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 تلویزیون با مجری بی ادب سعی می کند 
شبیه برنامه های زرد اینترنتی شود

 گزارش »وطن امروز« از تناقض روحانی در انتقاد از اقدام ضداسرائیلی سپاه  
در سال 96 و بیان اظهارات قاطع علیه رژیم صهیونیستی در سال 97

 این واقعاً   وقتی حسن روحانی به شعار موشک ها رسید
شبکه شماست؟!
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»نصراه پژمان فر« در گفت وگو با  ■
 »وطن امروز« از تذکر 40 نفر از نمایندگان مجلس 

به وزیر ارشاد درباره وضعیت تئاتر خبر داد

 گزارش »وطن امروز« از علل کاهش قیمت ارز 
در هفته گذشته

 بن سلمان اجاس گروه 20 را 
زود      تر از موعد ترک خواهد کرد؟

در هفته چهاردهم لیگ برتر استقال و 
پرسپولیس بردند، سپاهان صدرنشین شد

تیترهاي امروز

فکر می کنم مجری بددهان شبکه شما؛ که 
گویا از مرتبطان یکی از فیلم  های سخیف روی 
پرده هم هس��ت و در کانال س��ینمایی برادرش 
باره��ا و بارها از فیلم  های س��خیف دفاع کرده، 
این روزها س��خت به دنبال دیده ش��دن است. 
ای��ن مجری معلوم الحال که با یق��ه جر دادن و 
زنجیر پاره کردن و کارهای ژانگولری     اش، شبکه 
»ش��ما« را هم به ش��بکه ای بدحاش��یه تبدیل 
ک��رده، این هفته با یک بی ادب��ی تمام و کمال، 
مرزهای دیده ش��دن را درنوردید و شهره عام و 
خاص شد. شهره به بی ادبی در مقابل کسی که 
با همه اخاق های خاص و قابل نقدش، بااخره 
به عنوان یک میهمان در برنامه حضور پیدا کرده 
و حتما اگر برنامه یا شبکه، سر و صاحب درست 
و درمان داش��ت، باید قواعد مراعات میهمان و 
مبادی آداب بودن رعایت می ش��د اما این اتفاق 
نیفتاد و مج��ری بددهان، میهمان منتقد را که 
اتفاقا از ابتذال و س��طحی بودن و سخیف بودن 
برخی فیلم ه��ای اخیر روی پ��رده انتقاد کرده 
بود، با زشت     ترین کلمات مجبور به خداحافظی 
و ترک برنامه می کند. مسعود فراستی با گفتن 
این جمله که »من با احترام به مخاطب ش��ما 
جمل��ه ام را تمام و برنامه را ت��رک می کنم« در 
واقع خ��ود را از ش��ر بی حرمتی  های ممتد این 
مجری سطحی نجات می دهد. قابل تامل آنکه 
ظلی پور درحالی خیلی »خاله زنک مآبانه« ازدواج 
مجدد مس��عود فراستی را دس��تاویزی برای به 
چالش کشیدن و توهین به فراستی می کند که 
خ��ود  این آقای مج��ری در رفتارهای متعدد از 
فیلم   هایی که رویکرد هرج ومرج گرایانه در مسائل 
جنسی دارند، حمایت کرده است؛ فیلم هایی که 
در همین برنامه فراس��تی اشاره ای به آنها کرد و 
همین نقد کوتاه موجب برافروخته شدن مجری 
نورس ش��بکه »شما« شد و آن روی بی اخاق و 
بی ادبش بیش��تر نمایان شد. حال حقیقتا جای 
این س��واات از مسؤوان س��یما، بویژه معاونت 

استان های سازمان که فرصت دیده شدن و ...
ادامه در صفحه 12
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 ضمن اذعان به عدم ارائه راه حل عملیاتی
از سوی 3 کشور اروپایی برای حفظ برجام

عباس عراقچی:
باید به اروپا 
فرصت دهیم

  عراقچی: مزایای اقتصادی برجام برای ایران کاهش یافته است 
اگر این وضعیت ادامه یابد این توافق به »مرگ« نزدیک خواهد شد

روایت دادستان کل کشور از جزئیات جدید 
پرونده جاسوسی زیست محیطی:

مدارک نفوذی های 
 محیط زیست 

کامل است

 ابومهدی المهندس چهره برگزیده مقاومت 
و تنگه ابوقریب به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد

اعام برگزیدگان 
پانزدهمین جشنواره 

فیلم مقاومت

نف��ر دوم تی��م مذاکره کننده ایران��ی در مذاکرات 
هسته ای با 1+5 طی روزها و هفته  های اخیر مرتبا 
در حال دادن این هش��دار به اروپایی هاست که به 
مرور حضور ای��ران در برجام توجیه و موضوعیتی 
نخواهد داش��ت و اروپایی ها باید تعلل و وقت کشی 
را کنار گذاش��ته و به تعهدات شان عمل کنند. به 
گزارش »وطن ام��روز«، عباس عراقچی که پس از 
برجام، بر اس��اس تغییرات س��اختاری وزارت امور 
خارج��ه، ارتقای مقام یافته و حاا به عنوان معاون 
سیاس��ی، نفر دوم وزارت امور خارجه دولت حسن 
روحانی است، اخیرا در مواضعی صریح تاکید کرده 

اس��ت که اروپایی ها در ارائه تضمین به ایران برای 
انجام تعهدات ش��ان در برجام ناتوان هس��تند و از 
س��وی دیگر مواهب و فواید برج��ام برای ایران نیز 
در حال نزدیک شدن به صفر است. از همین رو او 
معتقد است ادامه این مسیر، منجر به مرگ برجام 
خواهد ش��د و تنها عامل برای جلوگیری از مرگ 
این توافق هس��ته   ای، ارائه راهکارهای عملی اروپا 
برای انجام تعهداتش در برجام است. عراقچی البته 
بافاصله اذعان کرده اس��ت که اروپایی ها تاکنون 

هیچ راهکار عملی برای ارائه تضمین به ایران...
صفحه 2 را بخوانید

1-آق��ای »علی اکبر صالحی« 
اخیرا در مصاحبه با »یورونیوز« 
گفته است: »فشارهای اقتصادی غوغا می کند. مثا 
حقوق من تا یک س��ال پیش به عنوان یک استاد 
دانشگاه، حدود ۳۰۰۰ دار در ماه بود، اان به ۷۰۰ 
دار رسیده اس��ت. این واقعا فشار اقتصادی است؛ 
ببینید اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند«. وی 
در ادام��ه می گوید: »ما تمام اینها را قبول داریم. در 
ضمن اینقدر ملت ما هوشیار، هوشمند و آگاه است 
که می داند اتفاق هایی که می افتد، عمدتا ناش��ی از 

فشارهای خارجی است!« 
اینکه ملت واقعا آنقدر هوش��یار است یا نه، فعا 
مساله ما نیست. سوال این است: گفتن این حرف ها 
ب��ه یورونیوز، آن هم از زبان رئیس س��ازمان انرژی 
اتمی، واقعا چه فایده ای دارد؟ و در حالی که سعید 
لیاز، از کارشناس��ان اقتصادی حام��ی دولت هم 
می گوید: »رذیانه ترین دروغ این است که بگوییم 
تورم ۴۰ درصدی حاصل تحریم اس��ت«، چرا آقای 
صالحی دوست دارد مقابل دوربین یورونیوز اینقدر 
صادقان��ه و تخصصی)!( درب��اره معضات اقتصادی 

کشور حرف بزند؟!
2- مجموعه مواضع و تاش های دولت طی 5 سال 
گذشته، جامعه را به این نتیجه رسانده است که در 
کنه ذهن آقای صالحی و دوستانش این پندار ریشه 
دارد: نه تنها معضات اقتصادی گذش��ته، کنونی و 
آینده؛ که مشکل »آب خوردن« مردم هم ناشی از 
فش��ار خارجی است و حل آنها تنها در گرو مذاکره 
اس��ت. آن هم به هر شکل ممکن؛ ولو اینکه با عجز 
و ابه پیش دوربین یورونیوز همراه ش��ود. مهم تر از 
مذاکره کردن یا نکردن اما حتما طرف مذاکره است 
و اینکه ببینیم وی اساسا چیزی در چنته دارد تا با 
آن بخواه��د راه آب خوردن ما را باز کند یا نه؟! نظر 
آقای قاضی زاده، وزیر محترم بهداشت این است که: 
»چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا از آمریکا می ترسد. 
اروپا در مقابل آمریکا اصا عددی نیست«. این سخن 
را حتما آقای ظریف هم می داند و ایضا آقای عراقچی. 
شخص آقای روحانی هم که استاد همه اینهاست و 
خودش گفته اس��ت: »اروپایی ها آقااجازه هستند و 

برای هر چیز از کدخدای شان اجازه می گیرند«.
3- اعتراف به اشتباه اما همیشه آسان نیست. آن هم 
اشتباهی 5 ساله جلوی چشم میلیون ها ایرانی زبل و 
سیاست دان! لذا دولتی ها ترجیح می دهند همان راه 

سابق را ولو سینه خیز ادامه دهند. ما به عنوان ملت 
ایران اما حق داریم بدانیم اگر قرار اس��ت در همان 
حالت سینه خیز هم مذاکره شود، طرف مذاکره مان 
کیس��ت و براس��تی چه چی��زی در چنت��ه دارد؟ 
اعتراضات خیابانی اخیر در کشور فرانسه به عنوان 
یکی از دولت هایی که فی الحال امثال آقای صالحی 
برای حل مشکل آب خوردن ما، به آن امید بسته اند 
از این نظر قابل بررس��ی و کنکاش فراوان است. ما 
ازم اس��ت بدانیم در فرانسه چه خبر است تا 2 روز 
دیگر مصداق آن ضرب المثل شیرین فارسی نشویم 

که »خفته، خفته را کی کند بیدار؟!« 
4- برای فهم آنچه در فرانس��ه در جریان 
اس��ت و اینکه س��طح و عم��ق آن چقدر 
است اما ازم اس��ت از اینجا شروع کنیم 
که اردیبهش��ت ماه 96 و پس از راهیابی 
»امانوئل مکرون« و »مارین لوپن« به دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری، جمعیتی 
بال��غ بر 5۰۰ ه��زار نفر که غالبا ش��امل 
دانش آموزان و دانش��جویان بود، با حضور 
در خیابان ه��ای پاریس ش��عار دادند »نه 

وط��ن، نه رئیس/ نه لوپن، نه مکرون«! واقعیتی که 
نشان می دهد مساله خیلی عمیق تر از آقای مکرون 
یا هر کس دیگر اس��ت. اعتراضات مردم فرانسه به 
وضع اقتصادی، با مکرون ش��روع نشده ولی ممکن 
اس��ت کار دولت مکرون را تمام کند. پیش از این، 
شادی مردم پس از قهرمانی فرانسه در جام جهانی 
هم نتوانسته بود خش��م آنان از وضعیت اقتصادی 
را فروبنش��اند و جشن قهرمانی به خشونت کشیده 
شده بود. چنانکه همان روزها فیلمی از دستیار ارشد 
امانوئل مکرون در حال ضرب و ش��تم یک معترض 
به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی فرانسه 
دست به دست می شد. دولت فرانسه اما در واکنش، 
»الکساندر بناا« دستیار ارشد رئیس جمهور را تنها 

15 روز از کار معلق کرد!
5- فرانسه در یک سال اخیر مکرر صحنه اعتراضات 
خیابان��ی و زد و خ��ورد مردم با پلی��س و نیروهای 
ضدش��ورش بوده اس��ت. یکی از کلیدی ترین نقاط 
تقابل مردم و دولت، تاکید تمام ناشدنی دولت لیبرال 
مکرون بر خصوصی سازی بخش های مختلف اقتصاد 

است. چهارم تیرماه سال جاری، اعضای سندیکای 
مل��ی CGT در بخش معادن و انرژی فرانس��ه در 
اعتراض به سیاس��ت های خصوصی س��ازی انرژی 
مک��رون، گاز کاخ الیزه را به مدت ۳ س��اعت قطع 
کردند. رویکرد لیبرالی دولت مکرون اما تغییرناپذیر 
اس��ت. »ادوارد فیلیپ«، نخس��ت وزیر فرانس��ه در 
نخستین س��خنرانی خود در پارلمان، ضمن انتقاد 
از »اعتیاد« مردم فرانسه به هزینه های دولتی، وعده 
داده بود سطح مخارج عمومی کاهش یافته و کسری 
بودجه مهار شود. به دیگر سخن، دولت فرانسه هزینه 

درمان اقتصاد بیمار خود را با کاهش خدمات عمومی 
بخش بهداش��ت، آموزش، انرژی، حمل ونقل و... از 
جیب طبقه متوسط و فقیر کشور برخواهد داشت. 
امری که از روز نخست روی کار آمدن دولت امانوئل 
مکرون با اعتراض های گسترده ای مواجه بوده است.

