبل برای بنده فرس��تادند که یکسری 
بیانات خودش��ان را در آنجا بازتوضیح داده 
بودند، همچنین حاوی مس��ائل دیگری 
بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم 
نبود و در آخر هم اش��اره کردند دلیل و 
مستندی ندارم که بخواهم بفرستم.  نامه 

12 صفح��ه ای آقای وزیر محترم امور خارجه 

در پاس��خ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل 
و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود. دادستان 
کل کش��ور محتوای نامه اخیر وزیر امور 
خارجه در رابطه با اظهارات جنجالی    اش 
درباره ادعای پولشویی گسترده در کشور 
را تشریح کرد. به گزارش »وطن امروز«، 
حجت ااس��ام والمسلمین محمدجعفر 

منتظری گفت محمدجواد ظریف ... 
صفحه 2 را بخوانید

شروین طاهری: یادم نمی آید 
تا ب��ه ح��ال نقدی ب��ر یک 
تئاتر خیابان��ی آن هم از نوع آمات��وری اش خوانده 
باشم اما فکر می کنم نمایش پانتومیم کوتاهی که 
شامگاه دوشنبه گذشته در خیابان »ایاات متحده 
آمریکا« در قلب پایتخت تونس روی صحنه رفت و 
به س��رعت هم در جهان رسانه گل کرد، استحقاق 
نق��دی جانانه دارد. این نمایش را نمی توان به هیچ 
عنوان دلقک بازی پیش پا افتاده یا صرفا یک حرکت 
اعتراضی س��اده به سفر ولیعهد ش��رور سعودی به 

تونس به حساب آورد.
در این نمایش کاراکتر بن سلمان در قامت یک 
دلقک به عنوان نماد ش��رارت بازنمایی شده که در 
یک دست صندوقچه چوبی کوچکی به عنوان نماد 
ثروت و در دس��ت دیگر تصوی��ری از دونالد ترامپ 
دارد. بدین ترتیب دو پشتوانه ای که به واسطه آنها 
در قدرت باقی مانده را به رخ می کشد. بعد در ادامه 
نمای��ش اعضای بدن قربانیان��ش را از کیفی که به 
همراه دارد خارج کرده و نشان می دهد. دلقک هایی 
با ش��کل و ش��مایل اروپایی و آمریکایی شخصیت 
اصل��ی را احاطه کرده و مجیزش را می گویند اما به 
تدریج جنون بن سلمانی باا می گیرد و او با شمشیر 
به جان دور و بری های خودش می افتد و در نهایت 
همان هایی که زیر دستش بودند بر او می شورند و در 
میان تشویق تماشاگران سرنگونش کرده و با همان 

شمشیر کذایی کارش را می سازند.
»حمزه نص��ری« بازیگر آمات��ور نقش ولیعهد 
س��عودی پس از این اجرا گفته ب��ود: »ما به اینجا 
آمدیم تا بگوییم مردم تونس که خودشان به جهان 
انق��اب صادر کرده و برای عدالت، کرامت و حقوق 
بشر مبارزه کرده اند، نمی توانند به جنایتکاری مثل 

بن سلمان خوشامد بگویند«.
آن شب او و دیگر همراهانش، کمدی پانتومیم 
خ��ود را در مقابل هلهله و س��وت و کف جماعتی 
خشمگین اجرا کردند که در اصل برای ابراز انزجار 
از شخصیت تبهکار بن سلمان گرد آمده بودند. این 
فضایی سرش��ار از تناقض اما کام��ا الهام بخش را 
خلق کرد که فقط به خیابان آمریکای شهر تونس 
مح��دود نماند و بافاصله به زبان حال جهان عرب 
و چه بس��ا جامعه جهانی بدل شد؛ به واگویه چند 
میلیارد آدم مث��ل خود ما که بیش از یک ماه هاج 
و واج پای س��ریال جنایی »قتل جمال خاشقجی« 
نشسته اما دم نزده بودند. این بار دست کم کسانی 
مثل »حمزه نصری« و اعضای اتحادیه روزنامه نگاران 
تونس حرف ش��ان را زدند و ژانری را پایه گذاشتند 
که »بن سلمان« را نماد و منشأ شر معرفی می کند. 
اینگونه تونسی ها بار دیگر افکار عمومی جهان عرب 
را نهیب بیداری زدند. آنها در انتخاب محل نمایش 
نیز هوش��یارانه عمل کردند ب��ه طوری که همه به 
این اس��تنباط رسیدند که شر »بن سلمان«  قاعدتا 

از خیابانی به نام ایاات متحده آمریکا برمی خیزد. 
ضمن��ا فراموش نکنیم صحنه نمای��ش خیابانی و 
تجمع ضد سعودی مربوط به آن به ابتکار اتحادیه 
روزنامه ن��گاران تون��س همراه با آن پوس��تر بزرگ 
بن سلماِن اره برقی به دست ملقب به »ابو منشار« 
یا »ارباب اره ها«، درس��ت در ناف تونس بود، یعنی 
جایی که 8 سال پیش، 2 هفته کم، موج انقاب ها بر 
ضد نظام های استبدادی شمال آفریقا و خاورمیانه از 
آن شروع شد. آن انقاب ها هر ماهیتی که داشتند، 
خواه بیداری اسامی یا بهار عربی، به سرنگونی چند 
دیکتاتور کهنه کار مث��ل بن علی در همین تونس، 
حسنی مبارک در مصر، کمی آن طرف تر سرهنگ 
قذافی در لیبی و دورترک صالح در یمن انجامیدند. 
این موج در بحرین و عربستان و ترکیه و الجزایر و 
عراق هم خیزش به پا کرد و س��پس شرق و غرب 
عالم را در قالب جنبش اشغال وال استریت آمریکا و 
جنبش های میدان در انگلیس و فرانسه و اسپانیا و 

ده ها حرکت اعتراضی دیگر درنوردید.
اینکه میراث داران انقاب تونس این بار داشتند 
همنوا با معترض��ان بحرینی، مص��ری، لیبیایی و 
موریتانیایی، بن س��لمان را به عن��وان خودکامه ای 
خطرناک، جنایتکاری بی آبرو و قاتل مردم یمن، لعن 
و نفری��ن می کردند، خود می تواند یک پیش آگهی 
باش��د درب��اره تحوات آت��ی بویژه درباره س��قوط 
قریب الوقوع جایگاهی که آل سعود با پول خود و زور 
اربابان ش��ان در جهان اسام و میان اعراب دست و 

پا کرده بودند.
همی��ن اعتراضات باعث ش��د بن س��لمان روز 
چهارش��نبه در ادامه دوره گردی ب��رای جمع آوری 
آبروی از دست رفته، سفرش به تونس را به شکلی 
نصفه و نیمه انجام ده��د و با توقفی کوتاه و بدون 
جلب توجه رس��انه ای از خانه انقابی ها بگریزد. اما 
آیا خواهد توانست از بختک خاشقجی که به شکلی 

ابدی گریبانش را گرفته است هم فرار کند؟
زوج خاش��قجی- بن س��لمان چنان در متن و 
بطن جنایی ترین اخبار سیاسی در تاریخ رسانه های 
بین الملل��ی قوام گرفت��ه که حت��ی دونالد ترامپ 
سخت سر را هم متوجه اشتباه بزرگش در حمایت از 
ولیعهد سعودی کرده است. او تازه فهمیده که پس 
از انتش��ار گزارش سیا مبنی بر آگاهی بن سلمان از 
برنامه ریزی و اجرای ترور خاش��قجی و حتی دست 
داشتنش در این جنایت، چه گاف بزرگی داده آنجا 
که گفت: »چه او در قتل دس��ت داشته باشد یا نه، 
او نزدیک ترین متحد ماس��ت و دست از حمایتش 
برنمی داریم«. به قول ستون نویس نیویورکر، با چنین 

دوستی، بن سلمان چه نیازی به دشمن دارد؟
ترامپ سه شنبه در مصاحبه  ای مفصل با روزنامه 
واشنگتن پس��ت، برخاف حرف های 10 روز پیش 
خود س��عی کرد ارزیابی»سازمان  اطاعات مرکزی 
آمریکا« درباره نقش بن س��لمان در ترور خاشقجی 

را به طور مطلق انکار نکند و گفت: »شاید او این کار 
را انجام داده و شاید هم انجام نداده ولی خودش آن 
را تکذیب می کند. اطرافیانش هم تکذیب می کنند!« 
ابد پدر تاجدار آلزایمری اش و برادر او خالد که خود 

همدست جنایت شناخته می شود.
مس��تکبران در ط��ول تاریخ هم��واره از ظلم و 
جنایت به عنوان عامل��ی برای مرعوب و در نتیجه 
مبهوت کردن توده های مردم بهره برده اند. دس��ت 
ک��م در 100 س��ال اخیر این روش آب��ا و اجدادی 
آل سعود و حامیان استعماری آمریکایی، انگلیسی 
و اسرائیلی ش��ان بوده تا  س��کته وحش��ت مردم از 
جنایات های باورنکردنی خود را به س��وی سکوتی 
اجتماعی س��وق داده و بدون مخالف جدی و بدون 
مالک الرقاب به حکومت وحشیانه شان ادامه دهند. 

نگاهی به تاریخ معاصر حجاز بیندازید که راهزنان 
کشف شده توسط لورنس عربستان و نوادگان شان 
تا به امروز چند هزار زائر خانه خدا را کشته یا غارت 
کرده اند، چه تعداد خادمان قدیمی حرمین شریفین 
مک��ه و مدینه را از دم تیغ گذرانده اند، چقدر اماکن 
متبرکه مسلمانان - و نه فقط شیعیان - را تخریب 
ک��رده و تا چه میزان جغرافیا و س��اختار جمعیتی 
جزیره العرب و مناطق حاشیه ای آن را دچار تغییر 

کرده اند؟
وجود شر برای بنی بشر همان قدر بدیهی است 
ک��ه وجود خودش، چرا که او فطرتا در نیمه تاریک 
وجود خود دیوی را جسته که هر از چندگاهی سر بر 
می آورد و شری به پا می کند. همه بدمن ها، هیواها 
و تراژدی های اس��اطیری یا خیالی از داستان های 
باستان گرفته تا فیلم های هالیوودی ریشه در شری 
دارند که  زمانی در جایی در عالم واقع چهره نمایانده 
اس��ت. اما از میان جنایت ه��ا، قتل عام ها، تاراج ها و 

حق کشی های بی شماری که در طول تاریخ به ثبت 
رسیده ، معدودی بر سر زبان ها افتاده و به عنوان نماد 
شرارت در میراث تمدن بشری به یادگار باقی مانده 
است. اگر ابلیس و ضحاک ماردوش، »هادس« الهه 
نیستی و هیواهای اساطیری یونان باستان، ساحران 
و موجودات تاریک وسواس و خناس، خون آشامان 
و یأج��وج و مأجوج در قامت کهن میراث داران مقام 
شر با نمادهای س��ینمایی و کارتونی امروزی مثل 
جوکر، س��ائورون، هانیبال لکتر و فرعون مومیایی 
رقابت می کنند، تاریخ واقعی هم تابوهای ش��رارت 
نظی��ر هند جگرخوار، چنگیزخ��ان و آتیا، هیتلر، 
صدام، جفری دامر و داعش��ی ها را به ثبت رسانده 
 اس��ت، به ط��وری که هر زم��ان ی��ادآوری اعمال 
شنیع شان از خال س��ال ها و قرن ها مو به تن مان 

سیخ می کند. به نظر می رس��د »بن سلمان« برای 
ورود به فهرست اشرار تاریخ، کوتاه ترین زمان ممکن 
را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسانده باشد. 
شاید بگویید او در این راه مرهون عصر رسانه است 
اما نباید از حماقت و حقارت کودکانه پس��ر ش��اه 
س��عودی نیز گذش��ت که در کنار وحشی گری آبا 
و اجدادی اش، ش��خصیت ناپایدار او را برای تبدیل 

شدن به مجسمه شرارت تکمیل می کند.
3 س��ال و نی��م پیش وقت��ی روی جلد همین 
روزنامه برای نخستین بار لقب »صدامک« را به پسر 
قدرت طلب اما ناپخته ش��اه جدید سعودی نسبت 
می دادیم، برخی دوستان داخلی، قیاس او با صدام 
ملعون را غیرحرفه ای دانستند، حال آنکه ظرف تنها 
چند روز بازتاب مثبت این عنوان را در توئیت های 
کمپین مجازی آل سعود دیدیم. حامیان او بی توجه 
به لحن تحقیرآمیز واژه »صدامک«، آن را به »صدام 
کوچک« تعبیر کرده و نشانه قدرت نمایی ارباب شان 

فرض می کردند. حاا او در کوتاه ترین زمان ممکن، 
دست نسخه اصلی را در نمایش شرارت بسته است. 
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت 3 سال و نیم پس 
از ما به همان نتیجه رسیده و در تحلیل شخصیتی  
محمد بن سلمان می نویسد: »او پیرو سنت رهبرانی 
اس��ت که از خود اقدامات ماکیاولیس��تی نش��ان 
می دهند تا تصاحب قدرت را در کشورشان تضمین 
کنند اما توفیق شان در امور داخلی حسی اغراق آمیز 
درباره توانایی آنها در امور خارجی حاصل می کند که 
این امر می تواند نتایجی فاجعه بار داشته باشد. صدام 
در تصرف قدرت در عراق عملکردی مقتدر داشت 
اما کشورش را با آغاز 2 جنگی که نمی توانست در 

آن پیروز شود، به تباهی کشاند«.
ام��ا صدام کج��ا در کمتر از 4 س��ال پس از پا 
گذاش��تن به عرصه قدرت، ب��ا نابود کردن حیثیت 
خود و حاکمیت کش��ورش تبدی��ل به منفی ترین 
س��وژه رس��انه ای کل عال��م ش��ده ب��ود؟ آن هم 
ب��دون برخ��ورداری از حداق��ل اقت��دار ممکن در 
سیاستمداری، مملکت داری و نظامی گری و فقط با 
تکیه به حمایت های غرب و جوسازی های متوهمانه 
با مضم��ون اصاحات که هیچ رنگ��ی از حقیقت 
نمی یابد و خروجی اش می شود دستگیری و حبس 
و  ش��کنجه و اخاذی  فله ای از شاهزادگان، مقامات 
کشوری و لش��کری، کارآفرینان و س��رمایه داران، 
منتقدان و کنش��گران اجتماعی و سیاسی و حتی 
نخس��ت وزیر یک کشور دیگر! و البته ربودن و قتل 
چندین شاهزاده ناراضی تا پیش از رو آمدن پرونده 

خاشقجی نگون بخت.
حال نزدیک به 2 ماه است که ما هر روز با ابعاد 
تازه تری از جنایت اسارت، شکنجه، قتل، مثله کردن، 
جابه جایی و معدوم سازی بقایای جسد روزنامه نگار 
تبعیدی عربستانی ش��وکه می شویم. بدیهی است 
که اردوغ��ان و قطب ضد ترامپ در غرب در جهت 
مطام��ع خود در تبدیل این اتفاق به یک رس��وایی 
تمام عیار برای بن سلمان نقش مهمی بازی کرده اند 
اما تازه وقتی جزئیات غائله روشن شد، با این پرسش 
مواجه شدیم که چرا تیم ترور در عملیاتی که قاعدتا 
باید مخفی می مانده، اینقدر بی پروا عمل کرده و این 
همه سرنخ به جا گذاشته است؟ پیشنهاد می کنم 
یک بار هم که ش��ده فیل��م پربازدید تئاتر خیابانی 
گروه تونس��ی را تماش��ا کنید. آنها فقط شخصیت 
جانی بن سلمان را به نمایش نگذاشته اند، بلکه نقطه 
ضعف شخصیتی دیگرش یعنی عقده خودنمایی را 
هم به ما نش��ان می دهند. همان احساس حقارتی 
که او در نخس��تین مصاحبه مطبوعاتی مفصلش 
با اکونومیس��ت ب��دان اعتراف می کن��د و خطاب 
ب��ه روزنامه نگار انگلیس��ی آن را نش��أت گرفته از 
س��رکوب های مادر سختگیرش می داند و بافاصله 
خود را به شکل خودنمایی افراطی روی جلد همان 
شماره اکونومیست نشان می دهد؛ لبخندی بشدت 

تصنعی و ابلهان��ه در میان کاخ��ی زرین که همه 
متفق القولند که انگلیسی های مکار با انتشار آن قصد 
تحقیرش را داشته اند؛ همه جز خودش که شیفته 
خودنمایی است. این عقده گشایی را تقریبا در تمام 
فریم های دید و بازدیدهای بن سلمان کت و شلواری 
در تور آمریکا شاهد بودیم. امروز می دانیم که ولیعهد 
31 س��اله در ماه م��ارس 2018 پس از دک کردن 
ناگهانی ولیعهد قبلی، )محمد بن نایف( و البته حبس 
خانگ��ی مادرش »فهده بنت فاح بن س��لطان« به 
نشانه انتقام از همه آن سختگیری های دورکودکی، 
راهی تور طوانی مدت دور آمریکا شد تا بلکه همه 

عقده های گذشته را به فراموشی بسپارد.
او می خواس��ت ژستی از یک شاه عربی مدرن از 
خود به نمایش بگذارد اما در عوض همان احساس 
حق��ارت همیش��گی اش همچنان در س��فر ینگه 
دنیا همراهی اش می کرد و باعث ش��ده بود در نظر 
افکار عمومی یک هوادار مش��تاق سلفی گرفتن با 
مدیر فیسبوک، بزرگان سیلیکون ولی و چهره های 

هالیوودی جلوه کند.
اینجاس��ت که متوجه می ش��ویم چرا مجنونی 
تش��نه خودنمایی مثل بن س��لمان به یک قربانی 
مهم نظیر جمال خاشقجی نیاز داشت؟ شخصیتی 
که نه تنها همیشه جلوی انظار عمومی بود، بلکه از 
جهات مختلف جایگاهی بس��یار حساس داشت. او 
هم عضوی رس��می از خاندان حاکم بر عربس��تان 
محسوب می شد، هم نماد حلقه کوچک روشنفکران 
منتقد رژیم س��عودی بود، ه��م مغز متفکر جریان 
نوین و استحاله شده اخوان المسلمین مورد حمایت 
مشترک اردوغان و نواستعمارگران آنگلوساکسون 
به ش��مار می آمد، هم رابط سیاس��ی پش��ت پرده 
آن��کارا، لندن و واش��نگتن با ریاض ب��ود، هم تبعه 
آمریکا و هم روزنامه نگار و نویسنده روزنامه مهمی 
مثل واشنگتن پس��ت. حتی اگر سرنوشت محتوم 
این منتقد رژیم جاد س��عودی را همانند چندین 
ش��اهزاده و وابس��ته دیگر که در روز روشن جلوی 
چشم سرویس های اطاعاتی اروپایی و آمریکایی و 
دیده بان های حقوق بشر ربوده و بدون کوچک ترین 
توضیحی غیب شدند بپذیریم، باز هم این سوال به 
ذهن خطور می کند که چرا سر او را اینقدر نمایشی 

بریدند؟ 
چرا ناگهان یک تیم ت��رور عریض و طویل 17 
نف��ره متش��کل از کلیدی ترین نیروه��ای امنیتی 
س��عودی و نزدیکان و مشاوران بن سلمان از ریاض 
و ابوظبی رهسپار استانبول می شوند تا در ساختمان 
کنسولگری شان که به طور قطع تحت سنگین ترین 
ش��نودها و کنترل ه��ای س��رویس های امنیت��ی 
بین المللی است، تمام جزئیات یک سناریوی جنایی 
هالیوودی را با وسواس تمام روی خاشقجی پیاده و 

ضبط  کنند؟ 
ادامه در صفحه 5
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سه شنبه ها وپنجشنبه ها  بخوانید

خب دیگه؛ بچه ها بش�ینید س�رجاتون 

میخوایم جلس�ه رو ش�روع کنیم. اون 

لیس�ت دوفوریتی ها رو بیار ببینم امروز 

کدومشون رو تصویب کنیم.

- بفرمایید، اان بحث اصاح قانون مبارزه با 

کاای قاچاق و معوقات فرهنگیان رو بورسه. 

امروز تو روزنامه یه چیزایی خوندم راجع 

به FATF، اونو بیار تصویب کنیم.

-اون فعا در حد حرفه، محمدجواد اینا هنوز 
نرفتن تو کارش.

بااخره که میرن، بی�ار تصویبش کنیم 

کارا یکم جلو بیفته. داری سنگ اندازی 

می کنیا...خب نمایندگان محترم...نماینده 

محترم با شمام...آقااااا کجا میری؟!

+  آقا اجازه؟ داره خودش و مجلس رو همین 

اان یهویی اس��توری می کن��ه، اینجا نتش 
ضعیفه رفته جلوی در. 

 خب صب�ر می ک�ردFATF رو تصویب 

می کردیم با اون یهویی می  انداخت.

+ جلسه رو ایو میذاره دیگه، بفرمایید اومد.

می کنی�م،  ش�روع  خ�ب 
 FATF مواف�ق  کی�ا 

هستن؟
ـ  چ��ی هس��ت 

حاا؟ 

+  تو جیب جا میشه؟ 

آره! ول�ی جیب�ت ماس�تی می ش�ه؛    
هار هار هار!!

+  حداقل بگید چند حرفیه؟

 چطور نمی دونید FATF چیه؟ اان کل 

دنیا پیوستن بهش، خوبیش هم اینه که 

کسی رأیتون رو نمی بینه، بیاید تصویب 
کنیم بره دیگه.

- رأی ک��ه می دی��م ول��ی خدای��ی بعدش 
شفافیتتون گل نکنه ها.

+  ب��ه خداوند گیاس، اگه رأیامون رو علنی 

کنید، می ریزم تو خیابونا. گفته باشم!

نه بابا؛ شما مشارکت بفرمایید بقیه ش با 
من.

.
.
.
.

دوستان مش�ارکت کنید دیگه؛ ناموسا 

هرک�ی  گذاش�تم  فح�ش 
مشارکت نکنه!

ه�م   ...  €
خودتی!

فرشته موسوی

زهرا صفری

آقازاده
 زاپاس

رئیسمون سرش یه ریزه طاسه

هیکلشم بگی نگی قناسه

طرفدار سادگیه ولی خب!
سوار یه ماشین باکاسه

پول کسی رو رد نمیکنه چون

دلش رئوف و نازک و حساسه

تو همه جا دوستای خوبی داره

که جیباشون با جیب هم مماسه

به هم که می رسن میگن چه خوبه

که کار خیرمون با هم جناسه

بی عیب و ایراد و تمیزه کارش

بس که به پاکی، طفلکی وسواسه

می شناسه از سه فرسخی دزدا رو

خودش تو این مساله کارشناسه

وعده وعید میده و یادش میره

از خستگی یه خرده بی حواسه

آقا که نه، یه کمی آقازاده س

ژنش زیادی خوب و آس و خاصه

صاحب منصبه با مدرک سیکل

استاد تضمینی اختاسه

با یه عزیز اونوری همیشه

در حال رایزنی و در تماسه

تا کم نیاره توی شهر غربت

دارای چار پنج تا جیب زاپاسه

اوکی شده بلیتش و مقصدش

تورنتو یا پاریس یا اس وگاسه

به  گزارش  پایگاه خبری کورنا به نقل از: 

هیچ جا خونه خود آدم نمیشه، یکی از عوامل 

فروش ملک به چندین نفر، نبود بستر برای 

ارائه ظرفیت های هنری مشاورین اماک  را 

می توان نام برد. عاوه بر افزایش آمار ازدواج و 

به تبع آن برگشت به عقب که هر پنج زوج در 

یک خانه زندگی می کردند، کمبود خانه هایی 

که دستشویی و حمامشان در یک فضای دو 

در دو به صورت تو در تو اس��ت و دست خط 

نستعلیق نیمه شکسته مشاورین اماک باعث 

شده است هر فرد با ارائه هنر خود یک خانه 

را برای چندین نفر معامله کند و عما دیگر 

هیچ وقت آن خانه بی صاحاب نباشد حتی در 
زمان عصبانیت.

گفته می ش��ود مس��ووان در پی جبران 

نب��ود فضایی ب��رای عرضه هنر مش��اورین 

ام��اک، کمک به  افرادی ک��ه اماک را در 

جیب بغلش��ان احتکار می کنند، خدشه دار 

نش��دن اعتماد مردم عادی ب��ه قولنامه های 

دس��ت نویس و ب��ه نوع��ی، دادن هدیه به 

صاح��ب خانه هایی که لذت اجاره بهای زیاد 

از مس��تاجر را  در س��ال ن��ودم زندگی خود 

نچش��یده اند، از ایجاد س��امانه ملی اماک و 

مستغات خبردادند. این سامانه مدت هاست 

در کشورهای دیگر که به صورت بی شرمانه ای 

همه این مسائل کنترل می شود، فعال است. 

ام��ا اینجا که نمی ش��ود، خجالت هم خوب 
چیزی هست واا.

بازگشایی  شاید در سال های آتی ش��اهد 

گالری های متعدد از قولنامه با دست خط های 

متفاوت اما زیبا باشیم، گفتم شاید!

نرگس داشادیان 

کارلوس لتوف

در حاشیه برخورد شدید پلیس با تجمع فرانسویان معترض

به دنب�ال درگیری ه�ای پیش آم�ده بین 

م�ردم معترض و نیروهای پلیس فرانس�ه، 

ش�ورای حقوق بش�ر س�ازمان ملل، یکی 

از گزارش�گران وی�ژه خود را ب�رای تهیه 

گزارش به پاریس اعزام کرد. این ش�ورا به 

آن گزارش�گر ویژه تاکید کرد که گزارشت 

نباید کمتر از 750 کلمه باشد و برای اینکه 

احیانا اش�تباهی پیش نیاید به حروف هم 

نوش�ت هفتصد و پنجاه کلمه و امضا کرد. 

پس مدیونی�د اگر فکر کنید تعداد کلمات 

این متن ب�ه توصیه س�ردبیر راه راه ربط 

دارد بلکه همه اش زیر سر همان شورای 

حقوق بش�ر اس�ت. در ادامه ب�ا هم به 

مطالع�ه بخش های�ی از این گ�زارش ویژه 
می پردازیم.

1. بر اس��اس تحقیقات میدانی به عمل آمده در 

مورد ماهیت اعتراض کنندگان، مش��خص شد 

که آنه��ا اصا معترض واقعی نیس��تند. منظور 

از واقع��ی نبودن این نیس��ت که آنه��ا فیک یا 

های کپی هستند بلکه اصا معترض نیستند. این 

افراد تروریست هستند. شاید سوال شود بر چه 

اساسی این سخن را می گویم؟ با توجه به اینکه 

این گروه به گرانی سوخت و مالیات وضع شده بر 

آن اعتراض دارند باید ریشه این تظاهرات را در 

کاربرد سوخت ارزان دنبال کنیم. آیا 

با وج��ود این همه خودروی برقی، 

کم مصرف و حتی بی مصرف، این 

حج��م از اعتراضات عجیب 
آمار  نیس��ت؟ طبق 

تمام  موجود، 

خودروهایی که در گذش��ته توسط تروریست ها 

بمب گذاری ش��ده اند بنزین س��وز بوده اند مگر 

آنهای��ی ک��ه دوگان��ه دس��تی، LPG، برقی یا 

س��وخت نوع دیگ��ر داش��ته اند. اص��ا همین 

هواپیماهایی که در 11 س��تامبر استفاده شد با 

آب که پرواز نمی کردند، سوخت داشتند دیگر. 

2. ب��ا اینکه بیش��تر تظاهرکنن��دگان را همین 

شاهرخ بایرامی

یک جلسه نمادین غیرواقعی غیرعلنی

فحش گذاشتم

طوبي عظیمي نژاد

تروریس��ت های ذک��ر ش��ده در م��ورد یک 

تش��کیل می دادند ولی بودند تعداد قلیلی از 

اف��راد فریب خورده که تعدادش��ان به زحمت 

ب��ه 300 هزار نفر می رس��ید. همانطور که در 

عکس های ارس��الی مش��اهده کردید بعضا به 

صورت اتفاقی تجهیزات پلیس با مردم برخورد 

کرد که خس��ارات وارده اص��ا به اندازه ای که 

در عکس ه��ا دیده می ش��ود نب��ود، غیر از دو 

نف��ر از فریب خورده ها که خس��ارات وارده به 

آنها اندازه همان چی��زی بود که در عکس ها 

مشاهده می شود و مردند. 600 زخمی و 120 

بازداش��تی هم در پی اعتراضات، به وجود آمد 

که چیز مهمی نبود و بیشترشان سیاه پوست، 

مس��لمان یا زنان بودند. جالب اس��ت 

بدانی��د فرانس��وی ها یک 

لمث��ل  ب ا ضر
دارند 

»ا  می گوی��د:  ک��ه 

پوتغه ِدس تو پاغه، خاک 

بر س��ر ماقه« که به معنای 

»چوب پلیس گل اس��ت، هر که 

نخورد خل اس��ت« است و از همین 

رو آنها خیلی با اش��تیاق به سمت باتوم 
می روند. 

3. با توجه به اینکه تظاهرات کاری پرتحرک و 

پر جنب و جوش است، طبیعی است افرادی 

که در آن شرکت می کنند، عرق می کنند و بو 

می گیرند ب��ه همین دلیل تعدادی از خیرین 

ش��هر پاریس با لباس مب��دِل پلیس در بین 

مردم حاضر می شوند و با اسپری نمودن عطر 

و ادکلن های اصل فرانسوی و سس کچاپ)!( 

به س��ر و صورت معترضین باعث عطرآگین 

ش��دن فضا می گردند و اصا ش��انزه لیزه در 

مواقع اعتصاب و اعتراض عطر و بویی غریب 

دارد. در برخ��ی موارد ن��ادر خیرین، ادکلن و 

سس را به چشم معترضین اسپری می کنند 

که طبیعتا با قدری س��وزش و اش��ک همراه 

است که با دوتا بخیه و چند ساعت شستشو 

در زندان برطرف می شود.

4. در پ��ی این حادثه اقش��ار مختلف جامعه 

حمایت خود را از نیروهای پلیس نشان دادند 

که از بین آنها می توان به جامعه روشنفکری و 

عنتکتوئل ها اشاره کرد. آنها با انتشار بیانیه ای 

ضمن درخواس��ت از مکرون ب��رای پیگیری 

مجدد وضعیت معترضین اغتشاشات 

تهران، خواستار تزریق خون 

بازداشت ش��دگان  به  آلوده 

اعتراضات پاریس ش��دند تا 

نسلش��ان منقرض ش��ود. این 

پیشنهاد با استقبال فراوان لوران 

فابیوس وزیر اس��بق خارجه فرانسه 
روبه رو شد. 

5. به دلیل طوانی شدن تظاهرات نیروهای 

پلیس پاریس در شیفت های متوالی به صورت 

آماده باش قرار دارن��د و طفلی ها اصا خواب 

درس��ت و حس��ابی ندارند. این شرایط کاری 

نقض آشکار حقوق بشر است و باید به سرعت 

به آن رسیدگی شود. در همین راستا پیشنهاد 

می ش��ود برج ایفل برای چند ساعت صدای 

باتوم دربیاورد تا خستگی اینها در برود.  

    در پایان خاطرنش��ان می شود چون نقض 

حقوق بش��ر زیادی در این اعتراضات صورت 

نگرفته بود، تنظیم گ��زارش 750 کلمه ای از 

آن واقعا س��تم بود. ب��ه همین دلیل در پایان 

گزارش درخواس��ت مرخصی خ��ود را تقدیم 

می کنم ت��ا در صورت موافقت دو هفته ای در 

پاریس بمانم و بعد از سرکوب معترضین کمی 

در شهر اس��تراحت کنم. قول می دهم بعد از 

مرخصی یک سفر به خاورمیانه بروم و دو روزه 

برای تان یک گزارش سه جلدی از نقض حقوق 
بشر بنویسم. 

برو کنارحقوق 
 بشری نشی!

■ 
سیدمحمدجواد طاهری

از وقتی به دنیا آمدم می دانس��تم آدم مهمی 

می شوم. ولی نمی دانستم به خاطر استعداد بی 

ادبی ام بود یا به خاطر قیافه یا به خاطر تنبل 

بودنم یا رشته درسی ام. اما هرچه بود آینده ام 

روشن بود. در دبستان نه ریاضی دوست داشتم 

نه علوم، نه ادبیات، نه جغرافی، نه زبان. اصا 

درس دوست نداش��تم. اما از کار کردن بهتر 

بود. دبستان و راهنمایی را گذراندم. دبیرستان 

را کمی جدی گرفتم ولی چون از پایه چیزی 

یاد نداشتم به جایی نرسیدم. دوستانم دانشگاه 

دولتی قبول شدند و من دانشگاه غیرانتفاعی. 

اما مهم نبود. بعد از یک مدت پدرم گفت اگر 

دوس��ت داری به فکر کار باش. من هم دیدم 

دوس��ت دارم. به فک��ر کار باش��یدم. در حد 

فکر باقی ماند تا لیس��انس گرفتم. لیس��انس 

»مهندسی زمین های کشاورزی بی حاصل«. 

از طریق دوس��تم که کار دولتی داش��ت وارد 

سازمان دولتی شدم. مسؤول هماهنگی امور 

مرتبط با غیرمرتبط. یه میز هم داشتم. از کار 

در زمین های کشاوری بی حاصل هم سخت تر 

بود، چون باید دائم پشت میز می نشستم اما 

عادت کردم. دوستم معاون سازمان شد. قرار 

شد من هم ترقی کنم اما به شرط مدرک فوق 

لیسانس.  فوق لیسانس مهندسی آبهای باران، 

قب��ل از بارش را؛ در یک دانش��گاه کم خرج و 

کم زحمت گرفتم و مشاور دوستم شدم. بعد 

از انتخابات، دوس��تم وزیر شد. منم معاونش. 

ای��ن بار ع��اوه بر ات��اق و میز، منش��ی هم 

برایم گذاشتند. خداراشکر راضی ام. شنیده ام 

مهندس کم است اما به نظرم با کار در سازمان 

دولتی بیشتر می ش��ود به مردم خدمت کرد. 

امیدوارم دوستم رئیس جمهور شود. شنیده ام 

خدمت در س��مت معاونت رئیس جمهوری 

خیلی ارزش بیش��تری دارد. حتی خدمتکار 
جدا هم دارد.

فاطمه جواهری

من هم باشیدم!

یک نماینده پیگی�ر: از تمام نمایندگان 

مجلس پرسیدم، خواس��ته همه شان برای 

گرامیداشت روز مجلس، رفع حصر بود.

یک نماینده گردن و دس�ت شکسته: 

م��ن با همین گ��ردن شکس��ته خودمو به 

مجلس رس��وندم تا به نمایندگی از اون ها 

در مراسم ناهار روز مجلس شرکت کنم.

ی�ک نماین�ده بع�د از بیس�ت دقیقه 
سکوت: نظری ندارم.

ی�ک نماینده طفلک�ی: من ب��رای روز 

مجلس یه شعر آماده کردم... ای نماینده...

صدای حضار: احسنت احسنت

آقایون خواهش می کنم گوش کنید... ای 
نماینده...

صدای حضار: احسنت احسنت

آقایون خواهش کردم احس��نت نگید... ای 
نماینده...

صدای حضار: به به، به به
اصا من قهرم...

یک نماینده باس�واد: ای کاش برای روز 

مجلس یه تور یه روزه بازدید از موزه لوبر... 

اور... لورررر... اندیور... اصا ولش کن.

یک نماینده تازه گوش�ی خریده: شما 

فعا بیا یه سلفی بگیریم من بذارم پیجم...

یک نماینده پر فالوئر: س��ال پیش برای 

پیجم جشن تولد دو سالگی گرفتم، امسال 

همزم��ان ب��ا روز مجلس میخوام جش��ن 

گودبای پوشکش��و بگی��رم. پیجم خودش 

دیگه دستشوییشو میگه!

ی�ک نماینده  مش�غول: ای بابا اان چه 

وق��ت مصاحبه گرفت��ن بود. ای��ن مرحله 

ب��ازی رو تموم می کردم قف��ل مرحله بعد 

باز می شد، حواسمو پرت کردی همه چی 

خراب شد. آقا اینو بندازین بیرون...

محمد رضا رضایی

اصا من قهرم

حاا چی بپوشم؟!
 ترام��پ پس از امضای تحریم ه��ا زمزمه کنان گفت هر چه 

خاک عالم است تو سر من یکی!

کاری که ایران با بس��تن تنگه هرمز می خواست انجام بدهد 

و ما را تحت فشار قرار بدهد من با دست خودم انجام دادم. 

اگر نفت نفروشد چه کنیم!؟

ناگه��ان ش��یطان درونش یک پ��س گردنی و ی��ک ضربه 

ابدولیوچاگ��ی نث��ارش  کرد و گفت نگرانی ن��دارد، من که 
هنوز نمرده ام!

ترامپ که پخش زمین شده بود از جا بلند شد و گفت خوب 

شد اینجا بودی. بگو ببینم چه کنم؟

ش��یطان درون��ش گفت: من 

که همیش��ه با ت��وام!  یا 

نمی دانم  من��ی؟!  با  تو 

مهم هم نیست این را 
گوش کن:

 چاره کار تو فقط یک 
چیز است.

اینکه 8-7 کش��ور را 

ایران  از  تا  بفرس��تی 

نف��ت بخرن��د، بع��د 

بزنی توی سرش��ان و 

نفت ش��ان را  از چنگ 

شان در بیاوری. هند را 
دست کم نگیری با!

ترامپ در فکر فرو رفت. خواس��ت دس��تی به 

سبیل هایش بکشد که یادش آمد سبیل ندارد 

پس دستی به گوش هایش کشید. گوش هایش شبیه گوش 
ااغ شده بود. 

ب��ا خود فکر کرد ک��ه این بهترین کار اس��ت هیچکس هم 

نمی فهمد که چه نقشه ای کشیده ام؛ از طرفی قیمت ها را 

هم پایین می آورم که ضرر نکنم.

ش��یطان درونش که انگش��ت به دهان مانده بود، گفت: فقط 

مواظب باش کس��ی  از نقشه ِس��ری ات خبردار نشود. استاد 
اعظم!

ترامپ بلند بلند خنده شیطنت آمیزی کرد. 

طوری که ش��یطان درونش ترسید و گفت خیر نبینی چه 

طرز خندیدن اس��ت زهره ترک ش��دم. من باید پیش تو 

لنگ بندازم خیر ندیده!

دونالد که دیگر کار را تمام ش��ده میدید رفت و پشت میز 

نشست مشغول چک کردن توئیت هایش شد

ایرانی ها زیر توئیت او که خط و نشان کشیده بود کامنت 

گذاشته بودند...

رامین 13: داداش! کارت معافیت هم به اون 8 کشور بده 

که بعدا اضافه خدمت نخورن

دوبی  میش��ه  پ��ری_7:  

رو هم مع��اف کنی اخه 

فراریه.  س��رباز  داداشم 

معافش  آمری��کا  اگ��ر 

کنه هیچکس نمیتونه 

ببرش سربازی

وای  ش��ها_مها: 

شد؟  ش��روع  تحریم 

ح��اا من لب��اس چی 
بپوشم؟

نف��ت   :Kamran  

میخوایم چکار؟! خودتو عشقه 
شتتتتر:(((

Ramin: ببین اگه راه دستت هست اون وسط مسط های  

لیس��تت باش��گاه تن آرا رو هم بذار. میخوام مربی بفهمه 

اخراج من الکی نیست

 Azade: پوش��اک اصل آمریکایی، الگوبرداری ش��ده از 

مدل لباس ایوانکا فقط 34 تومن

 مهتاب1370: ه��ی تحریم می کنم تحری��م میکنم آخه 

اسکل همه جا گازکشی شده، نفت و می خوایم چکار. گاز 

رو تحریم کن ایششش!

َرفته  گر مملکت روی ویبره

لغو گردیده ایم بالَمره

هنر لیست های تَکرار است؟

نه خدایی بگو تو یک ذره

طفلتان را ترامپ لمبانده؟

تازه برجام دو و سه مانده

نقشه  تازه چیست اف اف تف 

دستتان رو شده پدرخوانده

 هرچه رشتند لیت و پیت کنید

نطقتان را ولی اِدیت کنید

بنشینید توی رأس امور

جای هر امر، ریتوئیت کنید

گر شده هرچه هست و نیست گران

گر رسیده به این حوالی جان)بیت تصویری!(

باز هستیم بر سر پیمان

اتصالی نکرده ول کن مان

خنک آنکس که در تمام فصول

هم ز اصاح خورده هم ز اصول

چاره ای نیست، نوش جان، باری

کلنا راع و کلکم مسؤول

قبل هر وعده، ااقل دو سه بار

وعده منظور شام یا ناهار

محض کوری چشم منتقدان

دست و روِت بشور با گلنار

زهرا فرقانی

دست و روشویی 
با صابون

نظرات نمایندگان به مناسبت روز مجلس

موزه قولنامه

پس کجا مانده ای ای دولت خواب آلوده

حال ملت شده با رنج و عذاب آلوده

آب خوش ازگلوی ما نرود پایین تا 

دورمان هست وزیران حساب آلوده

جگر ما به سر منقل فقر است ولی

 یقه غیر همیشه است کباب آلوده

به رباخواری این قوم چه ربطی دارد

که هوا گشته از اوضاع حجاب آلوده

و برایش چه مهم است؟ که در خوزستان

هست وضعیت اکسیژن و آب آلوده

کله پا می شود آن کس که به ظلمش بشود

دفترش بیشتر از حدنصاب آلوده

حد نصاب 
آلودگی

نصف باقیمانده به اضافه یک
علی بهمنی

جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس، در دیدار وزیر امور خارجه 

ایران، تهدید کرد. وی با یادآوری قحطی سراس��ری ایران و 

کش��تار 11-10 میلیون ایرانی در خال جنگ جهانی اول 

با دسیس��ه انگلیس یادآوری کرد اگر ایران اقداماتی که از او 

می خواهیم را انجام ندهد ممکن است دوباره نصف جمعیت 

خود را کاما اتفاقی و بدون برنامه خاصی از س��وی کسی از 

دست بدهد و ما خیرخواه شما هستیم.

در همین رابطه، عده ای از فعاان رسانه ای از جمله گربه نره 

و روباه مکار با حضور در س��فارت انگلیس خواستار برگزاری 

کاس های آموزش خیرخواهی از سوی سفارت فخیمه ملکه 

بری تا نیای کبیر شدند. در همین راستا گفتنی است جمعی 

دیگر ش��امل تعدادی از دلسوزان حقوق بشر در ایراِن ساکن 

غرب با نوش��تن نامه جدیدی ضم��ن تایید گفته های وزیر 

انگلیس خواستار تحریم بیشتر ایران برای برقراری حقوق بشر 

در ایران ش��دند. آنها در پایان ضم��ن اظهار امیدواری موفق 

ش��دن انگلیس در پروژه احقاق حقوق ایرانیان و تکرار اتفاق 

سال 1296 تاکید کردند با نصف شدن جمعیت 80 میلیونی 

ایرانیان هم حقوق بش��ر با دز بیش��تری به نصف باقیمانده 

می رس��د و هم نصف باقیمانده دیگر خیال مخالفت با غرب 

و جلوگیری از پیاده شدن حقوق بشر به سرشان نمی زند!

درباره تهدید ملت ایران توسط وزیر خارجه انگلیس

الف( رأی دادن به لیست ممنوع

به( رأی دادن به لیست مطلقاً ممنوع

جیم( کی گفته ما به لیست رأی دادیم

دال( هنوز سه سال مونده

الف( عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت

به( عملکرد وزارت راه و شهرسازی

جیم( عملکرد وزارت امور  اقتصادی و دارایی
الف( آمریکا محکوم به زوال استدال( هرسه

به( آمریکا محکوم به زوال است

جیم( آمریکا محکوم به زوال است

دال( آمریکا محکوم به زوال است

الف( پله های وزارت راه

به( پله های شهرداری تهران
جیم( جواب الف و به

دال( پله های دفتر ازدواج

امتحان آیین نامه 
با مداد بنفش کمرنگ پاسخ صحیح را دهید!

برگی از خاطرات یک مسؤول دولتی

عالیه رجبی

چرا سوژه خاشقجی گریبان سعودی را در رسانه های جهان رها نمی کند؟ 

بختک ابدی بن سلمان



افتخارمیکنمبسیجیام
یک��ی از مراجع تقلید گفت: 
بس��یجیان در هر عرصه ای 
ب��رای کمک به مردم و نظام 
اس��امی پیش��گام هستند؛ 
افتخ��ار من بس��یجی بودن 
اس��ت و من یک بسیجی هس��تم. به گزارش 
فارس، آیت اه العظمی حس��ین نوری همدانی 
ظهر دیروز در دیدار رئیس س��ازمان بس��یج 
مس��تضعفین با اش��اره به ویژگی های بسیج 
اظهار کرد: بس��یج یک شجره طیبه است که 
ثمرات زیادی داشت و این نهاد به واسطه فکر 
و اق��دام امام خمینی)ره( ایجاد ش��د. آیت اه 
نوری همدانی نقش بس��یج را تنه��ا مقابله با 
دشمن ندانس��ت و تصریح کرد: سابقه بسیج 
در دوران دفاع مقدس درخش��ان بوده و امروز 
بس��یج در عرصه ه��ای سیاس��ی و فرهنگی 
تاثیرگذار است. وی ادامه داد: بسیج به هزاران 
گروه جهادی در کشور کمک می کند که این 
کاری تاثیرگذار اس��ت. مستضعفان جهان به 
کش��ورمان چشم دوخته اند تا آنها را از سلطه 
مستکبران نجات دهد. این مرجع تقلید با بیان 
اینکه افتخار من بس��یجی بودن اس��ت و من 
یک بسیجی هس��تم، افزود: بسیجیان در هر 
عرصه ای برای کمک به مردم و نظام اسامی 
پیشگام هس��تند. آیت اه نوری همدانی حفظ 
دس��تاوردهای انقاب اس��امی را از وظایف 
بس��یج دانست و تصریح کرد: باید برای حفظ 
ارزش های اس��امی در جامع��ه تاش کنیم، 
چرا که دش��من به دنبال سس��ت کردن این 

ارزش هاست.

بیتوجهیدولتبهمصوبات
شورایعالیانقابفرهنگی

عض��و ش��ورای عال��ی انقاب 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  فرهنگ��ی 
بی توجهی هایی که به مصوبات  
این شورا می شود، گفت: اینها 
قراردادهای خارجی که با عقاید 
و مناف��ع ما در تضاد اس��ت را امضا می کنند و در 
مقابل، مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی را اباغ 
نمی کنند. به گزارش فارس، حسن رحیم پورازغدی 
در ویژه برنامه سالروز تشکیل بسیج مستضعفین که 
به همت بسیج دانش��جویی دانشگاه آزاد اسامی 
واحد علوم و تحقیقات و با موضوع »چهل س��ال؛ 
چه گذش��ت« برگزار ش��د، گفت: برخی به غرب، 
نگاه منفعانه دارن��د و فکر می کنند اگر دنباله رو 
غرب ش��وند، پیش��رفت می کنند؛ در صورتی که 
اشتباه اس��ت. این تفکر را در اواخر دوران قاجار و 
دوران پهلوی به صورت شدید دیده     ایم که نتیجه 
آنها نیز مش��خص است. البته در دوران جمهوری 
اس��امی هم این تفک��ر را در برخی مس��ؤوان 
می بینیم. وی با اش��اره به مشکاتی که در حوزه 
دولت  س��ازی و نظام سازی وجود دارد، تاکید کرد: 
یکی از مشکات این است که قوانین قانون نویسان 
در بس��یاری از مواقع ارتباطی با اسناد باادستی 
ندارد و آن حلقه ای که اسناد باادستی را به اسناد 
پایین دس��تی وصل می کند، گم شده است. ما در 
بحث قوانین و لوایح اجرایی، مشکاتی داریم چرا 
که بین خود این قوانین و لوایح اختاف اس��ت و 
از طرف دیگر بین آن قوانین و اس��ناد باادستی 
ارتباطی وجود ندارد. وی با اشاره به بی توجهی هایی 
ک��ه به مصوبات  ش��ورای عالی انق��اب فرهنگی 
می شود، گفت: کنوانسیون اسامی حقوق کودک 
نوشته شده و حتی س��ال گذشته هم در شورای 
عالی انقاب فرهنگی تصویب شد اما رئیس جمهور 
آن را امض��ا و اب��اغ نمی کن��د که ای��ن عمل او 
برخاف قانون اس��ت. دولت کنوانسیون اسامی 
حقوق کودک را که خودمان تنظیم کرده     ایم اباغ 
نمی کند اما کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل 

را اباغ و اجرا می کند.

پیشنهادایجادتوافقنامهدریایی
بینایرانوپاکستان

در دی��دار مع��اون هماهنگ کنن��ده ارتش 
جمهوری اسامی ایران با فرمانده نیروی دریایی 
پاکستان، پیشنهاد ایجاد توافقنامه دریایی بین 
2 کشور ایران و پاکس��تان ارائه شد. به گزارش 
فارس، دریادار حبیب اه سیاری که به پاکستان 
سفر کرده است، در حاشیه دهمین نمایشگاه و 
سمینار دفاعی پاکستان با دریاساار ظفر محمود 
عباسی، فرمانده نیروی دریایی این کشور دیدار و 
گفت وگو کرد. دریادار سیاری در این دیدار گفت: 
جمهوری اسامی ایران و پاکستان به عنوان 2 
کشور دوس��ت، برادر و همسایه اجازه هیچ گونه 
دخالت و تفرقه افکنی را به بیگانگان نمی دهند.

دریاساار ظفر محمود عباسی نیز ضمن تقدیر از 
مواضع دریادار سیاری، پیشنهاد ایجاد توافقنامه 
دریایی بین 2 کشور ایران و پاکستان را ارائه کرد.

در این دیدار، طرفین بر همکاری مش��ترک در 
عرصه تبادل آموزشی، اعزام متقابل ناوگروه ها، 
برق��راری امنیت دریایی و مقابله ب��ا ناامنی در 
دریا، تبادل اطاعات، تمرینات مشترک نظامی، 
همکاری در خلیج عدن و اقیانوس هند، تبادل 
دانش��جو و اس��تاد، همکاری های فنی و تبادل 

تجربیات نظامی و دفاعی تاکید کردند.

گروه سیاس�ی: حض��رت آیت اه العظمی خامنه ای 
رهبر حکی��م انقاب اس��امی ظهر روز گذش��ته 
)چهارشنبه( در دیدار فرماندهان و مسؤوان نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران، تکیه بر نیروی 
انسانی جوان، مؤمن و پرانگیزه را کلید حل مشکات 
در همه  بخش های کش��ور از جمله نیروهای مسلح 
دانس��تند و با تأکید بر ل��زوم کار مضاعف و افزایش 
آمادگی ه��ا، خاطرنش��ان کردند: هرچ��ه می توانید 
توانایی ه��ا و آمادگی های خ��ود را افزایش دهید تا 
دش��منان ایران حتی جرأت تهدید این ملت بزرگ 

را نداشته باشند.
به گزارش »وطن امروز« به نقل از پایگاه اطاع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، در این دیدار که به مناسبت 
۷ آذر روز نیروی دریایی برگزار شد، فرمانده کل قوا با 
اشاره به صف آرایی جبهه ای وسیع از دشمنان و رقبا 
در مقابل جمهوری اسامی، گفتند: وجود این واقعیت 
در کنار ضرورت جبران عقب ماندگی ها، نشان دهنده  
لزوم کار مضاعف و فوق العاده در همه  بخش های نظام 
از جمله در نیروی دریایی است. ایشان پیشرفت های 

ارتش  بویژه نیروی دریایی از ابتدای انقاب اسامی تا 
به امروز را عظیم و شگفت آور خواندند و افزودند: نسل 
کنونی نیروی دریایی به ابتکار و توانایی های خود عمیقاً 

ایمان دارد و تحقق پدیده هایی همچون الحاق ناوشکن 
سهند و زیردریایی های فاتح و غدیر به ناوگان دریایی، 
بش��ارت دهنده  امکان پیش��رفت های روزافزون است. 

حضرت آیت اه خامن��ه ای افزایش آمادگی نیروهای 
مسلح را موجب بازدارندگی و ترس دشمنان دانستند 
و گفتند: جمهوری اسامی قصد آغاز جنگ با کسی را 
ندارد اما باید آن چنان توانایی های خود را افزایش دهید 
تا دش��من نه تنها از حمله به ایران بیمناک و هراسان 
باشد، بلکه به برکت همبستگی، اقتدار و حضور مؤثر 
نیروهای مسلح در میدان، سایه  تهدید نیز از سر ملت 

ایران دور شود. 
پیش از س��خنان فرمان��ده کل قوا، امی��ر دریادار 
خان��زادی فرمانده نی��روی دریای��ی ارتش جمهوری 
اس��امی ایران در گزارش��ی با اش��اره به آماده سازی 
ناوش��کن س��هند، احیای ناوش��کن دماوند و ساخت 
زیردریایی فاتح به دس��ت جوانان و متخصصان نداجا 
و صنع��ت، گفت: نیروی دریایی ارتش تاش می کند 
ضمن ارائه  بنایی نو از این نیرو، مظهر اقتدار ملت ایران 
در دریا باشد و با الهام بخشی به ملت های آزاده جهان، 

روند رو به افول استکبار در دریا را سرعت بخشد.
در این دیدار، نم��از ظهر و عصر به امامت رهبر 

انقاب اسامی اقامه شد.

حجت ااسام والمسلمین منتظری 
گفت: وزی��ر  امور خارجه یک نامه 
۱2 صفحه ای را چند روز قبل برای بنده فرس��تادند 
که یکس��ری بیانات خودش��ان را در آنجا بازتوضیح 
داده بودند، همچنین حاوی مس��ائل دیگری بود که 
خیلی مرتبط با آنچه ما خواس��تیم نب��ود و در آخر 
هم اش��اره کردند دلیل و مستندی ندارم که بخواهم 
بفرس��تم.  نامه ۱2 صفحه ای آقای وزیر محترم امور 
خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل 
و مدرکی که قابل تعقیب باش��د نبود. دادستان کل 
کشور محتوای نامه اخیر وزیر امور خارجه در رابطه با 
اظهارات جنجالی    اش درباره ادعای پولشویی گسترده 
در کش��ور را تش��ریح کرد. به گزارش »وطن امروز«، 
حجت ااسام والمسلمین محمدجعفر منتظری گفت 
محمدجواد ظریف در ای��ن نامه اقرار کرده که دلیل 
و مس��تندی در اثبات پولشویی ندارد. حجت ااسام 
منتظ��ری ای��ن را هم گف��ت که نامه ظری��ف به او، 
بیش��تر مربوط به توضیحات وی در رابطه با ادعایش 
درباره پولش��ویی بوده و بخشی از این نامه نیز اساسا 
بی ربط بوده است. نامه ظریف به دادستان کل کشور 
در امت��داد ادعای عجیب ظریف مبنی بر پولش��ویی 
گس��ترده در ایران انجام ش��د. چندی پیش در یک 
سناریوی از قبل طراحی ش��ده، محمدجواد ظریف 
مدعی پولشویی گس��ترده در ایران شد و به گونه ای 
ح��رف زد که منتقدان CFT را به پولش��ویی متهم 
کرد. در پی این اظهارات، حجت ااس��ام منتظری، 
دادس��تان کل کشور طی نامه ای از وزیر امور خارجه 
خواست مستندات خود درباره پولشویی را ارائه کند. 
اگر چه س��خنگوی وزارت امور خارجه در ابتدا منکر 

نامه دادس��تان کل کشور به وزیر امور خارجه شد اما 
کمی بعد قاس��می گفت که ظریف طی نامه ای ۱2 
صفحه ای به نامه دادستان پاسخ داده است. پاسخی 
که حاا با اظهارات دادستان کل کشور، مشخص شده 
فاقد اس��تنادات بوده و بخش  ه��ای عمده آن با آنچه 
دادس��تانی از ظریف خواس��ته، بی ارتباط بوده است.   

والمس��لمین  حجت ااس��ام 
منتظری، دادس��تان کل کشور 
دیروز در مراس��م گرامیداشت 
هفته بسیج که در اتاق اصناف 
تهران برگزار شد، به ادعای وزیر 
امور خارجه در رابطه با وضعیت 
پولشویی در کشور اشاره کرد و 
به بیان چند نکته پرداخت. وی 
در تبیین نکته اول تصریح کرد: 
شرایط کش��ور از لحاظ مسائل 

داخلی و خارجی به گونه ای است که بسیاری از امور 
بویژه توسط مسؤوان باید رعایت شود و مراعات بیان 
برخی مس��ائل را داشته باش��ند تا مورد سوءاستفاده 
دش��من قرار نگیرد. منتظری در بی��ان نکته دوم با 
تاکی��د بر اینکه وزیر امور خارجه در ش��رایط کنونی 
و با توجه به مس��ائل ارتب��اط بین المللی باید تقویت 
شود، ادامه داد: دیپلماسی بین المللی نظام جمهوری 
اس��امی از کانال وزارت امور خارجه و ش��خص وزیر 
انجام می شود و نباید وزیر امور خارجه تضعیف شود. 

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نکته سوم اینکه 
پولشویی بحثی است که امروز مرتبط با مباحث خارج 
از کشور اس��ت، بحث FATF و 4 ایحه قانونی که 
دولت به مجلس داده است نیز مطرح است ولی در این 
شرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای 
گرفتن برخی امتیازات فشار وارد می کند و می خواهد 
چهره داخلی کشور ما را ملکوک 
نش��ان دهد، اینکه از زبان وزیر 
امور خارجه ما این مسائل راجع 
به پولشویی مطرح شود را خیلی 
موجه و حکیمانه نمی بینم. وی 
با اش��اره به اینکه وزیر محترم 
امور خارجه نباید در این شرایط 
در عرصه پولشویی این حرف ها 
را م��ی زد، اظه��ار ک��رد: بنده 
وقتی مطالب ایش��ان را شنیدم 
بر اس��اس وظیفه و تکلیف، نامه ای نوشته و خواستم 
مس��تندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال 
کنند. دادس��تان کل کشور بیان داشت: یک نامه ۱2 
صفحه ای را چند روز قبل برای بنده فرس��تادند که 
یکسری بیانات خودشان را در آنجا بازتوضیح داده 
بودند، همچنین حاوی مسائل دیگری بود که خیلی 
مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و در آخر هم اشاره 
کردند دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم 
و یکی، دو مورد بوده که به آقای رئیس جمهور ارائه 

داده ام. دادس��تان کل کش��ور تصریح کرد: نامه ۱2 
صفحه ای وزیر محترم امور خارجه در پاس��خ نامه 
بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل 
تعقیب باش��د نبود. بنده منتظر هستم که از ناحیه 
ایش��ان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مس��تندانی 
هس��ت برای ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما 
تعقیب می کنیم. وی خاطرنشان کرد: انتظارم این 
اس��ت که دس��تگاه های اجرایی با یکدیگر تعامل و 
همکاری داشته باشند و درباره افرادی که ضربه به 
اقتصاد کشور می زنند، مدارک و دایل را بفرستند 
تا بررسی شود. حجت ااسام و المسلمین منتظری 
همچنین ب��ا انتقاد از عدم اج��رای قانون مبارزه با 
پولش��ویی گفت: قانون پولشویی را تصویب کردیم 
اما به آن عمل نکردیم و همچنان از قوانینی اس��ت 
که غیرمعمول بر زمین مانده اس��ت. دادستان کل 
کشور مس��ؤوان اجرایی، پولی، بانکی و قضایی را 
متولیان مبارزه با پولش��ویی دانس��ت و خاطرنشان 
ک��رد: مرحله اول مقامات اجرایی و دولت هس��تند 
که باید با پولش��ویی مبارزه کنند. وی از مسؤوان 
اجرایی و دولتمردانی که مرتبط با مسائل اقتصادی 
هس��تند خواس��ت مجدانه قانون پولش��ویی را به 
مرحله اجرا بگذارند و اگر ضعف و اش��کالی دارد در 
عمل مشخص و رفع اش��کال کنند. حجت ااسام 
والمس��لمین منتظ��ری ادام��ه داد: بانک ها، بانک 
مرک��زی و بخش های پولی و بانکی هم در مبارزه با 
پولشویی نقش موثری می توانند داشته باشند، ولی 
متاسفانه در مسائل بانکی شفاف  سازی نداریم و به 
دلیل نبود شفافیت در عملیات بانکی، مسائل پولی و 

بانکی خیلی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.

سیاسی 0 2

امنیتایرانمرهون
خونشهدایمظلومامنیتاست

مشاور رسانه ای فرمانده کل 
سپاه با بیان اینکه  خون پاک 
شهیدان،  مرزهای فیزیکی و 
را چنان  مرزهای عقیدت��ی 
مس��تحکم کرده    که چش��م 
طمع دشمن از کش��ور دور شده است، گفت: 
امنیت مثال زدنی ایران اسامی، مرهون خون 
شهدا بویژه ش��هدای مظلوم امنیت است. به 
گزارش تس��نیم، حمیدرضا مقدم فر  پیش از 
ظه��ر دیروز چهارش��نبه  در یاد واره ش��هدای 
 حادثه تروریس��تی مریوان )شهدای کرامت( 
با گرامیدا ش��ت یاد و خاطره ش��هدای دوران 
دفاع مقدس، ش��هدای مدافع حرم و شهدای 
کرامت اظهار داشت: امنیت زمینه ساز عبادت 
اس��ت،  خداوند   زمین لرزه ه��ای خوف و ترس 
از غی��ر خودش را در وج��ود آدمی به آرامش 
و س��کینه مبدل کرده اس��ت، لذا  اگر امنیت 
نباش��د عبادت محق��ق نمی ش��ود، بنابراین 
عبادت که فلسفه آفرینش انسان است مرهون 
امنیت و امنیت آفرینان است.  مشاور رسانه ای 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امنیت آفرینان 
سبب  می شوند دست خایق در دست خداوند 
متعال  ق��رار گی��رد، ادامه داد:  گل سرس��بد 
امنیت آفرینان ش��هدا هس��تند که مهم ترین 
کارش��ان و ثمره خون پاک ش��ان مرزبانی از 
مرزهای عقیده و ایمان است. مشاور رسانه ای 
فرمانده کل س��پاه با بیان اینک��ه خون پاک 
شهیدان،  مرزهای فیزیکی و مرزهای عقیدتی 
را چنان مستحکم کرده    که چشم طمع دشمن 
از کش��ور دور ش��ده اس��ت، گفت: این شهدا 
ابراهیم وار س��رزمین ایران اس��امی را تطهیر 
کرده اند  و امروز عمق اس��تراتژیک جمهوری 
اسامی و پیام انقاب به اروپا و آمریکا رسیده 
است. وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری 
از ش��هدای امنیت  تاکید کرد: شهدای امنیت 
 دشمن  را از تعرض به خاک جمهوری اسامی 
بازداش��ته اند و امروز ای��ن خانواده های معظم 
آنان هس��تند که در عص��ر تهاجم فرهنگی و 
جنگ نرم از مرزهای عقیده و ایمان مردم که 
بیش از جریان های دیگر مورد هجوم دشمن 

قرار گرفته  پاسداری می کنند . 

اظهاراتظریفراهخارجشدن
ازلیستسیاهFATFرابست

عض��و کمیس��یون حقوقی 
اس��امی  ش��ورای  مجلس 
گفت: متاسفانه مرکز مبارزه 
با پولشویی در وزارت اقتصاد 
وظیفه خ��ود را انجام نداده 
اس��ت و اگر پولشویی در کش��ور وجود دارد، 
وزارتخانه ها و دولت مسؤولیت آن را بر عهده 
دارند. محمد دهقان در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره ب��ه اینکه ارتباط 
 CFT دادن مبارزه با پولشویی به کنوانسیون
ناش��یانه و غیرصادقانه اس��ت، گفت: کس��ی 
نمی تواند انکار کند پولشویی در هر کشوری 
کم وبی��ش وجود دارد و آقای ظریف کش��ف 
تازه ای انجام نداده اما سخن این است که ما 
برای برخورد با آن سال هاست قوانین داخلی 
داشته ایم و دولت و شخص رئیس جمهور در 
این زمینه مسؤول بوده اند و امروز باید در این 
موضوع پاسخگو باشند. دهقان تصریح کرد: 
در این موقعیت که ابی  های صهیونیستی با 
هدف فش��ار آوردن به کش��ور ما را متهم به 
پولش��ویی می کنند اینکه آقای ظریف بدون 
ارائ��ه هیچ س��ندی به عنوان مقام رس��می، 
کش��ور خود را متهم به پولش��ویی کند، چه 
دس��تاوردی ب��رای کش��ور داش��ته و غیر از 
خسارت  زدن به کش��ور چه منفعتی داشته 
اس��ت؟ دهق��ان در پایان خاطرنش��ان کرد: 
وارد کردن اتهام پولش��ویی به کشور آن هم 
توس��ط خود وزیر امور خارجه عما راه ها را 
 FATF برای خارج ش��دن از لیس��ت سیاه
بست. بویژه اینکه در روز های اخیر متاسفانه 
اروپایی ها عما خط بطان بر برجام اروپایی 
کش��یدند و هم��ه خوش��بینی ها و امید های 

واهی را ناکام گذاشتند.

نشستسهجانبهایران
روسیهوترکیهبرگزارشد

نشست سه جانبه میان نمایندگان عالی رتبه 
ایران، روس��یه و ترکیه در حاشیه یازدهمین 
نشست بین المللی صلح سوریه برگزار شد. به 
گزارش مهر، جلس��ه سه جانبه جابری انصاری 
دس��تیار ارش��د وزیر ام��ور خارج��ه در امور 
ویژه سیاس��ی و مذاکره کننده ارشد ایران در 
مذاکرات بین المللی صلح س��وریه، »س��دات 
اون��ال« و »اورنتیف« نماین��دگان عالی رتبه 
ای��ران، ترکیه، روس��یه و هیات  های همراه در 
یازدهمین نشس��ت بین المللی صلح س��وریه 
برگزار شد. رایزنی درباره کمیته قانون اساسی 
سوریه و بیانیه نشست از جمله محورهای این 

گفت وگوی سه جانبه بوده است.

رهبر انقاب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:اخبار

کلیدحلمشکاتتکیهبرجوانانمؤمناست
اخبار

پنجشنبه 8 آذر 1397وطن امروز  شماره 2593 

در ادامه توضیحات اعضای هیات 
عالی نظارت مجمع تش��خیص 
مصلحت پیرامون مبانی و جایگاه قانونی این هیات، 
ش��امگاه سه ش��نبه 2 عضو مجمع در یک برنامه 

تلویزیونی به منتقدان نظارت مجمع پاسخ دادند.
به گ��زارش »وطن امروز«، اعام نظر چند ماه 
پیش هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
پیرام��ون 2 ایح��ه از لوای��ح چهارگانه مرتبط با

FATF  موجب ش��د در چند ماه گذش��ته موج 
گسترده ای از مخالفت حامیان دولت با این هیات 
ابراز شود. مخالفت ها البته به عملکرد این هیات در 
قبال لوایح مذکور محدود نماند و بتدریج جایگاه 
و ریشه قانونی هیات عالی نظارت هم توسط این 

جریان مورد تردید قرار گرفت.
فضاسازی ها و مخالفت حامیان دولت با هیات 
عالی نظارت در شرایطی است که پیش از این چند 
عضو اصاح طلب این هیات مانند مجید انصاری 
نیز از جایگاه و مبنای قانونی آن دفاع کرده و تاکید 
داشتند که این نوع نظارت موضوع جدیدی نیست 
و در دوره قبل��ی مجمع نیز ولو کم رنگ تر جریان 

داشته است.
عل��ی مطه��ری، نای��ب رئی��س دوم مجلس 
ش��ورای اس��امی از جمله افرادی بود که در این 
مدت بیش��ترین مخالفت را با هیات عالی نظارت 
مطرح کرد. عمده اشکاات این نماینده به هیات 
عال��ی نظارت را می توان 3 موض��وع »بدیع بودن 
این نظارت«، »تش��کیل ش��ورای نگهب��ان دوم« 
و همچنی��ن »ورود مجمع تش��خیص به فرآیند 
قانونگذاری« دانس��ت ک��ه تاکنون به ک��رات از 
س��وی اعضای این هیات پاس��خ داده شده است. 
حجت ااس��ام مصباحی مق��دم، عض��و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در روزهای گذشته طی 
چند یادداش��ت و مصاحبه تفصیل��ی وارد نبودن 
ایرادات مطهری به هیات عالی نظارت را بیان کرده 
بود. در ادامه همین مباحثات، ش��امگاه سه شنبه، 
ش��بکه خبر میزگردی را با حضور 2 عضو مجمع 
تشخیص و همین طور علی مطهری ترتیب داد و 
به برخی ابهامات در این باره پاس��خ داد. حسین 
مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی 
احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در این برنامه به دفاع از مبنای قانونی هیات 
عال��ی نظارت پرداختند و علی مطهری نیز که به 
صورت تلفن��ی میهمان این برنامه ب��ود، ایرادات 

تکراری خود به این هیات را 
دوباره مطرح کرد.

ایرادات تکراری ■
عل��ی مطه��ری، نای��ب 
رئیس دوم مجلس ش��ورای 
اسامی در این برنامه دوباره 

ایرادات خود را مبنی بر ایجاد شورای نگهبان دوم 
یا اینکه مجمع وارد فرآیند قانونگذاری شده است 
تکرار کرد که البته پاس��خ 2 میهمان دیگر را به 
دنبال داشت. علی مطهری در این باره گفت: بنده 
به استناد بند دوم اصل ۱۱0 قانون اساسی درباره 
انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام 
که اس��تناد به این بن��د دارد و می گوید مخالف 
قانون اساس��ی است، انتقاد دارم که به هیچ وجه  
مطابقت نداشتن یک مصوبه با یک سیاست کلی 
نظام، مخالفت آن مصوبه با قانون اساسی نیست 
چون سیاست های کلی نظام قسمتی و بخشی از 
قانون اساسی نیست، بلکه جداست. وی افزود: در 
رعایت سیاس��ت های کلی نظام از طرف مجلس 
تردیدی نیس��ت و نماین��دگان رعایت می کنند 
اما کمیس��یون و صحن علنی مجلس است که 
تصمیم می گیرد و وقتی مصوبه ای تصویب ش��د 
هی��ات عالی نظارت حق ورود و بررس��ی مصوبه 
را ن��دارد و طبق قانون اساس��ی، مصوبه مجلس 
را فقط ش��ورای نگهبان می تواند از نظر انطباق 
با قانون اساسی و شرع بررسی کند، هیات نظارت 
می تواند حین بررس��ی طرح یا ایحه نظر خود 
را اعام کند و فقط ش��أن نظارت دارد ولی شأن 
قانونگ��ذاری ن��دارد.  او افزود: ای��ن رویه جدید 
اس��ت و در مرحله اجرا یعن��ی در حوزه قضایی 
و اجرای��ی باید نقص ها دیده ش��ود و پیش��نهاد 
درباره ناهمخوانی با سیاست های کلی به شورای 
نگهبان و مجلس داده شود اما هیات عالی نظارت 
هیچ گاه حق قانونگذاری و ورود به قانون را ندارد 
و پذیرفتن آن نیز خاف قانون اساس��ی اس��ت.  
مطهری خاطرنشان کرد: اینکه مجمع بتواند به 
مصوبات مجلس وارد شود باید اصاح شود، این 
به منزله تهدید مجلس و بستن دست مجلس و 
محدود و ضعیف کردن مجلس است. این هیات 

قص��د دارد اختی��ارات خود 
را گس��ترش دهد و شورای 
نگهبان دوم باش��د! درحالی 
به هیچ عن��وان حق دخالت 
در قان��ون ن��دارد و در آخ��ر 
با مجلس است،  تش��خیص 
اگر مصوبه مغایر با قانون بود مجمع می تواند نظر 
 بدهد اما به هیچ وجه حق دخالت و قانونگذاری

 ندارد.
10 سال است نظارت مجمع اعمال می شود ■

در ادامه این برنامه، حسین مظفر، عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام به 2 ایراد اصلی مطهری 
درب��اره هیات عالی نظارت یعن��ی جدید بودن این 
نظارت و غیرقانونی بودن آن پاسخ گفت. مظفر در 
این راس��تا تصریح کرد: در اصل ۱۱0 قانون اساسی 
وظایفی برای رهبر انقاب تعیین ش��ده که یکی از 
این وظایف تبیین سیاس��ت های کلی نظام است، 
نظارت بر سیاست های کلی نظام نیز بر عهده رهبر 
معظم انقاب گذاش��ته شده است که بعد از حدود 
۱0سال این نظارت به صحن مجمع واگذار شد. وی 
افزود: ش��یوه رهبری در واگذاری نظارت به مجمع 
حکیمانه اس��ت که ۱0 سال نظارت انجام می شد و 
نظرات به مجلس و شورای نگهبان منعکس می شد، 
در نظریه جدید، رهبر انقاب اسامی وظایف نظارتی 
را که قبا به مجمع تش��خیص واگذار ش��ده بود به 
جمع��ی برگزیده از اعضای مجم��ع واگذار کردند و 
هدف این بود که نظارت ها پویاتر و فعال تر انجام شود 
و ای��ن از اختیارات رهبری اس��ت. به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی شبکه خبر، عضو مجمع تشخیص ادامه 
داد: طبق قانون اساسی هیچ گونه تخلفی در اساس 
شکل گیری هیات عالی نظارت نیس��ت. وی افزود: 
تدوین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است، 
این در قانون اساسی است و مجلس باید سیاست ها 
را عمل کند و هیات نظارت نظر مشورتی در شورای 
نگهب��ان و مجلس دارد اما وقتی نظر کارشناس��ی 
هیات عالی نظارت از سوی شورای نگهبان پذیرفته 
می ش��ود، از س��وی مجلس هم باید پذیرفته شود.  
مظفر گفت: اگر نظارت ها نباشد اجرای سیاست های 
کلی و اقتصاد مقاومتی بدرس��تی انجام نمی شود، 

مجلس و نخبگان اعتقاد دارند سیاس��ت های کلی 
باید الزام آور باش��د و این باید برای مجلس نیز الزام 
باشد، توجه به نظرات مشورتی هیات عالی نظارت 
ازم است، لذا هیات عالی مجمع فقط نظرات را به 
کمیسیون ها منعکس می کند و در صورت بی توجهی 
به شورای نگهبان اعام می شود. وی ادامه داد: اسناد 
باادستی باید مورد توجه قرار گیرد و قوای سه گانه 
زیر نظر رهبر هستند و نباید پیش داوری بر اساس 

سیاست های غلط صورت گیرد.
سابقه مجمع در نظارت بر مصوبات مجلس ■

علی احمدی، جانش��ین دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هم دیگر میهمان برنامه بود که مبنای 
قانونی هیات عالی نظارت و س��ابقه آن در مجمع را 
تبیین کرد. وی در این باره گفت: طبق تبصره 2 ماده 
یک مقررات نظارت، نظارت بر حسن سیاست های 
کلی شامل قوانین، مقررات و مراحل اجرا می شود که 
هر 3 مرحله را دربرمی گیرد. ماده ۷ مقررات نظارت 
چند نکت��ه را بیان می کند از جمل��ه اینکه رئیس 
مجلس موظف اس��ت طرح هایی را که اعام وصول 
می شود یک نسخه به مجمع ارسال کند. وی گفت: 
هیات نظارت همزمان با بررسی طرح ها در مجلس، 
در کمیس��یون نظ��ارت آنها را بررس��ی و از طریق 
نمایندگان هیات عالی نظارت در کمیس��یون های 
مجلس مطرح می کند. هیات عالی نظارت مغایرت ها 
را به شورای نگهبان اعام می کند و شورای نگهبان با 
توجه به نظر هیات عالی نظارت مصوبه را به مجلس 
ارج��اع می دهد که این تعامل بین مجلس و هیات 
عالی نظارت است. او افزود: آقای مطهری ۱0 سال 
است نماینده مجلس هستند و مجمع در این مدت 
9 مورد مصوبات مجلس را مغایر سیاست های کلی 
نظام تش��خیص داده است  و مجلس هم بررسی 
کرده است. بنابراین باید توجه داشت بند 2 اصل 
۱۱0 قانون اساس��ی جزو وظایف رهبری است و 
رهبری نیز وظیفه را به هیات عالی نظارت تفویض 
کرده ان��د و این وظیفه در چارچوب مقررات انجام 
می ش��ود و طریقه اعمال قانون را شورای نگهبان 
قرار داده اس��ت. علی احم��دی گفت: نکته دیگر 
این اس��ت که رصد تحواتی ک��ه در هیات عالی 
نظارت وجود دارد و اصول دیگر قانون اساسی قابل 
تحسین است اما سزاوارتر این است که باید به همه 
اصول قانون اساسی پایبند و وفادار باشیم و آقای 
مطهری سوگند یاد کرده اند که باید به آیین نامه 

مجلس نیز پایبند باشند.