اعتراض و اعتصاب صنفی ماموران پلیس پاریس 
در اردیبهش��ت 9۷ و هفته ها پیش از آن و اعتصاب 
کارمن��دان بخش راه آه��ن فرانس��ه در اعتراض به 
خصوصی سازی راه آهن و کاهش دستمزدها، بخش 
دیگری از واقعیت اقتصاد این روزهای فرانسه است. 
»گیوم پپی«، رئیس شرکت راه آهن سراسری فرانسه 
در همان مقطع گفته بود: »اعتصاب های اخیر چیزی 
معادل ۳۰۰ میلیون یورو به شرکت راه  آهن سراسری 
زیان وارد کرد«. برخی خوش خیال در ش��بکه های 
اجتماعی اما هنوز هم دوست دارند مرغ همسایه را 
غاز ببینند و اعتراضات اخیر در فرانسه را تنها نتیجه 
افزایش چند سنت بهای سوخت معرفی کنند. برای 
دریافتن واقعیت اما بد نیست بدانیم طبق طرح دولت 
فرانسه، تنها در بخش آموزش، هزینه ثبت نام ساانه 

در مقطع لیسانس برای دانشجویان غیرفرانسوی از 
سال تحصیلی آینده]2۰-2۰19[ از 1۷۰ به 2۷۷۰ 
یورو افزایش خواهد یافت. هزینه ثبت نام ساانه برای 
دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که 
پیش تر بین 2۴۳ تا ۳۸۰ یورو در س��ال بود نیز، به 

۳۷۷۰ یورو در سال افزایش می یابد. 
دولت مکرون سال گذش��ته قصد داشت پروژه 
پولی کردن دانش��گاه های فرانس��ه را ب��رای تمام 
دانشجویان )اعم از فرانسوی و غیرفرانسوی( اجرایی 
کن��د ولی با اعت��راض و اعتصاب های طوانی مدت 
دانش��جویان و اساتید، از خیر آن گذشت. 
صب��ح جمع��ه ۳1 فروردی��ن 9۷ پلیس 
ضدشورش فرانسه با حمله خشونت آمیز 
ب��ه صح��ن دانش��گاه تولبی��اک پاریس 
دانش��جویان متحصن را با ضرب و شتم، 
از دانش��گاه بیرون کرد. این دانشجویان از 
تاریخ 26 م��ارس، در اعتراض به انتخابی 
کردن ورود به دانشگاه های فرانسه و پولی 
شدن دانشگاه های دولتی، یکی از مهم ترین 
دانشگاه های فرانسه )تولبیاک( که خود زیر 
مجموعه دانشگاه سوربن است را به تعطیلی کشانده 
بودند. امری که باعث ش��ده بود به رغم گستردگی 
اعتراض��ات در دانش��گاه های سراس��ر فرانس��ه، به 
تولبیاک، وجهی نمادین ببخشد. وزیر کشور فرانسه 
ب��ا دفاع از نیروهای پلیس اعام کرد ورود پلیس به 
صحن دانشگاه خواست امانوئل مکرون و نمایندگان 

پارلمان بوده است.
6- شهریور ماه 9۷ نیز انتشار ویدئویی از گفت وگوی 
مکرون با یک جوان فرانس��وی که از او خواسته بود 
برایش کار پی��دا کند، جنجال خب��ری بزرگی در 
شبکه های اجتماعی فرانس��ه به پا کرد. مکرون در 
پاسخ به جوانی که در کاخ الیزه از او درباره راهکارش 
برای یافتن ش��غل سوال داشت، گفته بود: »من آن 
طرف خیابان می روم و برای تان کار پیدا می کنم!« 
ژان لوک مانشون، رهبر حزب »فرانسه سرکش« و 
از مخالفان چپ گرای مکرون در صفحه توئیترش در 
واکنش به پاسخ مکرون نوشت: »مکرون 6 میلیون 
نفر را دعوت می کند تا ب��ه آن طرف خیابان بروند 
و کار پیدا کنند. از نظر او بیکاران مس��ؤول شرایط 

خودشان هستند. این مرد در کجا زندگی می کند؟!« 
پس از آن بود که تصویربردار صداوسیمای جمهوری 
اسامی ایران طی تظاهرات خشونت آمیز روز کارگر 
در ش��هر پاریس و بر اثر اصابت گلوله پاس��تیکی 

پلیس به سرش، به کما رفت. 
هم��کار رامی��ن توحیدی��ان پ��س از آن ط��ی 
مصاحبه ای با تشبیه رفتار پلیس فرانسه به »کشتار 
حجاج« توسط »آل سعود« گفت: »واقعا حادثه ای 
که برای بنده و همکارم پیش آمد خیلی سخت بود 
و م��ا باور نمی کردیم که زن��ده از این حادثه بیرون 
بیاییم!« اینجا اما کسی ابدا نگران دموکراسی، حقوق 
بشر و آزادی در فرانسه نشد. تا آنجا که آقای مکرون 
آنقدر وقیح شود تا در جریان اغتشاش اعضای فرقه 
نورعلی تابنده که منجر به شهادت چند مامور پلیس 
ش��د، سفر وزیر خارجه خود به تهران را لغو کند! و 
تلفنی از حسن روحانی بخواهد دولت ایران در برابر 
معترضان خویشتنداری کند! مکرون اما حاا با تشکر 
از پلیس فرانسه گفته است:» متشکرم از نیروهای 
تامین نظم برای شجاعت و حرفه ای گری شان. شرم 
بر کس��انی که به آنان حمل��ه کردند. در جمهوری 

فرانسه جایی برای خشونت نیست!«
7- بر اس��اس آخرین گزارش های موسسات آماری 
در فرانسه، بیش از 1۴ درصد جمعیت 6۷ میلیونی 
این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. طبق نتایج 
 )Ipsos( نظرسنجی موسسه فرانسوی ایپس��وس
در ش��هریور ماه س��ال جاری، بی��ش از یک چهارم 
فرانسوی ها پول کافی برای خوردن میوه و سبزیجات 
تازه نداشتند. در طول یک سال اخیر قیمت بنزین 
در فرانس��ه 15 درصد و قیم��ت گازوئیل 2۳ درصد 
افزایش یافته است. به گزارش گاردین، در تاریخ سوم 
آذرماه جاری، محبوبیت مکرون به 26 درصد کاهش 
یافته، در حالی که جنبش ژیله ژون )اعتراضات اخیر 
فرانس��ه( از حمایت حدود ۸۰ درصد مردم فرانسه 
برخوردار است. رسانه های داخلی فرانسه می گویند 
معترضان عموماً کس��انی را شامل می شوند که در 
انتخابات ه��ای فرانس��ه رأی نمی دادن��د. بولر، یکی 
از اعضای شناخته ش��ده این جنبش به بی بی س��ی 
می گوی��د: »ما نمی خواهیم کس��ی جنبش ما را به 
نام خود مصادره کند. ما رهبر جنبش نمی خواهیم. 
انقاب فرانس��ه ب��ا جنگ آرد آغاز ش��د. اکنون این 
جنگ برای ما، جنگ مالیات سوخت است. « راستی! 

دوستان قهرمان دیپلماسی، چه خبر از SPV؟!

این پادشاه لخت است! یادداشت امروز

علیه تهران
 پرونده ای به بهانه هفتادو پنجمین سالگرد کنفرانس 

سران کشورهای اشغال کننده ایران در تهران
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یک فرد مطلع در دفتر رهبر انقاب ارائه کرد
توضیحاتی درباره بازنشستگانی 

که اجازه ماندن گرفته اند
یک فرد مطلع در دفتر مقام معظم رهبری 
گف��ت: صاحیت افرادی ک��ه از طرف رهبری 
اجازه ماندن در مسؤولیت های شان را گرفته  اند 
اساسا موضوعیت ندارد، چرا که رهبری برخی از 
این افراد را نمی شناسند. یک فرد مطلع در دفتر 
رهبر حکیم انقاب در گفت وگو با فارس  اظهار 
داش��ت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان از 
جمله قوانین مهم، کاربردی و مورد اس��تقبال 
بس��یاری از آحاد جامعه است که می تواند آثار 
مثبتی داشته باشد. وی ضمن استقبال از جدی 
گرفته شدن این قانون حساس اضافه کرد: در 
عین حال، این قانون به دایلی از جمله سرعت 
اجرایی شدن و همه جانبه نگاه نکردن، در اجرا 
مشکاتی را برای برخی دستگاه های مختلف 
دولت��ی و غیردولت��ی به وجود آورد و روس��ای 
این دس��تگاه ها ب��رای رفع مش��کات خود و 
اس��تفاده از یکی از مهم ترین منابع خود یعنی 
نیروی انس��انی کارآزموده راهی جز درخواست 
از رهبر انقاب نداش��تند. ای��ن  فرد مطلع در 
دفت��ر رهبر معظ��م انقاب همچنی��ن عنوان 
کرد: رهبری ضمن تاکید بر اجرای حداکثری 
قان��ون، فقط در حد ضرورت و برای جلوگیری 
از برخی تنگناها، درخواست برخی دستگاه ها را 
به صورت حداقلی پذیرفتند و درخواست برخی 
دس��تگاه ها را هم کا نپذیرفتند. وی ادامه داد:  
موافقت یا عدم موافقت رهبری با درخواس��ت 
دس��تگاه ها هیچ ارتباطی با انتصابی و انتخابی 
بودن ندارد و در بین دستگاه ها، هم از مجموعه 
دولت وج��ود دارن��د مانن��د وزارت اطاعات، 
وزارت نفت، وزارت بهداش��ت، س��ازمان انرژی 
اتم��ی و دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی و 
هم از قوه قضائیه و هم صداوس��یما. وی اضافه 
ک��رد: »صاحیت افرادی ک��ه از طرف رهبری 
اجازه ماندن در مسؤولیت های شان را گرفته  اند 
اساسا موضوعیت ندارد، چرا که رهبری برخی 
از این افراد را نمی شناس��ند ضم��ن اینکه نه 
امکان بررسی صاحیت این افراد در این زمان 
محدود وجود داش��ته و ن��ه بنای چنین کاری 
بوده اس��ت، لذا با اعتماد به تش��خیص رئیس 
دس��تگاه و پذیرفت��ن منطق درخواس��ت او با 
این درخواس��ت ها موافقت شده است، بنابراین 
وضعیت این افراد هیچ تفاوتی با دیگر مدیران 
ن��دارد و این اجازه الزاما ب��ه معنای تایید این 
افراد از س��وی رهبری نیس��ت«. وی در بخش 
دیگری از س��خنانش تصریح کرد: اگرچه اکثر 
دستگاه های منس��وب به رهبری مشمول این 
قانون نمی شدند اما تاکید شده این قانون درباره 
آنها نیز باید به صورت حداکثری اجرا شود، لذا 
از خود دفتر رهبری تا بنیاد مستضعفان، ستاد 
اجرای��ی فرمان حض��رت امام، آس��تان قدس 
رضوی، موسسه پژوهش��ی- فرهنگی انقاب 
اس��امی و دیگر مجموعه ها این قانون اجرایی 
شده اس��ت. وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد 
در تمام دستگاه ها هم مقوله جانشین پروری و 
هم توجه به نیروهای جوان و نخبه جدی گرفته 
شود و دس��تگاه ها حداکثر تاش خود را برای 
جایگزین کردن نیروهای جدید به جای افرادی 

که موقتا مجوز حضور دریافت کرده    اند، بکنند.

استکبار از بسیج سیلی خورده 
و خواهد خورد

ام��ام جمع��ه موق��ت تهران 
گفت: بس��یج مستضعفین در 
ایران اس��امی و سراسر عالم 
اس��ام در برابر هم��ه دنیای 
با قدرت ایس��تاده  اس��تکبار 
است و اس��تکبار و نظام سلطه از آن سیلی های 
متعددی دریافت کرده و خواهند کرد. به گزارش 
فارس، حجت ااس��ام محمدحسن ابوترابی فرد، 
ام��ام جمعه موقت تهران در خطبه های عبادی- 
سیاس��ی جمعه ته��ران طی س��خنانی ضمن 
گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین بیان کرد: 
بس��یج مس��تضعفین در ایران اس��امی، عراق، 
س��وریه، یمن، فلس��طین، لبنان و سراسر عالم 
اسام تحت فرماندهی واحد رهبر معظم انقاب 
در برابر همه دنیای اس��تکبار با قدرت ایستاده و 
این وحدتی اس��ت که اس��تکبار و نظام سلطه از 
آن سیلی های متعددی دریافت کرده و خواهند 
ک��رد. وی در ادامه در همین رابطه یادآور ش��د: 
بسیج مستضعفین با دانش و تجربه خود نقشی 
تعیین کننده داش��ته و همچنین بازوی فعال و 
توانای نظام اس��امی است و همچنین نیروهای 
مسلح جمهوری اس��امی ایران و نیروی هوایی 
مقتدر نقش بس��زایی در پیشرفت ایران اسامی 
و جهان اسام دارند که باید از آنها تقدیر و تشکر 
کرد. امام جمعه موقت تهران افزود: امروز نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��امی و نیروی دریایی به 
معنای واقعی کلمه، نیروهای مقتدر و بازدارنده ای 
هستند که ضمن اقتدارشان، امنیت آفرین هستند. 
در همین راستا باید به اقتدار و توانایی های خویش 
بیفزایند که البته ما شاهد رشد و توانایی های آنها 
هستیم و دیدیم رژیم صهیونیستی در برابر مردم 

مقاوم غزه تسلیم شد.