در مناظره تلویزیونی مظفر، مطهری و احمدی درباره نظارت هیأت عالی مجمع تشخیص مطرح شد
تشریح مبنای قانونی نظارت مجمع

مصلحت

روایت دادستان کل کشور از نامه وزیر امور خارجهقضایی
ظریف: درباره پولشویی مستندی ندارم

ی�ک نامه 12 صفح�ه ای را چند روز 
قبل برای بنده فرستادند که یکسری 
بیانات خودشان را در آنجا بازتوضیح 
داده بودند، همچنین حاوی مسائل 
دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه 
ما خواستیم نبود و در آخر هم اشاره 
کردن�د دلیل و مس�تندی ندارم که 

بخواهم بفرستم



بودجه
اسداه عسگراوادی:

مشکل تبادات بانکی با چین حل شد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از رفع 
مشکل بانکی بازرگانان کشور با طرف چینی 
خبر داد. اسداه عسگراوادی در گفت وگو 
با تسنیم افزود: از دوم دسامبر )11 آذرماه( 
یک بانک چینی تب��ادات بانکی خود را با 
طرف ایرانی آغاز خواه��د کرد. وی با اعام 
اینکه هفته آینده فروش نفت به چین آغاز 
خواهد ش��د و پول آن ظرف یک ماه آینده 
برگشت پیدا خواهد کرد، افزود: طرف چینی 
قرار است یک ماه آینده دومین بانک خود را 
ب��رای تباادت بانکی با طرف ایرانی معرفی 

کند.

شاخص بورس ۳۴۲۷ واحد افت کرد

ش��اخص بورس در جریان دادوس��تدهای 
دیروز بازار س��رمایه با افت چش��مگیر ۳۴۲۷ 
واح��دی روبه رو ش��د. به گزارش تس��نیم، در 
جری��ان دادوس��تدهای ب��ازار س��رمایه تعداد 
یک میلیارد و 568 میلیون س��هم و حق تقدم 
ب��ه  ارزش ۴5۷ میلی��ارد توم��ان در 1۳۲ هزار 
نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص 
ب��ورس با افت ۳۴۲۷ واح��دی در ارتفاع 16۳ 
هزار و ۷۷۲ واحد ایس��تاد. بیشترین اثر منفی 
بر افت دماسنج بازار سهام به نام نمادهای فواد 
مبارکه اصفهان، معدن��ی و صنعتی گل گهر و 
بانک ملت شد و در مقابل نمادهای معاماتی 
فواد خوزس��تان، آلومینی��وم ایران و صنعتی 
بهشهر با رش��د خود مانع افت بیشتر شاخص 
بورس ش��دند. شاخص های اصلی بازار سرمایه 
هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به  طوری 
که شاخص قیمت 998 واحد، کل ۲6۲ واحد، 
قیمت 18۴ واحد، آزاد ش��ناور ۳800 واحد و 
شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب ۲880 و 
5105 واحد افت کردند. بر اساس این گزارش، 
در بازارهای فرابورس هم با معامله 56۷ میلیون 
ورقه به  ارزش ۳۳۷ میلیارد تومان در 1۲۲هزار 
نوبت، آیفک��س ۳8 واحد افت کرد و در ارتفاع 

1۷۷۷واحد قرار گرفت.

قیمت برخی خودروهای داخلی

بازارکارخانهنوع خودرو
22.492.00038.300.000پراید 111
22.790.00034.300.000پراید 131
23.400.00034.700.000پراید 151

27.570.00039.500.000تیبا صندوقدار
30.389.00044.500.000تیبا 2

32.944.60054.500.000پژو 405
SLX 35.105.90060.500.000پژو

34.745.20055.500.000پژو 405 دوگانه سوز
40.595.70071.000.000پژو پارس

42.481.00079.500.000پژو پارس TU5 کاس 13
20636.286.00060.000.000 تیپ 2
20641.942.00072.000.000 تیپ 5

V8 20642.763.10072.000.000 صندوقدار
LX 33.535.40055.000.000سمند
EF7 34.338.20058.000.000سمند

36.616.00062.500.000سمند دوگانه سوز کاس 16
46.989.40081.500.000دنا دنده دستی

53.265.800108،500.000دنا پاس اتوماتیک
20747.128.30091.500.000 دنده دستی
20754.361.900112.900.000 اتوماتیک

113،062،000204،800،000سراتو 2000 با آپشن
61،000،000133،900،000ساندرو استپ وی اتوماتیک

52،000،00088،800،000اچ سی کراس
S7 104،313،000205،900،000هایما
S5 98،640،000173،800،000هایما
74،952،000130،800،000چانگان

48،264،00088،000،000پارس تندر
42.941.00085.800.000سمند سورن )توربو(
46.069.00094.800.000تندر پاس دنده ای

142.700.000282.400.000مزدا 3 تیپ 4
قیمت ها به تومان است

  حقوق کارکنان دولت
 ۲0 درصد افزایش می   یابد

افزای��ش  بودج��ه س��ال 98  در ایح��ه 
۲0 درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی 
ش��ده که برابر یک پنجم حقوق آنان است. به 
گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در جلسه هیات دولت در جمع 
خبرن��گاران با بیان این مطلب اف��زود: یکی از 
ویژگی های بودجه س��ال آینده این است که با 
وجود قرار داشتن در شرایط تحریم، به معیشت 
مردم بویژه کارکنان دولت از طریق دس��تمزد 
توجه ویژه ش��ده اس��ت. نوبخت با اعام اینکه 
در بخش هزینه  های عمرانی بودجه سال آینده 
به رش��د تولید، اش��تغال و کاهش فقر مطلق 
توجه ش��ده اس��ت، توضیح داد: برای اینکه به 
رشد اقتصادی دس��ت یابیم، ۷0 هزار میلیارد 
تومان برای اجرای طرح  های عمرانی اختصاص 

داده ایم.

 دریافت خدمات دولت
 با کد دستوری ۴#*

کارت س��وخت و اس��تعام یاران��ه کاایی 
۲ خدم��ت اصلی دول��ت را می ت��وان از طریق 
تلفن همراه با کد دستوری #۴* پیگیری کرد. 
امیرناظمی، رئیس س��ازمان فناوری اطاعات 
در این باره نوش��ت: کد دستوری #۴* به طور 
انحصاری برای دولت الکترونیک تعریف شده و 
از این پس هم��ه خدمات دولتی با همین کد 
خواهد بود. به گفته وی، ش��یوه سنتی دریافت 
کارت س��وخت حض��ور در مراکز پلیس+10 و 
ارائه اصل س��ند وکپی، اص��ل کارت خودرو و 
کپی، اصل کارت ملی و کپی و پرداخت وجه و 
انتظار دریافت پستی است. بر این اساس مالکان 
خودروهای بدون کارت س��وخت طبق جدول 
زمانبن��دی ت��ا ۲۴ آذر مهلت دارن��د از طریق 
دفترهای پلیس+10 و سامانه  های اینترنتی به 

صورت رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 استیضاح حجتی 
به هیأت رئیسه مجلس رسید

طرح استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد 
کش��اورزی به هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای 
اسامی ارسال شد. به گزارش فارس، سیدراضی 
نوری، عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس در 
این باره اظهار داشت: تقاضای استیضاح محمود 
حجتی، وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش در 
مجلس شورای اسامی کلید خورد. نوری ادامه 
داد: این طرح تنها به امضای اعضای کمیسیون 
کشاورزی رسیده و با تقدیم آن به هیأت رئیسه 
روال قانونی خود را طی خواهد کرد. محورهای 
این استیضاح شامل »عدم اجرای قانون تعیین 
نرخ محصوات اساسی کشاورزی و تعیین نرخ 
پایین خرید تضمینی گندم، دلیل ممنوعیت 
ص��ادرات محصوات م��ازاد کش��اورزی، عدم 
اجرای قوانین برنامه شش��م و بودجه سنواتی 
بخش کشاورزی و عدم اجرای بخشودگی سود 
و کارمزد و جریمه  وام های دریافتی کشاورزی 
خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل 

وام کشاورزی« است.

 ۱۸ هزار میلیارد تومان 
از بدهی های دولت تهاتر شد

در راستای اجرای بند »و« تبصره 5 قانون 
بودج��ه، تاکنون دولت باب��ت 8۴00 میلیارد 
توم��ان از بدهی  پیمانکاران ب��ه بانک ها اوراق 
تسویه خزانه منتش��ر کرده و 9۷00 میلیارد 
تومان دیگر در مرحله صدور اوراق قرار دارد که 
بدین ترتیب 18100 میلیارد تومان از بدهی ها 
تعیین تکلیف شده اس��ت. به گزارش فارس، 
بودجه تهاتر بدهی های قطعی تا پایان س��ال 
1۳95 تا سقف 100 هزار میلیارد تومان است 
ام��ا بدهی قطعی بانک ها ب��ه بانک مرکزی تا 
پایان این سال که تاکنون تسویه نشده ۷۷هزار 
و ۴6۷ میلیارد تومان حس��اب ش��ده است. از 
س��وی دیگر ۴0 هزار و 966 میلیارد تومان از 
این بدهی ها خط اعتباری مس��کن مهر است. 
گفتنی اس��ت، بدهی بانک ه��ای خصوصی و 
غیردولتی به بانک مرکزی در سال 96 و 6 ماهه 
اول س��ال 9۷ افزایش یافته و به رقم ۷6 هزار 
میلیارد تومان )پس از کس��ر خ��ط اعتباری 
بانک مرکزی بابت پرداخت به س��پرده گذاران 
موسسات منحله( رسیده است اما با توجه به 
اینکه مبن��ای این تبصره بدهی های قطعی و 
تسویه نشده سال 95 اس��ت، اضافه برداشت 
بانک ها در س��ال های 96 و 9۷ مش��مول این 

قانون نمی شود.

تجارت

3اقتصاد

گروه اقتصادی: حسن روحانی در ادامه سیاست های 
اپوزیس��یون بازی علیه دولت خ��ود این بار به بانک 
مرکزی گیر داد و ع��دم واردات طا به بهانه گران 

شدن ارز را متوجه اقتصاددانان بانک مرکزی کرد.
به گزارش »وطن امروز«، حس��ن روحانی بعد از 
افزایش انتقادها و اعتراض ها به وضعیت اقتصادی، 
سیاس��ت انتقاد از مدیران دول��ت خود را در پیش 
گرفت��ه و باره��ا و باره��ا از مدیریت ها در کش��ور 
انتقاد کرده اس��ت. روحانی شاید قصد داشته باشد 
با اپوزیس��یون بازی کمی از بار انتقادات اقتصادی 
بکاهد اما قطعا موفق نش��ده اس��ت. وی دیروز هم 
برگ دیگ��ری از بازی »مخالف ب��ا دولت خود« را 
رو ک��رد و این بار قیمت طا و مس��اله واردات آن 
را دس��تمایه گایه و طعنه به بان��ک مرکزی قرار 
داد؛ همان بانک مرکزی ای که حاضر نش��د رئیس 
آن را تا روزه��ای آخر ماموریت خود اخراج کند و 
حتی در میان انتقادات فراوان، وی را مشاور بانکی 
خود قرار داده است. روحانی دیروز گفت: ما هر بار 
می خواس��تیم واردات طا به کش��ور را آزاد کنیم 
اما اقتصاددانان بانک مرکزی نمی گذاش��تند. آنها 
می گفتند اگر واردات طا آزاد شود نرخ ارز افزایش 
می یابد. روحانی افزود: صنعت طا یک صنعت مهم 
اس��ت که واردات طا می تواند تحول عظیمی در 
ای��ن حوزه به وجود آورد. بارها در این چند س��اله 
واردات طا را خواستیم آزاد کنیم و وزارت صنعت 
اصرار داش��ت این کار صورت بگیرد اما طا را آزاد 
کردیم و قیمت ارز باا نرفت و پایین هم آمد. معلوم 
می شود این فرمول ها که در دانشگاه خوانده اند و به 

ما می گویند به تجدیدنظر نیاز دارد و در مقام عمل 
می شود راه دیگری را پیدا کرد.  روحانی زمانی که 
چنین جماتی را ادا می کرد، پوزخند می زد تا کنایه 
به اقتصاددانان بیش از پیش برجسته شود. کامران 
ندری، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی که بازوی 
پژوهش��ی بانک مرکزی محسوب می شود با اظهار 
شگفتی از اظهارات روحانی به »وطن امروز« گفت: 
برای من هم این سخنان آقای روحانی عجیب بود 
و مشخص نیس��ت کدام اقتصاددان به وی مشاوره 
داده که در صورت آزاد ش��دن واردات طا نرخ ارز 
افزایش می یابد. ممکن است برخی ها بگویند با آزاد 
شدن واردات طا حجم تقاضا برای ارز افزایش پیدا 
می کند و در نتیجه نرخ ارز باا می رود اما این حجم 
تقاضا آن قدری نیست که کسی بخواهد جلوی آزاد 
شدن واردات طا را بگیرد. وی افزود: بنده کسی در 
بانک مرکزی را نمی شناس��م که چنین مشاوره ای 
به آقای روحانی داده باش��د و معلوم نیست مشاور 
وی در زمینه واردات طا چه کس��ی بوده اس��ت. 
کارش��ناس ارز پژوهش��کده پولی و بانک��ی درباره 
خواس��ته روحانی برای تجدیدنظر در علم اقتصاد 
نیز گفت: اگر رش��ته اقتصاد کارآی��ی ندارد و آن را 
نمی خواهیم، پس چرا در دانشکده های اقتصاد باز 
است؟ اصا چرا بانکداری مرکزی داریم؟ چرا همه 
مدیران ارشد مشاور اقتصادی دارند؟ حتی ترامپ از 
مشاور اقتصادی سود می برد و هر سال به اقتصاددان 
برتر جایزه نوبل داده می شود. از ۲00 کشور موجود 
190 کشور تورم بس��یار ناچیز دارند که با همین 
فرمول ها و نظریه های اقتصادی و عملکرد صحیح 

رقم خورده است. هیچ کس نباید از هیچ رشته ای 
انتظار معجزه داشته باش��د؛ اگر انتظار داریم همه 
مشکات را رشته اقتصاد حل کند انتظار بیجایی 
است. مثا آیا رشته پزشکی توانسته همه نیازهای 
پزش��کی را برطرف کند. در همه علوم اعتراض ها 
و مخالفت های��ی وجود دارد. مث��ا خیلی ها اصا 
به پزش��ک اعتقاد ندارند و س��الم بودن مادربزرگ 
90 ساله را علت بی نیازی به علم پزشکی می دانند. 
اظه��ارات آقای روحانی درباره عل��م اقتصاد دور از 
انتظار بود. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع( 
در پایان درباره آینده نرخ ارز و اقتصاد گفت: من فکر 
می کن��م در کوتاه مدت همین رویه آرامش در بازار 
ارز را شاهد خواهیم بود و فکر نکنم درباره تحریم ها 
اتفاق خاصی رخ دهد و آمریکا برنامه خاصی برای 
تشدید تحریم ها داشته باشد. قبا نرخ ارز بیشتر از 
نرخ تعادلی گران شده بود و حاا شیب تند آن زمان 
به شیب کم تبدیل شده است. انتظار می رود با توجه 
به نبود برنامه خاص برای تحریم ها نباید انتظار موج 

جدید افزایش قیمت ارز را داشته باشیم.
عامل تورم در کشور چیست؟ ■

ندری دیروز همچنین در گفت وگو با تس��نیم 
درب��اره ت��ورم و بی توجه��ی ب��ه نقدینگی گفت: 
متأسفانه هیچگاه دولت های مختلف در دهه های 
گذش��ته به این مس��أله مهم و حیاتی در اقتصاد 
کشور که »ضرورت دارد رشد نقدینگی به میزان 
رش��د تولید و ارزش افزوده باشد« توجه نداشتند 
و این دو هیچگاه با هم همخوانی نداش��ته اند. این 
استاد دانش��گاه راهکار برون رفت از این مشکل را 

یعنی نزدیک ش��دن حجم نقدینگی در جامعه با 
میزان تولید و ارزش افزوده را رجوع به قانون پولی 
و بانکی دانس��ت و افزود: یک قانون پولی و بانکی 
کارآمد تا حدودی می توانست زمینه را برای رفع 

این مشکل فراهم کند.
عدم استقال بانک مرکزی، یک مشکل اساسی ■

کامران ندری با اظهار تأسف از اینکه چنین اتفاقی 
رخ نداد، گفت: مش��کل عدم استقال بانک مرکزی 
است، زیرا همواره در همه دولت ها سیاست های مالی 
بر سیاست های پولی آنها تسلط و چیرگی داشته است 
و این سبب شده سیاس��ت گذاری پولی تحت تأثیر 
ماحظ��ات مالی دولت قرار بگیرد و به نوعی مغلوب 
مس��ائل مالی در بودجه دولت شود.  وی با استقبال 
از قانون جدید گف��ت: اگر این طرح جدید بانکداری 
اس��امی بتواند یک استقال نس��بی نیز برای بانک 
مرکزی ایجاد کند این مش��کل تا حدودی می تواند 
کاهش پیدا کند. این کارش��ناس مسائل اقتصادی با 
تصریح بر اینکه اس��تقال بانک مرکزی صرفا نباید 
در حرف مطرح باشد، بلکه در عمل به معنای واقعی 
کلمه نیز باید تحقق پیدا کند، گفت: اگر قانون جدید 
بانکداری اس��امی بتواند تا حدودی زمینه استقال 
بانک مرکزی را فراهم کند می توانیم امیدوار ش��ویم 
که بر مس��أله تورم تا حدی غلبه پیدا کنیم. ندری با 
اش��اره به اینکه در کش��ور ما سیر کاهش ارزش پول 
ب��ه صورت متناوب در هر دولت��ی وجود دارد، گفت: 
علت این مس��أله چیرگی سیاس��ت های مالی دولت 
بر سیاس��ت های پولی و بانکی است که به علت عدم 

استقال بانک مرکزی شاهد آن هستیم.

وطن امروز  شماره 2593 پنجشنبه 8 آذر 1397

فاوا

استیضاح

ادامه سریال انتقاد رئیس جمهور از دولت خود: بانک مرکزی نمی گذاشت واردات طا آزاد شود

کنایه روحانی به اقتصاددانان بانک مرکزی
 یک اقتصاددان بانک مرکزی در گفت وگو با »وطن امروز«:

 از آقای روحانی انتظار نداشتیم چنین حرفی بزند؛ معلوم نیست چه کسی به ایشان مشاوره داده است

ک��رد:  اع��ام  مرک��زی  بان��ک 
ب��رای  کش��ور  صادرکنن��دگان 
جلوگی��ری از سوءاس��تفاده داان، ارز حاصل از 
ص��ادرات خود را به بانک ه��ا، صرافی های بانکی و 
دیگر صرافی های مجاز عرضه کنند. به گزارش بانک 
مرکزی، صادرکنندگانی که به موجب دستورالعمل 
ص��ادره، مجاز به برگش��ت و ف��روش ارز حاصل از 
صادرات به صورت اس��کناس یا حواله به نرخ بازار 
شده اند؛ برای جلوگیری از سوءاستفاده داان، ارز 
حاصل از صادرات خ��ود را به بانک ها، صرافی های 
بانکی و سایر صرافی های مجاز عرضه کنند. بنا بر 
تاکید بان��ک مرکزی، بانک ها، صرافی های بانکی و 
دیگر صرافی های مجاز، آم��اده خرید ارز صادراتی 
آنها هستند و مکلفند نسبت به ثبت ارز خریداری 

شده در س��امانه سنا برای 
رف��ع تعه��د صادرکنن��ده 
ب��ه برگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات به چرخه اقتصاد 
اقدام کنند. در همین حال 
عبدالناص��ر همتی، رئیس 

بانک مرکزی گف��ت: صادرکنندگانی که معافیت 
گرفته اند در حال عرضه ارز خود به بازار هس��تند. 
وی افزود: تا هر جا فعاان بازار اراده کنند، کاهش 
قیم��ت ارز ادامه می یابد. امیدواریم با تعادل عرضه 

و تقاضا، ارز به سمت تعادل 
حرکت کند. کشور باید وارد 
رونق ش��ود و با روند فعلی 
نرخ ت��ورم و ارز، امیدواریم 
ای��ن اتفاق بیفت��د. در این 
میان گزارش مهر حکایت از 
آن دارد که دیروز کرکره های مغازه های پاساژ افشار 
پایین کشیده شد  و هیچ یک از صرافی ها مشغول 
به کار نبودند و پاساژ به حالت تعطیل درآمده بود. 
بنا بر این گزارش، دیروز برخی صرافی ها، دار را 11 

هزار و ۷00 تومان خریداری می کردند و 11 هزار و 
۷50 تومان به فروش می رساندند. برخی دیگر نیز 
دار نمی خریدند و ن��رخ فروش این ارز را 1۲ هزار 
توم��ان اعام می کردند. برخی دیگر نیز نرخ را 11 
ه��زار و 800 تومان برای خری��د و 11 هزار و 900 
تومان برای ف��روش یا 11 هزار و 800 تومان برای 
خرید و 11 ه��زار و 990 تومان برای فروش اعام 
می کردند. در این میان نرخ خرید برخی صرافی ها 
ب��رای دار 11 هزار و 800 و برای فروش 11 هزار 
و 9۲0 توم��ان بود. در یک م��ورد نادر یک صرافی 
دار را 1۲ ه��زار و 100 تومان از مردم می خرید و 
1۲ هزار تومان به مردم می فروخت اما در بیش��تر 
صرافی ه��ا یورو 1۳ ه��زار و 800 تومان خریداری 
می شد و 1۳ هزار و 9۲0 تومان به فروش می رسید.

بانک مرکزی بخشنامه کرد

عرضه ارز صادراتی فقط در بانک ها و صرافی های مجاز
ارز

رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
اع��ام ک��رد این مرک��ز طرحی 
تهی��ه کرده که به موج��ب آن »یارانه بنزین« به 
همه ایرانی های دارای کد ملی پرداخت می ش��ود 
و مردم می توانند از محل این یارانه قبوض و هزینه 
حمل ونقل خ��ود را پرداخت یا مبلغ نقدی آن را 
دریافت کنند. ب��ه گزارش فارس، کاظم جالی با 
اش��اره به سیر رو به رشد مصرف بنزین در کشور، 
 تصریح کرد: شرایط مصرف بنزین در ایران نشان 
می دهد ادامه شرایط کنونی موجب شده واردات 
بنزین اجتناب ناپذیر باش��د و قاچاق آن نیز ادامه 
یابد. وی یادآور ش��د: دولت ساانه حداقل حدود 
۴0 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از طریق توزیع 
بنزین به خودروهای ش��خصی و ح��دود ۲0 هزار 
میلیارد توم��ان یارانه پنهان به خودروهایی مانند 
تاکسی های سنتی و اینترنتی، وانت و... که خدمات 
عمومی ارائه می دهند، تخصیص می دهد. جالی با 
بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی 50 درصد 
خانوارها از خودروی ش��خصی استفاده می کنند، 
گفت: بنا بر این آمار اینگونه می توان گفت که نیمی 
از خانوارها از یارانه پنهان بنزین استفاده نمی کنند 
در نتیجه پرداخت یارانه بنزین می تواند امتیازی 
برای این خانوارها باش��د ضم��ن آنکه خانوارهای 
دارای خودروی شخصی نیز با دریافت یارانه بنزین 

به میزان مصرف شان از این یارانه استفاده خواهند 
ک��رد. وی اضافه کرد: به هر ایرانی دارای کد ملی 
به اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به طور 
ماهانه تعلق می گیرد. این سهمیه ها به جای کارت 
سوخت در کارت ملی هوشمند افراد یا کارت بانکی 
ک��ه از آن به عنوان کارت س��وخت برخط تعبیر 
می شود، بارگذاری می شود. وی تصریح کرد: اعتبار 
تخصیص یافت��ه در کارت فق��ط قابلیت پرداخت 

هزینه بنزین در پمپ های بنزین ، پرداخت قبض 
برق، آب و گاز طبیع��ی خانوارها و کرایه اتوبوس 
و مت��رو در طول ماه را داش��ته و در پایان ماه در 
صورت باقی ماندن اعتبار در کارت، به صورت نقد 
از خودپردازها قابلیت برداش��ت خواهد داشت. در 
صورت عدم مصرف بنزین، فرد می تواند اعتبار خود 
را به افراد دیگر از طریق واگذاری اعتبار به فروش 
برس��اند. در مرحل��ه اول، در انتهای هر ماه اعتبار 

باقیمانده در کارت به دولت واگذار و معادل ریالی 
آن در کارت های افراد قابل برداشت خواهد شد و 
در مرحله بعد با راه اندازی بازار بنزین سناریوهای 
مطلوب تری در دس��ترس خواهد بود. وی درباره 
تورم این طرح گفت: طبق بررسی  های انجام شده 
در مرکز پژوهش ها و مش��ورت های بسیار زیاد با 
کارشناسان حوزه  های مختلف پیش بینی حدود ۲ 

درصدی تورم می شود.
وزیر نفت: سهمیه بندی بنزین مطرح نیست ■

در همین حال وزیر نفت گفت: اعداد و ارقامی 
که درباره س��همیه بندی بنزین اعام می ش��ود 
درس��ت نیس��ت. بیژن نامدار زنگنه، در حاشیه 
جلسه هیات دولت در این باره اظهار داشت: هنوز 
در مرحله ثبت نام کارت سوخت هستیم و وقتی 
این مرحله تمام ش��د، تاریخ اجرای طرح تحویل 
بنزین با کارت سوخت را اعام می کنیم. فعا بحث 
سهمیه بندی مطرح نیست، بلکه بحث استفاده از 
کارت سوخت در تحویل بنزین است. زنگنه درباره 
گمانه زنی ها مبنی بر کاهش قیمت جهانی نفت تا 
زیر ۴0 دار تصریح کرد: اینها پیش بینی و حرف 
است، زیرا قیمت نفت را عرضه و تقاضا مشخص 
می کند، البته دخالت برخی کشورها برای اشباع 
 ب��ازار و ضرب��ه زدن به ایران را نی��ز نباید نادیده

 گرفت.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد
دریافت »یارانه بنزین« با کارت ملی هوشمند

بنزین

خودرو

بدهی

بورس
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نماینده وزیر بهداشت اعام کرد
771 مصدوم در زلزله کرمانشاه

نماینده وزیر بهداش��ت در مناطق زلزله زده 
غرب کش��ور گفت: برخاف شدت زلزله اخیر، 
خدمات درمانی، بهداش��ت عمومی و بهداشت 
محیط نه تنها مختل نشده، بلکه به روال عادی 
خود بازگشته و همچنان به زلزله زدگان خدمات 

بهداشتی ارائه می  شود. 
ب��ه گزارش می��زان، طیب قدیم��ی درباره 
اقدامات حوزه بهداش��ت و درم��ان در مناطق 
زلزله زده و خدمات رسانی درمانی به مصدومان 
زلزله اخیر س��رپل ذهاب، اظهار داش��ت: ارائه 
خدم��ات درمانی ب��ه مصدومان، در س��اعات 
اولیه وقوع زلزله سرپل ذهاب آغاز شد و بیشتر 
بیماران در بیمارس��تان های مناطق زلزله زده 
کرمانش��اه پذیرش و بستری ش��ده و خدمات 
مورد نیاز را دریافت کرده اند و روند درمان آنها 

بخوبی طی شد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه زلزله اخیر کرمانش��اه 
۷۷۱ مصدوم بر جا گذاش��ت، افزود: با توجه به 
گس��تردگی مناطق زلزله زده کمتر از ۶ درصد 
مصدومان نیازمند خدمات تخصصی تر بوده  اند 
و ۴۴ نفر از این تعداد برای مراقبت های بیشتر 
و تخصصی تر به س��ایر بیمارس��تان های مرکز 
استان اعزام شدند که پس از درمان و ترخیص، 
هم اکن��ون ۲۷ مصدوم در این مراکز بس��تری 

هستند.
 قدیمی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ یک 
از مصدومان مشکل جدی نداشته اند و بزودی 
ترخیص می شوند، تصریح کرد: در حال حاضر 
۸ تیم بهداش��ت روان در محل مستقر شده و 
به ارزیابی وضعیت زلزل��ه زدگان می پردازند و 
اگر نیاز به ارائه خدمات و افراد بیش��تر باش��د، 
از استان های معین نیز تیم هایی اعزام خواهند 

شد.

وزیر آموزش وپرورش خبر داد
منتفی شدن تعطیات زمستانی 

مدارس

وزی��ر آموزش وپرورش گف��ت: اجرای طرح 
تعطیات زمس��تانی مدارس برای سال جاری 

منتفی است. 
به گزارش ایسنا، س��یدمحمد بطحائی در 
حاشیه جلس��ه هیات دولت با اعام این خبر 
گف��ت: این طرح به مراج��ع گوناگونی مرتبط 
اس��ت و به هماهنگی های میان بخش ها نیاز 
دارد. وی خاطرنشان کرد: در این باره یک نظر 
این بود که طرح در مجلس به تصویب برسد و 
دیدگاه دیگر این بود که بر اس��اس اختیارات و 
قانون شوراهای استان ها، تعطیات زمستانی در 
شورای آموزش وپرورش استان ها تصویب شود 
اما در این صورت این نگرانی به وجود می آید که 
میان شوراهای استان ها ناهماهنگی ایجاد شود. 
بطحائی با اشاره به اینکه امسال اجرای این طرح 
منتفی است، تاکید کرد: چرا که جدول زمانی 
ما را به هم می زند اما کار کارشناسی آن ادامه 

خواهد داشت.

شهادت ۳ مأمور پلیس

سرباز هنگ مرزی میرجاوه، یکی از مرزبانان 
هن��گ مرزی بانه و رئیس کانتری ۲۰ دزفول 
به درجه رفیع ش��هادت نائل آمدند. به گزارش 
تسنیم، ۲ مأمور و یک سرباز ناجا روز گذشته به 

درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 
ش��هید »مه��دی هودیان��ی« از س��ربازان 
هن��گ م��رزی میرج��اوه از تواب��ع اس��تان 
سیستان وبلوچستان حین کنترل و پایش نوار 
مرزی به درجه رفیع شهادت نائل شد؛ وی اهل 
روس��تای بودیان شهرستان دلگان بود. ستوان 
سوم »مصطفی عبدالملکی« دومین شهیدی 
بود ک��ه در درگیری مرزبانان هنگ مرزی بانه 
با قاچاقچی��ان در منطقه صفر م��رزی بانه به 
ش��هادت رس��ید. رئیس کانتری ۲۰ دزفول 
سروان »حاجی مراد نادری« نیز در درگیری با 
سارقان مسلح بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.

پس از اما و اگرها درباره پاسخ وزارت اطاعات به 
استعام صاحیت شهردار جدید تهران

وزیر کشور حکم حناچی را صادر کرد
پس از اما و اگرها درباره پاسخ 
وزارت اطاعات به اس��تعام 
صاحیت شهردار جدید تهران 
س��خنگوی وزارت کشور روز 
گذشته اعام کرد: »با توجه به 
اینکه نظر صریح وزارت اطاعات مبنی بر تأیید 
صاحیت پیروز حناچی به وزارت کش��ور واصل 
شد، مستندات قانونی مورد نیاز برای صدور حکم 
شهردار نیز تکمیل شد«. به گزارش تسنیم، بنا 
بر اظهارات سیدسلمان سامانی، حکم انتصاب 
وی به عنوان شهردار جدید تهران از سوی وزیر 
کشور صادر شد و  وزیر کشور از شهردار جدید 
تهران خواسته در انضباط دقیق مالی، انضباط 
محیط شهری، تسریع در تصمیم گیرهای بموقع 
و کارشناس��ی و استفاده از توان افراد مجرب و 

شایسته،  اهتمام به خرج دهد.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر:
 یارانه 9 میلیاردی دولت
تنها 2 اتوبوس می شود

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با 
اشاره به پرداخت 9 میلیارد تومان از سهم دولت 
در حوزه اتوبوسرانی گفت این مقدار پول مانند 
قطره ای در دریای هزینه های شهرداری است. 
مجید فراهانی درباره  انتش��ار خبر واریز یارانه 
اتوبوس از س��وی دولت به حس��اب شهرداری 
تهران گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است 
هزینه 5۰ درصد توسعه مترو و یک سوم هزینه 
بلیت مترو را تقبل کند و در حوزه توسعه ناوگان  
اتوبوس��رانی نیز قانون سهم 5۰ درصدی برای 
دولت قائل شده است.  وی با بیان اینکه دولت 
در مجموع 9 میلیارد تومان در راستای پرداخت 
هزینه توسعه ناوگان اتوبوسرانی پرداخت کرده 
است، گفت: این مبلغ کم است و طبیعی است 
ب��ا توجه به قیمت های فعلی تنه��ا می توان از 
ایران خودرو ۲ دستگاه اتوبوس خرید! اما این در 
حالی است که بر اساس برنامه، شهر تهران باید 
9 هزار و 5۰۰ دستگاه اتوبوس داشته باشد ولی 

حدود 5 هزار دستگاه دارد. 
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با 
بیان اینکه در ح��ال حاضر تعداد اتوبوس های 
ش��هرداری تهران نسبت به س��ال 9۲ کاهش 
داشته است، گفت: تعداد اتوبوس های شرکت 
واح��د از حدود ۶ هزار و 5۰۰ به 5 هزار و 5۰۰ 
دس��تگاه کاهش یافته است. وی با بیان اینکه 
برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک هیچ راهی 
جز توسعه حمل ونقل عمومی نداریم،  گفت: 
ای��ن 9 میلی��ارد تومان به هیچ عن��وان کفاف 
هزینه های توسعه ای اتوبوس را نمی دهد و مانند 

قطره ای در دریای هزینه های شهرداری است.