گروه سیاسی: دادس��تان کل کشور 
با بیان اینکه م��دارک نفوذ متهمان 
به  پرونده جاسوسی زیست محیطی 
صورت کامل موجود اس��ت، جزئیات 

جدیدی از این پرونده ارائه کرد.
»وطن ام��روز«،  گ��زارش  ب��ه 
پرونده بازداش��تی های ب��ه اصطاح 
زیست محیطی که از سال گذشته و 
در پی کش��ف شبکه جاسوسی و نیز 
خودکش��ی عجیب یکی از مهره های 
اصلی این ش��بکه در توال��ت زندان 
بر س��ر زبان ها افتاده بود، این روزها 
مجددا مطرح شده و مسؤوان قضایی 
درباره آخرین جزئیات آن اظهارنظر 
کردند. بهمن ماه سال گذشته بود که 
یک شبکه جاسوسی که تحت عنوان 
فعاان محیط زیست امکان دسترسی 
به اقصی نقاط ایران را پیدا کرده بود، 

کشف شد. 
همان زمان اعام شد یک موسسه 

به اصطاح زیست محیطی که دارای ارتباط نزدیک 
با برخی مدیران ارش��د سازمان محیط زیست هم 
بود، بس��ادگی توانس��ته اس��ت خود را به سازمان 
محیط زیست پیوست کرده و از امکانات و پوششی 
که این س��ازمان برای آنها فراهم کرده، در راستای 
فعالیت  های جاسوسی خود استفاده کند. 21 بهمن 
96 عب��اس جعفری دولت آبادی، دادس��تان تهران 
درب��اره اقدامات متهمان پرونده گفته بود این افراد 
در قالب اجرای پروژه های علمی و زیست محیطی 
نس��بت به جمع آوری اطاعات طبقه بندی کشور 
در حوزه های اس��تراتژیک اق��دام می کردند که با 
هوشیاری و رصد اطاعاتی یکی از نهادهای امنیتی 
کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت 

شده اند. 
»وطن امروز« 8 اس��فندماه س��ال گذشته در 
گزارش��ی در این باره نوش��ت: ابع��اد جدید پرونده 
کشف شبکه جاسوسی تحت پوشش فعالیت  های 
زیس��ت محیطی نش��ان می دهد آنچ��ه نیروهای 
اطاعات��ی - امنیتی کش��ف کرده  اند یک ش��بکه 
بزرگ با پروژه  های ویژه و بس��یار حرفه ای است که 
شیوه  های جدید و پوشش  های مدرن جاسوسی را به 
کار گرفته بودند. در این گزارش همچنین آمده بود: 
»در میان دستگیرشدگان این پرونده، 3 جاسوس 
یهودی نیز حضور دارند. این 3 نفر از اعضای اصلی 
و موثر در راه اندازی و فعالیت موسسه حیات وحش 
میراث پارسیان بوده و همچنین سرپل  های اصلی 
شبکه جاسوس��ی تحت لوای این موسسه بوده   اند. 
یک��ی از این 3 یهودی که از او به عنوان ش��اه مهره 
این شبکه جاسوسی نام برده می شود، مراد طاهباز، 
جاسوس سه تابعیتی ایرانی- آمریکایی- انگلیسی 
اس��ت. نام اصلی ای��ن عضو یه��ودی هیات مدیره 
موسسه حیات وحش میراث پارسیان »مراد موشه 

طاهباز« است«.
با داغ تر شدن پرونده متهمان جاسوسی تحت 
پوشش محیط زیس��ت، تاش های برخی مقامات 

دولت��ی هم برای تبرئه یا بی گناه نش��ان دادن آنها 
افزایش یافت. خردادماه امس��ال، عیسی کانتری، 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست اعام کرد 
فع��اان زیس��ت محیطی بازداشت ش��ده فعالیت 
جاسوسی نداش��ته اند و باید آزاد شوند! این ادعاها 
البته بی پاس��خ نماند و س��خنگوی قوه قضائیه 6 
خرداد امسال در نشست خبری با خبرنگاران گفت: 
آقای کانتری و کس��انی که اطاع دقیقی ندارند 
نمی توانند اظهار نظر صحیحی کنند. به گفته اژه ای، 
ممکن است این شائبه برای عده ای پیش بیاید که 
برخ��ی این حرف ها را می زنند ک��ه فردا روزی این 
حرف مطرح نشود که چون زیرمجموعه خودشان 
بوده این حرف ها را زده اند. بهتر است این حرف ها 
 زده نش��ود، چرا که خودتان فردا روزی زیر س��وال 
می روید. وی گفت: بهتر است هر کسی در حیطه 

کاری خودش صحبت کند.
اژه ای همچنین 2 هفته قبل در یکصدوسی و سومین 
نشست خبری خود اتهام زیست محیطی ها را افساد 
فی اارض اعام کرد. وی در این باره گفت: براساس 
گزارش س��تاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد 
و خس��ارت های وارده، اتهام��ات متهم��ان پرونده 
موسوم به محیط زیست، مشمول افساد فی اارض 

ق��رار گرفت. وی ادامه داد: عن��وان اتهامی ابتدایی 
این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بود که 
این عنوان اتهامی مطابق قانون می توانست تا حد 
افساد فی اارض باشد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: 
برخی نهادها می گفتند این افراد جاسوس نیستند. 
گزارش اس��تخراج ش��ده به س��تاد کل نیروهای 
مس��لح رفت و ابزار آنها مورد بررس��ی قرار گرفت. 
محس��نی اژه ای گفت: براس��اس گزارش ستاد کل 
نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت های وارده 

این اتهامات مشمول افسادفی اارض قرار گرفت.
نفوذ در مکان های حیاتی کشور ■

در ادامه توضیحات مقامات قضایی پیرامون این 
پرونده، حجت ااس��ام منتظری روز پنجشنبه در 
جلس��ه مجمع عمومی نمایندگان طاب و فضای 
ح��وزه علمیه قم ک��ه در س��الن اجتماعات جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به مقوله 
نفوذ و پرونده متهمان جاسوسی محیط زیست گفت: 
یکی از تاش های فوق العاده دشمن، نفوذ در کشور 
است و متأسفانه نفوذ هم پیدا کرده است. دادستان 
کل کشور تصریح کرد: نفوذ در محیط زیست، یکی 
از مباحث مدنظر در مس��اله نفوذ بوده و چند سال 
اس��ت که آمریکا و اسرائیل از طریق عوامل خود در 

محیط زیس��ت در مکان های حساس 
و حیات��ی کش��ور نفوذ پی��دا کرده و 
دوربین های خود را کار گذاشته اند تا 
به عنوان مثال از فان حیوان مراقبت 
داش��ته باش��ند. منتظری بیان کرد: 
عوامل نفوذ در محیط زیست دستگیر 
ش��دند اما متأس��فانه حمایت هایی از 
نفوذی ها شد، البته مدارک نفوذ آنان 

به صورت کامل موجود است.
نقش موش�ه طاهباز در پرونده  ■

جاسوسی
س��ال گذش��ته »وطن ام��روز« در 
گزارشی با عنوان »چتر سبز جاسوسی« 
موسس��ه  پش��ت پرده  بررس��ی  ب��ه 
حیات وحش میراث پارس��یان و هیأت 
موس��س و هیأت مدیره این موسس��ه 
پرداخت. یکی از اصلی     ترین چهره  های 
این موسس��ه مراد طاهباز است که در 
س��ایت موسس��ه حیات وحش میراث 
پارس��یان از او که عض��و هیات مدیره 
این موسس��ه اس��ت به عنوان »فعال در عرصه های 
محیط زیست و میراث فرهنگی« یاد شده است. این 
فرد که اعترافات بسیار مهم و سنگینی درباره پروژه 
نفوذ و جاسوس��ی داشته، »مراد موشه طاهباز« یک 
یهودی س��ه تابعیتی است. این فرد که گفته می شود 
عاوه بر ایران، تابعیت آمریکایی و انگلیسی نیز دارد، 
یک��ی از مهره  های اصلی پش��ت صحنه فعالیت  های 
پنهان موسس��ه حیات وحش میراث پارسیان است.  
اما مراد طاهباز کیست؟ طاهباز یک تاجر بین المللی 
است. او به واسطه یکی دیگر از شرکت های ثبت شده 
خود در آمریکا مدیریت س��اخت مجموعه توریستی 
بزرگی در اسرائیل را عهده دار است و از شرکای تجاری 
رژیم صهیونیستی به شمار می رود! آنگونه که مشرق 
 Empire نوش��ته اس��ت، مراد طاهباز در 3 شرکت
و   Resorts«« ,Inc«، »MT Capital LLC

»Americas Partners LLC« عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل بوده است. ش��رکت امریکاز پارتنرز که 
طاهباز از ش��رکای اصلی و در زمانی مدیر آن بود، در 
سرزمین های اشغالی به فعالیت ساخت مجموعه های 
تفریحی و... مشغول است. جالب اینکه هر 3 شریک 
برنستاین«  اصلی طاهباز در این شرکت، یعنی »جو 
)Joe Bernestein(، »رالف برنس��تاین« و »یوسی 
ریزن« )Yossi Razon( تابعیت مضاعف آمریکایی- 
اس��رائیلی دارند و این ش��رکت همکاری نزدیکی با 
امپراتوری مالی- تجاری صهیونیستی راکفلر دارد. از 
جمله کارهای این شرکت، ساخت شعبه اصلی بانک 
اس��رائیلی »hapoalim« در نیویورک اس��ت. این 
شرکت یک شعبه در سرزمین های اشغالی و ثبت شده 
در اس��رائیل به نام »Israel by the Sea« دارد که 
همان طور که گفته شد سال هاست در سرزمین های 
اش��غالی مجموعه هایی چون هتل و ویاهای لوکس 
و ساختمان های مجلل دیگر می سازد. طاهباز عاوه 
بر ساخت وس��از در آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی، 
مدیریت توسعه قمارخانه  های آمریکا را هم در کارنامه 

فعالیت های خود دارد.

سیاسی 0 2

خبر اریجانی درباره همکاری 
ضدتروریستی با ۵ کشور

رئی��س مجل��س از برگزاری 
اجاس مجالس ایران، چین، 
ترکیه، روس��یه، افغانس��تان 
و پاکس��تان در ای��ران برای 
هم��کاری در زمین��ه مبارزه 
با تروریس��م و موادمخدر خب��ر داد. به گزارش 
تس��نیم، عل��ی اریجانی که ب��رای حضور در 
یازدهمین مجمع عمومی مجالس آسیایی به 
ترکیه سفر کرده است، در جمع خبرنگاران با 
اش��اره به چالش ها و مشکات موجود در آسیا 
اظهار داش��ت: از نظر امنیتی و سیاسی، آسیا 
چالش ها و مشکاتی دارد که گاه مانع می شود 
اما اصل فکر این اس��ت م��ا این چالش ها را در 
درون تئوری های توسعه اقتصادی چندجانبه 
هضم کنیم. اریجانی با بیان اینکه تحقق این 
مهم به تاش نیاز دارد، گفت: این موضوع فوری 
رخ نمی دهد اما به عنوان نمونه همکاری ایران، 
س��وریه، روس��یه و ترکیه مدلی است که چند 
کش��ور آسیایی برای حل مشکل منطقه ای در 
آسیا با یکدیگر همکاری کردند و این مدل در 
حال پیشرفت است و نتایج نسبتاً قابل توجهی 
به دس��ت آورده است، این مدل را می توان هم 
در مس��ائل اقتصادی و هم در مسائل امنیتی و 
سیاسی در منطقه بسط داد. اریجانی با بیان 
اینکه ایران مس��ؤول برگزاری مجمع مجالس 
کش��ورهای آس��یایی در س��ال آینده اس��ت، 
خاطرنشان کرد: دبیرخانه این اجاس در ایران 
به صورت مس��تمر در حال فعالیت است و در 
این اجاس نتایج کاره��ا را به اطاع هیات ها 
می رس��اند. وی با بیان اینکه ب��زودی اجاس 
مجالس ایران، چین، ترکیه، روسیه، افغانستان و 
پاکستان در ایران برگزار می شود، به محورهای 
این اجاس اش��اره کرد و یادآور ش��د: مسائل 
تروریس��م در منطقه و ح��ل آن، همکاری در 
مبارزه ب��ا ناامنی های منطق��ه و مواد مخدر و 
همکاری های اقتصادی در این حوزه محورهای 

اجاس است.

جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
۳ ماهواره ایرانی 

به فضا پرتاب می شود
جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح گفت: در ماه های آین��ده 3 ماهواره به 
فضا پرتاب خواهد شد و در مدارهای مشخص 
قرار خواهد گرفت. به گزارش مهر، سردار قاسم 
تقی زاده صبح پنجش��نبه در مراس��م الحاق 2 
زیردریایی کاس غدیر به ناوگان دریایی جنوب 
نداجا اظهار داشت: در ماه های آینده 3 ماهواره 
که به دست نیروهای متخصص داخلی ساخته 
شده است به فضا پرتاب خواهد شد. وی عنوان 
ک��رد: این 3 ماهواره پس از پرتاب در مدارهای 
مشخص شده قرار خواهد گرفت و توان فضایی 
ایران به نمایش در خواهد آمد. این ماهواره ها با 
حمایت وزارت دفاع ساخته شده است. سردار 
تقی زاده با بیان اینک��ه وزارت دفاع در این ۴۰ 
سال موفق شد تکنولوژی ها و فناوری هایی در 
حوزه هنر، علم و دانش را به شایستگی به منصه 
ظهور برساند، ابراز داشت: امروز در عرصه دریا 2 
زیردریایی به ناوگان دریایی جنوب الحاق شد و 
روز شنبه هم ناوشکن عملیاتی سهند رونمایی 

خواهد شد.

الحاق نسل جدیدی از ناوشکن ها 
به نیروی دریایی

فرمانده نیروی دریایی ارتش 
گفت: ام��روز ش��اهد الحاق 
نسل جدیدی از ناوشکن های 
کاس م��وج و نس��ل س��وم 
جماران به نیروی دریایی در 
جنوب کش��ور خواهیم بود. به گزارش فارس، 
امیردریادار حسین خانزادی در سخنرانی قبل 
از خطبه ه��ای نماز جمعه تهران به مناس��بت 
هفتم آذر روز نیروی دریایی با اشاره به حرکت 
رو به جلوی انقاب در ۴۰ سال گذشته گفت: 
دهه چهارم انقاب مملو از اقدامات بدون توقف 
بود و پرچمدار توس��عه سواحل مکران شدیم 
و چرخه های قابلیت س��ازی را در مکران شکل 
دادیم که تداوم آن احیای قدرت دریایی ایران 
اس��ت. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: روز 
گذشته در آس��تانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انق��اب، زیردریایی غدیر 955، نس��ل جدید 
زیردریایی های راهبردی کاس فاتح و ناوشکن 
تمام ایرانی سهند را به ناوگان جنوب جمهوری 
اس��امی ملحق کرده و امروز نیز شاهد الحاق 
نس��ل جدیدی از ناوش��کن های کاس موج و 
نسل سوم جماران به نیروی دریایی در جنوب 
خواهیم بود و در پی آن ناوشکن های دنا و برای 
بار دیگر ناوشکن دماوند را تا چند ماه آینده احیا 
و به نیروی دریایی ملحق می کنیم. امیرخانزادی 
با اش��اره به اینکه یاوه گویان و دشمنان انقاب 
بدانند نهال انقاب تنومندتر شده است، افزود: 
امروز آمریکایی ها در سرازیری افول افتاده اند و 
بی آبرویی و خفت آنها در این ۴۰ س��ال روز به 

روز بیشتر شده است.

روایت دادستان کل کشور از جزئیات جدید پرونده جاسوسی  زیست محیطیاخبار

مدارک نفوذی های محیط زیست کامل است
اخبار
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نفر دوم تیم مذاکره کننده ایرانی 
در مذاکرات هسته ای با 1+5 طی 
روزها و هفته  های اخیر مرتب��ا در حال دادن این 
هش��دار به اروپایی هاست که به مرور حضور ایران 
در برجام توجیه و موضوعیتی نخواهد داش��ت و 
اروپایی ها باید تعلل و وقت کش��ی را کنار گذاشته 

و به تعهدات شان عمل کنند.
به گزارش »وطن ام��روز«، عباس عراقچی که 
پس از برجام، بر اساس تغییرات ساختاری وزارت 
امور خارجه، ارتقای مق��ام یافته و حاا به عنوان 
معاون سیاسی، نفر دوم وزارت امور خارجه دولت 
حس��ن روحانی اس��ت، اخیرا در مواضعی صریح 
تاکید کرده اس��ت که اروپایی ها در ارائه تضمین 
به ایران برای انجام تعهدات ش��ان در برجام ناتوان 
هستند و از سوی دیگر مواهب و فواید برجام برای 
ایران نیز در حال نزدیک ش��دن به صفر است. از 
همین رو او معتقد اس��ت ادامه این مسیر، منجر 
ب��ه مرگ برجام خواهد ش��د و تنه��ا عامل برای 
جلوگی��ری از مرگ ای��ن توافق هس��ته   ای، ارائه 
راهکارهای عملی اروپا ب��رای انجام تعهداتش در 
برجام اس��ت. عراقچی البته بافاصله اذعان کرده 
است که اروپایی ها تاکنون هیچ راهکار عملی برای 
ارائه تضمین به ایران برای انجام تعهدات شان در 
برجام ارائه نکرده   اند. با وجود اذعان و اقرار عراقچی 
به وضعیت فعلی، اما او همچنان می گوید باید به 
اروپایی ها زمان بیشتری داده شود)!( عراقچی در 
حالی می گوید باید باز هم به اروپایی ها وقت داده 
شود که چند ماه قبل تصریح کرده بود ارائه بسته 
تضمین  های اروپا به ای��ران پس از 13 آبان عما 

بی فایده خواهد بود!
عراقچ��ی روز پنجش��نبه در مصاحب��ه ب��ا 
خبرگ��زاری کیودوی ژاپن گف��ت: می دانیم اروپا 

برای من��زوی ک��ردن ایران 
تحت فش��ار آمریکاست اما 
خیلی مهم اس��ت که برجام 
بین ایران و طرف  های دیگر 
حفظ ش��ود. معاون سیاسی 
وزی��ر امور خارج��ه در ادامه 

تصریح کرد: »مزایای اقتصادی برجام برای ایران 
کاهش یافته است«، اگر این وضعیت ادامه یابد این 
توافق به »مرگ« نزدیک خواهد شد و تاش  های 
اروپا برای حراست از آن دیگر نتیجه بخش نخواهد 
بود. وی با اشاره به اینکه در این باره، تصمیم   گیری 
برعهده اروپاس��ت، ادامه داد: اتحادیه اروپایی باید 
روند تعامات تجاری با ایران را تضمین کند، زیرا 
زمان به سرعت در حال سپری شدن و صبوری ما 

رو به پایان است.
SPV توخالی است؟ ■

در حالی که دولت حس��ن روحانی و مقامات 
وزارت امور خارجه از ارائه تضمین ها و راهکارهای 
عملی اروپا برای انجام تعهدات ش��ان در برجام )یا 
هم��ان SPV( می گویند اما تاکنون نش��انه ای از 
ارائه این تضمین ها و راهکارها به ایران مش��اهده 
نشده است، البته عراقچی در مصاحبه ای که روز 
پنجشنبه منتشر شد رسما اذعان کرد اروپایی ها 
تاکنون راهکار عملی برای انجام تعهدات شان در 

برجام به ایران ارائه نکرده اند.
عراقچ��ی درب��اره راهکارهای عملیات��ی اروپا 
اظهار کرد: تاش اروپا برای ایجاد س��ازوکار مالی 
به رغم فشارهای فزاینده آمریکا ادامه دارد. از آنجا 
که در جریان تاش  های آنها هس��تیم به نظرمان 
باید فرصت بیش��تری ب��ه اروپایی ها داده ش��ود، 
هرچند این فرصت بی پایان نخواهد بود. عراقچی 
همچنی��ن گفت به دلیل »حساس��یت موضوع« 

درب��اره  نمی توان��د خبره��ا 
کش��ورهای میزبان سازوکار 
ویژه مالی اروپا را تایید کند، 
چراک��ه آمریکایی ها به دنبال 
بس��تن همه راه ها هستند و 
از هم اکنون، فشارهای شان را 
بر کش��ورهایی که برای ایجاد این سازوکار تاش 

می کنند، شروع کرده اند. 
معاون سیاس��ی ظریف در ادامه تصریح کرد: 
»اتحادیه اروپایی تاکن��ون راه حل عملیاتی برای 
تعام��ل با ایران ارائه نکرده ولی از آنجا که ما را در 
جریان تاش  های خ��ود قرار می دهند، تصورمان 
این اس��ت که باید به اروپایی ها فرصت بیشتری 
داده شود، البته این فرصت بی پایان نخواهد بود«.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران، عراقچی درباره 
سازوکار ویژه کشورهای اروپایی برای حفظ برجام 
و تامین مناف��ع اقتصادی ایران گفت: س��ازوکار 
وی��ژه مالی یکی از موضوعات کنونی مذاکره ما با 
کشورهای اروپایی است، آنها در تاش هستند این 
س��ازوکار را تشکیل بدهند تا یک نظام دریافت و 
پرداخت برای تعامات اقتصادی ایران ایجاد شود. 
وی در ادام��ه اعام کرد به دلیل حساس��یت 
موضوع نمی تواند هیچ یک از شایعات و گفته  های 
موجود درباره کشورهای میزبان سازوکار ویژه مالی 
ایران با اروپا را تایید کند چون آمریکایی ها در عمل 
ثابت کرده  اند به دنبال بستن همه راه  های موجود 
هس��تند و فشارهای ش��ان را بر همه کشورهای 
اروپایی که تاش دارند با این سازوکار، کار کنند، از 

اکنون شروع کرده اند.
عراقچی درباره نوع تعام��ل اروپایی ها با ایران 
درب��اره برجام نیز اظه��ار کرد: ما تاکن��ون اراده 
سیاس��ی در کشورهای اروپایی را شاهد بوده     ایم و 

نشانه ای نداریم که خاف این اراده باشد، البته آنها 
هنوز موفق نشده  اند راه حل  های عملیاتی مورد نیاز 
ب��رای منافع ایران را در برجام طراحی و عملیاتی 
کنند. ما شاهد هستیم که فشارهای آمریکا بسیار 
زیاد است و گره  های فنی و حقوقی که بر سر این 
راه وجود دارد، بس��یار جدی است و اروپایی ها در 
حال تاش برای باز کردن این گره ها هستند. آنها 
تاکنون نتوانس��ته  اند راه حل  های عملیاتی معرفی 
کنند اما ما هم قرار نیست تا ابد صبر کنیم، حتما 
در زم��ان خ��ود، تصمیمات مقتض��ی را خواهیم 
گرفت اما اکن��ون چون در جریان تاش   هایی که 
انجام می دهند هستیم و آنها ما را در جریان این 
تاش ها قرار می دهند، تصور ما این است که باید 
فرصت بیشتری داده شود تا اروپایی ها بتوانند این 
راه حل ها را عملیاتی کنند اما آنها هم باید بدانند 
این فرصت چندان زیاد نیس��ت و حتما بی پایان 

نخواهد بود.
عراقچی در ادامه این گفت وگو همچنین اظهار 
کرد: تاش ایران و اعضای باقیمانده در برجام این 
اس��ت که این توافقنامه حفظ شود، اراده سیاسی 
در همه اعضا وجود دارد اما حفظ برجام منوط به 
آن است که توازن در آن برقرار باشد و خواسته ها 
و منافع اقتصادی ایران از برجام تامین ش��ود. ما 
اکنون با کشورهای اروپایی، روسیه و چین در حال 
مذاکره هستیم تا آن قسمت از مزایای اقتصادی 
برجام هم دوباره تا حد امکان تامین شود. معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: مذاکرات 
با اروپایی ها و همچنین روس��یه و چین به عنوان 
بقیه اعضای برجام از نزدیک ادامه دارد، جلس��ات 
کارشناسی و جلسات در سطوح باا با این کشورها 
وجود داشته است و ماقات ها و دیدارهای دوجانبه 

هم به صورت مرتب وجود دارد.

عباس عراقچی ضمن اذعان به عدم ارائه راه حل عملیاتی از سوی 3 کشور اروپایی برای حفظ برجام:
باید به اروپا فرصت دهیم

پسابرجام

نما
سرنوشت اموال و دارایی های مظلومین و قاسمی

دادستان کل کشور با اشاره به همکاری مطلوب دستگاه های امنیتی و اطاعاتی برای شناسایی اموال وحید 
مظلومین و محمداسماعیل قاسمی گفت: این دستگاه ها فهرست های گسترده ای از اموال را ارسال کرده اند 
و همچنان به دنبال شناسایی دیگر اموال پراکنده این افراد هستند. حجت ااسام منتظری در گفت وگو با 
میزان، در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت اموال و دارایی های وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی 
با اشاره به اینکه تحقیقات و محاکمه همه متهمان این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و ادامه دارد، اظهار 
کرد: از آنجا که اموال این افراد بسیار گسترده بود، توسط قاضی مربوط و با همکاری دستگاه های امنیتی 
و اطاعاتی شناس�ایی می ش�ود و حجم قابل توجهی از اموال آنها نیز شناسایی ش�ده است. وی افزود: 
اموال، زیاد و پراکنده بود لذا نیاز است بررسی جامعی درباره اموال هر دو محکوم انجام شود که در همین 
زمینه اطاع رسانی خواهد شد. منتظری ادامه داد: بر اساس رای دادگاه، اموالی که از محل ارتکاب جرم 

محکومین نیز تحصیل شده مصادره و به نفع بیت المال ضبط خواهد شد.



سوخت
گمانه زنی  هایی از ارقام ایحه بودجه سال 98

 دار 8 هزار تومانی
و نفت بشکه ای 60 دار

ش��مارش معکوس ارائه ایحه بودجه س��ال 
۱۳۹۸ ش��روع ش��ده و تا تقدیم به مجلس 5 روز 
فرصت باقی اس��ت. طبق قانون آیین نامه داخلی 
مجلس، دولت مکلف اس��ت ت��ا ۱5 آذرماه ایحه 
بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند. در همین 
راستا، برخی گمانه زنی ها درباره ارقام خاص بودجه 
مطرح شده اس��ت. دار ۸ هزار تومانی برای نرخ 
تسعیر و نفت بشکه ای 60 دار از اصلی ترین آنها 
هستند. طبق پیش بینی های نهادهای بین المللی 
و داخلی از جمله صندوق بین المللی پول و مرکز 
پژوهش های مجلس، امس��ال و سال آینده شاهد 
رکود و رشد منفی در بخش های مختلف اقتصادی  
خواهی��م بود. برخی از متغیره��ای ایحه بودجه 
۹۸ از س��وی مسؤوان مطرح شده است؛ پیش تر 
رئیس جمهور در سفر آذربایجان غربی عنوان کرده 
بود نرخ تأمین کااهای اساس��ی برای سال آینده 
۴۲00 تومان سال جاری ثابت باقی می ماند. نرخ 
تس��عیر برای دیگر مصارف نیز با نظرات مختلفی 
روی کاغذ در حال بررسی است. یکی از پیشنهادها 
در نظ��ر گرفتن نرخ میانگین ۴۲00 تومان و نرخ 
نیمایی اس��ت. آخرین خبرها نشان می دهد نرخ 
تس��عیر ۸ هزار تومان تعیین شده است. از ایحه 
بودجه سال ۹۸ خبر می رسد که با افزایش ضریب 
حق��وق ۲0 درصدی کارمندان و پیش بینی صفر 
بودن س��ایر هزینه های جاری به نظر شاهد رشد 
حدود ۷ تا ۸ درصدی هزینه های جاری باش��یم. 
آمارهای رس��می نش��ان می دهد س��هم نفت از 
هزینه ه��ای جاری که طی س��ال های اخیر روند 
کاهشی داشته از س��ال ۹6 به بعد با رشد همراه 
ب��وده و مجدد اتکا به درآمد منابع بین النس��لی و 
فسیلی افزایش یافته است. بر این اساس، شواهد 
نش��ان می دهد هنوز میزان صادرات نفت، قیمت، 
نرخ تس��عیر برای س��ایر مصارف و سهم صندوق 
توسعه ملی، میزان درآمدهای ناشی از اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها در تبص��ره ۱۴ ایحه بودجه 
جمع بندی نش��ده و به جلسات شنبه و یکشنبه 
موکول ش��ده اس��ت. برخی پیش بینی ها نش��ان 
می ده��د حداکثر میزان صادرات نفت بین یک تا 
۱/5 میلیون بشکه در روز با قیمت 60 تا 65 دار 
مطرح است. قوی ترین گمانه از صادرات یک میلیون 

بشکه نفت با نرخ 60 داری حکایت دارد.

 جنرال موتورز
هزاران کانادایی را بیکار می کند

شرکت جنرال موتورز آمریکا دوشنبه گذشته 
از برنامه خود برای تعدیل ۱5 درصد نیروی انسانی 
خود خبر داد که این مساله هزاران کانادایی را بیکار 
می کند. به گزارش فارس، ش��رکت خودروسازی 
جنرال موتورز از طرح جدید خود برای بازطراحی 
ساختار این شرکت و تعدیل ۱5 درصد از نیروهای 
آن خبر داد. این تصمیم بشدت از سوی جاستین 
پرودوف، نخست وزیر کانادا مورد انتقاد قرار گرفته 
و وی ای��ن اق��دام را ناامیدکننده خوانده اس��ت. 
تعطیلی بزرگ ترین کارخان��ه تولید خودروهای 
جنرال موتورز در ش��هر اوش��اوا، ۲500 شهروند 
کانادای��ی را از کار بیکار می کند. در پی این خبر، 
ترامپ در بیانی��ه ای اعام کرد دولتش قصد دارد 
همه یارانه های دولتی ارائه شده به جنرال موتورز 
را به علت تصمیم این خودروس��از برای بس��تن 
کارخانجات خود در آمریکا و باز گذاشتن آنها در 
مکزیک و چین قطع کند. جنرال موتورز اعام کرد 
۱5 هزار نیروی کاری خود در آمریکای شمالی را 
تعدیل می کند و تا پایان سال ۲0۲0 پنج کارخانه 
تولیدی خود در این منطقه را تعطیل خواهد کرد.

موبایل های توقیفی در راه بازار
وزیر ارتباطات و فن��اوری اطاعات با بیان 
اینکه گوشی تلفن همراه بزودی ارزان می شود، 
از رفع توقیف گوش��ی های تلفن همراه موجود 
در گم��رکات خبر داد. به گ��زارش خبرگزاری 
صداوسیما، محمدجواد آذری جهرمی در پایان 
نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و دیگر دستگاه های فعال در تنظیم بازار که در 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، 
گفت: در این جلس��ه اعام شد قاضی مربوطه 
به رفع توقیف محموله های تلفن همراه موجود 
در گمرک رای داده و قرار شد کارگروهی، کار 
هماهنگ��ی با دیگر دس��تگاه های مربوط برای 
عرضه هرچه س��ریع تر این گوش��ی ها به بازار 
را دنبال کن��د. وی افزود: عاوه بر مش��کات 
ناش��ی از افزای��ش نرخ ارز، کمب��ود عرضه نیز 
موج��ب بروز حباب در این بازار ش��ده اس��ت. 
وی در تش��ریح اهمیت دول��ت الکترونیک در 
مبارزه با فس��اد تصریح ک��رد: به عنوان نمونه 
وزارت صنعت تصمیماتی برای کاهش واردات 
بی رویه می گی��رد و اباغ می کند در حالی که 
این امر در جهان مرس��وم نیست و اگر وزارت 
صنعت به دیتابیس سازمان امور مالیاتی وصل 
باشد می تواند بر اساس پروفایل مالیاتی شرکت 
درخواس��ت کننده واردات، آن را ارزیابی کند و 

پاسخ استعام را بدهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی
 کارت های بانکی

 کارت سوخت شدند

اج��رای طرح اتصال کارت های بانکی به نظام 
مدیریت مصرف سوخت کش��ور با بهره گیری از 
زیرس��اخت های تبادل داده و ابزارهای تس��ویه و 
پرداخت در نظام بانکی انجام شد. به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، همانگونه که در طرح توزیع 
سبد حمایتی دولت، بدون صرف یک ریال برای 
صدور کوپ��ن کاغذی یا کارت های جدید، اتصال 
کارت های بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام 
ش��د، در این طرح به جای ص��دور کارت جدید 
سوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت 
بانک��ی، از کارت ه��ای بانک��ی موج��ود به عنوان 
کارت س��وخت استفاده می ش��ود. بر این اساس 
شهروندان می توانند از کارت بانکی خود هم برای 
س��وخت گیری و هم پرداخت بهای س��وخت از 
طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و 

زحمت سوخت گیری اثرگذار خواهد بود. 

 اعام جزئیات تخلفات دولت
در سازمان هدفمندی

رئیس هی��أت تحقیق و تفحص از س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها جزئیاتی از گزارش این هیأت 
را تش��ریح کرد. جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با 
تس��نیم، اظهار داشت: جمع بندی نهایی گزارش 
ای��ن تحقیق و تفحص به کمیس��یون اقتصادی 
ارائه شد و مراحل نهایی در حال طی شدن است. 
کوچکی نژاد با بیان اینکه حجم تخلفات در سازمان 
هدفمندی یارانه ها بسیار بااست، ادامه داد: پس 
از قرائت گ��زارش تدوین ش��ده در صحن علنی 
پارلمان میزان و رقم تخلفات مش��خص می شود. 
وی با اعام اینکه از سال ۱۳۸۹ باید حدود ۳۱0 
هزار میلیارد تومان به این س��ازمان وارد می شد، 
افزود: دستگاه هایی که باید این رقم را به سازمان 
پرداخت می کردند حدود 50 هزار میلیارد تومان 
را پرداخت نکردند که از دستگاه ها خواسته شده 
علت پرداخت نکردن این رقم را به کمیته تحقیق 
و تفح��ص اعام کنند. کوچکی نژاد با بیان اینکه 
۳0 درص��د از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها 
باید به برخی دستگاه ها که طبق قانون وظایفی به 
آنها محول شده بود، پرداخت می شد، اضافه کرد: 
تنها ۳ درصد از این ۳0 درصد پرداخت ش��ده که 
دنبال علت این موضوع هس��تیم. به عنوان نمونه 
از ۱0 درصد یارانه  ای که باید به حوزه بهداش��ت 
پرداخت می ش��د، فقط ۱/5 درصد از آن پرداخت  
شده که تخلف است. به گفته وی، تخلفات صورت 
گرفته در این گزارش به قوه قضائیه ارائه می شود 
و عوامل متخلف در دستگاه ها باید در این زمینه 

پاسخگو باشند.

متقاضیان مسکن مهر مهاجرت می کنند
ثبت نام در پردیس، خانه در هشتگرد!

متقاضیان مس��کن مهر پردی��س که به علت 
کمبود آورده به آنان اخطار داده شده، می توانند به 
واحدهای پرند و هشتگرد منتقل شوند. به گزارش 
ایسنا، حبیب اه طاهرخانی در ماقات مردمی با 
متقاضیان مسکن مهر پردیس افزود: آنها می توانند 
به این ۲ شهر مراجعه کنند و در صورت رضایت، 
با حفظ امتیاز و ترتیب اولویت شان به شرکت های 
عمران در این شهرها معرفی و جابه جا می شوند. 
در صورت این جابه جایی، آنها می توانند سریع تر 
هم صاحب مس��کن های قابل س��کونت ش��وند. 
وی افزود: متقاضیانی که حذف ش��ده اند، افرادی 
هستند که به علت آورده پایین، پس از اخطارها 
و اطاع رس��انی ها واریزی خود را تکمیل نکردند 
و حذف ش��ده اند؛ حدود هزار واحد در شهرهای 
جدید هشتگرد و پرند را به این دسته از متقاضیان 
در پردیس اختصاص دادیم که در صورت رضایت 
می توانند به این شهرها منتقل شوند. طاهرخانی 
با بیان اینکه در کل کش��ور تاکنون یک میلیون 
و ۸00 ه��زار واحد مس��کن مهر ب��ه متقاضیان 
تحویل ش��ده اس��ت، گفت: از حدود ۲ میلیون و 
۳00 هزار واحد مسکن مهر در کل کشور، حدود 
یک میلی��ون و ۸00 هزار واحد تکمیل و تحویل 
مردم ش��ده است. حدود ۲00 هزار واحد نیازمند 
خدمات اس��ت و ۲00 هزار واحد دیگر هم عاوه 
بر تامین زیرساخت ها و خدمات، در بخش ابنیه 
هنوز تکمیل نشده است. حدود ۱00 هزار واحد 
هم بدون متقاضی اس��ت که در حال برنامه ریزی 
برای واگذاری به نهادهای حمایتی هس��تیم. به 
گفته طاهرخان��ی، برای تکمیل حدود ۴00 هزار 
واحد باقیمانده مسکن مهر، حدود ۱۱ هزار میلیارد 
 تومان اعتبار نیاز اس��ت که قسمتی از آن شامل 
یارانه ه��ای بخش دولتی و بخش��ی ه��م باید از 
محل تهاتر اراضی و منابع داخلی شرکت عمران 
شهرهای جدید و س��ازمان ملی زمین و مسکن  

تامین شود.