ورود سامانه بارشی جدید به کشور

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناس��ی ضمن اش��اره به احتمال افزایش 
غلظت آاینده ها در شهرهای بزرگ و صنعتی، 
از ورود س��امانه بارش��ی جدی��د از روز جمعه 
خبر داد. احد وظیفه به ایس��نا افزود: با شمالی 
شدن جریان هوا در س��واحل غربی و مرکزی 
دریای خزر بارش باران پیش بینی می ش��ود و 
ای��ن وضعیت تا اوایل هفته  آینده ادامه  خواهد 
داشت. کارشناس سازمان هواشناسی افزود: با 
ورود س��امانه جدید بارشی ابتدا در مناطقی از 
شمال غرب و س��پس غرب کشور بارش باران 
آغاز می ش��ود، همچنین روز ش��نبه بر مقدار 
ب��ارش در ای��ن مناطق اف��زوده خواهد ش��د.  
مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ریع سازمان 
هواشناسی افزود: روزهای جمعه  و شنبه بارش 
در مناطق مرتفع و سردس��یر ش��مال غرب به 
شکل برف پیش بینی می شود. به گفته وظیفه، 
در 3 روز آینده در مناطقی از کش��ور هم جوی 
پایدار پیش بینی می شود که با توجه به سکون 
نسبی هوا برای امروز )۸ آذرماه( افزایش غلظت 
آاینده های ج��وی و کاهش کیفیت هوا را در 

شهرهای صنعتی به دنبال خواهد داشت.

 تندی��س، دیپل��م افتخار و 3 ل��وح تقدیر از 
بیس��ت وپنجمین جش��نواره تئاتر ک��ودک و 
نوج��وان همدان به نمای��ش محیطی »رویای 
درون ک��ودک« از تولی��دات مرکز تئاتر کانون 
پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان اهدا ش��د. 
هی��ات داوران بخ��ش مس��ابقه تئاترخیابانی 
متشکل از مجید امرایی، محسن پورقاسمی و 
مریم معترف آرا تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 
و جایزه نقدی بخش »موس��یقی« را به احمد 
جعفری و امیرمحمد انصافی برای موس��یقی 

نمایش »رویای درون کودک« اهدا کرد.

نبض جامعه

گروه اجتماع�ی: رئیس کمیته امداد 
با اشاره به شعار دولت برای رفع فقر 
مطلق در کش��ور گفته است: »تورم 
افسارگس��یخته در کش��ور امس��ال 
محاسبات ما را بهم زده است و انتظار 
می رود مجلس و دولت گامی اساسی 

برای تحقق این شعار بردارند«. 
ب��ه گ��زارش »وط��ن ام��روز«، 
س��یدپرویز فتاح با حضور در صحن 
علنی مجلس و ارائه گزارش عملکرد 
کمیته امداد افزود: درآمدهای کمیته 
ام��داد در ۸ ماهه س��ال 9۷ در همه 
سرفصل ها به طور متوسط 3۶ درصد 
رشد نشان می دهد و با لحاظ کردن 
شرایط خاص اقتصادی و تورمی باید 
از اعتم��اد مردم خیر و زمان ش��ناس 
ایران تقدیر کرد و به خاطر داش��تن 
چنین ملت��ی ش��اکر درگاه خداوند 
متعال باش��یم. فتاح با بی��ان اینکه 
کمیته امداد از نظر سازمانی و نیروی 

انسانی به س��مت کاهش هزینه ها، مردمی شدن 
و اس��تفاده از روش های نوین پیش می رود، اظهار 
داشت: پیش بینی ما این است که درآمدهای سال 
9۷ کمیت��ه امداد به بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان 

افزایش یابد.
نباید طبقه اشراف ایجاد کنیم ■

وی  با بیان اینکه کمیته امداد نقش��ی در تولید 
فقر ندارد، افزود: همه ارکان نظام باید نسبت به رفع 
فقر و رسیدگی به نیازمندان اهتمام داشته باشند و 
همه جانبه به فقر حمله کنن��د. درمان اصلی فقر با 
رونق اقتص��ادی، مهار تورم، ثب��ات در بازار، افزایش 
درآمد سرانه، اقتصاد مقاومتی، مبارزه با قاچاق کاا، 
افزای��ش ص��ادرات، رونق اش��تغال و ترویج فرهنگ 

مصرف کاای ایرانی امکان پذیر است.
 رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه سبک زندگی 
مسؤوان نباید با محرومان و فقرا فاصله زیادی پیدا 
کند، گفت: در نظام اسامی نباید طبقه اشراف ایجاد 

کنیم. س��فارش و خواهش ما 
به منازل مددجویان  سرکشی 
تحت پوشش است و این سبک 
زندگی امیرالمومنین)ع( و همه 
ائمه بوده است. سادگی، تواضع 
و مردمی بودن باید فضیلت رایج 
در همه مسؤوان باشد و در این 
صورت است که نظام و انقاب 
بیمه می ش��وند. وی با اشاره به 
انتخابات س��ال آینده مجلس 
در کش��ور گف��ت: امدادگران 
همچون گذش��ته حق دخالت 
در انتخابات له یا علیه کاندیداها 
را ندارند و در انتخابات آتی هم 

همین گونه عمل خواهد شد.
انتقاد از تورم افسارگسیخته ■

فتاح با یادآوری شعار رئیس جمهور مبنی بر رفع 

فقر مطلق در کشور خاطرنشان 
افسارگس��یخته  ت��ورم  ک��رد: 
در کش��ور امس��ال محاسبات 
ما را به ه��م زده اس��ت. انتظار 
می رود مجلس و دولت در یک 
هماهنگی جدی گامی اساسی 
برای تحقق این ش��عار بردارند. 
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه 
طبق اساس��نامه، معاون نظارت 
و حسابرسی دفتر رهبر انقاب 
رکن نظارتی کمیته امداد است، 
تاکید کرد: س��ازمان بازرس��ی 
کل کش��ور، دیوان محاسبات، 
حراست کل کش��ور و موسسه 
مفید راهبر در طول سال بر همه 
امور درآمدی و هزینه ای کمیته امداد نظارت دارند و 
بر این اساس شفافیت مالی کمیته امداد تایید شده و 

کمیته امداد از هیچ گونه معافیت مالیاتی 
اس��تفاده نکرده و همه س��اله تس��ویه 
مالیاتی و گواهی بدهی نداشتن را اخذ 
کرده اس��ت. همچنین این نهاد قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان را به طور 
کامل اجرا کرده است. فتاح گفت: طبق 
گزارش س��ازمان خصوصی سازی اصل 
بده��ی مددجویان ام��داد بابت خرید 
سهام عدالت تسویه شده است و از اینکه 
اولویت توزیع سهام به مددجویان امداد 
و بهزیستی تعلق گرفت تشکر می کنیم. 
کار امداد پیش��گیری و درمان اس��ت. 
وضعیت جامعه تحت پوش��ش امداد از 
نظر آس��یب های اجتماعی از متوسط 
کشور بهتر است. اگر چتر حمایت های 
اجتماعی را گسترده کنیم آسیب های 
اجتماعی که رفع آن هزینه بیش��تری 
دارد کاهش می یابد. متوسط پرداختی 
ما با احتساب یارانه ها سبد کاا و تمام 
خدم��ات به هر نفر در م��اه 35۰ هزار 
تومان اس��ت، در حالی که هزین��ه نگهداری زندانی و 

ترک اعتیاد بسیار بیشتر است.
هشدار درباره مؤسسات خیریه ■

وی همچنی��ن خاطرنش��ان کرد: کمیت��ه امداد 
موسس��ات خیریه را رقیب خود نمی داند و ما تعامل 
را پیش گرفته ای��م اما نحوه صدور مجوزهای بی رویه 
و نبود نظارت و کنترل بر آنها هشداری است به همه 
ما ک��ه اصاح این رویه نیازمند تجدیدنظر در قوانین 
مربوطه است. رئیس کمیته امداد به توزیع سبد کاا 
توس��ط وزارت رفاه اش��اره کرد و گفت: این مرحله با 
اولویت مددجویان امداد و بهزیستی با موفقیت قابل 
قبولی انجام شد و تقاضای ما این است که تا پایان سال 
چند مرحله دیگر تکرار ش��ود. انتظار داریم مجلس و 
دولت در یک هماهنگی در بودجه سال 9۸ توجه ویژه 
به ردیف های اعتباری امداد داشته باشند و اطمینان 
پیدا کنیم دریافتی مددجویان به اندازه نرخ تورم 9۷ 

افزایش یابد.

آوای شهر

سیدپرویز فتاح: سبک زندگی مسؤوان 
نباید با محروم�ان و فقرا فاصله زیادی 
پیدا کند، در نظام اس�امی نباید طبقه 
اشراف ایجاد کنیم. سفارش و خواهش 
ما سرکشی به منازل مددجویان تحت 
پوش�ش اس�ت و ای�ن س�بک زندگی 

امیرالمومنین)ع( و همه ائمه بوده است
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مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اعام کرد
ممنوعیت جشن های نامتعارف در مهدهای کودک

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
دولت شهامت تغییر قانون کار را ندارد

گ�روه اجتماع�ی: مدیرکل امور 
ک��ودکان و نوجوانان س��ازمان 
بهزیستی کشور با اش��اره به ممنوعیت برگزاری 
جش��ن ها و مراس��م های نامتعارف در مهدهای 
کودک گفت: دستورالعمل برگزاری هر نوع مراسم 

و جشن در مهدهای کودک 
در اختیار مدیران این مراکز 
قرار دارد و رعایت آن الزامی 
است. محمد نفریه با اشاره به 
دستورالعمل صریح برگزاری 
مراس��م  های  و  جش��ن ها 

گوناگ��ون در مهده��ای کودک به ایس��نا افزود: 
برگزاری هر مراسم و جشنی، در مهدکودک باید 
با رعایت عرف و شرعیات برگزار شود و این موارد 

جزو قوانین سازمان بهزیستی هستند.
 وی در ادامه با بیان اینکه برگزاری جش��ن ها 
و مراس��م های خاف ع��رف در مهدهای کودک 
ممنوع اس��ت، اظهار داشت: گاهی فیلم هایی در 

فضای مجازی با موضوع جشن های تولد اکچری 
یا جش��ن های خاف عرف منتشر می شود و این 
تصور را ایجاد می کند که این جشن ها در فضای 
مهدکودک ه��ا برگزار ش��ده اند، در حالی که این 
فضاها مربوط به جای دیگری اس��ت اما به اس��م 
مهدکودک تمام می شود، چرا 
که برخی فکر می کنند هرجا 
ک��ودکان جمع می ش��وند، 

مهدکودک است. 
مدی��رکل ام��ور کودکان 
و نوجوانان بهزیستی کشور 
تصریح کرد: تمام مهدهای کودک  با رعایت قوانین 
و مق��ررات و برای کودکان خودش��ان می توانند 
جشن هایی را برگزار کنند. این مراسم و جشن ها 
در مهدکودک باید مطابق عرف و شرعیات باشد و 
این موارد جزو قوانین بهزیستی است که هر کسی 
مجوز احداث مهدکودک را دریافت کرده اس��ت، 

باید آنها را رعایت کند.

گروه اجتماعی: عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس با انتقاد از نبود 
شهامت و جسارت در دولت در ارائه ایحه اصاح 
قانون کار، تصریح کرد: قانون کار فعلی متعلق به 
۲۸ سال گذش��ته بوده و دولت نیز عزمی برای 

تغییر آن ندارد. 
ب��ا  عبدالرض��ا عزی��زی 
اش��اره به گزارش کمیسیون 
وی��ژه تولید مل��ی و نظارت 
بر اج��رای اص��ل ۴۴ قانون 
اساسی درباره آسیب شناسی 

وضعیت ش��اغان و بیکاران ب��ا رویکرد حمایتی 
و بیمه نبودن 53 درصد ش��اغان، به خانه ملت 
گفت: بیمه نبودن این تعداد شاغل به ضعف قانون 
کار بر می  گ��ردد، چراکه این قانون به هیچ عنوان 
کامل نبوده و به ۲۸ سال قبل بازمی گردد. نماینده 
مردم شیروان در مجلس با بیان اینکه قانون کار 
در برابر کسب وکارهای نوین سکوت کرده است، 

گفت: امروز مشاغل جدیدی فقط در حوزه  رایانه 
و اینترنت ایجاد شده و کسب وکارهایی از طریق 
اس��تارت آپ ها راه اندازی ش��ده که هی��چ قانون 

مشخصی در این حوزه ها وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه دولت جرأت و شهامت تغییر 
قان��ون کار و ارائ��ه ایحه ای 
جدید در این حوزه را  ندارد، 
اف��زود: با قانون فعلی؛ دولت، 
کارفرما و بیمه ش��ده همگی 
با هم ضرر می کنن��د و این 
قانون به هیچ عنوان به سود 

کشور نیست. 
عزیزی با اس��تناد به آم��ار وزارت تعاون، کار، 
و رف��اه اجتماعی، یادآور ش��د: در حال حاضر 9۰ 
درصد کارگران ق��رارداد موقت دارند و فاقد بیمه 
هس��تند و حق بیم��ه را در این مس��یر کارفرما 
به درستی پرداخت نمی  کند، چراکه قانون جایگاه 

درستی برای کارفرما و کارگر ندیده است.

اشتغالهشدار

رئیس کمیته امداد با اشاره به شعار رئیس جمهور درباره رفع فقر مطلق در کشور:

تورم افسارگسیخته محاسبات ما را به هم زد

نیمکت

ایثار

کوتاه و گویا

مع��اون  اجتماع�ی:   گ�روه 
بیم��ه ای س��ازمان تأمی��ن 
اجتماع��ی گفت: بازنشس��تگان، از کار افتادگان، 
بازماندگان، مس��تمری بگیران و بیمه شدگانی که 
درآمد کمتر از 3 میلیون تومان دارند، مش��مول 

دریافت بسته غذایی ۲۰۰ هزار تومانی می شوند.
محمدحسن زدا  درباره بسته حمایت غذایی 
به بازنشستگان و بیمه ش��دگان سازمان تأمین 
اجتماعی به فارس اظهار داشت: در حال حاضر 
درگیر ط��رح بس��ته غذایی برای اف��راد تحت 
پوشش س��ازمان تامین اجتماعی هستیم. وی 
افزود: پیشنهادهای مختلفی درباره توزیع بسته 
غذایی مطرح شده بود که یکی از آنها این بود که 
اسامی افراد مشمول بسته غذایی را به سازمان 
هدفمندی یارانه ها ارس��ال کنیم و از آن طریق 
اقدامات ازم انجام ش��ود و پیشنهاد دیگر این 
بود که س��ازمان تامین اجتماعی این موضوع را 
پیگیری و اقدامات ازم را انجام دهد و درنهایت 

نیز قرار ش��د س��ازمان تامین اجتماعی به افراد 
واجد شرایط و تحت پوشش خود بسته حمایتی 

غذایی را اختصاص دهد. 
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: 

در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشس��ته،  
از کار افت��اده و بازماندگان��ی که دریافتی آنها زیر 
3 میلیون تومان باشد، شناسایی شده  است و در 
مرحله اول ۲۰۰ هزار تومان نقدی به حساب شان 
واریز می شود و در مرحله بعدی نیز احتماا به آنها 
کاا تعلق می گیرد. وی افزود: پیشنهادهایی داده 
شده تا با فروشگاه های زنجیره ای مذاکره  و سبدی 
از کااهای متنوع را شناسایی کنیم تا بازنشستگان 
و افرادی که مش��مول این بسته غذایی می شوند 
اختیار داشته باشند و بتوانند کااهایی را که نیاز 
دارند انتخاب کنن��د، به عنوان مثال 3۰ قلم کاا 
وجود داش��ته باشد و این افراد بتوانند هر کدام را 
که نیاز زندگی ش��ان است تهیه کنند و کاایی را 
تحمیل نکنیم. زدا در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه در چه زمانی این مبلغ پرداخت می ش��ود، 
گفت: با توجه به اینکه سیستم پرداختی سازمان 
تامین اجتماعی در ماه یکبار است احتماا با حقوق 

پرداخت خواهد شد. 

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی تشریح کردتأمین اجتماعی

جزئیات پرداخت بسته غذایی 200 هزار تومانی

گروه اجتماعی: هزینه های سفر 
زمین��ی و هوایی ب��ه عتبات در 
آذرماه، با باز ش��دن سایت سازمان حج و زیارت 
برای نام نویس��ی از متقاضیان این سفر معنوی 

مشخص شد.
 به گزارش فارس، نام نویسی از متقاضیان سفر 
به عتبات تا پایان آذرماه با برطرف شدن مشکل 
صدور ویزای زائران در روزهای گذشته، آغاز شد 
و متقاضیان می توانند برای تشرف به این سفر 
معنوی به یکی از ۲ هزار و 5۰۰ دفتر مجاز حج 
و زی��ارت مراجعه کنند. با توجه به اینکه هزینه 

س��فر به عتبات در آبان ماه 
در نرخ های متنوع ارائه شده 
بود و زائران می توانستند بر 
اساس توان خود به این سفر 
معنوی مشرف ش��وند، در 
ای��ن دوره از اعزام ها هزینه 

کاروان های عتبات در قیمت های متنوع باز نشده 
است. به طوری که هزینه سفر به عتبات در این 

دوره از اعزام ه��ا که تا پایان 
آذرم��اه انجام می ش��ود، به 
صورت زمینی از ۲ میلیون تا 
۲ میلیون و ۱۷5 هزار تومان 
و به صورت هوایی 3 میلیون 

و 533 هزار تومان است.
 این امر در حالی اس��ت که هزینه س��فر به 
عتبات در آبان ماه به صورت زمینی یک میلیون 

و ۷۰۰ تا یک میلی��ون و 9۰۰ هزار تومان و به 
صورت هوایی از 3 میلیون و ۲۰۰ تا 3 میلیون و 
5۰۰ هزار تومان متغیر بود که با باز شدن مجدد 
سایت س��ازمان حج و زیارت برای نام نویسی از 
متقاضیان، هزینه های س��فر ب��ه عتبات بدون 
س��روصدا باز هم افزایش یافت��ه که در این بین 
حداقل هزینه س��فر زمینی ح��دود ۲۰ درصد 
افزایش داشته است. گفتنی است، سایت سازمان 
ح��ج و زیارت از ۲۴ آبان ماه برای نام نویس��ی از 
 زائران به دلیل مش��کات ارزی بس��ته ش��ده 

بود.

افزایش بی سروصدای هزینه سفر به عتباتزیارت
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رویکرد اخیر س��فیر آلم��ان در تهران ب��رای ارائه 
تصویری مثبت و موجه از کش��ورش نزد ایرانیان، در 
شرایطی است که آلمان در ماه  های گذشته از هیچ اقدام 
ضدایرانی فروگذار نکرده و در این راس��تا گوی سبقت 
را از کشورهایی چون فرانسه و انگلیس نیز ربوده است.

به گزارش »وطن امروز«، بازداشت غیرقانونی »اسداه 
اسدی«، دیپلمات دارای مصونیت ایرانی به مدت 3 ماه 
و محروم کردن او از بدیهی     ترین حقوق نظیر ماقات، 
همراهی با سایر کشورهای اروپایی برای تحریم جدید 
ایران در اواخر آبان ماه و همچنین همراهی شرکت  های 
اقتصادی آلمان��ی با تحریم  های آمریکا در تابس��تان 
گذشته مشت نمونه خروار اقدامات ضدایرانی کشوری 
اس��ت که سفیر آن در تهران این روزها تاش می کند 

خود را نزدیک مردم ایران نشان دهد.
3 ماه بازداشت بدون حق ماقات ■

تیرماه گذش��ته اسداه اسدی، دیپلمات ایرانی در 
آلمان به اتهام واهی تاش برای بمب گذاری در همایش 
منافقین در فرانسه به صورت غیرقانونی دستگیر شد. 
دادستانی فدرال آلمان همان زمان مدعی شد دیپلمات 
ایرانی مستقر در وین، مشکوک به همکاری با زوجی 
اس��ت که قصد حمله به تجمع گروهک تروریس��تی 
منافقین در پاریس را داشته اند. بازداشت یک دیپلمات 
دارای مصونیت دیپلماتیک، گذشته از آنکه اتفاقی نادر 
و اس��تثنایی در دنیای دیپلماسی به حساب می آید، 
برخ��اف نّص صریح حقوق دیپلماتیک نیز هس��ت، 
چراک��ه طبق این حقوق، نمی توان یک دیپلمات را به 

هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد.
اقدام مغرضانه آلمان علیه این دیپلمات ایرانی البته 
محدود به بازداش��ت غیرقانونی اسدی نشد و آنگونه 
که »وطن امروز« 21 مهرماه گذش��ته خب��ر داد، این 

دیپلم��ات ایرانی از حق بدیهی ماق��ات با دیگران در 
مدت بازداشت نیز محروم بوده است! 

3 م��اه بعد یعن��ی 17 مهرم��اه »ونک��ه روگن« 
سخنگوی دفتر دادستانی آلمان گفت اسداه اسدی 
که در بازداشت این کشور بود، به بلژیک تحویل داده 
ش��ده و بزودی در دادگاه حاضر می شود. همان زمان 
دادگاهی در آلمان نیز استرداد این دیپلمات ایرانی را 
که از س��وی بلژیک به اتهام مش��ارکت در طرح ناکام 
بمب  گذاری در نشس��ت گروه��ک منافقین نزدیک 
پاری��س تحت تعقیب بوده، تایید ک��رد. جالب اینکه 
تصمیم آلمان برای اس��ترداد اس��دی ب��ه بلژیک نیز 
غیرقانونی بود و به همین خاطر سفیر آلمان در تهران 

به وزارت امور خارجه احضار شد. 
همزم��ان با این اقدامات آلم��ان و بلژیک در قبال 
دیپلمات کشورمان، سایر کشورهای اروپایی نیز دست 
به اقدامات مش��ابهی جهت تضعیف ای��ران و تقویت 
گروهک های تروریس��تی معاند ای��ران زدند. حمات 
س��ریالی به س��فارتخانه  های ای��ران در پایتخت  های 
اروپای��ی که در س��ایه انفعال و تماش��ای پلیس این 
کش��ورها انجام می ش��د یا برگزاری آزادانه تجمعات 
گروهک  های تروریستی ای چون منافقین و ااحوازیه 
در این کشورها از همین جمله بود. در این راستا برخی 
تحلیلگ��ران معتقدند اروپا به رغم اینک��ه بر ماندن در 
برجام و ادامه همکاری ها با ایران تاکید می کند اما عما 
با پروژه ترامپ برای ایجاد ناامنی در ایران با به کارگیری 
گروهک  های تروریس��تی همراه ش��ده است. واکنش 
وزی��ر خارجه آمریکا به تصمیم آلمان برای اس��ترداد 
اس��دی به بلژیک تاییدی بر همین گزاره بود. چنانکه 
»مایک پمپئو« که کوشیده است ایران را به هر دلیل 
اثبات نشده ای به فعالیت  های بدخواهانه متهم کند، از 

استرداد دیپلمات ایرانی از آلمان به بلژیک، استقبال و 
حمایت کرد. 

در بیانیه مطبوعاتی مایک پمپئ��و در این باره که 
18 مهرماه منتش��ر ش��د، آمده اس��ت: ما از متحدان 
اروپایی خود که در معرض یا مقابله با تهدید تروریسم 
تحت تاثیر ایران در سراسر جهان قرار دارند، حمایت 
می کنیم. ایاات متحده به همکاری با شرکا و متحدان 
خود برای مقابله با تهدید مطرح شده توسط رژیم ایران 

ادامه خواهد داد.
همراهی خیلی سریع با آمریکا! ■

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت گذشته 
و در ش��رایطی که بسیاری از ش��رکت های اقتصادی 
خارجی هنوز بین 2 گزینه ادامه فعالیت پرس��ود در 
ایران یا همراهی با تحریم های ضدایرانی آمریکا مردد 
بودند، این ش��رکت های آلمانی بودن��د که در اقدامی 
تامل برانگیز به س��رعت ایران را ترک ک��رده و همراه 
آمریکا در تحریم ها ش��دند. اق��دام آلمانی ها در حالی 
بود که هنوز رایزنی ها جهت امکان برقراری مناسبات 
اقتصادی ایران و اروپا و همچنین احتمال اینکه برخی 
دولت های اروپایی بتوانند برای ش��رکت های خود در 

مقابل تحریم ها معافیت بگیرند در جریان بود.
در نتیجه همین رویک��رد آلمانی ها بود که هفته 
گذش��ته »ریچارد گرنل«، س��فیر آمری��کا در برلین، 
در گفت وگو با خبرگزاری آلم��ان، از همراهی تجار و 
نهادهای مالی آلمان با تحریم های واشنگتن علیه ایران، 
س��تایش کرد. گرنل در این باره گف��ت: »ما از اینکه 
می بینیم صاحبان حرف��ه در آلمان تصمیم گرفته اند 
از تحریم های ایاات متحده ]علیه ایران[ پیروی کنند 
بسیار خوشحال هس��تیم«. او افزود: »رهبران تجاری 
آلمان، یکصدا به ما گفته اند دس��ت از داد و س��تد با 

ایران می کش��ند و از تحریم های ایاات متحده پیروی 
خواهن��د کرد. در نتیجه ما از اینکه اقدام جامعه مالی 
و اقتصادی آلمان چنین واضح و روش��ن است بسیار 

خوش وقت هستیم«.
توافق دوباره برای تحریم ایران! ■

28 آبان ماه خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات ها 
گزارش داد در رابطه با ادعای اروپایی ها مبنی بر قصد 
ای��ران برای انجام س��وءقصد در دانمارک و فرانس��ه، 
وزیران خارج��ه اتحادیه اروپایی از جمله وزیر خارجه 
آلمان ب��رای اعمال تحریم اقتصادی علیه اتباع ایرانی 
اعام آمادگی کردند. در همین راس��تا 5 دیپلمات به 
خبرگزاری رویت��رز گفتند وزیران خارجه فرانس��ه و 
دانمارک روز دوش��نبه در نشست بروکسل همتایان 
اروپایی خود را در جریان طرح های س��وءقصد در این 
2 کشور قرار دادند و آنها نیز موافقت کردند در پاسخ، 
اعمال تحریم های هدفمند علیه اتباع ایرانی را بررسی 
کنند.  وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی 
از جمله وزیر خارجه آلمان همچنین در این نشس��ت 
توافق کردند ش��هروندان ایرانی  را که ادعا می شود در 
برنامه ریزی برای انجام ترور در دانمارک و فرانسه نقش 
داشته اند، مورد تحریم اقتصادی قرار دهند. در حقیقت، 
توافق کلی برای اعمال تحریم انجام شد و وزرا مشغول 
تهیه فهرستی از افراد احتمالی هستند که باید مورد 

تحریم قرار گیرند!
نمایش مضحک برجامی ■

عاوه بر اینها مهرماه سال گذشته آلمان در اقدامی 
مزورانه با نصب پوس��تر بر دیوار سفارت این کشور در 
تهران، مدعی شد دولت متبوعش در کنار مردم ایران به 
برجام پایبند اس��ت. این در حالی است که همان زمان 
وزیر خارجه این کشور در اظهارنظری گستاخانه تاکید 

کرد برلین آمادگی دارد فش��ار دیپلماتیک بر ایران را، 
همراه با آمریکا افزایش دهد. این اقدام عجیب از سوی 
سفارت آلمان و ژست مضحک همراهی با مردم ایران در 
حالی ص��ورت گرفت که چند ماه پیش از آن »زیگمار 
گابری��ل« معاون صدراعظم و وزی��ر اقتصاد آلمان قبل 
از س��فر به کش��ورمان در مصاحبه با هفته نامه آلمانی  
اشپیگل در اظهارنظری گستاخانه گفته بود: »آلمان تنها 
در صورتی با ایران روابط عادی و دوستانه برقرار خواهد 
کرد که ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد«. 
عاوه بر این، مهرماه ۹5 خبری در رسانه ها با این عنوان 
منتشر شد که »نزدیک به یک سال است حسن روحانی 
قصد سفر به آلمان را دارد ولی دولت آلمان به بهانه های 
مختلف  تاکنون با س��فر وی موافقت نکرده اس��ت!«. 
رویترز به نقل از »یورگن هاردت« سخنگوی سیاست 
خارجی حزب صدراعظ��م آلمان یکی از این بهانه ها را 
اینگونه شرح داد: »پهن کردن فرش قرمز برای روحانی 
در اروپا می تواند اینگونه اشتباه برداشت شود که ایران از 
هم اکنون به عنوان یک شریک و همکار در جامعه جهانی 
پذیرفته شده است. این در حالی است که انتظار داریم 
مقامات اروپایی در س��فر خود به ایران نگرانی آلمان از 
حمایت جمهوری اس��امی از دولت اس��د در سوریه، 
اظهارات ضداسرائیلی »توصیف ناپذیر« و همچنین نقض 

حقوق بشر را ابراز کنند!
اقدامات نمایشی سفیر آلمان در تهران که همزمان 
با فشارهای سیاس��ی و اقتصادی روزافزون دولت این 
کش��ور علیه ایران صورت می گی��رد البته محدود به 
عکس ی��ادگاری با خواهران منصوریان نبوده اس��ت. 
گش��ت وگذار در بازار تهران، حضور در کاس آموزش 
آشپزی آبگوش��ت)!(، حضور در مدرسه ای در جنوب 
تهران، سفر به کاش��ان و گشت وگذار در بازار بزرگ و 

قدیمی این شهر، حضور در تمرین تیم استقال و دیدار 
با مربی آلمانی این تیم، سفر به چهارمحال وبختیاری و 
حضور در میان اقوام عشایر این استان و... تنها گوشه ای 
از حضور پرشمار سفیر آلمان در مناطق مختلف و به 
عبارتی در 4 گوشه کشور است. این رویکرد »میشائیل 
برشتولد« جدا از آنکه هیچ نسبتی با مناسبات خصمانه 
آلمان ب��ا ایران ندارد، رفتار بی س��ابقه ای نیز در میان 
س��فرای سایر کشورها به حس��اب می آید. بد نیست 
نهادهای امنیتی در این باره هوش��یاری بیش��تری به 

خرج دهند.

نما
مراقب جاسوس باشید

»میشائیل کلور برشتولد«، سفیر آلمان در ایران از 
اعضای سازمان جاسوس�ی آلمان است. به گزارش 
»وطن امروز«، برش�تولد یکی از افس�ران سرویس 
اطاعات و امنیت برون مرزی کش�ور آلمان یا همان 
BND است که 28 سال با پوشش دیپلماتیک برای 
این سرویس فعالیت کرده است.  او در مقطعی معاون 
رئیس سازمان اطاعات آلمان هم بوده است. عمده 
مسؤولیت های میشائیل برشتولد در وزارت خارجه 
آلمان نیز مسائل امنیتی بوده است و همین موضوع 
کارویژه این مهره اطاعاتی - امنیتی برای آلمان ها را 
مشخص می کند. اما نکته قابل تامل درباره برشتولد، 
روابط نزدیک او با موساد است. برشتولد از افسران 
ارش�د اطاعاتی آلمان است که حلقه های مشترک 
با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی را رهبری 
کرده و چند سال نیز به عنوان دیپلمات در سفارت 
آلمان در تل آویو بوده اس�ت. برش�تولد اما حاا در 
بااترین س�طح از ماموریت ه�ای دیپلماتیک خود 
ق�رار دارد. او اگر در تل آویو به عنوان یک دیپلمات 
فعال ب�وده، حاا در تهران به عنوان س�فیر آلمان، 
دست های بازتری برای پیگیری اقدامات خود دارد. 
حض�ور در بازار تهران و  کوه های زاگرس و میهمان 
ش�دن در س�یاه چادرهای بختیاری تا ماقات های 
غیرشفاف با کارگران و دیدار با ورزشکاران زن و مرد 
و... وقتی از س�وی یک مهره ارشد جاسوسی انجام 
می شود، آیا نباید توجه دستگاه های اطاعاتی ایران 
را جلب کند؟ به نظر می رسد وزارت اطاعات ایران 
بای�د در قبال این رفتارهای مش�کوک و غیرعادی 
جاسوس آلمانی که کشورش عامل اصلی دستگیری 
ناجوانمردانه اسداه اسدی، دیپلمات مظلوم ایرانی 
ب�ود، اقدام ملم�وس و واضح�ی انجام ده�د.  چرا 
باید دیپلمات ایرانی توس�ط دولت آلمان دستگیر 
و مصونیت دیپلماتی�ک او نادیده گرفته ش�ود اما 
جاسوس آلمانی در ایران بدون هیچ احساس نگرانی 
از دستگاه های اطاعاتی ایران، پروژه های مشکوک 

خود را پیگیری کند؟

دستگاه های امنیتی مراقب اقدامات مشکوک سفیر آلمان در ایران هستند؟

 دیپلمات ایرانی اسیر
جاسوس آلمانی رها

گروه سیاسی: همزمان با تشدید اقدامات ضدایرانی آلمان در هفته ها و ماه  های اخیر بویژه در ماجرای دستگیر 
کردن دیپلمات ایرانی، سفیر آلمان در تهران به شکل معناداری تاش می کند از خود و کشورش تصویری 

ایران دوست و همراه مردم ایران نشان دهد. در تازه     ترین اقدام، میشائیل برشتولد تصاویر دیدار خود با خواهران 
منصوریان، قهرمانان ووشوکار را در صفحه توئیترش منتشر کرد.

ادامه از صفحه اول
امکانات  چگون��ه تم��ام 
رژیم س��عودی و حتی احتماا دستگاه جاسوسی 
اسرائیل بسیج می شوند تا یک نقشه شرورانه و به 
همان ان��دازه کودکانه را مطابق هوس جنون آمیز 
ولیعهد برای اجرای مناس��ک شیطانی قتل یک 
ش��خصیت برجس��ته مخالف خود پیاده کنند؟ 
خاش��قجی را بی خبر از همه جا با دعوت رس��می 
برادر ولیعهد و س��فیر س��عودی در واشنگتن به 
استانبول می کشانند، از کنسولگری عربستان با او 
تماس می گیرند تا مجابش کنند برای تشریفات 
اداری ازدواج جدیدش به مس��لخ خود پا بگذارد، 
در بدو ورود کنس��ول را به استقبالش می فرستند 
و بع��د ناگهان او را غافلگیر می کنند و زیر فحش 
و کتک می گیرن��د. پس از آن زم��ان بازجویی و 
شکنجه فرا می رسد. به نوشته روزنامه »ینی شفق« 
لحظه کلیدی زمانی است که تماس بن سلمان از 
دفتر کارش در ریاض مس��تقیما به اتاق شکنجه 
خاشقجی وصل می شود. ولیعهد سعی می کند نوه 
پزشک اختصاصی پدر بزرگش را مجاب کند که به 
عربستان تحت حاکمیت او برگردد. البته می توان با 
اطمینان گفت او از قبل اطمینان داشته که پاسخ 
ستون نویس واشنگتن پس��ت منفی خواهد بود و 
تنها می خواس��ته از شنیدن صدای ابه و التماس 
احتمال��ی قربانی اش لذت بب��رد. در نهایت وقتی 

خاش��قجی درخواس��ت او را رد می کند، ماموران 
امنیتی کیس��ه به سرش می کش��ند تا احساس 
خفگی کند. سپس طبق فرمان سادیستی ولیعهد، 
انگشت های نویس��نده منتقد را که با آنها درباره 
خرابکاری های شاه و پسرش می نوشته، یکی یکی 
می ش��کنند و بعد که از او و استغاثه هایش در آن 
وضع فیلم می گیرند، نوبت تمام کردن کار و تزریق 
مرگبار فرا می رس��د اما ت��ازه نمایش جنون آمیز 
ماموران بن س��لمان آغاز شده است؛ جسد قربانی 
سرش��ناس را با اره برقی قطعه قطع��ه کرده و از 
این مناسک وحشتناک فیلم می گیرند تا »رئیس 
بزرگ« بعدا تماشا کند و حظ ببرد. قطعات جسد 
را به منزل کنس��ول در هم��ان نزدیکی برده و در 
اس��ید حل می کنند اما چند قطعه طایی را نگاه 
می دارند تا به عنوان پیشکش به خدمت ولیعهد 
جانی ببرند؛ س��ر خاشقجی و همان انگشتانی که 
مرتکب گفتن و نوش��تن علیه او ش��ده اند.  بدون 
تردید این بخش های بدن خاشقجی در جایی ویژه 
از اقامتگاه سلطنتی یمامه در ریاض جلوی چشم او 

نگاه داری می شود.
یادم��ان نرود ک��ه در این 3 س��ال و اندی که 
»وطن امروز« از به قدرت رسیدن یک روان پریش 
مجنون قدرت در ریاض می نوش��ت، چه بس��یار 
بودند وطن فروش��ان و خودفروختگانی در رس��ته 
اصاح طلب، کاس��ب تدبیر و امید، روش��نفکرنما، 

اپوزیسیون خارج نشین، س��لطنت طلب، برانداز و 
خروار خروار تحلیلگران بی بی سی، من و تو، ایران 
اینترنشنال و صدای آمریکا که بن سلمان را جوان 
رعنای س��عودی و تکنوکرات مصلح موعود جهان 
عرب می خواندند، فقط به این خاطر که در ظاهر، 
رانندگی و ورود به ورزش��گاه ها را برای بانوان آزاد 
اع��ام کرده ب��ود و در همان حال م��ردان و زنان 
عربستانی تامین جانی نداش��تند و مردان و زنان 
و کودکان یمنی به دس��ت او قتل عام می ش��دند؛ 
هم��ان الگ��وی آش��نای اصاحات اس��تعماری و 
استکباری. تازه پس از رسوایی قتل خاشقجی بود 
که روزنامه نگاران آمریکایی و اروپایی تدریجا فاش 
کردن��د فعاان مدنی عربس��تانی از همان ابتدا در 
مکالمات شان بن سلمان را یک »شیطان مجسم« 

توصیف می کردند نه یک اصاح گر.
قتل فجیع خاش��قجی آخرین پ��رده از روش 
سبعانه حکومت داری آل س��عود بود با این تفاوت 
که آمر آن بن سلمان، از زیرکی و پختگی اسافش 
بهره ای نبرده و  این بار وحشی گری ذاتی و بدوی 
آل سعود با ناشی گری و جنون لجام گسیخته جوانی 
جاه طلب که از قضای روزگار همه کاره دربار ریاض 
شده است، درآمیخته و شری به پا کرده که دامن 
همه عالم را گرفته اس��ت. شری که حتی شیطان 
هم حاضر نیست مسؤولیتش را به گردن بگیرد و 

بن سلمان باید تا ابد بار آن را به دوش بکشد.

بختک ابدی بن سلمان
یادداشت امروز
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه
سه شنبه ها وپنجشنبه ها  بخوانید

خب دیگه؛ بچه ها بش�ینید س�رجاتون 
میخوایم جلس�ه رو ش�روع كنیم. اون 
لیس�ت دوفوریتی ها رو بیار ببینم امروز 

كدومشون رو تصویب كنیم.
- بفرمایید، اان بحث اصاح قانون مبارزه با 
کاای قاچاق و معوقات فرهنگیان رو بورسه. 

امروز تو روزنامه یه چیزایی خوندم راجع 
به FATF، اونو بیار تصویب كنیم.

-اون فعا در حد حرفه، محمدجواد اینا هنوز 
نرفتن تو کارش.

بااخره كه میرن، بی�ار تصویبش كنیم 
كارا یکم جلو بیفته. داری سنگ اندازی 
می كنیا...خب نمایندگان محترم...نماینده 

محترم با شمام...آقااااا كجا میری؟!
+  آقا اجازه؟ داره خودش و مجلس رو همین 
اان یهویی اس��توری می کن��ه، اینجا نتش 

ضعیفه رفته جلوی در. 
 خب صب�ر می ك�ردFATF رو تصویب 

می كردیم با اون یهویی می  انداخت.
+ جلسه رو ایو میذاره دیگه، بفرمایید اومد.

می كنی�م،  ش�روع  خ�ب 
 FATF مواف�ق  كی�ا 

هستن؟
ـ  چ��ی هس��ت 

حاا؟ 
+  تو جیب جا میشه؟ 

آره! ول�ی جیب�ت ماس�تی می ش�ه؛    
هار هار هار!!

+  حداقل بگید چند حرفیه؟

 چطور نمی دونید FATF چیه؟ اان كل 
دنیا پیوستن بهش، خوبیش هم اینه كه 
كسی رأیتون رو نمی بینه، بیاید تصویب 

كنیم بره دیگه.
- رأی ک��ه می دی��م ول��ی خدای��ی بعدش 

شفافیتتون گل نکنه ها.
+  ب��ه خداوند گیاس، اگه رأیامون رو علنی 

کنید، می ریزم تو خیابونا. گفته باشم!
نه بابا؛ شما مشاركت بفرمایید بقیه ش با 

من.
.
.
.
.

دوستان مش�اركت كنید دیگه؛ ناموسا 
هرك�ی  گذاش�تم  فح�ش 

مشاركت نکنه!
ه�م   ...  €

خودتی!

فرشته موسوی زهرا صفری

آقازاده
 زاپاس

رئیسمون سرش یه ریزه طاسه
هیکلشم بگی نگی قناسه

طرفدار سادگیه ولی خب!
سوار یه ماشین باکاسه

پول کسی رو رد نمیکنه چون
دلش رئوف و نازک و حساسه

تو همه جا دوستای خوبی داره
که جیباشون با جیب هم مماسه

به هم که می رسن میگن چه خوبه
که کار خیرمون با هم جناسه

بی عیب و ایراد و تمیزه کارش
بس که به پاکی، طفلکی وسواسه

می شناسه از سه فرسخی دزدا رو
خودش تو این مساله کارشناسه

وعده وعید میده و یادش میره
از خستگی یه خرده بی حواسه

آقا که نه، یه کمی آقازاده س
ژنش زیادی خوب و آس و خاصه

صاحب منصبه با مدرک سیکل
استاد تضمینی اختاسه

با یه عزیز اونوری همیشه
در حال رایزنی و در تماسه

تا کم نیاره توی شهر غربت
دارای چار پنج تا جیب زاپاسه

اوکی شده بلیتش و مقصدش
تورنتو یا پاریس یا اس وگاسه

به  گزارش  پایگاه خبری کورنا به نقل از: 
هیچ جا خونه خود آدم نمیشه، یکی از عوامل 
فروش ملک به چندین نفر، نبود بستر برای 
ارائه ظرفیت های هنری مشاورین اماک  را 
می توان نام برد. عاوه بر افزایش آمار ازدواج و 
به تبع آن برگشت به عقب که هر پنج زوج در 
یک خانه زندگی می کردند، کمبود خانه هایی 
که دستشویی و حمامشان در یک فضای دو 
در دو به صورت تو در تو اس��ت و دست خط 
نستعلیق نیمه شکسته مشاورین اماک باعث 
شده است هر فرد با ارائه هنر خود یک خانه 
را برای چندین نفر معامله کند و عما دیگر 
هیچ وقت آن خانه بی صاحاب نباشد حتی در 

زمان عصبانیت.
گفته می ش��ود مس��ووان در پی جبران 
نب��ود فضایی ب��رای عرضه هنر مش��اورین 
ام��اک، کمک به  افرادی ک��ه اماک را در 
جیب بغلش��ان احتکار می کنند، خدشه دار 
نش��دن اعتماد مردم عادی ب��ه قولنامه های 
دس��ت نویس و ب��ه نوع��ی، دادن هدیه به 
صاح��ب خانه هایی که لذت اجاره بهای زیاد 
از مس��تاجر را  در س��ال ن��ودم زندگی خود 
نچش��یده اند، از ایجاد س��امانه ملی اماک و 
مستغات خبردادند. این سامانه مدت هاست 
در کشورهای دیگر که به صورت بی شرمانه ای 
همه این مسائل کنترل می شود، فعال است. 
ام��ا اینجا که نمی ش��ود، خجالت هم خوب 

چیزی هست واا.
بازگشایی  شاید در سال های آتی ش��اهد 
گالری های متعدد از قولنامه با دست خط های 

متفاوت اما زیبا باشیم، گفتم شاید!

نرگس داشادیان 

كارلوس لتوف

در حاشیه برخورد شدید پلیس با تجمع فرانسویان معترض

به دنب�ال درگیری ه�ای پیش آم�ده بین 
م�ردم معترض و نیروهای پلیس فرانس�ه، 
ش�ورای حقوق بش�ر س�ازمان ملل، یکی 
از گزارش�گران وی�ژه خود را ب�رای تهیه 
گزارش به پاریس اعزام كرد. این ش�ورا به 
آن گزارش�گر ویژه تاكید كرد كه گزارشت 
نباید كمتر از 750 كلمه باشد و برای اینکه 
احیانا اش�تباهی پیش نیاید به حروف هم 
نوش�ت هفتصد و پنجاه كلمه و امضا كرد. 
پس مدیونی�د اگر فکر كنید تعداد كلمات 

این متن ب�ه توصیه س�ردبیر راه راه ربط 
دارد بلکه همه اش زیر سر همان شورای 
حقوق بش�ر اس�ت. در ادامه ب�ا هم به 

مطالع�ه بخش های�ی از این گ�زارش ویژه 
می پردازیم.

1. بر اس��اس تحقیقات میدانی به عمل آمده در 
مورد ماهیت اعتراض کنندگان، مش��خص شد 
که آنه��ا اصا معترض واقعی نیس��تند. منظور 
از واقع��ی نبودن این نیس��ت که آنه��ا فیک یا 
های کپی هستند بلکه اصا معترض نیستند. این 
افراد تروریست هستند. شاید سوال شود بر چه 
اساسی این سخن را می گویم؟ با توجه به اینکه 
این گروه به گرانی سوخت و مالیات وضع شده بر 
آن اعتراض دارند باید ریشه این تظاهرات را در 

کاربرد سوخت ارزان دنبال کنیم. آیا 
با وج��ود این همه خودروی برقی، 
کم مصرف و حتی بی مصرف، این 

حج��م از اعتراضات عجیب 
آمار  نیس��ت؟ طبق 

تمام  موجود، 

خودروهایی که در گذش��ته توسط تروریست ها 
بمب گذاری ش��ده اند بنزین س��وز بوده اند مگر 
آنهای��ی ک��ه دوگان��ه دس��تی، LPG، برقی یا 
س��وخت نوع دیگ��ر داش��ته اند. اص��ا همین 
هواپیماهایی که در 11 س��تامبر استفاده شد با 
آب که پرواز نمی کردند، سوخت داشتند دیگر. 

2. ب��ا اینکه بیش��تر تظاهرکنن��دگان را همین 

شاهرخ بایرامی

یک جلسه نمادین غیرواقعی غیرعلنی

فحش گذاشتم

طوبي عظیمي نژاد

تروریس��ت های ذک��ر ش��ده در م��ورد یک 
تش��کیل می دادند ولی بودند تعداد قلیلی از 
اف��راد فریب خورده که تعدادش��ان به زحمت 
ب��ه 300 هزار نفر می رس��ید. همانطور که در 
عکس های ارس��الی مش��اهده کردید بعضا به 
صورت اتفاقی تجهیزات پلیس با مردم برخورد 
کرد که خس��ارات وارده اص��ا به اندازه ای که 
در عکس ه��ا دیده می ش��ود نب��ود، غیر از دو 
نف��ر از فریب خورده ها که خس��ارات وارده به 
آنها اندازه همان چی��زی بود که در عکس ها 
مشاهده می شود و مردند. 600 زخمی و 120 
بازداش��تی هم در پی اعتراضات، به وجود آمد 
که چیز مهمی نبود و بیشترشان سیاه پوست، 
مس��لمان یا زنان بودند. جالب اس��ت 
بدانی��د فرانس��وی ها یک 
لمث��ل  ب ا ضر
دارند 

»ا  می گوی��د:  ک��ه 
پوتغه ِدس تو پاغه، خاک 
بر س��ر ماقه« که به معنای 
»چوب پلیس گل اس��ت، هر که 
نخورد خل اس��ت« است و از همین 
رو آنها خیلی با اش��تیاق به سمت باتوم 

می روند. 

3. با توجه به اینکه تظاهرات کاری پرتحرک و 
پر جنب و جوش است، طبیعی است افرادی 
که در آن شرکت می کنند، عرق می کنند و بو 

می گیرند ب��ه همین دلیل تعدادی از خیرین 
ش��هر پاریس با لباس مب��دِل پلیس در بین 
مردم حاضر می شوند و با اسپری نمودن عطر 
و ادکلن های اصل فرانسوی و سس کچاپ)!( 
به س��ر و صورت معترضین باعث عطرآگین 
ش��دن فضا می گردند و اصا ش��انزه لیزه در 
مواقع اعتصاب و اعتراض عطر و بویی غریب 
دارد. در برخ��ی موارد ن��ادر خیرین، ادکلن و 
سس را به چشم معترضین اسپری می کنند 
که طبیعتا با قدری س��وزش و اش��ک همراه 
است که با دوتا بخیه و چند ساعت شستشو 

در زندان برطرف می شود.

4. در پ��ی این حادثه اقش��ار مختلف جامعه 
حمایت خود را از نیروهای پلیس نشان دادند 
که از بین آنها می توان به جامعه روشنفکری و 
عنتکتوئل ها اشاره کرد. آنها با انتشار بیانیه ای 
ضمن درخواس��ت از مکرون ب��رای پیگیری 
مجدد وضعیت معترضین اغتشاشات 
تهران، خواستار تزریق خون 
بازداشت ش��دگان  به  آلوده 
اعتراضات پاریس ش��دند تا 
نسلش��ان منقرض ش��ود. این 
پیشنهاد با استقبال فراوان لوران 
فابیوس وزیر اس��بق خارجه فرانسه 

روبه رو شد. 

5. به دلیل طوانی شدن تظاهرات نیروهای 
پلیس پاریس در شیفت های متوالی به صورت 
آماده باش قرار دارن��د و طفلی ها اصا خواب 
درس��ت و حس��ابی ندارند. این شرایط کاری 
نقض آشکار حقوق بشر است و باید به سرعت 
به آن رسیدگی شود. در همین راستا پیشنهاد 
می ش��ود برج ایفل برای چند ساعت صدای 

باتوم دربیاورد تا خستگی اینها در برود.  
    در پایان خاطرنش��ان می شود چون نقض 
حقوق بش��ر زیادی در این اعتراضات صورت 
نگرفته بود، تنظیم گ��زارش 750 کلمه ای از 
آن واقعا س��تم بود. ب��ه همین دلیل در پایان 
گزارش درخواس��ت مرخصی خ��ود را تقدیم 
می کنم ت��ا در صورت موافقت دو هفته ای در 
پاریس بمانم و بعد از سرکوب معترضین کمی 
در شهر اس��تراحت کنم. قول می دهم بعد از 
مرخصی یک سفر به خاورمیانه بروم و دو روزه 
برای تان یک گزارش سه جلدی از نقض حقوق 

بشر بنویسم. 

برو کنارحقوق 
 بشری نشی!

سیدمحمدجواد طاهری ■

از وقتی به دنیا آمدم می دانس��تم آدم مهمی 
می شوم. ولی نمی دانستم به خاطر استعداد بی 
ادبی ام بود یا به خاطر قیافه یا به خاطر تنبل 
بودنم یا رشته درسی ام. اما هرچه بود آینده ام 
روشن بود. در دبستان نه ریاضی دوست داشتم 
نه علوم، نه ادبیات، نه جغرافی، نه زبان. اصا 
درس دوست نداش��تم. اما از کار کردن بهتر 
بود. دبستان و راهنمایی را گذراندم. دبیرستان 
را کمی جدی گرفتم ولی چون از پایه چیزی 
یاد نداشتم به جایی نرسیدم. دوستانم دانشگاه 
دولتی قبول شدند و من دانشگاه غیرانتفاعی. 
اما مهم نبود. بعد از یک مدت پدرم گفت اگر 
دوس��ت داری به فکر کار باش. من هم دیدم 
دوس��ت دارم. به فک��ر کار باش��یدم. در حد 
فکر باقی ماند تا لیس��انس گرفتم. لیس��انس 
»مهندسی زمین های کشاورزی بی حاصل«. 
از طریق دوس��تم که کار دولتی داش��ت وارد 
سازمان دولتی شدم. مسؤول هماهنگی امور 
مرتبط با غیرمرتبط. یه میز هم داشتم. از کار 
در زمین های کشاوری بی حاصل هم سخت تر 
بود، چون باید دائم پشت میز می نشستم اما 
عادت کردم. دوستم معاون سازمان شد. قرار 
شد من هم ترقی کنم اما به شرط مدرک فوق 
لیسانس.  فوق لیسانس مهندسی آبهای باران، 
قب��ل از بارش را؛ در یک دانش��گاه کم خرج و 
کم زحمت گرفتم و مشاور دوستم شدم. بعد 
از انتخابات، دوس��تم وزیر شد. منم معاونش. 
ای��ن بار ع��اوه بر ات��اق و میز، منش��ی هم 
برایم گذاشتند. خداراشکر راضی ام. شنیده ام 
مهندس کم است اما به نظرم با کار در سازمان 
دولتی بیشتر می ش��ود به مردم خدمت کرد. 
امیدوارم دوستم رئیس جمهور شود. شنیده ام 
خدمت در س��مت معاونت رئیس جمهوری 
خیلی ارزش بیش��تری دارد. حتی خدمتکار 

جدا هم دارد.

فاطمه جواهری

من هم باشیدم!

یک نماینده پیگی�ر: از تمام نمایندگان 
مجلس پرسیدم، خواس��ته همه شان برای 

گرامیداشت روز مجلس، رفع حصر بود.

یک نماینده گردن و دس�ت شکسته: 
م��ن با همین گ��ردن شکس��ته خودمو به 
مجلس رس��وندم تا به نمایندگی از اون ها 

در مراسم ناهار روز مجلس شرکت کنم.

ی�ک نماین�ده بع�د از بیس�ت دقیقه 
سکوت: نظری ندارم.

ی�ک نماینده طفلک�ی: من ب��رای روز 
مجلس یه شعر آماده کردم... ای نماینده...

صدای حضار: احسنت احسنت
آقایون خواهش می کنم گوش کنید... ای 

نماینده...
صدای حضار: احسنت احسنت

آقایون خواهش کردم احس��نت نگید... ای 
نماینده...

صدای حضار: به به، به به
اصا من قهرم...

یک نماینده باس�واد: ای کاش برای روز 
مجلس یه تور یه روزه بازدید از موزه لوبر... 

اور... لورررر... اندیور... اصا ولش کن.

یک نماینده تازه گوش�ی خریده: شما 
فعا بیا یه سلفی بگیریم من بذارم پیجم...

یک نماینده پر فالوئر: س��ال پیش برای 
پیجم جشن تولد دو سالگی گرفتم، امسال 
همزم��ان ب��ا روز مجلس میخوام جش��ن 
گودبای پوشکش��و بگی��رم. پیجم خودش 

دیگه دستشوییشو میگه!

ی�ک نماینده  مش�غول: ای بابا اان چه 
وق��ت مصاحبه گرفت��ن بود. ای��ن مرحله 
ب��ازی رو تموم می کردم قف��ل مرحله بعد 
باز می شد، حواسمو پرت کردی همه چی 

خراب شد. آقا اینو بندازین بیرون...

محمد رضا رضایی

اصا من قهرم حاا چی بپوشم؟!
 ترام��پ پس از امضای تحریم ه��ا زمزمه کنان گفت هر چه 

خاک عالم است تو سر من یکی!
کاری که ایران با بس��تن تنگه هرمز می خواست انجام بدهد 
و ما را تحت فشار قرار بدهد من با دست خودم انجام دادم. 

اگر نفت نفروشد چه کنیم!؟
ناگه��ان ش��یطان درونش یک پ��س گردنی و ی��ک ضربه 
ابدولیوچاگ��ی نث��ارش  کرد و گفت نگرانی ن��دارد، من که 

هنوز نمرده ام!
ترامپ که پخش زمین شده بود از جا بلند شد و گفت خوب 

شد اینجا بودی. بگو ببینم چه کنم؟
ش��یطان درون��ش گفت: من 

که همیش��ه با ت��وام!  یا 
نمی دانم  من��ی؟!  با  تو 
مهم هم نیست این را 

گوش کن:
 چاره کار تو فقط یک 

چیز است.
اینکه 8-7 کش��ور را 
ایران  از  تا  بفرس��تی 
نف��ت بخرن��د، بع��د 
بزنی توی سرش��ان و 
نفت ش��ان را  از چنگ 

شان در بیاوری. هند را 
دست کم نگیری با!

ترامپ در فکر فرو رفت. خواس��ت دس��تی به 
سبیل هایش بکشد که یادش آمد سبیل ندارد 

پس دستی به گوش هایش کشید. گوش هایش شبیه گوش 
ااغ شده بود. 

ب��ا خود فکر کرد ک��ه این بهترین کار اس��ت هیچکس هم 
نمی فهمد که چه نقشه ای کشیده ام؛ از طرفی قیمت ها را 

هم پایین می آورم که ضرر نکنم.
ش��یطان درونش که انگش��ت به دهان مانده بود، گفت: فقط 
مواظب باش کس��ی  از نقشه ِس��ری ات خبردار نشود. استاد 

اعظم!
ترامپ بلند بلند خنده شیطنت آمیزی کرد. 

طوری که ش��یطان درونش ترسید و گفت خیر نبینی چه 
طرز خندیدن اس��ت زهره ترک ش��دم. من باید پیش تو 

لنگ بندازم خیر ندیده!
دونالد که دیگر کار را تمام ش��ده میدید رفت و پشت میز 

نشست مشغول چک کردن توئیت هایش شد
ایرانی ها زیر توئیت او که خط و نشان کشیده بود کامنت 

گذاشته بودند...
رامین 13: داداش! کارت معافیت هم به اون 8 کشور بده 

که بعدا اضافه خدمت نخورن
دوبی  میش��ه  پ��ری_7:  
رو هم مع��اف کنی اخه 
فراریه.  س��رباز  داداشم 
معافش  آمری��کا  اگ��ر 
کنه هیچکس نمیتونه 

ببرش سربازی
وای  ش��ها_مها: 
شد؟  ش��روع  تحریم 
ح��اا من لب��اس چی 

بپوشم؟
نف��ت   :Kamran  
میخوایم چکار؟! خودتو عشقه 

شتتتتر:(((
Ramin: ببین اگه راه دستت هست اون وسط مسط های  

لیس��تت باش��گاه تن آرا رو هم بذار. میخوام مربی بفهمه 
اخراج من الکی نیست

 Azade: پوش��اک اصل آمریکایی، الگوبرداری ش��ده از 
مدل لباس ایوانکا فقط 34 تومن

 مهتاب1370: ه��ی تحریم می کنم تحری��م میکنم آخه 
اسکل همه جا گازکشی شده، نفت و می خوایم چکار. گاز 

رو تحریم کن ایششش!

َرفته  گر مملکت روی ویبره
لغو گردیده ایم بالَمره

هنر لیست های تَکرار است؟
نه خدایی بگو تو یک ذره

طفلتان را ترامپ لمبانده؟
تازه برجام دو و سه مانده

نقشه  تازه چیست اف اف تف 
دستتان رو شده پدرخوانده

 هرچه رشتند لیت و پیت کنید
نطقتان را ولی اِدیت کنید
بنشینید توی رأس امور

جای هر امر، ریتوئیت کنید

گر شده هرچه هست و نیست گران
گر رسیده به این حوالی جان)بیت تصویری!(

باز هستیم بر سر پیمان
اتصالی نکرده ول کن مان

خنک آنکس که در تمام فصول
هم ز اصاح خورده هم ز اصول
چاره ای نیست، نوش جان، باری

کلنا راع و کلکم مسؤول

قبل هر وعده، ااقل دو سه بار
وعده منظور شام یا ناهار

محض کوری چشم منتقدان
دست و روِت بشور با گلنار

زهرا فرقانی

دست و روشویی 
با صابون

نظرات نمایندگان به مناسبت روز مجلس

موزه قولنامه

پس کجا مانده ای ای دولت خواب آلوده
حال ملت شده با رنج و عذاب آلوده
آب خوش ازگلوی ما نرود پایین تا 
دورمان هست وزیران حساب آلوده

جگر ما به سر منقل فقر است ولی
 یقه غیر همیشه است کباب آلوده
به رباخواری این قوم چه ربطی دارد
که هوا گشته از اوضاع حجاب آلوده

و برایش چه مهم است؟ که در خوزستان
هست وضعیت اکسیژن و آب آلوده

کله پا می شود آن کس که به ظلمش بشود
دفترش بیشتر از حدنصاب آلوده

حد نصاب 
آلودگی

نصف باقیمانده به اضافه یک
علی بهمنی

جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس، در دیدار وزیر امور خارجه 
ایران، تهدید کرد. وی با یادآوری قحطی سراس��ری ایران و 
کش��تار 11-10 میلیون ایرانی در خال جنگ جهانی اول 
با دسیس��ه انگلیس یادآوری کرد اگر ایران اقداماتی که از او 
می خواهیم را انجام ندهد ممکن است دوباره نصف جمعیت 
خود را کاما اتفاقی و بدون برنامه خاصی از س��وی کسی از 

دست بدهد و ما خیرخواه شما هستیم.
در همین رابطه، عده ای از فعاان رسانه ای از جمله گربه نره 
و روباه مکار با حضور در س��فارت انگلیس خواستار برگزاری 
کاس های آموزش خیرخواهی از سوی سفارت فخیمه ملکه 

بری تا نیای کبیر شدند. در همین راستا گفتنی است جمعی 
دیگر ش��امل تعدادی از دلسوزان حقوق بشر در ایراِن ساکن 
غرب با نوش��تن نامه جدیدی ضم��ن تایید گفته های وزیر 
انگلیس خواستار تحریم بیشتر ایران برای برقراری حقوق بشر 
در ایران ش��دند. آنها در پایان ضم��ن اظهار امیدواری موفق 
ش��دن انگلیس در پروژه احقاق حقوق ایرانیان و تکرار اتفاق 
سال 1296 تاکید کردند با نصف شدن جمعیت 80 میلیونی 
ایرانیان هم حقوق بش��ر با دز بیش��تری به نصف باقیمانده 
می رس��د و هم نصف باقیمانده دیگر خیال مخالفت با غرب 

و جلوگیری از پیاده شدن حقوق بشر به سرشان نمی زند!

درباره تهدید ملت ایران توسط وزیر خارجه انگلیس

الف( رأی دادن به لیست ممنوع
به( رأی دادن به لیست مطلقاً ممنوع

جیم( کی گفته ما به لیست رأی دادیم
دال( هنوز سه سال مونده

الف( عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت
به( عملکرد وزارت راه و شهرسازی

جیم( عملکرد وزارت امور  اقتصادی و دارایی
دال( هرسه

الف( آمریکا محکوم به زوال است
به( آمریکا محکوم به زوال است

جیم( آمریکا محکوم به زوال است
دال( آمریکا محکوم به زوال است

الف( پله های وزارت راه
به( پله های شهرداری تهران

جیم( جواب الف و به
دال( پله های دفتر ازدواج

امتحان آیین نامه 
با مداد بنفش كمرنگ پاسخ صحیح را دهید!

برگی از خاطرات یک مسؤول دولتی

عالیه رجبی



وطن پنجشنبه 8 آذر 1397وطن امروز  شماره 2593 12

»دس��ت یاری به دشتیاری« جوان ترین موسسه 
خیریه آموزشی از نوع دانشجویی است که می خواهد 
عدالتی آموزشی در محروم ترین منطقه آموزشی ایران 
برقرار کند. به گزارش تسنیم، سیستان وبلوچستان 
پایین ترین س��رانه فضای آموزش��ی، کمترین معلم 
و بیش��ترین بازماندگان از تحصیل را دارد و منطقه 
»دشتیاری« این اس��تان محروم ترین و بزرگ ترین 
منطقه آموزش��ی ایران محس��وب می شود. علیرضا 
راش��کی، مدیرکل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس 
سیستان وبلوچس��تان می گوید: از ح��دود 19 هزار 
کاس درسی که هم اکنون در سیستان وبلوچستان 
وج��ود دارد، 10 ه��زار کاس درس تخریب��ی و 
ناایمن اس��ت که از این تع��داد 6 هزار کاس درس 
کاماً تخریبی و نیازمند تخریب کامل و بازسازی و 
حدود 4 هزار کاس نیازمند مقام سازی است اما در 
بخش آموزش وپرورش دشتیاری، یکی  از بزرگ ترین 
بخش های جمعیتی ای��ران با بیش  از 150 هزار نفر 
جمعیت؛ بخش��ی که در قعر جدول س��رانه فضای 
آموزشی نقاط جمعیتی سیستان وبلوچستان و بالطبع 
ایران جای گرفته است، عمده دانش آموزان در مدارس 
تخریبی و ناایمن و بدون انش��عاب برق یا آب درس 
می خوانند.  مدیر آموزش وپرورش دشتیاری می گوید: 
29 هزار دانش آموز دش��تیاری چابهار در نزدیک به 
320 مدرس��ه این بخش به تحصیل مش��غولند؛ از 
این تعداد 84 مدرس��ه فاقد انش��عاب برق هستند و 
دانش آم��وزان در گرم��ای ت��ا 50 درجه به تحصیل 
مشغولند. انور بادپا می افزاید: 29 هزار دانش آموز این 
بخش در شیفت های مخالف و در مدارس تخریبی،  
ناایمن و غیراستاندارد با کمترین بازدهی به تحصیل 
مشغول هستند. دشتیاری تنها نقطه آموزشی کشور 

اس��ت که  به دلیل کمبود ج��دی معلم، معلمان آن 
نی��ز نظی��ر دانش آموزان در 2 ش��یفت ب��ه آموزش 
دانش آموزان می پردازند. اکنون جوان ترین موسسه 
خیریه آموزشی کش��ور تمرکزش را بر محروم ترین 
نقطه آموزشی کشور در محروم ترین استان آموزشی 
ای��ران گذاش��ته و مدرسه س��ازی، مدرس��ه داری، 
مدرس��ه یاری، اش��تغال زایی مبتن��ی  بر م��دارس و 
توانمندس��ازی روستایی را میثاق خود در دشتیاری 
کرده است.  حسین علیمرادی، بنیانگذار این موسسه 
می گوید: س��ال 92 در دانشگاه عامه قبول شدم و 
ش��روع به فعالیت خیری ک��ردم. وی در گفت وگو با 
تسنیم می افزاید: دانشگاه عامه با آنکه یک دانشگاه 
جام��ع و مادر بود ام��ا کانون خیریه نداش��ت؛ یک 
کانون خیریه در دانش��گاه عامه ثبت و فعالیت های 
خیری خود را آغاز کردیم. یکی از طرح های اصلی ما 

برگزاری  اردوهای جهادی علمی، فرهنگی و آموزشی 
در مناط��ق محروم بود و ما مب��دع این طرح بودیم، 
یعنی دانشجویان بنا به تخصص و رشته تحصیلی شان 
در مناطق محروم خدمات آموزشی، علمی و طراحی 
و پای��ش ارائ��ه دهند و ساخت وس��از را با نظارت به 
نیروهای متخصص بومی واگ��ذار کنند. علیمرادی 
می گوید: پس از تاسیس این کانون خیریه، به  وسیله 
یکی از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه که خود 
اهل دش��تیاری بود با منطقه دشتیاری چابهار آشنا 
شدیم و برای ما موجب شگفتی بود که یک منطقه 
تا این حد محروم، دانش��جویان اس��تعداد درخشان 
دارد. از س��ال 94 پویش »دست یاری به دشتیاری« 
را در کان��ون خیریه دانش��گاه عامه طباطبایی آغاز 
کردیم. مبدع و گرداننده دس��ت یاری به دشتیاری 
با بیان اینکه هم اکنون دانشجویان 5 دانشگاه عامه 

طباطبایی، تهران، بهشتی، فرهنگیان و خوارزمی را 
در موسسه داریم، می گوید: ما در این موسسه خیریه 
قصد داریم در مدت 15 سال 330 مدرسه استاندارد 
در دشتیاری بسازیم یا تعمیر و نوسازی کنیم؛ فعالیت 
این موسس��ه در حوزه مدرسه س��ازی از سال 96 با 
ساخت نخستین  مدرسه آغاز شد و تاکنون 3 پروژه 
شامل بازسازی 10 کاس درس و ساخت 6 کاس 
را با اعتباری بالغ بر510 میلیون تومان انجام داده ایم و 
در حال حاضر هم 2 مدرسه 6 و 3 کاسه را در دست 
ساخت داریم.  علیمرادی می گوید: بنا به برآوردهای 
سازمان نوس��ازی مدارس، اگر دشتیاری بخواهد به 
تخصیص اعتبارات دولتی فعلی دلخوش کند، تا 60 
س��ال آینده به میانگین فعلی سرانه فضای آموزشی 
ایران می رسد، چه بسا در این 60 سال هم نرخ موالید 
بااتر م��ی رود و هم میانگین. وی تاکید می کند: در 
مدرسه س��ازی ما خودمان مدرسه نمی سازیم، ابتدا 
هر مدرس��ه را پایش و مطالعه می کنیم و بر مبنای 
آن پای��ش و مطالعه اق��دام به تعمیر، بازس��ازی یا 
س��اخت یک مدرسه خواهیم کرد. خود ما یا خیران 
ما هم مدرسه نمی سازند، بلکه ساخت وساز یا تعمیر 
مدرسه را به نیروهای متخصص بومی با نظارت خود 
واگذار می کنیم.  وی با اشاره به اینکه تمام اعتبارات 
موسسه خیری است و خیران ما عمدتاً دانشجویان 
هس��تند، هر چند خیران مدرسه ساز هم به کمک 
آمده ان��د، ادامه می دهد: مردم عزیز هم می توانند در 
صورت تمایل از طریق ش��ماره کارت بانکی موسسه 
2433-0007-7070-6037 نزد بانک کش��اورزی 
به نام »موسسه مردم نهاد دست یاری به دشتیاری« 
در پروژه های مدرسه سازی و توسعه کیفیت آموزشی 

منطقه مشارکت کنند.

برگزاری جلسه ساماندهی هورالعظیم 
با حضور کارشناسان استرالیایی

نخس��تین جلسه س��اماندهی هورالعظیم با 
حضور کارشناس��ان ش��رکت AWC استرالیا 
در س��الن جلسات هیات مدیره س��ازمان آب و 
برق خوزستان برگزار ش��د. مدیرعامل و رئیس 
هیات مدی��ره این س��ازمان، ه��دف از برگزاری 
ای��ن جلس��ه را انتقال دانش و تجارب ش��رکت 
AWC اس��ترالیا در زمینه س��اماندهی تااب 

هورالعظی��م عنوان کرد تا در ی��ک برنامه ریزی 
5 ساله نس��بت به حل مشکات هورالعظیم از 
جمله بهره ب��رداری و نگه��داری اقتصادی هور، 
احیای مشاغل ماهیگیری، برنجکاری، دامپروری 
و ش��کار پرندگان اقدام ش��ود. گفتنی است در 
این جلسه کارشناسان ش��رکت AWC نتایج 
عملکرد شرکت خود را در کشورهای نیوزیلند، 
چین، عمان، عربستان سعودی، لبنان، ترکیه و 
آلمان ارائه و ماحص��ل بازدیدهای خود از تااب 

هورالعظیم را تشریح کردند.

گردهمایی بزرگ بسیجیان صنعت 
آب و برق خوزستان برگزار شد

به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج، گردهمایی 
بزرگ بس��یجیان صنعت آب و برق خوزستان در 
سالن همایش های بین المللی کوی بوستان برگزار 
ش��د. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این سازمان 
با اش��اره به خدمات س��ازمان آب و برق در دوران 
دفاع مق��دس و پس از آن، این س��ازمان را یکی از 
نخس��تین  س��ازمان هایی معرفی کرد که با تمام 
امکانات خ��ود به جبهه و جن��گ ورود پیدا کرد. 
محمدرضا شمسایی با بیان اینکه این سازمان چه 
در دوران دفاع مقدس و چه در دوران سازندگی تمام 
توان خود را به خدمت گرفت، آمار شهدای سازمان 
و شرکت های طرف قرارداد را 41 نفر، جانبازان90 
نفر، آزادگان و مفقودان 6 نفر و رزمندگان را 389 
نفر اعام کرد. آیت اه سیدابوالحس��ن حسن زاده، 
امام جمعه موقت اهواز نیز با بیان اینکه همه ما باید 
روحیه بسیجی داشته باشیم، گفت: روحیه بسیجی 
یعنی عش��ق و ایث��ار. وی تصریح ک��رد: با روحیه 
بس��یجی می توانیم با کمترین امکانات، بیشترین 
بازدهی را به دست آوریم. امام جمعه موقت اهواز 
تاکید کرد: باید با همدلی، اتحاد و روحیه بسیجی از 
هرگونه اختاف دوری کرده و از بزرگنمایی مسائلی 
مانند کمبود و مناسب نبودن آب شرب یا ریزگردها 

خودداری کنیم.