بودجه

3اقتصاد

گ�روه اقتصادی: هفته اول آذر ماه را می توان هفته 
سقوط قیمت ارز و سکه در سال ۹۷ نامید. در این 
هفته قیم��ت دار در ب��ازار آزاد از ۱۳500 تومان 
ظرف کمتر از 5 روز به ۱0۹00 تومان رس��ید. در 
کنار این قیمت س��که امام��ی از ۴ میلیون و ۳00 
هزار تومان با کاهش��ی محس��وس به ۳ میلیون و 
600 هزار تومان رس��ید. به گزارش »وطن امروز«، 
پس از جهش قیمتی که در مهر ماه س��ال جاری 
اتفاق افتاد و قیمت دار به بیش از ۱۹ هزار تومان و 
قیمت سکه به بیش از ۴ میلیون و 500 هزار تومان 
افزایش پیدا کرد، بانک مرکزی سیاس��ت مدیریت 
عرضه را به اجرا درآورد. بر این اساس بانک مرکزی 
برای به دس��ت گرفتن عرضه در بازار ابتدا با کمک 
نیروی انتظامی اغلب دال های سوداگر را دستگیر 
کرد. بررس��ی آمارهای اعام ش��ده توسط رئیس 
پلیس پایتخت نش��ان می دهد در ایام اخیر صدها 
دال دستگیر ش��ده اند. اقدام بعدی بانک مرکزی 
پلمب کردن صرافی  های غیرمجاز بود که در اجرای 
این سیاست اغلب صرافی هایی که اطاعات خرید و 
فروش خود را در سامانه سنا بارگذاری نمی کردند، 
تعطیل ش��دند.  در این شرایط بانک مرکزی خود 
به عن��وان یک عامل اصل��ی عرضه وارد ب��ازار ارز 
ش��د؛ بازوی اجرای��ی بانک مرک��زی در این رابطه 
صرافی های مورد اعتماد و بانکی بودند. برای درک 
روش بازارس��ازی بانک مرکزی باید توضیح داد که 
پیش از این صرافی ها و دیگر س��رمایه داران بزرگ 
ارزی قبل از ش��روع بازار و پیش از تش��کیل بازار 
قیمتی را برای ارز تعیین می کردند، این قیمت بر 
اس��اس ۲ فاکتور مهم قیمت ارز ورودی به کشور 
و قراردادهای فردایی مش��خص می ش��د اما بانک 
مرکزی با شکس��تن این قاعده در یک بازه ۲ ماهه 
خود قیمت را تعیین می کرد. بانک مرکزی در 60 
روز اخیر پس از مشخص شدن قیمت در بازار آزاد 
با رقمی پایین تر )بی��ن 500 تا ۱000 تومان برای 
ه��ر دار( ارز در ب��ازار تزریق می ک��رد و با این ارز 
مداخله ای تعادل بازار س��وداگرایانه را بر هم زده و 
به نوعی باعث شکست بازار می شد که نتیجه این 

اقدامات کاهش دستوری قیمت ارز بود. 
حاا زمان درمان است ■

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 
نوع مدیریت بانک مرکزی در شرایط کنونی بسیار 
حائز اهمیت اس��ت و باید حال که ن��رخ ارز بر اثر 
سیاست های غیرصحیح قبلی با افزایش مواجه شده 
و مرز مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی را رد کرده 
است، سیاست گذار ارزی شرایط را به گونه ای پیش 
ببرد که حتی اگر دخالتی ه��م در بازار ارز صورت 
می گیرد، نرخ شکنی غیرمنطقی در بازار رخ ندهد و 

فنر ارزی را باز هم فشرده نکند.

در کن��ار این موضوع بان��ک مرکزی باید توجه 
داش��ته باش��د تم��ام اقداماتی ک��ه در ۲ ماه اخیر 
انجام ش��د صرفا مسکنی بر درد و آام قیمت ارز و 
سکه بود و حاا نوبت درمان این بای اقتصادسوز 
رس��یده اس��ت. اگر در یک بازه زمانی کوتاه بانک 
مرکزی نتواند سیاس��ت درس��ت و منطقی برای 
هدایت اژدهای سرکش نقدینگی اتخاذ کند همین 
تزریق های صورت گرفته به عنوان مسکن در کنار 
نقدینگی در چند س��ال اخیر بر اثر سیاس��ت های 
اش��تباه می توان��د بایی بزرگ ت��ر از دار ۱۹ هزار 

تومانی را به ارمغان بیاورد. 
ارز تک رقمی می شود ■

محمد فیضی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسامی با اشاره به سقوط 
نرخ دار در هفته های اخیر، اظهار داش��ت: در این 
موضوع که نرخ دار در حال حاضر زیاد و غیرواقعی 
اس��ت، ش��کی وجود ندارد.  این در حالی است که 
بهای تمام شده و ارزش واقعی ارز نمی تواند ارقامی 
باش��د که این روزها از بازار مخابره می ش��ود. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه 

داد: جو روانی در کش��ور فضایی را ایجاد کرده بود 
که ن��رخ دار روزانه افزایش می یافت، افزایش نرخ 
دار تابع عوامل مختلف است و تنها تابع متغیرهای 
اقتصادی نیست. فیضی با تاکید بر تاثیر متغیرهای 
سیاس��ی بر افزایش نرخ ارز در کشور، بیان داشت: 
هرچقدر بتوانیم بر مس��ائل سیاسی تسلط داشته 
باشیم شرایط اقتصادی و معیشت مردم روند آرامی 
طی خواهد کرد، ب��ا این حال در مجموع به آینده 
اقتصادی کشور خوشبین هستم. عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجل��س تاکید کرد: 
امیدواریم با اش��اره به روند کاهشی نرخ دار، این 

ارز تک رقمی شود.
سیاست بانک مرکزی باید ادامه دار باشد ■

محمد اهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره کاهش نرخ 
ارز در هفته اخیر گفت: طی ماه های گذشته افزایش 
ن��رخ ارز به صورت غیرمنطقی صورت گرفته بود و 
همواره این نکته مدنظر قرار می گرفت که اقتصاد 
ایران ت��اب دار ب��اای ۱0 هزار توم��ان را ندارد؛ 
ضمن اینکه تمام واقعیت های اقتصادی نیز نشان 

می ده��د چنانچه نرخ دار دچار هیجانات کاذب و 
سوداگرایانه نش��ده بود، نرخ آن در پایان سال ۹6، 
باات��ر از ۷ هزار تومان نبود اما با توجه به اتفاقاتی 
که رخ داد و تورمی که ایجاد ش��د، حتی اگر تورم 
را به نرخ دار ۷ هزار تومانی پایان سال هم تعمیم 
داده و با فرمول تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، 
قیمت دار را محاسبه کنیم، قیمت این ارز در کانال 
۹ هزار تومانی می ایستد. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا کاهش فعلی نرخ در بازار ارز منطقی است یا 
خیر، می افزاید:  به نظر من واقعیت های اقتصادی 
در بازار ارز نیز همین روش را نش��ان می دهد و به 
هر حال سیاست های بانک مرکزی احتماا بر این 
پایه است که این نرخ هر چه سریع تر تعدیل شده 
و نرخ نیما و بازار آزاد به هم نزدیک ش��ود که این 
خواسته همه فعاان اقتصادی بوده است. به گفته 
اهوتی، نزدیکی نرخ دار بازار آزاد به سامانه نیما، 
یک سیاست بسیار خوب است و می تواند هیجانات 
نرخ ارز و عدم تعادل در بازار را کنترل کند تا جایی 
که بعد از ماه ها، نرخ را به یک نقطه تعادل برس��اند 
ولی چیزی که باید مورد توجه واقع شود آن است 
که بانک مرکزی بتواند شرایط موجود بازار ارز را که 
به س��مت تعادل در نرخ پیش رفته است، استمرار 
ببخشد و تعادل را حفظ کند، چرا که اگر این تعادل 
حفظ نشود یا سیاست های مقطعی و کوتاه مدت، 
بازار را به س��مت کاهش نرخ ارز پیش ببرد و بانک 
مرکزی نتواند پس از آن ش��رایط را مدیریت کند، 
فنر نرخ ارز ممکن است مجدد فشرده شود که این 

آسیبی بزرگ است.

وطن امروز  شماره 2594 شنبه 10 آذر 1397

یارانه

گزارش »وطن امروز« از علل کاهش قیمت ارز در هفته گذشته

دار به کانال 10 هزار تومان رسید
دار رسمًا از مبادات ایران و عراق حذف شد

نما
حذف دار از مبادات ایران و عراق

یکی از اتفاقات امیدبخش�ی ک�ه در روزهای اخیر افتاد حذف دار از مبادات ای�ران و عراق بود، بر این 
اساس بانک مرکزی عراق در بخشنامه ای که برای تمام بانک های عراقی ارسال شده، تاکید کرد با توجه به 
یادداشت وزارت خارجه عراق و نیز گفته های رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با توقف استفاده از دار 
در مبادات تجاری با عراق، تمام بانک های عامل موظفند از فروش دار به مسافرانی که قصد عزیمت به 

جمهوری اسامی ایران را دارند امتناع کرده و در صورت درخواست، ارزهای دیگری را به آنها بفروشند.

دانش پورش�فیعی: بررسی سیر 
روزانه قیمت نفت خام سبد اوپک 
از ۲۲ نوامب��ر ۲0۱۷ تا ۲6 نوامبر ۲0۱۸ میادی 
نشان می دهد در این مدت بیشترین قیمت ۸۴/0۹ 
دار برای هر بشکه در ۱۴ اکتبر و کمترین قیمت 
5۹/۲۹ دار برای هر بشکه در ۲6 نوامبر ۲0۱۸ )5 
آذر ۹۷( بوده است. به گزارش »وطن امروز«، بنا بر 
ارزیابی های معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی تهران، کاهش شدید 
قیمت نفت در روزهای اخیر را می توان ناش��ی از 
افزایش عرضه نفت خام از سوی برخی کشورها از 
جمله عربستان و همچنین افزایش چاه های نفتی 
آمریکا دانست. براساس اطاعات »بیکر هیوز« در 
۲۲ نوامبر ۲0۱۸ تعداد چاه های نفتی ایاات متحده 
آمریکا ۱56 واحد نس��بت به مدت مش��ابه ۲0۱۷ 
افزایش پیدا کرده است. بررسی سیر ساانه قیمت 
نفت خام سبد اوپک از س��ال ۲0۱0 تا ۲6 نوامبر 
۲0۱۸ میادی نشان می دهد در این دوره ۹ ساله 
قیمت از ۷۷ دار برای هر بش��که ت��ا ۷۱ دار در 
نوسان بوده اس��ت. در این مدت بااترین قیمت، 
۱0۹ دار مرب��وط به س��ال ۲0۱۲ و پایین ترین 
آن ۴۱ دار مربوط به س��ال ۲0۱6 بوده است. در 
همین حال س��یر ماهانه تولید و قیمت نفت خام 
اوپک بیانگر آن اس��ت که س��یر افزایشی تولید و 
قیم��ت نفت اوپک در م��ارس ۲0۱۸ با تولید ۳۱ 
میلیون و ۹00 هزار بشکه در روز با قیمت 6۴ دار 
در هر بش��که آغاز شده است. بر این اساس تولید 
نف��ت اوپک در نوامبر ۲0۱۷ بالغ بر ۳۲ میلیون و 
500 هزار بشکه با قیمت نزدیک به 60 دار در هر 
بشکه بوده که با س��یر نزولی در مارس ۲0۱۸ به 
۳۱ میلیون و ۹00 هزار بشکه با قیمت زیر ۴0 دار 
می رس��د و از این تاریخ با افزایش دوباره تولید در 
اکتب��ر ۲0۱۸ به حدود ۳۲ میلی��ون و ۹00 هزار 

بشکه با قیمت ۷0 دار در هر بشکه می رسد.
مقایسه تولید نفت  ایران، عراق و عربستان ■

از س��وی دیگر مقایسه تولید نفت خام ایران با 
عربس��تان و عراق نشان می دهد تولید نفت ایران 
در دوره زمانی نوامبر ۲0۱۷ تا اکتبر ۲0۱۸ کاهش 
داش��ته و از ۳ میلیون و ۸۲0 هزار بش��که در روز 

در نوامبر ۲0۱۷ به ۳ میلیون 
و ۳00 هزار بش��که در روز در 
اکتبر ۲0۱۸ کاهش پیدا کرده 
اس��ت. در همین حال تولید 
نفت عربستان از ۹ میلیون و 
۹۳0 هزار بش��که در روز در 