آذربایجان شرقیخوزستان

تأکید مدیرعامل جمعیت هال احمر 
بر حفظ وحدت و تفکر بسیجی

مدیرعام��ل جمعی��ت و فرمان��ده پای��گاه 
مقاومت بس��یج ش��هدای گمن��ام هال احمر 
آذربایجان شرقی در مراسم گرامیداشت هفته 
وحدت و هفته بس��یج بر لزوم حفظ وحدت و 
همدلی و حفظ تفکر و روحیه بس��یجی تاکید 
کرد. سعید کنعانی در گرامیداشت هفته وحدت 
و هفته بس��یج با اشاره به لزوم حفظ وحدت و 
همدلی بین مردم و آحاد مختلف جامعه گفت: 
امروز دشمنان اسام، وحدت مسلمانان را هدف 
قرار داده اند، بنابراین ضروری اس��ت مسلمانان 
با هوش��یاری تمام نس��بت به حفظ وحدت و 
همدلی اقدام کرده و نقشه های دشمنان اسام 
را نقش بر آب کنند. وی با اش��اره به طرح های 
بشردوستانه جمعیت هال احمر گفت: جمعیت 
هال احم��ر بر اس��اس وظایف ذات��ی خود در 
راس��تای کاهش و تسکین آام بشری اقدام به 
اجرای برنامه های مختلفی از جمله برنامه پویش 
نذر آب در استان سیستان و بلوچستان و ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی کرد که در این امر 
پزشکان و فعاان جامعه درمانی کشور و خیران 
عزیز به یاری هال احمر آمدن��د. وی در ادامه 
گفت: زمانی که تفکر و اندیش��ه بسیجی را در 
خود داشته باشیم می توانیم ادعا کنیم بسیجی 

هستیم.

بازدید سرپرست شهرداری اراک از 
پروژه های عمرانی

به گزارش اداره ارتباط��ات و امور بین الملل 
شهرداری اراک، شالی بگ، سرپرست شهرداری 
اراک به همراه مدی��ران و معاونان، از پروژه های 
تقاطع ه��ای  جمل��ه  از  عمران��ی  و  ش��هری 
غیرهمسطح شریعتی و ورزش همچنین سوله 
ورزشی شهید مس��لمی واقع در کوی علی ابن 
ابیطالب بازدید کرد. شالی بگ در این بازدید اظهار 
داشت: اولویت اقدامات شهرداری خدمت رسانی 
و کس��ب رضایتمندی شهروندان است، لذا باید 
در این مس��یر تمام تاش به کار گرفته شود تا 
پروژه های ش��هری هرچه سریع تر افتتاح شود و 
به بهره برداری برسد. گفتنی است در این بازدید 
سرپرست ش��هرداری اراک همه اطاعات پروژه 
و ش��یوه های تسریع در روند آنها را بررسی و در 

همین راستا دستورات ازم را صادر کرد.

مرکزی

فرهنگ بسیج تجلی بخش روحیه خدمت و ایثار است مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران، بسیج را تجلی 
اوج خدمت و ایثار به مردم در جامعه دانست و گفت: 
بسیجی وایتمدار محض است و در عرصه خدمت به 
نظام، صیانت و حفاظت از اهداف و آرمان  های انقاب 
پیشقراول بوده و خواهد بود. جعفر احمدپور در همایش 
آمادگی زمس��تانی بسیجیان گاز اس��تان در ساری با 
تبری��ک هفته وحدت با بیان اینکه داش��تن فرهنگ 
بسیجی یک افتخار اس��ت و در جامعه نمونه هایی از 
تجلی این فرهنگ را شاهدیم، افزود: مشارکت بسیج 

در رف��ع محرومیت زدایی بویژه در روس��تاها، حضور 
بس��یج در کمک به حادثه دی��دگان و دیگر صحنه ها 
از جمله این موارد اس��ت. وی تصریح کرد: بسیجیان 
در دوران جن��گ تحمیلی برای حفظ امنیت کش��ور 
نقش آفرینی کردند و امروز نیز در عرصه های سازندگی 
فعالیت دارند. مدیرعامل شرکت گاز مازندران ادامه داد: 

امروز بسیج بیشترین تاثیر و نقش را در تعالی فرهنگ 
دین��ی و اخاق��ی و دوری جامع��ه از ناهنجاری های 
اخاق��ی و دینی دارد. وی توس��عه تفک��ر و فرهنگ 
بسیجی در بدنه س��ازمان را ضروری دانست و گفت: 
هم��ه افرادی که دل در گ��روی ارزش ها و آرمان های 
انقابی دارند و با روحیه بس��یجی در صحنه دفاع از 

انقاب و نظام اس��امی حاضر می ش��وند،  بس��یجی 
هس��تند، چرا که بس��یج متعلق به آحاد ملت است.  
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران توجه کارکنان 
را بر شناخت عمیق تر نسبت به تفکر بسیجی جلب 
کرده و با بیان اینکه ادعای بس��یجی داشتن با عمل 
بسیجی وار بسیار متفاوت است، اظهار داشت: هرگاه 
مراجعان محترم با لبخند رضایت از این مجموعه خارج 
شوند و از عملکرد ما راضی باشند، می توانیم ادعا کنیم 

بسیجی وار عمل کرده ایم. 

سیستان وبلوچستان پایین ترین سرانه فضای آموزشی، کمترین معلم و بیشترین بازماندگان از تحصیل را دارد

10 هزار کاس درس ناایمن در سیستان وبلوچستان 



13 فرهنگ و هنر

مهدی نامه

اعام نامزدهای بخش »نقد ادبی« 
جایزه ادبی جال آل احمد

هی��ات داوران بخش نق��د ادبی یازدهمین 
دوره  جای��زه  ادب��ی جال آل احمد اس��امی 5 
نام��زد راه یافته به مرحله نهای��ی این بخش را 
اع��ام کرد. ب��ه گزارش فارس، بر این اس��اس 
»آینه های تودرتو«  به قلم »معصومه س��ادات 
ترابیان« از انتش��ارات س��وره مه��ر، »باغت 
س��اختارهای نحوی در تاریخ بیهقی« به قلم 
»لیا سیدقاسم« از نشر هرمس، »حیوانی که 
می خندد« به قلم »زینب کوشکی« از انتشارات 
سوره مهر، »سنت تصحیح متن در ایران پس از 
اسام« به قلم »مجتبی مجرد« از نشر هرمس 
و »فرآین��د ش��کل گیری داس��تان در ادبیات 
داستانی و دراماتیک« به قلم »مریم بصیری« از 
انتشارات امیرکبیر 5 اثری هستند که با داوری 
»محمدسرور موایی«، »بهمن نامور مطلق« و 
»امیرعلی نجومیان« به مرحله نهایی یازدهمین 
دوره  جایزه  ادبی جال آل احمد راه پیدا کردند.

برگزاری چهارمین نمایشگاه 
نقاشی های حسن روح اامین

حس��ن روح اامین چهارمین 
خود  نقاش��ی های  نمایشگاه 
را برگ��زار می کند. به گزارش 
»وط��ن ام��روز«، نمایش��گاه 
»الح��ق م��ع عل��ی« عنوان 
چهارمین نمایشگاه نقاشی های حسن روح اامین، 
هنرمند کشورمان اس��ت که از 7 تا 17 دي ماه 
در فرهنگس��راي نیاوران برگزار خواهد شد. در 
این نمایشگاه 1٣ تابلو از جدیدترین آثار حسن 
روح اامین به نمایش در خواهد آمد. روح اامین 
فعالیت خود را از سال 1٣82 با تصویرسازی آغاز 
ک��رد و در ادامه نیز با خلق آثار متعدد موفق به 
برگزاری نمایش��گاه های انف��رادی و گروهی در 
داخل و خارج از کشور در رشته های تصویرسازی 
و نقاش��ی ش��د. تدریس در دانشکده های هنر و 
داوری جش��نواره های متعدد تجس��می از دیگر 
فعالیت هایی اس��ت که روح اامی��ن در کارنامه 

هنری خود به ثبت رسانده است. 

آغاز جشنواره ملی هنرمندان شاهد 
و ایثارگر در مشهد 

دبیر جشنواره ملی هنرمندان 
ش��اهد و ایثارگ��ر، از آغاز این 
جش��نواره در ش��هر مش��هد 
مقدس خب��ر داد. به گزارش 
امروز«، س��یدمرتضی  »وطن 
حسینی، دبیر جشنواره گفت: بخش های هنرهای 
تجسمی و ادبیات جشنواره ملی هنرمندان شاهد 
و ایثارگر از روز یکش��نبه 11 آذر در شهر مشهد 
مقدس آغاز می ش��ود. وی در توضیح برنامه های 
جش��نواره افزود: بخش تجس��می جش��نواره با 
برگزاری کارگاه های نقاش��ی همراه خواهد بود. 
در بخش ادبیات نیز کارگاه های ادبی، شب شعر 
و داس��تان و... برگزار خواهد شد. دبیر جشنواره 
درباره اختتامیه جش��نواره خاطرنش��ان کرد: در 
بخش های مختلف از اس��اتید شناخته ش��ده و 
تراز کش��وری ب��رای داوری دع��وت کرده ایم که 
برگزی��دگان هیات داوران در بخش های مختلف 
در اختتامیه جشنواره که روز چهارشنبه 1۴ آذر 
برگزار می ش��ود، تقدیر خواهند شد. حسینی در 
پایان گفت: بخش های هنرهای نمایشی و سرود 
جشنواره نیز دی ماه برگزار خواهد شد که جزئیات 

آن نیز از طریق رسانه ها به اطاع مردم می رسد.

واکاوی »هزارتوی سعودی« 
در خبرگزاری تسنیم

کت��اب »هزار توی س��عودی؛ 
روایت��ی از جامع��ه و حکومت 
عربستان سعودی« که چندی 
پیش از سوی نشر اسم منتشر 
ش��ده اس��ت، روز پنجش��نبه 
8 آذر در خبرگزاری تس��نیم مورد نقد و بررسی 
قرار می گیرد. به گزارش »وطن امروز«، نشس��ت 
نقد و بررسی این کتاب با حضور حسین آجورلو 
کارش��ناس حوزه خاورمیانه و عربس��تان، حامد 
قدی��ری مدیر ترجمه و ابراهیم موس��وی یکی از 
مترجمان کتاب امروز در خبرگزاری تسنیم برگزار 
می ش��ود. این کتاب نوش��ته کارن الیوت هاوس، 
سردبیر سابق وال اس��تریت ژورنال و برنده جایزه 
پولیتزر اس��ت که نزدیک به ٣5 س��ال عربستان 
س��عودی را موضوع پژوهش های خ��ود قرار داده 
اس��ت. هزارتوی سعودی که به عنوان کتاب سال 
واشنگتن پس��ت انتخاب ش��ده و نیویورک سان 
آن را »گوهر درخش��ان گزارش نویس��ی در یکی 
از س��خت ترین حوزه ها« معرفی کرده، توس��ط 
نگار باغانی و ابراهیم موسوی ترجمه شده است. 
نشس��ت نقد و بررسی این کتاب ٣88 صفحه ای 
روز پنجش��نبه 8 آذر از س��اعت 10 صب��ح در 
خبرگزاری تسنیم به نشانی: بلوار کشاورز، خیابان 
جمالزاده شمالی، کوچه شیرزاد، پاک 12 برگزار 

خواهد شد.

شفا می گیریم همه با دیدارت
 

این  روزها  
دورم از همه هیاهوها 

این تکرار باران ها  
حکایت نزول نگاه توست به مدینه دل هامان 
که می دانیم به کدامین گناه کبیره  

دوری ات برای مان عظیم شده 
خ��وب می دانی��م قرارهای��ی ک��ه ب��ا ت��و به 

هم زده ایم  
و فکر و خیال هایی که برای تو نه اما  

به نام تو خرج کردیم 
میان مردم از تو گفتیم  

و در خفا خنجری شده ایم بر دل پر درد تویی 
که می دانیم  

نسخه تمام درمان ها را تو و تنها تو امضا کنی  
شفا می گیریم همه با دیدارت  

تو را که ببینیم قحطی درد می شود  
و فراوانی لبخند است... 

مست می شویم از عطر آمدنت  
و زمین با قدم های تو رنگ نجابت می گیرد 

قدم که بگذاری بر زمین دل مان  
زمان تسلیم نگاه مهربان تو  

و تمام دنیا به حقیقت عشق می رسند...
بیا که این  روزها کودکان یمن  
به جای بازی، شهادتین تمرین می کنند  

و مادران شان، کفن بر تن دختران دم بخت شان 
می کنند  

آقاجانم، دنیا نامرد و روزگار نامرد  
و زمین تشنه تو  

یگانه مرد، بیا

اقتصاد در تحریم، سوژه »عصر« شد

ن��ادر طال��ب زاده در جدیدتری��ن برنام��ه 
تلویزیون��ی »عص��ر« میزب��ان دکتر اش��رف 
محمددوابه اقتصاددان است. به گزارش »وطن 
ام��روز«، اش��رف محمددواب��ه فارغ التحصیل 
دانشگاه اازهر مصر و اس��تاد اقتصاد دانشگاه 
ترکی��ه در برنامه عص��ر از راهکاره��ای ایجاد 
اقتصاد اسامی برای مقابله با تحریم های جهانی 
می گوید. دکتر دوابه از فارغ التحصیان دانشگاه 
اازهر مصر است. او عاوه بر تسلط بر مفاهیم 
شرعی و فقهی، تحصیات ویژه خود در عرصه 
اقتص��اد را نیز در دانش��گاه های مصر و ترکیه 
گذرانده و در حال حاضر، مدیر آکادمی اروپایی 
تامین مالی و اقتصاد اس��امی در لندن است. 
دوابه صاحب 19 کتاب در حوزه بازارهای مالی 
و اقتصادی اسامی است. برنامه تلویزیونی عصر 
با اجرای نادر طالب زاده پنجشنبه ها ساعت 21 
از شبکه افق و جمعه ها بعد از خبر 1۴ از شبکه 

یک پخش می شود.

برگزاری نشست  »فرهنگ و انقاب 
اسامی؛ رویش  ها و دستاوردها«

در آستانه چهلمین سالگرد انقاب اسامی 
ایران، نشس��ت تخصصی »فرهنگ و انقاب 
اس��امی؛ رویش ه��ا و دس��تاوردها« با هدف 
بررس��ی دس��تاوردها و توفیق��ات جمهوری 
اسامی ایران در عرصه جنگ فرهنگی برگزار 
می شود. به گزارش »وطن امروز«، این نشست 
توس��ط کارگروه فرهنگ و تربیت موسس��ه 
پژوهشی - فرهنگی انقاب اسامی و با حضور 
جمعی از اندیشمندان امروز پنجشنبه هشتم 
آذر برگزار می شود. در این نشست چهره هایی 
چ��ون حجت ااسام و المس��لمین دکتر رضا 
غامی، حسن رحیم پورازغدی، وحید جلیلی، 
دکتر محمدمهدی سیار، دکتر حسین رضی، 
دکتر ف��رزاد جهانبین، دکتر عل��ی انتظاری، 
حجت ااسام  والمسلمین علی ذوعلم، دکتر 
موس��ی نجفی، دکتر منصور کبگانیان و نادر 
طال��ب زاده در موضوع��ات مختل��ف صحبت 

خواهند کرد.

گروه فرهنگ و هنر: پانزدهمین جشنواره مقاومت 
درحالی که از روز سه ش��نبه رس��ما ش��روع به کار 
ک��رد، فردا به پایان می رس��د ام��ا در همین مدت 
محدود، جلس��ات هم اندیش��ی، نقد و بررسی قابل 
توجهی برگزار و آثار س��ینمایی و مستند متفاوتی 
اکران ش��د. به گزارش »وطن امروز«، اولین نشست 
گفتمان فرهنگی انقاب اسامی سه شنبه با حضور 
بهروز افخمی و ابراهیم فیاض برگزار شد و مدیریت 
این جلس��ه را وحید یامین پور برعهده داش��ت. در 
این نشس��ت صحبت های��ی درب��اره غرب گرایی و 
غرب س��تیزی در سینمای ایران به میان آمد و این 
موض��وع از ابعاد مختلف توس��ط افخمی و فیاض 
مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برگزاری نشست 
هم اندیشی به بهانه پخش فیلم »قاتل آمریکایی« 
از دیگر برنامه  های قابل توجه جشنواره مقاومت بود 
که با س��خنرانی دکتر مجید شاه حسینی مفاهیم 
سینمای پوزیشن و سینمای اوپوزیشن مورد توجه 
قرار گرفت. از سوی دیگر روز گذشته نیز کنفرانس 
خبری میهمانان بخش بین الملل جش��نواره فیلم 
مقاومت با حضور »مراد ش��اهین« رئیس سازمان 
سینمایی س��وریه و »س��لما مصری« بازیگر فیلم 
ماندگار »بازمانده« به منظور تبیین و تحلیل جایگاه، 
شاخصه ها و افق سینمای سوریه برگزار شد که در 

ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
تماشاگر جشنواره ها واقعی نیست ■

در نشس��ت »گفتم��ان فرهنگی انق��اب« با 
اجرای وحید یامین پور، دکتر ابراهیم فیاض، استاد 
مردم شناسی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش 
ک��ه آیا وجه الهی دین که ماهی��ت معنوی دارد با 
اقتضای تکنولوژیک س��ینما همخوان��ی دارد یا نه، 
گفت: از بعد تکنولوژی س��ینما کاما دینی است، 
چون تاریخ نمایش از یونان ش��روع ش��د و بعد هم 
تئاتر و سینما به وجود آمد، بنابراین بعد تکنولوژی 
هم دینی اس��ت. بعد دیگر رس��انه ای است که در 
اینجا بحث علوم انسانی به میان می        آید که اگر بحث 
دیجیتال راه بیفتد، چه اتفاقی برای رسانه می افتد. 
وی با ارزیابی وضعیت س��ینمای ایران و جشنواره 

فجر گفت: جشنواره فجر دولتی، محافظه کار و بدون 
سیاست  گذاری اس��ت اما در آن سو معموا اسکار، 
آینده آمریکا را مش��خص می کند. وی یادآور شد: 
منتقد اصلی جش��نواره فجر، جشنواره عمار است 
چ��ون با وج��ود اینکه بودجه زیادی ن��دارد، از بعد 
آکادمیک از فجر جلوتر اس��ت. همچنین جشنواره 
فیل��م مقاومت هم امس��ال رقیب جش��نواره فجر 
اس��ت و وقتی با اروپایی ه��ا و آمریکایی ها صحبت 
می کردم، متوجه ش��دم در حال نزدیک ش��دن به 
این جشنواره هستند. با وجود تکنولوژی دیجیتال، 
موضوع دانشگاه درحال از بین رفتن است و دانش 
و بینش به پایان رس��یده و ما در حال رس��یدن به 
ایده هس��تیم و ایده پردازی اان در س��ینما بسیار 
مهم اس��ت. افخمی نیز در این نشس��ت با اشاره به 
افت سینمای آمریکا اظهار داشت: معتقدم سینما 
به طور کلی افت کرده و کم مایه ش��ده و در معرض 
ازهم پاش��یدگی قرار گرفته است. دیجیتالی شدن، 
دسترسی آسان به ابزارهای سینمایی و رادیکالیزه 
شدن باعث س��ختی فیلمسازی ش��ده و ساختن 
فیلم  های واقعی سخت است. وی همچنین درباره 
جشنواره فیلم فجر بیان داشت: درباره جشنواره ها 
نظر خوش��ی ندارم و از فضای جش��نواره ها خوشم 
نمی          آید چون تماش��اگرش واقعی نیس��ت. فضای 
جشنواره فجر بیشتر شبیه سیرک است. او با بیان 
اینکه در 15 سال اخیر جشنواره ها تغییر کرده    اند، 
افزود: امروز مدارس سینمایی در حال از بین رفتن 
هستند. در گذشته معدود ترجمه هایی از کتاب  های 
س��ینمایی در دسترس بود ولی اان هم به فارسی 
و هم انگلیس��ی وجود دارد و دسترسی به استادان 
آسان شده است و به همین دلیل مدارس سینمایی 

بی معنی شده   اند. 
آمریکایی ها در سینما دنبال ملیت خود می گردند ■

بعد از نمایش فیلم »قاتل آمریکایی« نوبت به نقد 
و بررسی این فیلم با حضور دکتر مجید شاه حسینی 
رس��ید. در ابتدای این نشست دکتر شاه حسینی با 
بیان توضیحاتی کلی درباره سینمای آمریکا گفت: 
در آمریکا چیزی وجود دارد به نام سینمای پوزیشن 

یا سینمای موقعیت. سینمایی که از آغاز هم بوده و 
سینمای بدنه آمریکایی همین سینماست. سینمایی 
که همیشه پای ارزش های زندگی آمریکایی ایستاده 
اس��ت و ش��یوه زندگی آمریکایی را ترویج می کند. 
این سینما آن چیزی را که اهداف هژمونی  جهانی 
آمریکا بوده دنبال می کند و از دوره سینمای صامت 
قاب گرفته ش��ده و این امر مصادیق ف��راوان دارد. 
آمریکایی ها این مفاهیم را به کرات تکرار می کنند 
و گزاره  ه��ای خ��ود را آنقدر تک��رار می کنند که به 
کلیش��ه تبدیل شده اس��ت و در واقع این شکل از 
س��ینما اینقدر تکرار ش��ده که به شمایل  مقدس 
معبد س��ینمای آمریکا تبدیل شده البته اگر بتوان 
این معبد را مقدس نامید که البته نظر ما این نیست. 
دکتر شاه حسینی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از 
حضار درباره مقایسه سینمای پوزیشن و اوپوزیشن 
در کشور ما و غرب  گفت: صاحب نظران آمریکایی 
معتقدند ضریب فروپاشی در آمریکا بسیار بااست. 
آنها ملت واحدی نیستند          ؛ ملتی موزائیکی هستند. 
ملیت برای آمریکایی ها یک آرزو است که آنقدر آن 
را بر پرده س��ینما تکرار می کنند تا به جعلی از آن 
برسند. ایران س��ابقه ای چند هزارساله دارد با اقوام 
گوناگون. تمدن و روح ملی ایرانی نه تنها در مبانی 
ملی بلکه در مبانی دینی به رسمیت شناخته شده 
اس��ت. به قول مفسران بزرگ قرآنی آیات پنجگانه 
س��وره مائده صفت قوم ایرانی اس��ت. شاه حسینی 
در پایان این جلس��ه افزود: ما در مدل قوم شناسی 
یکی از متحدترین و یک ش��کل     ترین اقوام را داریم 
و در اساطیر ما همواره 2 عنصر فتوت و جوانمردی 

حضور دارد.
رس�الت سینمای س�وریه دفاع از تاریخ این  ■

کشور در برابر داعش است
صبح روز گذش��ته نشس��ت خبری میهمانان 
بخش بین الملل جش��نواره فیلم مقاومت با حضور 
»مراد شاهین« رئیس س��ازمان سینمایی سوریه، 
»عوض قدور« کارگردان س��وری و »سلما مصری« 
بازیگ��ر فیلم ماندگار »بازمانده« به منظور تبیین و 
تحلیل جایگاه، ش��اخصه ها و افق سینمای سوریه 

برگزار شد. س��لما مصری در این نشست پیرامون 
حس خود درباره حضورش در فیلم »بازمانده« بویژه 
یکی از صحنه های فیلم که پشت قطار مانده بود و 
آیه الکرسی را زمزمه می کرد، گفت: این فیلم حدود 
22 سال پیش ساخته شد، آن موقع آقای داد وقتی 
س��ناریو را به من داد، گفت: کدام نقش را دوس��ت 
داری بازی کنی؟ من نقش »سفیه« را انتخاب کردم 
که آقای داد گفتند س��ن ش��ما برای این نقش کم 
است و شما عاوه بر سن، همچنین از لحاظ فیزیکی 
هم مناسب این نقش نیس��تید که با اصرار من به 
این نتیجه رس��یدیم با گریم سنگین و تمرین  های 
بدنی طاقت فرسا می توانیم به این تولید برسیم که 
همین طور هم ش��د. آن روزها به من بسیار سخت 
گذشت ولی تجربه شیرینی بود. بازیگر فیلم بازمانده 
همچنین ادامه داد: درباره آن صحنه ایستگاه قطار 
باید بگویم قرائت آیه الکرسی در آن صحنه را خودم 
به مرحوم آقای داد پیش��نهاد دادم، همان طور که 
به ایش��ان هم گفته بودم ما برای حفظ خودمان و 
فرزندان مان این آیه را زیاد می خوانیم که ایشان هم 
قبول کردند و پذیرفتند. در واقع خوش��حال بودم 
نق��ش زنی را بازی می کنم که خودش را برای یک 

کودک مظلوم قربانی و فدا می کند.
مراد ش��اهین نیز در این نشست با بیان رسالت 
جدید سینمای سوریه اظهار داشت: باید بگویم پیش 
از این آنچه سینمای سوریه تبیین می کرد سینمایی 
جدی و هدفمند بود که از فرهنگ و عمق س��وریه 
برمی خاست ولی اخیرا وظیفه دیگری بر آن محول 
شد که دفاع از تاریخ سوریه در برابر متجاوزانی مثل 
داعش بود. وی درباره بازنمایی تصویری خش��ن و 
جنگجو از مقاومت در آثار سینمایی غرب نیز گفت: 
مقابله با تصویر غلطی که از مقاومت در رس��انه ها 
مطرح می ش��ود، به نظر من فقط یک جبهه متحد 
و یکپارچه می خواهد. ما فقط با تصویر می توانیم با 
این تصاویر مقابله کنیم، باید به تولیدات سینمایی 
و تلویزیونی ای که با این تصاویر اشتباه مقابله کند 
برس��یم که طبیعتا همراهی کش��ورهای دوس��ت 

می تواند به این جریان کمک کند.

ادبیات
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»استفن هیلنبرگ« خالق 
محبوب  کارتونی  سریال 
»باب اسفنجی ش��لوار مکعبی« در 57 سالگی 
درگذش��ت. به گزارش فارس به نقل از ورایتی، 
 ALS دلیل مرگ زودهنگام این هنرمند بیماری
است که به تضعیف ماهیچه ها و فلج شدن فرد 
می انجامد. هیلنبرگ در س��ال 198۴ با درجه 
لیسانس در رشته »برنامه ریزی منابع طبیعی« 
با گرایش منابع دریایی فارغ التحصیل شد. این 
رش��ته تحصیلی او با استعدادش ترکیب شد و 
عشق به دریا و موجودات دریایی او را به نوشتن 
داستان هایی با این مضامین هدایت کرد که به 

خلق باب اسفنجی منتهی شد. او کار انیمیشن را 
از سال 1987 آغاز کرد و همزمان فوق لیسانس 
خ��ود را در رش��ته هنرهای زیبا کس��ب کرد. 
نخستین جایزه خود را به عنوان »بهترین مفهوم 
انیمیشنی« از جشنواره بین المللی انیمیشن اوتاوا 
برای انیمیشن کوتاه »چاله کرم ها« دریافت کرد. 
پس از آن همکاری اش با کمپانی نیکلودئون آغاز 
ش��د و برای مجموعه »زندگی پیشرفته روکو« 

نویسندگی کرد و بتدریج فعالیتش عمده تر شد 
تا اینکه فیلم موفق »باب اسفنجی« را خلق کرد. 
نخستین قسمت این سریال کارتونی در اول ماه 
مه  س��ال 1999 توسط نیکلودئون پخش شد و 
پخش منظم س��ریال از 17 جوای همان سال 
آغاز شد. از آن زمان تاکنون 250 قسمت »باب 

اسفنجی« ساخته شده است. 
مجموعه تلویزیونی »باب اسفنجی« موفق به 

دریافت چند جایزه مه��م از جمله جایزه »امی« 
ش��د و به بیش از ۶0 زبان دوبله یا زیرنویس شده 
اس��ت. ساخت 2 فیلم سینمایی »باب اسفنجی« 
و »باب اس��فنجی: اس��فنج بیرون از آب« از دیگر 

فعالیت های او بود.

حامد صافی: مخاطب در برخورد با 
هر متن، با جهانی دیگرگون روبه رو 
می ش��ود. ب��ه بیانی دیگر، جهان ه��ر متن با جهان 
متن  های دیگر متفاوت اس��ت اما ای��ن جهان ها به 
صورت زنجیروار، ارتباطی یک سویه یا چندسویه دارند. 
طبیعی اس��ت که هر متن، نقدی متناسب با جهان 
خود را فرامی خواند. براس��تی از متن بسته ای چون 
حدیقه الحقیقه سنایی نمی توان خوانشی هرمنوتیکی 
داش��ت. مثنوی معنوی، ناگزیر پای روایت شناس��ی 
را به خوانش خود باز می کند و ش��اهنامه فردوسی، 
باب اسطوره شناس��ی در شاخه  های گوناگونش را به 
روی خود می گش��اید. »از پیله تا پروانگی« جهانی 
است سرشار از گفت وگومندی و ارتباط با متن  های 
پیش از خود. بنابراین در مواجهه نخست، دنیایی از 
بینامتنیت فراروی ذهن ترسیم می شود. بسیاری از 
سروده  های »از پیله تا پروانگی« بیش متن   هایی است 

برای پیش متن  های تعیین شده: 
دانشوران غرب چنین گفته اند: 

»هر متن 
با متن  های پیش      تر از خود 

در حال گفت وگوست« 
آری!

هر شعر عاشقانه من نیز 
آیینه  مکالمه با خاطرات توست 

از روزهای رفته و حتی 
فردای پیش رو...           . 

)از پیله تا پروانگی، ص 51(
بینامتنیت اصطاحی اس��ت که ژولیا کریس��تو 
نخستین بار برای بحث درباره ارتباط متون با یکدیگر 
از آن اس��تفاده کرد. اگر چ��ه بینامتنیت در نظرات 
کریس��توا و روان بارت در حد نظریه باقی ماند و به 
صورت کاربردی اس��تفاده نشد اما ریفاتر و ژرار ژنت 
توانس��تند از این اصطاح برای ترسیم ارتباط میان 
متون استفاده کنند.  سروده  های مجموعه »از پیله تا 

پروانگی« از منظر بینامتنی و فزون متنی در 2 دسته 
جا می گیرند؛ سروده   هایی که می توان از آنها خوانشی 
بینامتنی داشت. در این شعرها، متن مخاطب را به 
متن��ی دیگر ارج��اع می دهد و این ارج��اع از طریق 
حضور بخشی از آن متن در شعر شکل می گیرد. در 
این صورت، اگر مخاطب با متن ارجاع داده شده آشنا 
باشد، لذت خواهد برد و اگر با آن غریبه باشد، احتماا 
سراغ یافتن آن متن خواهد رفت تا ارتباط 2 متن را 
کش��ف کند. برای نمونه می توان به شعر »صداها« و 
»... آی عش��ق نازنین« اشاره کرد. شعر »صداها« در 
واقع بازتابی اس��ت از صداهایی که شاعر از متن  های 
پیش از خود ش��نیده و آنها را در شعر خود منعکس 

کرده است:
نعیق غراب منوچهری دامغانی 

و بانگ کاغ آلن پو 
و شب خوانی جغد جنگ بهار و...         .  

دمادم صداهایی از دور و نزدیک 
پس  ای مرغ آمین نیما کجایی؟ 

درست است که در شعر صداها، تنها نام متن ها 
ذکر شده ولی باید بدانیم که شاعر با ذکر این نام ها، 
پای آن متن ها را به ش��عر باز کرده اس��ت. مخاطب 

همزمان با خوانش متن، متن  ه��ای دیگر را از ذهن 
می گذراند و این همان حضور یک متن در متن دیگر 
اس��ت. در این حالت، شاعر تغییری )گشتار( در آن 
متن ها ایجاد نکرده است. مخاطب در مواجهه با این 
شعر، با متنی روبه رو می شود که مدام او را به متنی 
دیگر می ب��رد. به بیانی دیگر، متن  های دیگر در این 

شعر حضور یافته    اند، هر چند کوتاه و گذرا.
شعر »آ...ی عشق نازنین«، سروده دیگری از این 
دس��ت است. در این ش��عر نیز مخاطب با جهانی از 
بینامتنیت صریح و آشکار روبه رو است. متنی پیش 
روی او اس��ت که او را به غزل  های رهی و ش��هریار و 
سایه می برد. او را از شعر مشیری و فروغ عبور می دهد 
و طعم شعر شاملو، آزرم، کولی و شفیعی کدکنی را 
به او می چش��اند. آواز سراج و نوحه آهنگران و شعر 
قزوه و قیص��ر را هم به یاد خواننده می آورد. در برابر 
این ش��عر در می یابیم که نخ اصلی مضمون )عشق( 
با بینامتنیت قوام یافته است. دسته دوم اما اشعاری 
است که باید خوانش فزون متنی از آنها داشت، چرا 
که بیش متنی اس��ت برای پیش متن های دیگر. در 
این دست از س��روده ها، متن پیشین در متن پیش 
روی ما حضور ندارد، بلکه مایه و سرچشمه اصلی آن 

است. متن پیش��ین جرقه سرایش را در ذهن شاعر 
زده است. شعرهای دوزیستان، تمثیل، انتخاب، حرف 
اضافه، پرسمان، عقاب عبرت، بر من ببخشا، اشراقی، 
شبانه، شبیخون، تقابل، مکاشفه، داوری و حادثه در 
این دس��ته جا می گیرد. برای نمونه، ش��عر انتخاب، 
در واقع برگفته ای از حکایتی از مثنوی اس��ت که با 
جایگشت شعرسازی و اعمال گشتارهای دیگر، روایت 
شده است. در پیش متن، مردی از بیم شتر، می گریزد 
و به دیواره چاهی می آویزد. او دست خود را به بوته ای 
می گیرد که 2 موش س��یاه و سفید در حال جویدن 
آن هستند. در اعماق چاه، اژدهایی منتظر سقوط مرد 
و بلعیدن او اس��ت. آن مرد مش��غول شهد جاری از 
دیواره چاه اس��ت که در برابر دی��دگان او قرار دارد و 
از وجود آن اژدها غافل می ش��ود. ش��اعر، بدون آنکه 
به شکل مستقیم به این حکایت تمثیلی اشاره کند، 
خود را به جای آن مرد می گذارد و نتیجه حکایت را 
به چالش می کش��د. نقطه قوت این اشعار آن است 
ک��ه ضمن آنکه پیش متن را فرا یاد می آورد، جهانی 

دیگرگون در برابر دیدگان مخاطب می آفریند:
اگر جای آن مرد بودی 

در آویخته از تنک شاخ و برگی 
به دیواره  چاه خشک کویری 

و مانده در آن برزخ تلخ، دیری...   
به باای چاه، آن شتر 

کوهی از خشم 
و در ژرفنای افعی پیر 

بر او دوخته چشم 
و در یک چنین کارزاری 

نمی شهد زنبور 
ز دیواره چاه، جاری...  

چه می کردی آیا؟ 
از این مرگ راه سه گانه  
چه بود انتخابت؟  
ره اولی؟ دومی؟ سومی؟ یا...

»استفن هیلنبرگ« کارگردان سرشناس دنیای انیمیشن درگذشت
مرگ خالق »باب اسفنجی«

سینمای جهان

یادداشت

گزارش »وطن امروز« از مهم ترین رویدادهای جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

بازار گرم نشست های هم اندیشی سینماگران مقاومت

فاطمه  عبدالوند

نگاهی به مجموعه شعر »از پیله تا پروانگی« سروده محمدرضا روزبه
جهانی از متن ها

تجسمی

اخبار

تلویزیون

رویداد
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کیوسک
مارکا

این لیگ رئال است
موندودپورتیوو
برای پایان

سان اسپورت
آب، آشغال های زیاد

آ.اس
ویتامین لیگ قهرمانان

حسن زاده و تیم داوری ایران
جزو برترین های قاره کهن

بازیکن السد مرد سال آسیا شد
مراسم برترین های فوتبال آسیا در سال ۲۰۱۸ 
در شهر مس��قط عمان برگزار ش��د و علی اصغر 
حس��ن زاده به عنوان برترین بازیکن فوتسال قاره 
آسیا انتخاب ش��د. تیم داوری ایران هم در میان 
برترین های قاره کهن قرار گرفت. علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان پرس��پولیس قرار بود در بین نامزدهای 
مرد سال فوتبال آسیا باشد که این اتفاق رخ نداد تا 
نسبت به غیرشفاف بودن روند انتخاب برترین های 
فوتبال آس��یا در قاره آس��یا انتقادهای زیادی از 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا ش��ود. در این مراسم 
علی کفاش��یان، نایب رئیس فدراس��یون فوتبال 
جایزه حسن زاده را به عنوان برترین بازیکن فوتبال 
آسیا اهدا کرد. همچنین برترین بازیکن مرد سال 
فوتبال آسیا عبدالکریم حسن از قطر شد. وی در 
تیم السد قطر بازی می کند. سوزوکی، بازیکن تیم 
کاشیما که حتی در فینال لیگ قهرمانان جایزه 
بازیکن تاثیرگذار را گرفت به عنوان مرد سال آسیا 
انتخاب نشد! انتخاب مرد سال آسیا از تیمی که 
حتی به فینال لیگ قهرمانان آس��یا نرسیده بود 
باعث حیرت کارشناس��ان شد. جایزه ویژه داوری 
آس��یا هم ب��ه علیرض��ا فغانی، رضا س��خندان و 
محمدرضا منصوری رسید. این داوران حتی روی 
صحنه فرا خوانده نشدند و فقط کلیپی از آنها در 

حد چند ثانیه پخش شد!