نوامب��ر ۲0۱۷ به ۱0 میلیون و 6۳0 هزار بش��که 
در روز در اکتبر ۲0۱۸ افزایش پیدا کرده اس��ت. 
همچنین تولید نفت عراق در این مدت از ۴ میلیون 
و ۴00 ه��زار بش��که در روز در نوامب��ر ۲0۱۷ به 
۴ میلیون و 650 هزار بشکه در روز در اکتبر ۲0۱۸ 
افزایش پیدا کرده اس��ت. طب��ق پیش بینی های 
صندوق بین المللی پول انتظار می رود تولید نفت 
ای��ران در ۲0۱۹ به ۲ میلیون و ۹۳0 هزار بش��که 
در روز برس��د. گفتنی است س��هم ایران از تولید 
نف��ت خام اوپک از ۱۱/۷ درص��د در اکتبر ۲0۱۷ 
به ۱0/0۲ درصد در اکتبر ۲0۱۸ کاهش پیدا کرده 
است. در این میان احمد البنا، سفیر امارات در هند 
گفت: این کشور به همراه عربستان سعودی در کنار 
هند مانده اند و کاهش واردات نفت این کش��ور از 
ایران را تأمین کرده  و به این روند ادامه خواهند داد. 
وی اف��زود: قیمت نفت در بازار جهانی و بر مبنای 
تقاضا تعیین می شود و مطمئن هستم پس از پایان 
مدت ۱۸0 روزه معافیت هند از تحریم های ایران، 
این کشور دلیلی برای نگرانی در تأمین نفت خود 
نخواهد داش��ت. از سوی دیگر واردات نفت ژاپن از 
ای��ران در اکتبر ۲0۱۸ برابر با مهر امس��ال با افت 
۷۱ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به 5۲ 
هزار بشکه در روز رسید. بر اساس آمارهای وزارت 
اقتصاد و تجارت ژاپن، خرید نفت ژاپن از ایران در 
اکتب��ر ۲0۱۸ به ۲۳6 هزار کیل��و لیتر برابر با 5۲ 
هزار بش��که در روز رسید. این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال ۲0۱۷ افت ۷۱ درصدی و نسبت به ماه 
سپتامبر افت 6۷ درصدی داشته است. واردات نفت 
ژاپن از ای��ران در اکتبر ۲0۱۷ میادی ۱۸۱ هزار 

بش��که در روز و در سپتامبر 
۲0۱۸ بال��غ ب��ر ۱5۸ ه��زار 
بشکه در روز  اعام شده بود. 
گفتنی است واردات نفت ژاپن 
از عربستان، کویت و عمان در 
اکتبر ۲0۱۸ به ترتیب بالغ بر 
۸ درص��د، ۲۸ درصد و 65 درصد افزایش داش��ته 
است. سارا وخش��وری، رئیس شرکت بین المللی 
انرژی اینترنشنال )SVB( در واشنگتن مدعی شد 
صادرات نفت ایران در ادامه ۲0۱۸ میادی به رغم 
معافیت هایی که آمریکا به ۸ کشور واردکننده نفت 
ایران داده از ۱/۱ تا ۱/۳ میلیون بشکه در روز باقی 
می ماند. وخش��وری در این باره اف��زود: »می توان 
انتظار افزایش کم صادرات حدود ۱00 هزار تا ۲00 
هزار بش��که نفت در روز را از ماه ژانویه برای ایران 
داش��ت که بیشتر آن مربوط به ژاپن و کره جنوبی 
می شود. تنها عاملی که این روند را تغییر می دهد 
مذاکرات چین و آمریکا بر سر عوارض است و اینکه 
چین تصمیم بگیرد واردات خود را به مقدار معمول 
550 ه��زار تا 650 هزار بش��که در روز برگرداند«. 
وخشوری اضافه کرد به احتمال زیاد هند به واردات 
۲۸0 ه��زار تا ۳00 هزار بش��که در روز نفت ایران 
ادامه می دهد و انتظار می رود ترکیه همچنان ۱00 
تا ۱۲0 هزار و حداکثر ۱50 هزار بشکه در روز نفت 

از ایران وارد کند.

گزارش »وطن امروز« از تحوات تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت

سهم ایران از سبد اوپک 10 درصد شد
نفت

خودرو

موبایل

خانه

سهم اعضای اوپک از تولید نفت خام)درصد(
سهم از تولید در اکتبر 2018سهم از تولید در اکتبر 2017اعضا

30/8132/31عربستان
13/514/14عراق
11/710/02ایران
8/979/6امارات
8/328/51کویت

26/725/4دیگر اعضا

میانگین قیمت نفت برنت، وست تگزاس و دوبی فاتح
میانگین قیمت )دار در هر بشکه(سال
201079
2011104
2012105
2013104
201496
201551
201643
201753
69 )پیش بینی قیمت(2018
69 )پیش بینی قیمت(2019

سیر ساانه قیمت نفت خام سبد اوپک
متوسط قیمت )دار در هر بشکه(سال
201077
2011107
2012109
2013106
201496
201549
201641
201752
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سازمان غذا و دارو اعام کرد
 توزیع متادون

در داروخانه های منتخب

کارشناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت 
کنترل س��ازمان غذا و دارو از برنامه این سازمان 
برای عرضه متادون توسط داروخانه های منتخب 
خب��ر داد. به گزارش »وطن امروز«، علی بیرامی 
ب��ا اعام این خبر گفت: با توجه به اینکه عرضه 
دارو از وظایف ذاتی داروخانه هاست، سازمان غذا 
و دارو براس��اس برنامه ای در نظر دارد متادون به 
صورت یک پکیج در داروخانه های منتخب توزیع 
شود. وی افزود: در حال حاضر متادون مورد نیاز 
کش��ور توسط سازمان غذا و دارو تامین می شود 
و ب��رای توزیع بین مراکز ترک اعتیاد، در اختیار 
دانش��گاه های علوم پزش��کی قرار می گیرد. این 
کارش��ناس اداره داروهای مخ��در و مواد تحت 
کنترل س��ازمان غذا و دارو با بیان اینکه مرحله 
آزمایشی این طرح در دانشگاه علوم پزشکی قم 
در حال اجراس��ت، عنوان کرد: متادون و قرص 
به ص��ورت یک پکیج در نظر گرفته ش��ده و از 
طری��ق 2 داروخانه در اختیار مراکز ترک اعتیاد 
ق��م قرار می گیرد. به گفته وی، این طرح پس از 
اتمام مرحله آزمایش��ی، به صورت سراسری در 
داروخانه ها اجرا می ش��ود و ه��ر 2۰ مرکز ترک 
اعتیاد تحت پوشش یک داروخانه قرار گرفته و 

سهمیه داروی خود را تهیه می کنند.

 برگزاری بیستمین مانور زلزله
 در مدارس

 آژیر »زنگ ایمنی در برابر زلزله« به مدت یک 
دقیقه از طریق بلندگوها در مدارس پخش شد 
و در طول این مدت، دانش آموزان در مکان های 

مناسب پناه گیری کردند.
 ب��ه گزارش فارس، با توجه به اینکه کش��ور 
ایران، کش��وری زلزله خیز اس��ت، آمادگی مردم 
در برابر زلزله بس��یار بااهمیت است. 14 میلیون 
دانش آموز در سراسر کشور تحصیل می کنند که 
ازم اس��ت اطاعات ازم و ضروری درباره زلزله 
را کس��ب کنند، بر این اساس برپایی مانور زلزله 
در مدارس کشور پیش بینی شد. مانور سراسری 
زلزله و ایمنی مدارس هر ساله در مدارس کشور 
برگزار می شود تا دانش آموزان، حضور در شرایط 
بحران��ی زلزله را تجربه ک��رده و به پناه گیری و 
امداد و نجات بپردازند. بر این اساس، آژیر »زنگ 
ایمنی در برابر زلزله« به مدت یک دقیقه از طریق 
بلندگوها در مدارس پخش ش��د و در طول این 
م��دت، دانش آم��وزان در مکان ه��ای مناس��ب 

پناه گیری کردند.

 جلسه شورای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
با حضور شهردار منطقه، مدیران شهری و ائمه 
جماعات منطقه 9 تهران برگزار شد. سیدعلی 
مفاخریان، ش��هردار منطقه 9 تهران با اش��اره 
به میزبانی ش��هرداری این منطقه در برگزاری 
جش��ن پیروزی انقاب اسامی گفت: با توجه 
به چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب 
اس��امی، باید با همکاری تمام ارگان ها نسبت 
ب��ه برگزاری هر چه باش��کوه تر این مراس��م و 
دس��تاوردهای انقاب برای نسل  های آینده با 

تمام وجود تاش کرد.
 دبیر اجرایی پنجمین کنگره سامت نوزادان 
ایران با اش��اره به تأثیر شیر آغوز در پیشگیری 
از عفونت در نوزادان گفت: نوزادانی که از شیر 
مادر تغذیه می کنند نی��ز در مقابل عفونت ها 
مقاوم ترند. نسترن خسروی، عضو هیات علمی 
علوم پزشکی ایران در پنجمین کنگره سامت 
نوزادان ایران در ارتباط با عفونت نوزادان اظهار 
داشت: از  آنجایی که سیس��تم دفاعی نوزادان 
ضعی��ف بوده و جنین در محیط داخل رحم با 
میکروب ها و آنتی ژن ها مواجه نیست زمانی که 
متولد می ش��ود در معرض عفونت های زیادی 

قرار می گیرد.
 در سال حمایت از کاای ایرانی، نمایشگاه آثار 
طراحی گرافی��ک و کارتون با موضوع »کاای 
استاندارد ایرانی می خرم« 5 آذرماه در باغ موزه 
قصر گش��ایش یافت          . کارگاه کشوری طراحی 
گرافیک و کارتون در اردیبهشت ماه سال جاری 
با حضور 7۰ هنرمند در سازمان ملی استاندارد 
ایران برگزار ش��د. در این کارگاه 3 روزه بیش از 
14۰ اثر خلق شد که آثار منتخب آن در گالری 
ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر در معرض دید 

عموم قرار گرفته است.
 آیین افتتاحیه ششمین دوساانه مجسمه  های 
ش��هری جمعه 9  آذرماه در موسسه فرهنگی- 
هنری صبا برگزار شد          . در دوساانه ششم  9۰2    
نفر در فراخوان ش��رکت کردند که از این میان 
28۰ نفر برای بررسی در مرحله بعدی انتخاب 
شدند و در  نهایت 61 نفر به نمایشگاه ششمین 

دوساانه راه یافتند. 

گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا نشان داد
یک هفته آلوده برای پایتخت

روز گذشته کیفیت هوای تهران با شاخص 
134 در شرایط ناسالم قرار گرفت. 

ب��ه گ��زارش »وط��ن ام��روز«، بر اس��اس 
گزارش های ش��رکت کنترل کیفیت هوا، روز 
گذشته هوای تهران با شاخص 134 در شرایط 
»ناس��الم برای گروه های حساس جامعه« قرار 
گرفت. این در حالی است که پنجشنبه گذشته 
نیز ش��اخص هوای تهران روی عدد 11۰ قرار 
گرفت. بدین ترتیب آس��مان پایتخت در پایان 
هفته گذش��ته آلوده و ط��ی 2 روز متوالی در 
شرایط »ناسالم برای گروه های حساس جامعه« 

قرار داشت.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک خبر داد
احتمال ابطال معاینه فنی 

خودروهای تصادفی

دبیر ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی ترافیک 
شهرهای کش��ور از احتمال ابطال معاینه فنی 
معتب��ر پس از وقوع تص��ادف خبر داد و گفت: 
در ح��ال مذاکره با پلیس راهنمایی و رانندگی 
هس��تیم تا بتوانیم بعد از این حوادث، گواهی 

معاینه فنی معتبر را باطل کنیم. 
پوری��ا محمدیان ی��زدی با بی��ان اینکه در 
بررسی عوامل تصادفات به این نتیجه رسیدیم 
نقص خ��ودرو که در معاینه فنی محرز ش��ده 
اس��ت، نقش مهمی در بروز تصادفات دارد، به 
ایسنا اظهار داشت: اگر خودرویی گواهی معاینه 
فن��ی را دریافت کند اما روز بعد بنابر حادثه ای 
با خودروی دیگری تصادف کند؛ به طوری که 
در این تصادف جلوبندی ماشین تغییر شکل 
دهد، به طور قطع آن خودرو دیگر از س��امت 
و ایمنی برخوردار نخواهد بود، زیرا ضربه ای به 
آن وارد شده است و حتی اگر آن خودرو دوباره 
در تعمیرگاه به ش��کل اول خود بازگردد، برای 
اطمینان از س��امت و ایمن��ی دوباره نیازمند 

بررسی است.
 محمدیان ادامه داد: به همین دلیل در حال 
مذاکره با پلیس راهنمایی و رانندگی هس��تیم 
تا بتوانیم پس از این ح��وادث، گواهی معاینه 
فنی معتبر را باطل کنیم. یعنی یا کارش��ناس 
مربوطه سر صحنه تصادف اطاعات خودروها 
را به س��امانه سیمفا ارس��ال کند یا به هنگام 
مراجع��ه رانندگان به واحد خس��ارت بیمه، از 
طریق این سازمان اطاعات مربوطه به سامانه 
 س��یمفا برای باطل ش��دن معاینه فنی ارسال

 شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تأکید کرد
 ضرورت پرداخت سهم دولت 

برای مترو

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از 
لزوم واریز یارانه دولت برای توس��عه اتوبوس و 

مترو در تهران خبر داد. 
افشین حبیب زاده با اش��اره به لزوم کمک 
دولت به توس��عه ناوگان اتوبوس��رانی به ایسنا 
گف��ت: تاکنون دولت یاران��ه اش را برای کمک 
به توس��عه اتوبوس و مترو در س��ال های 95،   
96 و 97 به طور کامل پرداخت نکرده اس��ت. 
وی با بیان اینکه از س��ال 86 تا 94 دولت باید 
برای یارانه  مترو 783۰ میلیارد ریال پرداخت 
می کرده اس��ت، اظهار داشت: اما تاکنون تنها  
37 درصد این مبلغ  از س��وی دولت پرداخت 

شده است. 
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با 
بیان اینکه دولت باید ب��رای یارانه اتوبوس نیز 
در س��ال های  85تا 94 حدود  28هزار و 4۰8 
میلی��ارد ریال پرداخت می کرده اس��ت، گفت: 
شهرداری توانس��ته در این حوزه تنها  1619 

میلیارد ریال دریافت کند. 
حبی��ب زاده با بیان اینک��ه دولت باید برای 
توس��عه مترو در س��ال های 95  و  96 ساانه 
7۰میلیارد تومان پرداخت می کرد اما تاکنون 
محقق نشده است، افزود: ما برای توسعه حمل 
ونق��ل عمومی به یارانه نیاز داریم و اگر نتوانیم 
یارانه را از دولت دریافت کنیم، نمی توانیم پاسخ 

مردم را بدهیم.