اظهارات ستاره استقال درباره
رد پیشنهاد مدیر سابق آبی ها

پ��س از صحبت ه��ای مدیرعام��ل س��ابق 
اس��تقالی ها مبن��ی بر ع��دم اط��اع از مذاکره 
مسؤوان این تیم با ستاره سابق آبی ها برای قبول 
مس��ند مربیگری، مجیدی در گفت وگویی پاسخ 
بهرام افش��ارزاده را داد. به گزارش »ورزش سه«، 
فرهاد مجیدی درباره اینکه بهرام افشارزاده مدعی 
ش��ده از مذاکرات نماینده اش با وی بعد از داربی 
که منجر به شکست ۴ بر ۲ استقال شد بی خبر 
بود، گفت: عجیب است که چطور آقای افشارزاده 
تماس تلفنی اش با من را فراموش کرده؟! فردای 
آن مسابقه ایشان از دفتر شخصی معاونش با من 
تماس گرفت و گفت استقال باخت بدی داشته 
و هواداران خیلی ناراحت هستند. به همین خاطر 
در خارج از محل باشگاه تشکیل جلسه داد و حتی 
با وزیر ورزش )دکتر گودرزی( مشورت کرده بود 
و قصد تغییرات در اس��تقال را داشت. مجیدی 
افزود: افشارزاده در این مکالمه از من خواست که 
مسؤولیت فنی و سرمربیگری موقت تیم را قبول 
کنم. من هم از ایشان خواستم فرصت فکر کردن 
به من بدهند، چون تصمیم مهمی بود. در نهایت 
بعد از مش��ورت هایی که کردم ف��ردای آن روز به 

آقای افشارزاده جواب منفی دادم.

کی روش ایران را ترک کرد
سرمربی تیم ملی فوتبال سه شنبه شب ایران 
را ترک کرد. کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی 
فوتب��ال ایران )سه ش��نبه( ایران را ت��رک کرد و 
قرار اس��ت تا پیش از پای��ان هفته پانزدهم لیگ 
برتر به ایران بازگردد. بر این اس��اس، تیم ملی ۲۶ 
آذر از ته��ران به قطر اعزام می ش��ود و ۱۲ دی از 
قطر با پرواز چارتر به ابوظبی خواهد رفت. محل 
تمرینات و اقامت تیم ملی کمپ اسپایر قطر است. 
3 بازی دوستانه در برنامه اردوی تیم ملی در قطر 
پیش بینی شده است که دیدار با قطر در ۱۰ دی 
نهایی شده و ۲ بازی برابر لبنان و فلسطین هنوز 
نهایی نش��ده اس��ت. کادر تیم ملی ۲ روز پیش و 
طبق دس��تور رئیس فدراس��یون فوتبال، بازدید 

نهایی خود را از قطر انجام داده است.

علی پروین: برای خرید پرسپولیس 
اعام آمادگی کردیم

عل��ی پروین ک��ه روز سه ش��نبه در مجلس 
شورای اس��امی حاضر ش��ده بود، دیروز درباره 
دلیل جلسه اش با نمایندگان مجلس به موضوع 
علی اکبریان اشاره کرد. اکبریان، بازیکن پیشین 
پرسپولیس و استقال به جرم حمل مواد مخدر  
به اعدام محکوم ش��ده بود که با رایزنی های علی 
پروین طی سال های اخیر، این حکم به حبس ابد 
تقلیل پیدا کرد و حتی آن نیز به ۱۶ سال رسید. 
حاا پروین به دنبال این است که این ۸ سال هم 
بخشیده شود. س��ؤال دیگر از علی پروین درباره 
جدی بودن واگذاری استقال و پرسپولیس بود که 
اخیرا از سوی وزیر ورزش مطرح شده است. پروین 
در این باره گفت: چندین مزایده برگزار شده ولی 
قبل از برگزاری آخرین مزایده اعام کردند دستور 
رسیده و دیگر این کار انجام نمی شود. وی درباره 
امنیتی کردن موضوع واگذاری این دو باشگاه به 
بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: اینها بهانه است. 
هیچ مورد امنیتی وجود ندارد. این پیشکس��وت 
فوتبال با اش��اره به تصمیم جدی��د وزارت ورزش 
ب��رای واگذاری س��رخابی ها به فعالیت ش��رکت 
»پی�شکسوتان کهن پرسپولیس« اشاره کرد و به 
»خانه ملت« گفت: در این ش��رکت، حدود ۱۰۰ 
نفر از پیشکسوتان پرسپولیس حضور دارند و ما 

اعام آمادگی کردیم باشگاه را بخریم.

ماجرای فینال لیبرتادورس
مقصر کیست؟

گابریل�ه مارکوت�ی: زمان��ی ک��ه »آلخاندرو 
فوتبال  کنفدراس��یون  رئی��س  دومینگس« 
آمریکای جنوبی )CONMEBOL( فینال 
کوپا لیبرت��ادورس را با فینال لیگ قهرمانان 
مقایس��ه کرد و گفت اول��ی »فوتبال واقعی« 
اس��ت و دومی »فوتب��ال پلی استیش��نی«، 
بخشی از وجود من دوست داشت او درست 
گفته باش��د. اش��تباه نکنید. من عاشق لیگ 
قهرمان��ان هس��تم ام��ا فوتبال نی��از به یک 
آلترناتیو برای فوتبال س��طح باا، بهداشتی، 
ش��رکتی و اغلب بی ریش��ه اروپا دارد، جایی 
که نتایج اغلب بر اس��اس این است که کدام 
تیم توانسته س��ود مالی جهانی بیشتری به 
دست آورد. عاوه بر این، کسی که بیشترین 
موجودی حساب بانکی را دارد پیروز می شود 
و ای��ن اغل��ب ربط به ژن و ش��انس دارد؛ آیا 
در طبقه اشراف فوتبال به دنیا آمده اید؟ بله! 
خب، پس می توانید به دس��تاوردهای خوبی 
برسید. آیا بخش��ی از طبقه نوکیسه هستید 
که پول را در زمان مناسبی به فوتبال آورده 
اس��ت؟ عالی، ش��ما هم می توانید چیزهای 
خوبی داش��ته باش��ید. این جنب��ه از فوتبال 
خیلی ش��بیه زندگ��ی واقعی اس��ت اما من 
لیگ هایی را دوست دارم که باشگاه های شان 
هویت داشته باش��ند. جایی که طرفداران از 
تیم های محلی ش��ان حمای��ت کنند. جایی 
که نه خبر از نورپردازی  باش��د، نه خبری از 
طرفداران افراطی و پرچم های پاستیکی که 
باشگاه آنها را س��ازمان داده است. جایی که 
طرفداران مش��تری نیستند. جایی که زمین 
ناهموار یک چالش برای بازیکنان اس��ت، نه 

اینکه بگویند این توهین به فوتبال است.
آماده آن بودم که فینال سوپرکاس��یکو 
لیبرت��ادورس بین بوکاجونی��ورز و ریورپاته 
را به عنوان پادزه��ر ورزش در جاهای دیگر، 
که به صورت یک محصول سرگرمی درآمده، 
جشن بگیرم اما من هم مانند اکثر مردم دنیا 

بشدت سرخورده شدم.
می گوین��د جنب��ه دیگر ش��ور و هیجان 
خالص و ارزش های فوتبال سنتی، خشونتی 
اس��ت که در بوئنوس آیرس دیده ش��د و ما 
نمی توانی��م این دو را از ه��م تفکیک کنیم. 
آیا می خواهید فوتبال ش��ما غیربهداش��تی 
و بی پیرایه باش��د؟ اگر پاس��خ بله اس��ت، در 
کن��ارش پرتاب س��نگ، هولیگان ه��ا و گاز 

اشک آور هم خواهید داشت.
ام��ا این حرف به هیچ وجه حقیقت ندارد. 
چنی��ن اتفاقی در یک ب��ازی لیگ قهرمانان 
برای لیورپول که باشگاهی در لیگ برتر است 
هم روی داد. تفاوت بین این دو اتفاق این بود 
که منچسترسیتی شیشه های قوی تری روی 
اتوبوسش نصب کرد و دیگر خبری هم از گاز 
اش��ک آور نبود. ممکن است افرادی را مقصر 
بدانی��د که س��نگ، آجر و م��واد محترقه به 
وسیله نقلیه تیم مقابل پرتاب می  کنند، باشد! 
ام��ا فکر نکنید که آنها تنها در یک منطقه از 
دنیا حضور دارند. فقط هم آنها مقصر نیستند. 
افراد بس��یاری را می توان مقصر دانست اما ۲ 
گروه بی��ش از همه مقصرند؛ یکی پلیس که 
کارش حف��ظ امنی��ت بازیکنان و ه��واداران 
است. تازه کار آنها س��اده تر هم بود، چرا که 
طرفداران تیم رقیب از حضور در ورزش��گاه 
منع ش��ده بودن��د، و ریورپاته هم در ش��هر 
بوئنوس آیرس است. بی تردید مقامات امنیتی 
باید آگاهی کافی می داش��تند و می دانستند 
دردسرها از کجا ممکن است شروع شود. آنها 
مدت زیادی هم برای آماده س��ازی در اختیار 
داش��تند اما در عوض، اج��ازه دادند اتوبوس 
بازیکن��ان بوکاجونی��ورز از یک��ی از مناطق 
خطرناک )خیابان مونرو( عبور کند و پلیس 
هم اس��کورت کافی را نداشت و تنها چند ده 
پلیس سوار بر موتور کنار اتوبوس بودند. بله! 
پلیس بودن کار دش��وار و خطرناکی است و 
حفظ نظم عمومی کار سختی است اما پلیس 
بوئنوس آیرس هر هفته با این موضوع سروکار 

دارد اما آنها روز شنبه ناکام بودند.
مقص��ر دیگر CONMEBOL اس��ت. 
بازیکن��ان یک تی��م با گاز اش��ک آور مواجه 
ش��ده اند و به بیمارس��تان رفته ان��د و اینکه 
ساعت انجام بازی 3 بار به تعویق بیفتد کاری 
فرات��ر از حماقت اس��ت. اگر پلیس دس��تور 
مس��تقیم نداده باش��د که ب��ازی باید برگزار 
شود - اتفاقی که نیفتاده است - کار درست 
این بود که برای دف��اع از فوتبال، همه چیز 
به کلی به روز دیگری موکول شود. این روزها 
در یاد خواهد ماند، چرا که هم فرصتی بزرگ 
از دست رفت و هم افرادی که مسؤول بودند 

باید شرمسار باشند.

یادداشت اخبار

در ادامه هفته چهاردهم لیگ برتر در روزهای 
پنجش��نبه و جمع��ه ۶ دی��دار برگزار می ش��ود. 
حس��اس ترین ب��ازی در اصفه��ان بی��ن پدیده و 
سپاهان تیم های اول و دوم جدول برگزار می شود. 
دیدارهای اس��تقال و پرسپولیس مقابل حریفان 
خود هم مورد توجه همیشگی اهالی فوتبال است.
پرسپولیس هفته گذشته یک دیدار سنگین را 
با تیم اول تبریز انجام داد و مقابل تراکتورسازی به 
نتیجه مساوی بدون گل رسید که البته آن مسابقه 
حواشی زیادی داشت. سرخپوشان تهرانی این هفته 
باید مقابل تیم دوم تبریز ماشین سازی قرار بگیرند. 
هر ۲ باش��گاه هم یک مالک به ن��ام زنوزی دارند؛ 
مالکی که قول داده از پرسپولیس به نحو شایسته ای 
در تبریز پذیرایی شود. پرسپولیس در تاش است با 
یک برد رده سوم را از تیم تراکتورسازی تبریز پس 
بگیرد ولی ماشین سازی که قطعا از سوی هواداران 
تراکتورسازی هم حمایت خواهد شد برای شکست 
دادن سرخپوش��ان تهران��ی وارد میدان می ش��ود. 
ماشین سازی در صورت برد می تواند خود را تا رده 
هفتم جدول باا بکش��د. قطعا این بازی هم تحت 
تاثیر اتفاقات حاش��یه ای بازی با تراکتورسازی قرار 
می گیرد و ش��اید دوباره پرچم ژاپن در ورزشگاه به 
اهتزاز درآید! نبرد با برادر کوچک تر تراکتورسازی 
هم کار دشواری است. ماشین سازی هفته گذشته 
از س��پاهان هم امتیاز گرفته ب��ود. البته بازیکنان 
پرسپولیس نیمچه اعتصابی کردند که خیلی زود 
برطرف ش��د. سرخپوشان شایان مصلح را به دلیل 
مصدومیت در اختیار ندارند. گفته می شود نعمتی 
هم احتماا به بازی نمی رسد. ماشین سازی هم با 
۱۰ مس��اوی رکورددار اس��ت و شاید این بازی هم 

مساوی شود.
استقال برابر کرار ■

استقال هفته گذشته تیم استقال خوزستان 
را یک بر صفر برد تا فشار از روی این تیم برداشته 
ش��ود، هرچند منتقدان می گویند استقال مثل 
فصل گذشته زیبا و تماشاگرپسند بازی نمی کند 
ب��ا این ح��ال این هفته فرصت مناس��بی اس��ت 
تا آبی پوش��ان فاصله امتیازی خ��ود را حداقل با 
پرسپولیس رقیب سنتی ش��ان کمتر کنند. البته 
پرسپولیس ۲ بازی کمتر دارد. صنعت  نفت آبادان 
هم مثل ماشین سازی با ۱۰ تساوی رکورددار در 
لیگ برتر است. نفتی ها ۴ هفته است فقط مساوی 
گرفته ان��د و رنگ برد را ندیده اند با این حال بعید 
است این تیم بتواند در ورزشگاه آزادی تهران برای 
پیروزی بازی کند و شاید پائولو سرجیو، سرمربی 
نفت هدف اولش در تهران گرفتن یک امتیاز باشد.

فینال نیم فصل  ■
حس��اس ترین و زیباتری��ن مس��ابقه هفته در 
اصفهان برگزار می ش��ود. پدیده صدرنش��ین باید 
به مصاف سپاهان تیم دوم جدول برود. شاگردان 

یحیی گل محمدی بدون تعارف شگفتی ساز لیگ 
هجدهم هستند؛ کمتر کسی تصور می کرد پدیده 
با یک بازی کمتر بااتر از تمام مدعیان قرار بگیرد. 
س��پاهان اما با ج��ذب امیر قلعه نوی��ی از ابتدای 
فصل به عن��وان مدعی قهرمانی وارد مس��ابقات 
شده است. امکانات و بودجه باشگاه سپاهان قابل 
قیاس با پدیده هم نیس��ت. این مس��ابقه را شاید 
بتوان فینال نیم فصل دانس��ت. برن��ده این بازی 
ش��انس زیادی برای عنوان قهرمانی در نیم فصل 
خواهد داشت بویژه اگر این تیم پدیده باشد. تقابل 
مربیان استقالی و پرسپولیسی هم به نوعی برای 
هواداران قرمز و آبی این بازی را مهم کرده اس��ت. 
هر دو زمانی هدایت استقال و پرسپولیس را هم 
برعهده داش��ته اند. اگر قلعه نوی��ی از پدیده امتیاز 
بگی��رد یا این تیم را شکس��ت ده��د ضمن قطع 
نوار بردهای متوالی پدیده می تواند مدعی بماند و 
شاید حتی به صدر جدول برسد ولی اگر شاگردان 
گل محمدی پیروز شوند فرار بزرگ آنها به سمت 

قهرمانی آغاز شده است.
شفر به دنبال شکس�ت طلسم استقال در  ■

هفته چهاردهم
اس��تقال تهران در حالی ب��رای چهاردهمین 
دیدارش در لیگ برتر آماده می شود که تاکنون در 
۲ بازی متوالی پیروز نش��ده است. استقال فصل 
رویایی را س��پری نمی کند و در حالی به استقبال 
هفت��ه چهاردهم می رود که جایگاهی بهتر از رده 
شش��م جدول ندارد. آبی پوشان تاکنون ۱۲ بار در 
لی��گ برتر به میدان رفته اند که حاصل این تعداد 

بازی ۴ پیروزی، ۶ مساوی و ۲ شکست است. نکته 
نه چندان مثبت در عملکرد آبی پوشان این است 
که آنها در این فصل از لیگ تاکنون نتوانسته اند در 
۲ بازی متوالی پیروز ش��وند.  شاگردان شفر برای 
هفته چهاردهم میزبان صنعت نفت آبادان هستند.  
آنها هفته گذشته توانستند استقال خوزستان را 
در اهواز شکس��ت دهند و اگر قرار باشد نسبت به 
آمار بازی آبی پوشان پیش بینی شود، آنها نخواهند 

توانست در این بازی پیروز شوند. 
وینفرد شفر، سرمربی کهنه کار آبی پوشان اما به 
دنبال شکستن این طلسم است.  او عزمش را جزم 
کرده تا میهمانش، صنعت نفت را شکست دهد تا 
برای نخس��تین بار در ۲ بازی پشت سر هم پیروز 
ش��ود؛ اتفاقی که می تواند در تثبیت موقعیت این 
تی��م در رده های باای جدول و افزایش امید آنها 
برای اتمام خوب نیم فصل نخست تاثیرگذار باشد.  

تمرین پردردسر برای قرمزها ■
س��یامک نعمت��ی در جریان تمری��ن دیروز 
چهارش��نبه پرس��پولیس مصدوم ش��د. تمرین 
چهارشنبه پرسپولیس س��اعت ۱۱ در ورزشگاه 
ش��هید کاظمی آغاز شد که مصدومیت سیامک 
نعمتی هافبک پرس��پولیس را به همراه داش��ت. 
ش��روع تمرین با اس��تیلینوویچ، مربی بدنس��از 
سرخپوش��ان بود.  پس از آن بازیکنان در نصف 
زمین، هندبال بازی کردند که در پایان، بازیکنان 
باید به روش��ی که کادر فنی می خواست گلزنی 
می کردند. در ادامه، بازی فوتبال در نیمی از زمین 
در دستور کار بود.  ش��وت به دروازه و تمرینات 

بدنی هم بخش های بعدی کار سرخپوش��ان بود. 
س��یامک نعمتی در جریان این تمرین از ناحیه 
عضله کشاله دچار آس��یب دیدگی شد و از ادامه 
تمرین باز ماند.  همچنین ش��جاع خلیل زاده که 
احس��اس درد داش��ت، در اواخر تمرین از سوی 
کادر پزش��کی دستور اس��تراحت گرفت.  حضور 
نعمت��ی در بازی ام��روز با این ش��رایط بعید به 
 نظر می رس��د تا نظر نهایی توسط کادر پزشکی

اعام شود. 
برنامه مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر ■

پنجشنبه 8 آذر 97
نساجی مازندران- سپیدرود رشت ، ساعت:  ۱5  

ورزشگاه: شهید وطنی  قائمشهر
ماشین سازی تبریز- پرسپولیس  تهران ، ساعت: 

 ۱5   ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
اس��تقال تهران- صنعت  نفت آبادان ، ساعت: 

 ۱7:3۰  ورزشگاه: آزادی تهران
جمعه 9 آذر

سایپای تهران- اس��تقال خوزستان ، ساعت: 
 ۱5:3۰  ورزشگاه: پاس قوامین تهران

فواد مبارکه س��پاهان- پدیده مشهد ، ساعت: 
 ۱5:۱5  ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

نفت مسجدس��لیمان- پیکان تهران ، ساعت: 
بهن��ام  محم��دی  ش��هید  ورزش��گاه:    ۱5:3۰ 

مسجدسلیمان
شنبه 1۰ آذر 

پارس جنوبی جم- تراکتورسازی  تبریز ، ساعت: 
 ۱5 ، ورزشگاه: تختی جم

سرمربی تیم ملی اعام کرده یک فهرست اولیه 
3۶ نفره برای جام ملت ها وجود دارد و نفرات نهایی 
از آن گلچین می شوند. در حالی که کمتر از ۴۰ روز 
تا آغاز مهم ترین تورنمنت فوتبال قاره کهن یعنی 
جام ملت  های آس��یا در کش��ور امارات باقی مانده، 
مهم ترین خبر مشترک پیرامون تیم های مختلف 
حاض��ر در این رقابت ها مربوط به فهرس��ت اولیه 
نفرات آنهاست. س��رمربیان ۲۴ تیم شرکت کننده 
در جام ملت  های ۲۰۱۹ در این روزها لیس��ت  های 
اولیه شان را اعام می کنند تا سپس در موعد مقرر 
فهرس��ت ۲3 نفر نهایی را مشخص کنند. طبیعتاً 
این مس��أله برای تیم ملی ایران هم وج��ود دارد و 
یکی از اصلی     ترین دغدغه  های کارلوس کی روش و 
دستیارانش گلچین ۲3 بازیکن نهایی برای رفتن 
به تورنمنتی است که قهرمانی در آن هدف فوتبال 

ایران است.
اما کی روش در این باره گفته اس��ت یک لیست 
3۶ نفره تدارک دیده ش��ده و در آخرین اقدام قبل 
از ج��ام ملت ها ۱3 بازیک��ن از آن خط می خورند 
تا مس��افران نهایی امارات مش��خص ش��وند. برای 
دس��ت یافت��ن ب��ه 3۶ بازیکن فهرس��ت ابتدایی 
 تیم ملی، بهترین راه رجوع به لیست  های کی روش

در فیفا دی  های اخیر است. تیم ملی ایران در هر 3 
ماه سپتامبر، اکتبر و نوامبر بازی  های دوستانه برگزار 
کرد و اردوهایی داش��ت. بلندترین لیست در این 3 
ماه مربوط به ماه اکتبر بود که س��رمربی پرتغالی 
تیم مل��ی ۲۸ نفر را پیش از دیدار مقابل بولیوی به 
اردو فراخوان��د. با نگاهی به آن ۲۸ بازیکن می توان 
گفت همه آنها در لیس��ت 3۶ نف��ره جام ملت ها 
حضور خواهند داشت. همچنین نفرات دیگر مثل 

محمدحسین کنعانی زادگان، رامین رضاییان و کاوه 
رضایی که هر کدام به دلیلی اردوی اکتبر را از دست 

داده بودند، دوباره به لیست اضافه می شوند.
 ج��ز 3۱ نفر از بازیکنان همیش��گی کی روش، 
بازیکن��ان دیگ��ری هم هس��تند که ب��ا توجه به 
عملکردش��ان در مسابقات باشگاهی و البته سابقه 
دع��وت در اردوهای پیش      تر تیم ملی، ش��انس قرار 

گرفتن در فهرست اولیه جام ملت ها را دارند.

در بین مهاجمان این جمع می توان به مرتضی 
تبریزی از اس��تقال و علی علیپور از پرسپولیس 
اش��اره ک��رد که ه��ر دو در مقاطعی در فهرس��ت 

کی روش قرار گرفته بودند.
 همچنین در برهه   هایی که با توجه به محرومیت 
یک جلسه ای سعید عزت اللهی در جام جهانی، نیاز 
به هافبک دفاعی حس می ش��د، احمد عبداه زاده 
و اکبر ایمانی بسیار مورد توجه کادر فنی تیم ملی 
قرار داشتند و همین مسأله شانسی را برای حضور 
آنها در فهرست ابتدایی جام ملت ها متصور می کند.

کمال کامیابی نیا هم دیگر هافبک دفاعی لیگ 
است که پیش      تر مورد اعتماد و توجه کی روش بوده 
اما مصدومیت  ه��ای پیاپی از ناحیه کتف، احتمال 

حضورش در لیست را کاهش می دهد.
آخری��ن بازیکنی که می ت��وان به عنوان عنصر 
پر کننده فهرس��ت تیم ملی به او اشاره کرد، سعید 
آقایی اس��ت. آقایی چند ب��ار در اردو  های تیم ملی 
حضور داشته و کی روش عاقه خود به این بازیکن 
را نشان داده اس��ت اما با وجود غیبت در اردو  های 
اخیر، باید دید این مدافع چپ تیم سپاهان شانسی 
برای قرار گرفتن در لیس��ت ج��ام ملت ها خواهد 

داشت یا خیر.

چه کسانی در لیست تیم ملی قرار می گیرند؟
معمای یاران کی روش

امروز و فردا هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ادامه می یابد

وضعیت متفاوت سرخابی ها
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گروهبینالملل: تور محمد بن سلمان به چند کشور 
عرب��ی با هدف بازگرداندن اعتبار از دس��ته رفته 
رژیم سعودی در نتیجه ارتکاب جنایات جنگی در 
یمن و قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
آغاز ش��د اما چی��زی که او انتظارش را نداش��ت 
خشم افکار عمومی و اعتراضات گسترده  ملت های 
کشورهای مقصد بویژه تونس، مهد انقاب عربی 
بود، لذا سفر ولیعهد سعودی به تونس در نتیجه 
اعتراضات خش��مگینانه مردمی کوتاه و با تاخیر 
انجام ش��د. هواپیمای بن س��لمان سه شنبه شب 
در فرودگاه��ی اعام  نش��ده در تونس و به دور از 
دیدگان مردم خشمگین به زمین نشست و برنامه 
س��فر وی، تنها منحصر به دیدار با »الباجی قائد 
السبس��ی« رئیس جمهوری این کش��ور در کاخ 
قرطاج ش��د و طبق گزارش ها درباره برنامه های 
ای��ن دی��دار و موع��د آن به مردم اطاع رس��انی 
نش��ده  بود. دفتر ولیعهد س��عودی در عین حال 
به صورت رس��می و نهایی مقصد سفرهای وی را 
اع��ام نکرد تا بتواند حاش��یه امنی برای او ایجاد 
کند. طب��ق این گزارش، در جریان دیدار ولیعهد 
عربستان با السبسی تنها از عکاسان خاص و تأیید 
ش��ده برای گرفتن تصاویری از این دیدار دعوت 
ش��د و همچنین بر خاف پروتکل های معمول، 
ریاست جمهوری تونس کنفرانس خبری محمد 
بن س��لمان را برای جلوگیری از هرگونه در تنگنا 
قرار گرفتن ولیعهد عربستان لغو کرد. تحلیلگران 
معتقدند این اقدام تاش��ی برای فرار از سواات 
خبرنگاران تونسی درباره این سفر بوده است. این 
س��فر در حالی انجام شد که مردم تونس، فعاان 
و روزنامه نگاران این کش��ور تظاهرات گسترده ای 
را علیه محمد بن س��لمان برگزار کردند؛ آنها این 
سفر را توهینی به آرمان های انقاب شان می دانند. 
مردم تونس از روز دوش��نبه در اعتراض به س��فر 
محمد بن سلمان در پایتخت تظاهرات گسترده ای 
را به راه انداختند. گزارش های تصویری رسانه ها 
حاکی ا س��ت در ب��دو ورود ولیعهد س��عودی به 
تونس، صدها معترض تونسی در خیابان الحبیب 
بورقیب��ه در پایتخت تون��س در محکومیت این 
سفر دست به تظاهرات با ابتکار عمل های جالبی 
زدند. تعدادی از راهپیمایان اره های نجاری واقعی 
در محکومی��ت قطعه قطعه ک��ردن بدن جمال 
خاش��قجی در کنسولگری عربستان در استانبول 
در تاریخ دوم اکتبر در دست داشتند. از مهم ترین 
نش��انه های اعتراض در تونس بیلبورد بزرگی بود 
ک��ه در ورودی دفتر اتحادی��ه روزنامه نگاران این 
کشور قرار داده ش��ده بود. همچنین در کنار آن 
دست نوشته هایی بود که در آنها سیاست عربستان 
در قبال مس��اله فلس��طین، جنایت خاش��قجی 
و جنایت یمن محکوم ش��ده ب��ود. در عین حال 
آتش زدن تصویر بن سلمان که یک اقدام بی سابقه 
در یک کش��ور عربی محس��وب می شود، از دیگر 
ش��یوه های اعتراض تونس��ی ها ب��ود. همچنین 
ش��ماری از مردم تونس، نمایشی نمادین مقابل 
جم��ع معترض برگ��زار کردند ک��ه در آن برخی 

اقدامات عربستان س��عودی به رهبری سلمان و 
بن سلمان به تصویر کشیده شد. 

اف��زون بر تظاه��رات مردمی، برخ��ی احزاب 
تونس��ی نیز نس��بت به س��فر ولیعهد س��عودی 
موضع گیری کردند. حزب »تشکل دموکراتیک« 
در بیانی��ه ای، از موضع خفت ب��ار وزارت خارجه 
تونس در پی فاش ش��دن نقش ری��اض در قتل 
خاشقجی و ارتباط مس��تقیم ولیعهد سعودی با 

این جنایت ابراز ناخرسندی 
جبه��ه  همچنی��ن  ک��رد. 
چپ گرای مخالف موسوم به 
»جبهه مردمی« که متشکل 
از چند حزب تونسی است، 
اعام کرد سفر بن سلمان در 
راس��تای تاش برای جلب 
حمایت های عربی به منظور 
مقابله با مشکات عربستان 
در خارج از کشور در نتیجه 
جنایت هایی اس��ت که این 

کشور در داخل و خارج از عربستان مرتکب شده 
است. س��ندیکای روزنامه نگاران تونسی نیز اعام 
کرد دستگاه قضایی این کشور تحقیقاتی را علیه 
محمد بن س��لمان آغاز خواهد کرد. این سندیکا 
دوشنبه ش��کایتی را علیه محمد بن سلمان ارائه 
کرده بود. س��ندیکای روزنامه نگاران تونسی سند 
فرستاده شده از سوی پلیس به نماینده حقوقی 
سندیکا برای حضور در دفتر پلیس دادگستری به 
عنوان ش��اکی نسبت به انجام این سفر را منتشر 
کرد. سندیکای یادش��ده اظهار داشت: این اقامه 
دعوی بر اساس گزارش مربوط به وضعیت حقوق 
بش��ر در یمن بوده و این س��ندیکا خواهان انجام 
تحقیق��ات و در نظر گرفت��ن تدابیر حقوقی ازم 

برای ارجاع این پرونده به دادس��تانی کل دادگاه 
بین المللی کیفری است. 

در پای��ان می توان گف��ت اعتراضات عمومی 
ش��کل گرفت��ه بوی��ژه در تون��س و مص��ر تنها 
نش��ان دهنده رویک��رد عموم��ی ملت ه��ای این 
کش��ورها علیه رژیم جنایتکار س��عودی نیست، 
بلکه نمایانگر موضع افکار عمومی ملت های عربی 
است که در عرصه های اجتماعی و فضای مجازی 
فعال هستند. بدین ترتیب، 
سفری که محمد بن سلمان 
در کش��ورهای عربی ترتیب 
داد، ب��ه  جای اینک��ه ابتکار 
عملی ب��رای جلب حمایت 
کشورهای عربی از او باشد، 
به مراسمی برای یادآوری و 
محکوم ک��ردن جنایت های 

رژیم آل سعود تبدیل شد. 
 بن سلمان اخیرا سفرهایی
به ام��ارات، بحری��ن و مصر 
داش��ته و طب��ق اعام منابع س��عودی، س��فر او 
ب��ه موریتانی و الجزایر که قرار بود چهارش��نبه و 
پنجش��نبه )دیروز و امروز( انجام ش��ود به هفته 
آینده بعد از مش��ارکت در نشست رهبران گروه 
20 در آرژانتین موکول ش��ده اس��ت. این سفرها 
اولین س��فرهای وی به خارج از کش��ور از زمان 
کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول 

محسوب می شود.
اقتصادسیاهسعودی ■

جنایت قت��ل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار 
منتقد در کنس��ولگری عربس��تان در استانبول، 
خشم سیاستمداران جهان علیه ولیعهد این کشور 

را برانگیخت اما سرمایه گذاران عربستانی از چند 
وق��ت پیش و قبل از این قت��ل اعتماد خود را به 
محمد بن سلمان از دس��ت داده بودند. بلومبرگ 
در گزارش��ی در این باره نوشت: بی اعتمادی تجار 
عربستانی به محمد بن سلمان از زمانی شروع شد 
که ده ه��ا تن از تجار و خاندان حاکم عربس��تان 
در راس��تای »کمپین مبارزه با فس��اد« در کشور 
بازداش��ت ش��دند. تجار عربس��تانی که ترجیح 
می دهند در کشور بمانند معموا به جای افزایش 
س��رمایه گذاری های خود آن را لغ��و می کنند و 
همین مساله بشدت به بزرگ ترین اقتصاد عربی 
آسیب زده اما جنایت قتل خاشقجی این مسائل 
را تشدید کرده است. شاید محمد بن سلمان بتواند 
از پیامدهای این جنایت به مرور زمان رها شود اما 
بی اعتمادی س��رمایه گذاران به وی موجب از بین 
رفتن اصاحات ساختگی و توخالی او خواهد شد. 
این خبرگ��زاری اعام کرد: مس��اله بدتر این 
اس��ت که تنش میان س��رمایه گذاران محلی به 
س��رعت میان همتایان خارجی آنها نیز گسترش 
یافته و سرمایه گذاران خارجی نیز تا حد زیادی از 
سرمایه گذاری در پروژه های بن سلمان خودداری 
می کنن��د. در ای��ن گزارش آمده اس��ت: کمپین 
بازداشت ها و شکنجه  بازداشت شدگان و مصادره 
کردن اماک آنها باعث شد برخی عربستانی هایی 
که اموال شان را به خارج از کشور منتقل کرده اند، 
برای مخفی نگه داشتن تملک خود بر این اموال 
تاش کنند. همچنین بس��یاری از ثروتمندان و 
تجار عربس��تانی در خارج از کشور از اماکنی که 
روابط مستحکم تری با عربستان دارند خودداری 
ک��رده و برخی از آنها س��وییس یا اماکن دیگری 
 در اروپ��ا را برای س��رمایه گذاری خ��ود انتخاب

می کنند.

تداوماعتراضاتمردمی،دیدارهایولیعهدسعودیازالجزایروموریتانیرابهتعویقانداخت

لغو کنفرانس خبری ارباب اره ها در تونس
یادداشتمیهمان

انزوا و رسوایی
نتایج سفر دوره ای محمد بن سلمان 

احم�دکاظ�مزاده:محم��د 
بن سلمان، ولیعهد عربستان 
س��عودی ب��رای خ��روج از 
انزوای ناش��ی از قتل جمال 
خاشقجی س��فر به آرژانتین 
برای ش��رکت در نشست س��ران گروه 20 و 
قبل از آن س��فر به برخی کشورهای عربی را 
در دستور کار خود قرار داده است. سفر وی از 
امارات آغاز شد؛ جایی که محمد بن زاید قدرت 
را در قبضه خود دارد و به الگویی برای محمد 
بن سلمان در اصاحات داخلی و توسعه طلبی 
ارضی تبدیل شده است. بحرین دومین مقصد 
محمد بن سلمان بود که برای چندمین سال 
متوالی به س��رکوب های داخلی ادامه می دهد 
و بتازگی همزمان با ورود محمد بن س��لمان، 
انتخابات فرمایشی را برگزار کرد که با موجی از 

انتقادهای داخلی و خارجی مواجه شد. 
مصر سومین مقصد محمد بن سلمان بود 
که هرچند از ش��رکت در ائت��اف ضد یمن 
خودداری کرد اما بعد از آغاز ریاست جمهوری 
عبدالفت��اح السیس��ی حاضر ش��د 2 جزیره 
اس��تراتژیک صنافیر و تیران واق��ع در دریای 
س��رخ را در چارچوب طرح موسوم به معامله 
قرن در ازای دریافت پول در اختیار عربستان 
قرار دهد و در عین حال به طور بی س��ابقه به 
س��رکوب اخوان المس��لمین اقدام کند که از 
حمایت شخص محمد بن س��لمان برخوردار 
است و گفته می شود یکی از دایل قتل فجیع 
جمال خاش��قجی تمایات اخوان��ی وی بوده 
است. با این حال به رغم همراهی دولت مصر، 
انتقادهای داخلی با سفر محمد بن سلمان در 
این کشور نیز قابل توجه بوده است و این نشان 
می دهد که دولت قاهره می خواهد نوعی توازن 
را بین مخالفان و موافقان محمد بن س��لمان 
برق��رار کند. اما نقطه اوج مخالفت ها با س��فر 
محمد بن س��لمان در تونس رخ داد و اگرچه 
دولت این کش��ور با حذف برخی تشریفات و 
پروتکل های س��فر از آن اس��تقبال کرد ولی 
این سفر با طیف گسترده ای از مخالفت افکار 
عمومی در بخش های مختلف مواجه ش��د و 
گستره این مخالفت ها به حدی بود که محمد 
بن س��لمان مجبور شد ادامه س��فر خود را به 
سایر کش��ورهای عربی در آفریقا متوقف کند 
و برای شرکت در نشست گروه جی 20 راهی 

آرژانتین شود. 
به نظر می رسد گستره چالش های محمد 
بن سلمان در سفر به آرژانتین به مراتب بیشتر 
از س��فر به کشورهای عربی خواهد بود. حتی 
دونالد ترامپ که تاکنون از هیچ اقدامی برای 
سرپوش گذاشتن بر جنایات محمد بن سلمان 
چه در ماجرای قتل خاشقجی و چه در جنگ 
یمن دریغ نکرده است، با توجه به هزینه های 
سیاس��ی، احتماا حاضر به دی��دار با محمد 
بن س��لمان نش��ود و امکان دارد دیگر اعضای 
گ��روه 20 نیز همین روی��ه را اتخاذ کنند که 
در این صورت محمد بن سلمان هم منزوی و 
هم رسوا خواهد شد و به اصطاح هم چوب را 
خواهد خورد و هم پیاز را. عاوه بر این دیده بان 
حقوق بش��ر وابسته به سازمان ملل متحد، از 
محمد بن س��لمان به سبب مشارکت در قتل 
جمال خاشقجی و همچنین ارتکاب جنایات 
جنگ��ی در یمن به دادگاه آرژانتین ش��کایت 
کرده اس��ت. این نهاد بین  الملل��ی از مقامات 
قضایی آرژانتین خواس��ته است بن سلمان را 
در زمان حضورش در خ��اک آرژانتین تحت 
پیگرد قرار دهد. دیده بان حقوق بشر همچنین 
از دادگس��تری آرژانتین خواسته است درباره 
»احتمال همدستی« محمد بن سلمان در قتل 

خاشقجی تحقیق کند. 
بر اس��اس قانون آرژانتین، اکنون بر عهده 
دادس��تان کل این کش��ور اس��ت که درباره 
تفهیم اته��ام در این پرون��ده تصمیم بگیرد. 
دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین 
یادآوری کرده است که قانون اساسی آرژانتین 
»صاحی��ت بین المللی درب��اره جنایت علیه 
بش��ریت« را به رسمیت می شناس��د. بر این 
اساس می توان گفت یکی از نتایج سفر محمد 
بن س��لمان به آرژانتین داغ ش��دن بحث های 
مربوط به پیگی��رد قضایی وی خواهد بود که 
تاکنون تاش کرده بود از آن طفره رود. محمد 
بن سلمان در راس فهرست یکصدنفره گزارش 
حقوق بش��ر س��ازمان ملل درب��اره مرتکبان 
جنایات جنگی در یمن قرار دارد که ماجرای 
قتل خاشقجی می تواند به باز شدن این پرونده 
نیز کم��ک کند. در مجم��وع هرچند محمد 
بن سلمان از سفر دوره ای به برخی کشورهای 
عربی یا با حضور در نشست سران گروه 20 در 
آرژانتین می خواست به ترمیم وجهه منطقه ای 
و بین المللی خود بعد از افش��ای ماجرای قتل 
خاشقجی بپردازد اما برعکس، این سفر باعث 
تازه تر ش��دن بحث های موجود در این زمینه 
شده و به ش��کل گیری اعتراض های گسترده 
علیه عربس��تان و ش��خص محمد بن سلمان 
انجامیده که در طول حیات سیاسی این کشور 

بی سابقه بوده است. 

نگاه

 پوتین با ترامپ
در آرژانتین دیدار نمی کند!

گروهبینالمل�ل:خبرهای ضد و نقیضی درباره 
ماقات رهبران روس��یه و آمریکا در حاش��یه 
اج��اس بوئنوس آیرس به گوش می رس��د اما 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین می گوید 
طرف آمریکایی برنامه مشخصی برای ماقات 
ندارد. این در حالی است گفته می شود ماقات 
با بن سلمان یکی از دیدارهای رئیس جمهوری 
آمریکا در آرژانتین محسوب می شود. بن سلمان 
که در منجاب تکه تکه کردن بدن خاشقجی 
ق��رار دارد با بزرگ ترین چالش بین المللی خود 
روبه رو است. در همین حال دیدارهای حاشیه 
اجاس بوئنوس آیرس می تواند بر شرایط اوکراین 
که با حکومت نظامی 30 روزه مواجه است نیز 
تاثیرگذار باش��د. روس��یه 3 ناوچه اوکراینی را 
توقیف کرده است که به آب های سرزمینی اش 
وارد ش��ده بودند، البته ای��ن ماجراجویی برای 
رقابت ه��ای انتخاباتی آینده اوکراین به گونه ای 
برنامه ریزی ش��ده است که پتر پروشنکو بتواند 
خود را نجات دهنده اوکراین جدید معرفی کند 
و در انتخابات پیش رو پیروز ش��ود. در این بین 
رهبران اروپایی اما درباره مناس��بات کی یف و 
مس��کو کمی محتاطانه تر رفتار می کنند، چرا 
ک��ه همکاری های آتی خود را با روس��یه فدای 
ارتباطات ب��ا اوکراین نمی کنن��د اما گروه های 
فعال ضدروسی در ساختار آمریکا که بعضا در 
س��ازمان های امنیتی این کشور مشغول به کار 
هستند، پرونده های ضدروسی را دنبال می کنند 
و از افزایش تنش های منطقه ای سود می برند. 
دولت های اروپایی از طرفین خواسته اند به شکل 
فعال برای کاهش تنش ها اقدام کنند و به نظر 
می رس��د دیدار ها در آرژانتین با محور اوکراین 
ادامه خواهد داشت، زیرا در حال حاضر یکی از 
مسائل مناقشه برانگیز بین الملل آینده مناسبات 
اوکراین و روسیه است. غرب با تاش برای جذب 
ساختارهای اقتصادی اوکراین سعی خواهد کرد 
این کش��ور را از نظر اقتصادی از روسیه منفک 
کند اما به نظر نمی رس��د طرح های کوتاه مدت 
بتوان��د این کنش را وارد مراحل عملیاتی کند. 
ریش��ه های مناسبات میان روسیه و اوکراین به 
قرن ها پیش بازمی گردد و تاش های غرب تنها 
قادر اس��ت به صورت مقطعی و تا یک دوره 5 
س��اله زمام امور را به سوی آنها بچرخاند. مردم 
در اوکراین با عملکرد ضعیف دولت پتر پروشنکو 
روبه رو هستند، وضعیت اقتصادی وخیم است و 
مسائل امنیتی نیز متاثر از چندپارگی اجتماعی 
تشدید شده است. به نظر می رسد آنچه پوتین 
می توانست در دیدار با ترامپ برای او روشن کند، 
آن بود که رئیس جمهوری آمریکا قادر نیست 
نهاد های امنیتی این کشور را برای منافع ملی 
آمریکا جهت دهی کند و تنها به دنبال افزایش 
مناقش��ات و ایجاد تنش در  فضای بین المللی 
باشد تا ماهیت وجودی خود را توجیه پذیر کند.

 شلیک بالستیک انصاراه
به جنوب غرب عربستان

گروهبینالملل:ائتاف متجاوز سعودی در ادامه 
تخریب و انهدام زیرساخت های یمن، دکل های 
مخابراتی در اس��تان صعده واقع در شمال این 
کشور را بمباران کرد. شبکه تلویزیونی المسیره، 
سه ش��نبه گزارش داد: جنگنده های سعودی-
آمریکایی امروز در 20 نوبت دکل و شبکه های 
مخابراتی شهرس��تان های حیدان و س��حار در 
استان صعده را هدف قرار دادند. گزارش ها حاکی  
اس��ت ارتش عربس��تان هم که رهبری ائتاف 
عربی را بر عهده دارد، با هواپیما و توپخانه مناطق 
مختلف این اس��تان همجوار با مرزهای جنوبی 
خود را هدف ق��رار داد. همچنین جنگنده های 
ائتاف متج��اوز حمات متع��ددی به مناطق 
مختلف شهر الحدیده واقع در غرب یمن و استان 
لحج در جنوب این کش��ور داشتند. در واکنش 
به این جنایات متج��اوزان، ارتش و کمیته های 
مردمی یمن )وابسته به انصاراه(، مراکز تجمع 
مزدوران س��عودی در اس��تان های مختلف این 
کشور و نیز مناطق مرزی در عربستان را هدف 
حمات موشکی خود قرار می دهند. در همین 
راستا، بامداد چهارشنبه انصاراه یمن اعام کرد 
موشک زلزال۱ به سمت تجمع ارتش عربستان 
در جازان در جنوب غرب این کشور شلیک شد 
و مستقیما به نیروهای سعودی و تجهیزات آنها 
در مقاب��ل کوه قیس در ج��ازان اصابت کرد. در 
تحولی دیگر از یمن، گزارش ها حاکی  است که 
تحت فش��ار ائتاف س��عودی- اماراتی، شرکت 
ماهواره ای میزبان شبکه المسیره یمن در مدار 
نایل ست پس از گذشت 3 روز از مسدود کردن 
این شبکه، برای دومین بار در کمتر از یک ماه، 
تحت تاثیر فش��ار ائتاف سعودی، فعالیت این 
شبکه اطاع رسانی یمنی را متوقف کرد. از زمان 
آغاز تجاوز عربستان به یمن از نزدیک به 4 سال 
پیش، این نهمین بار اس��ت که شبکه المسیره 
از مدار نایل س��ت خارج می شود. این شبکه نیز 
اعام کرد مخاطبان می توانند این ش��بکه را در 
ماهواره روسی » AM44« با فرکانس ۱۱۱77 

دنبال کنند.
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گ�روهبینالمل�ل: س��ازش 
کش��ورهای عرب��ی ح��وزه 
خلیج فارس ب��ا رژیم آپارتاید و اش��غالگر قدس 
موجب شده تا بنیامین نتانیاهو اعام کند توسعه 
روابط تل آویو با جهان عرب دیگر در گرو برقراری 
صلح با فلسطینی ها نیس��ت. طبق این گزارش، 
نخست وزیر اس��رائیل سه ش��نبه طی اظهاراتی 
گفت اسرائیل توسعه روابط خود با دنیای عرب را 
مشروط به صلح با فلسطینیان نمی داند. نتانیاهو 
در صفحه خود روی توئیتر نوش��ت: رس��یدن به 
صلح با فلس��طینیان به نوبه خ��ود هدف خوبی 
است و ش��کی نیس��ت که حصول پیشرفت در 
این زمینه به روابط اس��رائیل با کشورهای عربی 

کمک می کند ولی ای��ن صلح ادامه روابط مان را 
تضمین نمی کند. نتانیاهو در ادامه گفت: روابط 
ما با کشورهای عربی بعد از توافق اسلو به دلیل 
لجبازی فلسطینیان قطع شد. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی افزود: اسرائیل و کشورهای میانه رو 
در جهان عرب و دنیای اسام بیش از گذشته در 
حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند و روابط ما 
امروز فقط به صورت پنهانی نیست، بلکه بین ما 

روابط علنی نیز وجود دارد که س��فر اخیر من به 
عمان و س��فر رئیس جمهور چاد به اسرائیل دال 
بر این مدعاس��ت. پیش از این دنی دانون، سفیر 
رژیم صهیونیستی در سازمان ملل گفت نتانیاهو 
نشس��ت ها و دیدارهای س��ری با س��ران برخی 
کشورهایی که روابط دیپلماتیک با تل آویو ندارند، 

انجام داده است. 
پی��ش از این اظهارات، جیس��ون گرینبات، 

فرس��تاده به اصط��اح صلح آمری��کا به منطقه 
خاورمیانه از تمایل ام��ارات، بحرین به برقراری 
روابط با رژیم صهیونیستی خبر داده بود. نتانیاهو 
26 اکتبر در س��فری رسمی و کاماً غیرمنتظره 
به مس��قط رفت و با قابوس بن س��عید، سلطان 
عمان دیدار کرد. همزمان با این س��فر نتانیاهو، 
ی��ک هیات ورزش��ی ماه گذش��ته، متش��کل از 
۱۱ ورزش��کار و مربی پس از اخ��ذ روادید برای 
نخستین بار به نام اسرائیل وارد ابوظبی، پایتخت 
امارات عربی متحده شدند. همچنین طبق اعام 
دفتر نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی، نتانیاهو 
سفری قریب الوقوع به کش��ور پادشاهی بحرین 

انجام خواهد داد.

گ�روهبینالملل:پس از آنکه رژیم صهیونیس��تی 
از ت��داوم حمات تجاوزکارانه به س��وریه به علت 
تحویل سامانه »اس300« روسیه به دمشق ناکام 
مان��ده و در جنگ اخیر در نوار غزه نیز شکس��ت 
خورده اس��ت، به سیاست ترور و به طور مشخص 
ترور سیدحس��ن نصراه، دبیرکل حزب اه لبنان 
روی آورده اس��ت، چرا که ب��ه زعم مقام های این 
رژیم اشغالگر، شهادت سیدحسن نصراه موجب 
از بین رفتن روحیه حزب اه و به طور کلی محور 

مقاومت خواهد شد. 
ژنرال روعی لی��وی، فرمانده گ��ردان ۱00 که 
در جبهه ش��مالی در مرز با لبنان مستقر است، در 
مقاله ای در نش��ریه »معراخوت« وابسته به ارتش 
اس��رائیل بر ضرورت بازگشت به سیاست ترور و به 
طور مش��خص هدف قرار دادن سیدحسن نصراه 
متمرکز شد؛ مساله ای که نش��ان دهنده آرزو های 
آنهاست و همزمان نگرانی ای که بر محافل نظامی 
و ژنرال های اس��رائیلی حکمفرما ش��ده اس��ت و 
وضعیت محافظه کاری که به دنبال قدرت نظامی 
زمینی و موشکی فزاینده حزب اه و هم پیمانان آن، 
در بین آنها به وجود آمده اس��ت. البته در پاسخ به 
ای��ن تهدیدها، یکی از رهبران حزب اه تأکید کرد 
رزمندگان مقاومت با جان و مال خود از سیدحسن 

نصراه دفاع خواهند کرد. این مسؤول حزب اه به 
نقل از خود نصراه گفت که وی بارها طی دیدارها 
تأکید کرده 20 سال بیشتر از مدت عمرش زندگی 
کرده و خداوند بیش��تر از حد ازم به او عمر داده و 
او همواره با کارهایش در مسیر شهادت در راه خدا 

پیش رفته است.

 در واقع، سیدحس��ن نصراه به کابوسی برای 
اس��رائیل تبدیل شده و خواب آسوده را از چشمان 
فرماندهان نظامی و شهرک نش��ینان ربوده است، 
بویژه پس از آنکه گزارش هایی منتش��ر شد مبنی 
ب��ر اینکه نصراه تصمیمی راهب��ردی اتخاذ کرده 
اس��ت تا پس از بیرون رانده شدن مخالفان مسلح 

س��وری مورد حمایت آمریکا و اس��رائیل از جنوب 
س��وریه که با حمله ارتش سوریه و پوشش هوایی 
روس��یه انجام شده اس��ت، بار دیگر جبهه جوان 
را بگش��اید. به عقیده عبدالباری عطوان، تحلیلگر 
مطرح جهان عرب، جبهه شمالی بزرگ ترین خطر 
برای موجودیت اسرائیل است، چرا که حزب اه از 
توانمندی نظامی گسترده ای برخوردار است که با 
۱50 هزار موشک مختلف پشتیبانی می شود و از 
توانمندی تخریبی بسیار باایی نیز برخوردار است 
ک��ه با دقت زیاد به اهداف اصابت می کند، عاوه بر 
این حزب اه از تجربه رزمی بسیار باایی روی زمین 
برخوردار اس��ت قوی ترین شکل آن در جنگ سال 

2006 نمود پیدا کرد. 
روابط ائتافی قوی بین ح��زب اه و گروه های 
مقاومت فلس��طینی در نوار غزه و به طور مشخص 
جنبش های حماس و جهاد اسامی که در انتقال 
تکنول��وژی موش��ک ها و آم��وزش نیرو های رزمی 
فلس��طینی در جنوب لبنان برای ساخت و توسعه 
تاسیسات مخفی نمود پیدا کرد، بزرگ ترین عامل 
نگرانی نهاد های نظامی اسرائیل شده است؛ مساله ای 
که ارتش اس��رائیل را به برگ��زاری رزمایش هایی 
 نظامی س��وق داد که از روز یکش��نبه آغاز ش��ده

 است.

درپیعادیسازیروابطشیخنشینهابارژیمصهیونیستی

نتانیاهو:روابطباجهانعرب
درگروصلحبافلسطیننیست

پشتپردهتهدیدصهیونیستها
بهتروردبیرکلحزباهلبنان

اراضیاشغالی

گزارش

تعدادیازراهپیمایانتونسارههای
نج�اریواقع�یدرمحکومیتقطعه
قطعهکردنبدنجمالخاشقجیدر
کنسولگریعربستاندراستانبولدر
تاریخدوماکتبردردس�تداشتند.
ازمهمتری�ننش�انههایاعتراضدر
تون�سبیلب�وردبزرگیب�ودکهدر
ورودیدفت�راتحادیهروزنامهنگاران

اینکشورقراردادهشدهبود
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قاب روز
برداشت پنبه در خراسان شمالی

عکس:   ایرنا

بازار

گزارش

گ�روه اقتص�ادی: تاکید خودروس��ازان داخلی بر 
افزایش قیمت خودرو در حالی است که محصوات 
تولیدی این کارخانه ها همچنان بدون افزایش سطح 
کیفی، آپشن جدید یا به کارگیری استانداردهای 
به روز جهانی ساخته می ش��ود. خودروسازان و در 
کنار آن قطعه س��ازان معتقدند با توجه به افزایش 
هزینه های تولید، ادامه فعالیت برای ش��ان سخت 
و با زیان همراه خواهد شد اما نمایندگان مجلس 
می گویند مش��کل این صنعت باید ریشه ای حل 
شود تا هم حقوق مصرف کننده و هم تولید کننده 
رعایت ش��ود. در این باره نماینده مردم س��بزوار، 
جغتای، جوین و خوشاب در مجلس گفت: برخی 
شرکت های قطعه سازی اصیل رها و بیکار شده اند 
اما از سوی دیگر تعدادی قطعه ساز مانند قارچ رشد 
کرده اند؛ اینگونه موضوعات ابهاماتی را ایجاد کرده 
است. حسین مقصودی در گفت وگو با خانه ملت، 
درباره طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در زمینه وضعیت قطعه س��ازی ها، اظهار داشت: 
س��وال من از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 

خودروس��ازی های  عملکرد 
ایران خودرو و سایپا در زمینه 
مطالبات  ب��ه  پاس��خگویی 
قطعه س��ازان خ��رد و کان، 
نوع کیفیت قطعه س��ازی ها 
و اینکه چ��را از ابتدا تا انتها 

بر مراحل س��اخت قطعه نظارت نمی کنند، است. 
نماینده مردم س��بزوار، جغتای، جوین و خوشاب 
در مجل��س ش��ورای اس��امی با بی��ان اینکه در 
برخی شهرها قطعه س��ازان خصوصی وجود دارند 
که با ایران خودرو و س��ایپا همکاری دارند، گفت: 
خودروس��ازی های ایران خودرو و س��ایپا با حدود 
یکهزار قطعه س��از ارتباط دارند که لوازم مورد نیاز 
آنها را تهیه می کنند. عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشور در مجلس شورای اسامی با اشاره به 
اینکه ایران خودرو و سایپا شرکت های زیرمجموعه 
دولتی دارند که هر کدام آنها شرکت های خصوصی 
دیگری را دربرمی گیرند که به آنها وابسته هستند 
و اگر حمایت ها از آنها برداش��ته شود ورشکسته 
می ش��وند، زیرا این امکان را ندارند که قطعات را 
به بخش های دیگر به فروش برس��انند، ادامه داد: 
متاسفانه در سال های اخیر اتفاقات ناخوشایندی 
در شرکت های قطعه سازی رخ داده است. نماینده 
مردم در مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه 
برخی شرکت های قطعه سازی اصیل رها و بیکار 
شده اند اما از سوی دیگر تعدادی قطعه ساز مانند 
قارچ رشد کرده اند که اینگونه موضوعات ابهاماتی را 
ایجاد کرده است، عنوان کرد: آقای رحمانی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت باید به سواات ما درباره 
موارد مطرح ش��ده در کمیس��یون مربوطه پاسخ 
ش��فافی دهد. مقصودی ادامه داد: میزان دریافتی 
حقوق س��اانه و هرگونه مزایای جانبی شامل بن 
کارت، اضافه کار، پاداش نقدی و غیرنقدی اعضای 
هیات مدیره و مدیرعامل 2 شرکت ایران خودرو و 
سایپا به همراه اسامی شرکت های فرعی وابسته به 
این 2 خودروس��ازی که دولتی هستند باید ارائه 
شود. وی همچنین با بیان اینکه اسامی شرکت های 
قطعه س��ازی بخ��ش خصوصی ک��ه محصوات 
تولی��دی خود را به این 2 ش��رکت قطعه س��ازی 
مادر تحویل می دهند به همراه اسامی شهر، سال 
تاسیس شرکت و میزان فروش شرکت بر مبنای 
ریال  و مبلغ مطالبات شرکت های بخش خصوصی 
که قطعه به 2 خودروساز تحویل می دهند باید ارائه 

شود، تصریح کرد: تعداد کارگران بیمه شده روزمزد 
از ابت��دای دول��ت آقای روحانی در ش��رکت های 
قطعه س��ازی بخش خصوصی که قطعات را ارائه 
می کنند در جدول مشخص شده به همراه لیست 
دقیق هزینه هایی که به صورت فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی در طول این مدت انجام ش��ده اس��ت 
با محل دقیق ش��هرهای مصرف ش��ده در نمودار 
مقایسه ای ساانه ارائه شود، همچنین میزان دقیق 
قیمت تمام ش��ده خودروی تولیدی را با ذکر اسم 
مطرح کنند؛ اگر واقعا مدعی هستند که در سال 
2 ه��زار میلیارد متضرر می ش��وند آن را تعطیل 
کنند. نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسامی 
اضاف��ه کرد: همچنین ازم اس��ت ش��رکت های 
مذکور آخرین ترازنامه مالی خود را همراه با نمودار 
مقایس��ه ای از هزینه کرد تا فروش ارائه کنند. وی 
در ادامه با تاکید بر اینکه پاس��خ س��واات مطرح 
شده تحت عنوان یک سوال کلی مبنی بر عملکرد 
خودروسازی های سایپا و ایران خودرو در چگونگی 
پاسخ به مطالبات، را باید بگیریم، خاطرنشان کرد: 
باید به مش��کل ایران خودرو 
و سایپا رس��یدگی شود تا به 
نقطه نهایی اشکال برسیم و 
آن را برطرف کنیم، همچنین 
از دف��اع از حق م��ردم کوتاه 
نمی آیی��م حتی ب��ه قیمت 

تعطیلی این 2 خودروساز بزرگ.
تصمیمی برای قیمت خودرو گرفته نش�ده  ■

است
مدت هاس��ت ک��ه ب��ازار خ��ودرو در انتظار 
تعیین تکلیف قیمت هاس��ت ام��ا در جدیدترین 
اظهارنظر وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اعام 
کرد هنوز هیچ تصمیمی در این باره نگرفته است. 
به گ��زارش میزان، بازار خودرو مدت هاس��ت در 
انتظار تعیین تکلیف قیمت خودرو به سر می برد 
و به رغم اظهارنظر های مختلف در این باره هنوز 
وضعیت قیمت ها مش��خص نش��ده و خریداران 
و ب��ازار خودرو در باتکلیفی به س��ر می برند. در 
همین رابطه، امیرحسین قناعتی مدیرکل دفتر 
صنای��ع خودرو و نی��رو محرک��ه وزارت صنعت 
درب��اره آخری��ن تصمیمات گرفته ش��ده درباره 
قیمت خودرو اظه��ار کرد: هنوز هیچ تصمیمی 
برای قیمت گذاری خودرو گرفته نشده است. وی 
با بیان اینکه آنالیز های قیمتی به س��تاد تنظیم 
بازار ارائه ش��ده اس��ت، اف��زود: نمی توانم زمانی 
برای اعام قیمت های جدید خودرو اعام کنم و 
اختیار این کار دست ستاد تنظیم بازار قرار دارد. 
پیگی��ری خبرگزاری میزان از س��ازمان حمایت 
هم حاکی از نهایی نش��دن تصمیم برای افزایش 
قیمت خودرو بود. در همین راستا غامرضا کاوه، 
سخنگوی سازمان حمایت با بیان اینکه اطاعی 
از تصمیم گیری برای قیمت گذاری خودرو ندارم، 
گف��ت: س��ازمان حمایت، فرآیند بررس��ی تاثیر 
شاخص ها بر قیمت تمام شده را به عنوان گزارش 
کارشناسی به کمیته خودرو ارائه داده است و این 
کمیته باید آن را برای تصمیم گیری نهایی به ستاد 
تنظیم بازار ارسال کند. آنطور که مشخص است 
هنوز تصمیم نهایی برای اعام قیمت های جدید 
خودرو گرفته نشده است و در این میان از یک سو 
خودروسازان و قطعه سازانی قرار دارند که مدعی 
ضرر و زیان با قیمت های فعلی هستند و از طرف 
دیگر مش��تریانی که باتکلیف مان��ده و اقدام به 

خرید و فروش خودرو نمی کنند.

نمایندگان مجلس: خودرو سازانی که خواهان گرانی خودرو هستند ترازنامه رو کنند
تهدید  تهدید کنندگان!

تأثیر تغییر نرخ ارز بر کاهش ارزش پول ملی و بازار مسکن
افزایش اجاره بها صدای وزیر راه را درآورد

مسکن

گرانی

در سایه سکوت سازمان های حمایت مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی
شیر دوباره گران شد

قیم��ت ش��یر در برخ��ی برنده��ای صنایع 
لبن��ی بع��د از افزایش قیمت سرس��ام آور اخیر 
دوباره افزایش یافت. به گزارش تس��نیم          ، قیمت 
ش��یر دوباره در برخی برندها در س��ایه سکوت 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان های 

تولید کنن��دگان و تعزیرات 
حکومت��ی افزایش یافت به 
طوری که قیم��ت هر لیتر 
با بسته   بندی  شیر مدت دار 
تتراپک که به 5 هزار تومان 
رسیده بود به قیمت 5 هزار 

و 500 تومان، ش��یر مدت دار 200 سی س��ی با 
بس��ته   بندی تتراپک از 2 هزار تومان به 2 هزار و 
200 تومان و ش��یر 946 گرمی بطری از 4 هزار 
و 500 توم��ان به 4 هزار و 700 تومان و 5 هزار 
تومان رسیده است. بنا براین گزارش، این افزایش 
قیم��ت مجدد در تمام برندها رخ نداده اس��ت و 
برخی صنایع قیمت های متفاوتی با قیمت های 
یادشده دارند. سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان و س��ازمان تعزیرات حکومتی، 
مسؤولیت نظارت بر این بازار را بر عهده دارند اما 
مشاهده می شود قیمت  های مصوب لبنیات میان 

صنایع لبنی رعایت نمی شود و افزایش قیمت های 
چندباره ای را ش��اهد هستیم و این محصول در 
حال حذف از س��بد خانواده  های ضعیف و حتی 
متوسط جامعه است. درباره دایل افزایش قیمت 
ش��یر و لبنیات در بازار مصرف، عاوه به افزایش 
هزینه  های تولید شیر و مواد 
بسته بندی، باید به موضوع 
ص��ادرات و حت��ی خ��روج 
غیرقانونی محصوات لبنی 
و شیرخشک از کشور اشاره 
کرد. باتوجه به کاهش ارزش 
پول ملی کش��ور، صادرات محص��وات لبنی و 
شیرخش��ک صرفه زیادی برای ص��ادرات یافته 
اس��ت و به صورت قانونی و غیرقانونی از کش��ور 
خارج می ش��ود. گفتنی اس��ت، بر اساس اعام 
تش��کل های دامداران قیمت جدید هر کیلوگرم 
ش��یرخام 2 هزار تومان در کارگروه تنظیم بازار 
تعیین شده اما سازمان حمایت اعام کرده این 
قیمت غیرقانونی اس��ت زی��را آن را هنوز اباغ 
نکرده است. قیمت شیر و فرآورده های لبنی برای 
چندمین بار در یکی، دو سال اخیر به طور قانونی 

و غیرقانونی افزایش یافته است.

وزیر راه وشهرس��ازی گف��ت: در تعیین نرخ 
اجاره بهای مسکن انجمن های صنفی و تشکل ها 
مدیریت درس��تی ندارند. به گزارش تس��نیم، 
محمد اس��امی در حاش��یه جلسه کمیسیون 
عم��ران مجل��س در پاس��خ به این س��وال که 
مسؤول نظارت بر اجاره بهای مسکن چه نهادی 
اس��ت، گفت: در این ح��وزه انجمن های صنفی 
و تش��کل ها باید صنوف خود را کنترل کنند و 
افزایش قیمتی که در حوزه مس��کن وجود دارد 
نشان می دهد مدیریت مناس��بی در این حوزه 

وج��ود ن��دارد. وی درب��اره 
راه وشهرسازی  وزارت  نقش 
در تعدی��ل قیمت  ها گفت: 
ش��رایط و مسائل اقتصادی 
در فرآیند قیمت گذاری در 
حوزه مسکن تأثیرگذار است 

و اگر هجمه مس��ائل اقتصادی به حوزه مسکن 
ورود نکند و مسکن مسیر سالم خود را ادامه دهد 

مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد. 
کاهش قیم�ت اج�اره در کاه�ش قیمت  ■

مسکن نهفته است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: همواره 
نرخ اجاره بها تابعی از قیمت نهایی مسکن بوده 
و ای��ن یک اص��ل اقتصادی اس��ت، از این رو به 
نظر من کاهش قیمت اجاره، در کاهش قیمت 
مسکن نهفته است. سیدکمال الدین شهریاری 
با اشاره به وضعیت اجاره نشینی در کانشهرها 
بویژه پایتخت، گفت: مش��کاتی مانند افزایش 
اجاره بها یا مش��کات بازار مس��کن ریش��ه در 
مشکات کان اقتصادی دارد و قطعا این مسائل 
در بخش های جزئی قابل حل شدن نیست. وی 
ادامه داد: تغییر نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول 

ملی شده و این مساله بر بازارهای اقتصادی دیگر 
مانند بازار مسکن نیز اثر گذاشته است، بنابراین 
وقتی یک متغیر کان مانند نرخ ارز در اقتصاد 
جابه جا شده یا نرخ تورم به صورت نقطه به نقطه 
در حال افزایش است، نمی توان توقع داشت این 

مساله بر بخش های دیگر اثر سوء نگذارد.
مسکن خواربار نیس�ت که بتوان برای آن  ■

قیمت تعیین کرد
رئیس اتحادیه مش��اوران اماک با اشاره به 
اینکه مسکن، خواربار نیست که بتوان برای آن 
قیمت تعیین ک��رد، گفت: 
عرض��ه و تقاض��ا می تواند 
ب��ازار مس��کن و اجاره بها را 
به تعادل برس��اند. مصطفی 
قلی خس��روی در گفت وگو 
ب��ا فارس، در پاس��خ به این 
س��وال که وزیر راه وشهرس��ازی مسؤول نظارت 
ب��ر اجاره بهای مس��کن را انجمن های صنفی و 
تش��کل ها عنوان کرده اس��ت، گف��ت: در تمام 
ادیان، مالکی��ت محترم و در اس��ام محترم تر 
اس��ت، پس این عرضه و تقاضاست که می تواند 
موجب تعادل بازار مسکن و اجاره بها شود. وی با 
اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم بحث کنترل 
اجاره بهای مسکن مطرح و اعام شد که مالکان 
نباید بیشتر از 7 درصد بر اجاره بهای خود اضافه 
کنند، اظهار داش��ت: با زور و دوربین نمی توان 
اجاره به��ا و قیمت مس��کن را کنترل کرد، پس 
نباید مردم را به خاف کشاند. وی افزود: وقتی 
وزیر راه وشهرسازی اعام کرد نگاهش به سمت 
مس��کن است و مسکن را رونق خواهد داد، ما را 
خوشحال کرد پس این موارد می تواند تعادل و 

توازن را در بازار مسکن برقرار کند.
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تحقیق و تفحص از سازمان 
خصوصی سازی تصویب شد

سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس از 
تصوی��ب تحقیق و تفحص از بررس��ی عملکرد 
س��ازمان خصوصی سازی در نشست کمیسیون 
متبوع��ش خبر داد. ب��ه گزارش تس��نیم، زهرا 
س��عیدی مبارکه درباره جلسه اخیر کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه رای گیری 
درباره تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان 
خصوصی سازی از سال 1392 تا 1397بر اساس 
ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس انجام شد. به 
گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس یادآور شد: براساس رای گیری انجام شده 
در کمیس��یون اقتص��ادی، تحقی��ق و تفحص 
از بررس��ی عملکرد س��ازمان خصوصی س��ازی 
در کمیس��یون تصوی��ب ش��د. ای��ن گ��زارش 
می افزاید: موضوع تحقیق و تفحص از س��ازمان 
خصوصی سازی توسط نمایندگان مجلس چندی 
پیش توسط یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس مطرح شد و بتازگی ادیانی، نماینده مردم 
قائمشهر  و سوادکوه  از ارائه درخواست تحقیق و 
تفحص از نحوه عملکرد سازمان خصوصی سازی 
با 101 امضا، به هیات رئیس��ه مجلس خبر داده 
و گفته اس��ت بن��ده، حاجی دلیگانی، س��لیمی 
نماینده مردم محات، حجت ااسام آزادی خواه، 
س��یدراضی نوری، مه��رداد اهوتی، محمدرضا 
نجفی، علیم یارمحمدی ، جمش��ید جعفرپور و 
ذبیح نیک فر از نمایندگانی هستند که درخواست 
تحقی��ق و تفح��ص از نحوه عملکرد س��ازمان 
خصوصی سازی کش��ور را امضا کرده اند. گفتنی 
است حاشیه های ناتمام سازمان خصوصی سازی 
از نحوه ارزش گذاری و واگذاری سهام شرکت های 
دولت��ی گرفته تا تأخی��ر در اتم��ام واگذاری ها 
و آزادس��ازی س��هام عدالت هم��واره مورد نقد 
متولیان اقتصادی کشور بویژه نمایندگان مجلس 
بوده و هس��ت؛ تا جای��ی که حاا کار به تحقیق 
و تفحص از این س��ازمان کشیده شده است. بر 
اس��اس ش��نیده ها عاوه بر نحوه قیمت گذاری 
و واگذاری ش��رکت های دولتی توس��ط سازمان 
خصوصی سازی که با انتقادات فراوانی نیز همراه 
بوده است، برخی انتصابات در این سازمان و سایر 
مسائل از جمله موضوعات مالی مورد توجه و زیر 

ذره بین نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

ش�هادت »سیدعبدالحس�ین واحدي« مرد  ■
ش�ماره 2 فداییان اسام توسط رژیم پهلوي - 

1335ش
معاص�ر حض�رت  ■ نام�دار  فقی�ه  ارتح�ال 

آیت  اه العظمي »محمدعلي اراکي« - 1373 ش
تصرف شهر »ایروان« توسط قواي روس در  ■

جریان دومین جنگ ایران و روس - 1243ق
آغاز قیام ملت مس�لمان الجزایر علیه سلطه  ■

اس�تعماري فرانس�ه به رهب�ري »عبدالقادر« - 
1832م

کشف »تنگه ماژان« در جنوبي ترین نقطه  ■
از آمریکاي جنوبي توسط ماژان- 1520م

خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

12115

15583

19551

4030

131

3946

2137

2452

-1882

-

-

-

-

-

-

-

48947

12

11389

222
-

-

-

-

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

60/56
59/05

-0/13
-0/24

51/770/02

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3650000

4400000

2350000

1175000

680000

-195000

-

-

-

-

1440000

332450

443260

1219/8دار
14/4دار

-84000

-19390

-25860

6/41

0/18

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

163772/1
8089/5

7130/3

-2/05
-2/55

-2/34

120392/5
327503/5

148691/5

-2/34

-1/53

-2/02

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5800/1بورس استرالیا

491
225
27

25191

22177

2602
-2/7

کام نور

دنیا محل گذر است نه محل ماندگاری 
و مردم در آن دو گونه اند: یکی آن که 

نفس خود را فروخت و خویش به هاکت 
)تباهی( انداخت و دیگری آن که نفس 

خود را خرید و آزادش ساخت.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
7860

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-8/76

ایران ترانسفو
شهد ایران
کارتن  ایران  

سیمان  بجنورد 
صنعتي  بهشهر

تولیدي  کاشي  تکسرام  
مارگارین  

فرآورده هاي  نسوز پارس  
کشت  و صنعت  چین چین

5766

8072
4722

2952

1686

2888
4463

10599

5
4/99

4/98
4/98

4/98

4/92

4/83

4/79

4/7

ح. حفاري شمال 
صنایع پتروشیمي کرمانشاه  

کاشي  سعدي
پتروشیمي  خارك

توسعه  شهري  توس گستر 
لیزینگ  صنعت  و معدن  

فرآورده هاي  غذایي  و قند پیرانشهر
گروه مپنا 

محورسازان  ایران خودرو  

1438

5813

2281
39392

2430

1370

10137
5314

4278

-4/97

-4/96

-4/93
-4/93

-4/93

-4/85

-4/85

-4/76  پیامک خوانندگان
  10002231

دریافت پيام هاي شما از سراسر كشور