نبض جامعه

لیا ش�وقی: »افزای��ش 14 درصدی 
تمایل مردان به انجام عمل زیبایی«، 
»عمل های زیبای��ی در ایران 7 برابر 
بیش��تر از کش��ورهای دیگ��ر انجام 
می ش��ود« و... آمارهای ریز و درشتی 
اس��ت که هر از گاهی در رس��انه ها 
منتش��ر می ش��ود؛ آمارهای��ی که از 
اپیدمی عمل ه��ای جراحی در ایران 

حکایت دارد.
حاا آماری دیگری هم از آن سوی 
ماجرای عمل های زیبایی منتشر شده 
اس��ت؛ آماری که »ایرج  خسرونیا« 
عض��و ش��ورای عالی نظام پزش��کی 
اعام کرده اس��ت. ب��ه گفته وی »بر 
اس��اس آمار موجود روزانه 1۰ تا 15 
مورد ش��کایت از جراحان زیبایی به 
ثبت می رس��د که بیش��ترین موارد 
مربوط به جراحی بینی است«. عضو 

شورای عالی نظام پزشکی گفته است: »بیشترین 
ش��کایت بیماران از جراحان پاس��تیک و زیبایی 
است. بس��یاری از افرادی که برای جراحی زیبایی 
بوی��ژه بینی به پزش��ک مراجعه می کنن��د دچار 
مش��کات روحی و روانی هس��تند و پس از عمل 
تصور می کنند هنوز بینی شان دچار مشکل است 
و شکایت می کنند«. خسرونیا در حالی از آمار باای 
ش��کایات در عمل های زیبایی گفته اس��ت برخی 
پزشکان روش  های خاص خودشان را برای دور زدن 

قانون دارند.
رضایت می دهم! ■

»ممکن اس��ت به بدن شما نسازد«؛ این جمله 
دیالوگ مشترک تعدادی از پزشکان زیبایی قبل و 
پس  از به  وجود آمدن مشکلی برای بیمار است. جز 
این خط و نشان ها که برخی پزشکان برای بیماران 
می کشند، قانون هم در مواقعی جانب پزشکان را 
گرفته اس��ت. بر اس��اس ماده 319 قانون مجازات 
اسامی مصوب 137۰»در صورتی که روند درمان 
یا جراحی بیمار منجر به بروز خساراتی به وی  شود، 
پزشک به طور مطلق ضامن بوده، اعم از اینکه تلف 
یا نقص وارد بر بیمار به واسطه تقصیر پزشک انجام 
شده  باش��د یا تنها ناش��ی از نتیجه ندادن درمان 
باشد«.هرچند قانون مجازات اسامی در سال های 
گذشته دچار اصاحاتی شده است اما برای رهایی 
از این قانون، تعدادی از پزشکان دست به تنظیم 2 

سند به نام های برائت نامه و رضایتنامه زده اند.
با امضای رضایتنامه توس��ط بیمار، پزش��ک از 

مس��ؤولیت کیفری ناش��ی از 
صدمه های وارد ب��ه بیمار در 
طول عمل  جراح��ی در امان 
می ماند. ب��ا امضای برائت نامه، 
مسؤولیت مدنی و موضوع دیه 
ناش��ی از فوت یا نقص وارد بر 
بیمار از عهده پزشک برداشته  
می شود، بنابراین قبل از عمل 
جراحی ع��وارض احتمالی به 
اطاع بیماران می رسد که البته 
اگ��ر به تأیید بیماری نرس��د، 
عملی هم انجام نمی شود. حاا 
فرقی ندارد که این عمل، عمل 

زیبایی است یا یک عمل درمانی. فردی که به امید 
زیباتر ش��دن، گزینه تیغ جراحی را انتخاب کرده 
اس��ت، امضای 2 س��ند قانونی برایش کاری ندارد. 
اوضاع وقتی حاد می شود که شخصی که به خاطر 
اغری دست به عملی مانند ابدوپاستی زده  و در 
یک مطب عمل شده  است به خاطر عوارض ناشی از 
عملش سر از بخش مراقب های ویژه مثل آی سی یو 
در می آورد. در این میان بعضی جراحی های زیبایی 
عواقب خطرناک و جبران ناپذیری مانند مرگ را نیز 

به همراه دارد.
نشانه خودکم بینی ■

دیگر مش��اهده افرادی که بینی ش��ان را عمل 
کرده اند، چندان عجیب نیس��ت. بدون مش��اهده 
روزی 4-3 دختر و پس��ر جوان که چس��ب بینی 

زده اند، روز شب نمی شود! در 
همین باره »محمدرضا ایمانی« 
جامعه ش��ناس با اشاره به آمار 
ب��اای عمل ه��ای زیبایی در 
ایران به خبرنگار »وطن امروز« 
می گوید: شخصی که خودش 
را به دس��ت پزشک می سپارد 
و در خلق��ت خودش دس��ت 
می برد، عوارض و مش��کاتی 
برای��ش پی��ش می آی��د. این 
عوارض و مش��کات به سابقه 
ذهنی که در انسان وجود دارد، 
مرتبط می شود          . بی شک همه 
ما عاقه مندیم که زیبا، جذاب و مورد تأیید جامعه 
باشیم. همه اینها اتفاقات مثبتی است. اما پرسش 
اینجاست که این مورد تأیید بودن را به چه شکلی 

ایجاد می کنیم؟ 
این جامعه شناس پاسخ می دهد: »زمانی که در 
ساختار فیزیکی مان دست  می بریم، این را محتمل 
می دانیم که در هر زمان دیگری هم می توانیم یک 
جراحی دیگر انجام دهی��م، در نتیجه جراحی های 
متمادی اتفاق خواهد افتاد. همه اینها باعث می شود 
ما اعتماد به  نفس مان را از دست دهیم و مشکات 
روحی و روانی برای مان پیش بیاید«. به باور ایمانی          ، 
هر انسانی با قابلیت های فیزیکی و روحی مشخصی 
خلق می ش��ود و هر ک��دام از مخلوقات خداوند هم 

مشخصات و ویژگی های شاخص خود را دارند. 

جامعه ای نازیبا داریم ■
 ایمان��ی معتق��د اس��ت رش��د 
عمل های جراحی در ایران بااست و 
در این زمینه رکوردشکنی داشته      ایم. 
کشور ما در هر زمینه ای رکوردشکنی 
می کن��د و اگر هم بخواهی��م از نظر 
ریشه ای این موضوع را بررسی کنیم، 
دلیل��ش این اس��ت که ما همیش��ه 
می خواهی��م منحصربه فرد و بهترین 
باش��یم. خودبزرگ  بین��ی و ح��س 
برتربینی باعث می ش��ود تعدادی از 
مردم مدام به فکر تغییر دکوراسیون و 
تک بودن باشند و همه اینها تأثیراتی 
منفی بر جامعه خواهد داشت          . یکی 
از تأثیرات ای��ن رفتار، کاهش میزان 
لذت و خوش��نودی در جامعه است. 
یکی از مش��کات مان این است که 
به موضوعات متفاوت آموزشی توجه 
کرده ایم اما به موضوعات تربیتی بی توجه بوده ایم. 
نگاه تربیتی می گوید ش��ما باید روی شاخص های 
شخصیتی افراد یک جامعه کار کنید. این شاخص 
می گوید افراد یک جامعه باید مسؤولیت پذیر، مهربان 
و محترم بوده و احسان و نیکوکاری داشته باشند. ما 
این شاخص ها را فراموش کرده ایم و وزن جامعه را 
به سمت برتر بودن برده ایم. این جامعه شناس با ذکر 
مث��ال می افزاید: »برای مثال می گوییم که فرزندم 
رتبه اول دانش��گاه باش��د. این موضوع در ظاهر و 
تمایل به عمل های جراحی هم به وجود آمده است. 
اینها نظم جامعه را از بین می برد و نتیجه آن یک 
جامعه به هم ریخته و نازیبا می شود. جامعه ای که 

هیچ چیز سر جای خود نیست«.
تغییر تعاریف حرفه ای ■

ایمانی نخس��تین دلیل ظاهربین شدن جامعه 
ایرانی را متوجه خانواده دانس��ت و اظهار داش��ت: 
»این عمل های جراحی که تعدادشان هم افزایش 
داشته اس��ت، بخش زیادی از آن به خانواده، نظام 
آموزشی و نظام پزشکی ارتباط دارد. امروز پزشک 
ما در عمل های زیبایی درآمد باایی پیدا می کند«. 
وی تأکید کرد: »اگر در گذش��ته مس��ؤولیت یک 
پزش��ک این بود که پزشک ش��ود تا جان افراد را 
نج��ات دهد و بر اس��اس رس��الت اجتماعی خود 
عمل کند، امروز متاس��فانه برای برخی پزش��کان 
این تعاریف تغییر کرده است. امروز تعریف پزشکی 
 باشم که کسب درآمد داشته باشد، معنا پیدا کرده

 است!

آوای شهر

بر اس�اس م�اده 319 قان�ون مجازات 
اس�امی مصوب 1370»در صورتی که 
روند درمان ی�ا جراحی بیمار منجر به 
بروز خس�اراتی به وی  شود، پزشک به 
ط�ور مطلق ضامن ب�وده، اعم از اینکه 
تلف یا نق�ص وارد بر بیمار به واس�طه 
تقصیر پزشک انجام شده  باشد یا تنها 
ناش�ی از نتیجه ندادن درمان باش�د«. 
ب�رای رهایی از این قان�ون، تعدادی از 
پزش�کان دس�ت به تنظیم 2 سند به 

نام های برائت نامه و رضایتنامه زده اند
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مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان خبر داد
جلسه شورای عالی جوانان پس از 4 سال!

رئیس کمیته امداد عنوان کرد
اختصاص 2 نوبت سبد کاا به مددجویان

گروه اجتماع�ی: مدیرکل دفتر 
هماهنگ��ی و نظ��ارت ب��ر امور 
جوانان از برگزاری جلسه شورای عالی جوانان خبر 
داد و گفت: مهم ترین دستور جلسه سی وهشتم این 
شورا تغییر دامنه سن جوانی است. امید محدث 

از برگزاری جلس��ه ش��ورای 
عال��ی جوانان خب��ر داد و به 
فارس گفت: این ش��ورا  پس 
از گذش��ت 4 سال با ریاست 
مع��اون اول رئیس جمه��ور 
تشکیل جلس��ه خواهد داد. 

مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان با 
اشاره به اینکه مهم ترین دستور جلسه سی وهشتم 
شورای عالی جوانان تغییر دامنه سن جوانی است،  
 گفت: در حال حاضر س��ن جوان��ی طبق قانون

15 تا 29 سال عنوان می شود اما معاونت جوانان 
خواستار تغییر این دامنه س��نی شده است. وی 
افزود: با توجه به افزایش س��ن ازدواج و تاخیر در 
روند جامعه پذیری و کسب شغل دائمی، پیشنهاد 
کردیم این دامنه سنی به 18 تا 35 سال افزایش 
یابد. محدث گفت: همچنین 
در این جلسه از 3 استانداری 
که در حوزه جوانان فعالیت 
چشمگیری داش��ته و حائز 
رتبه ش��ده اند تقدیر به عمل 
خواه��د آمد. گفتنی اس��ت 
ش��ورای عالی جوانان از جمله نهادهایی است که 
زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود و وظیفه اش، 
 برنامه ری��زی و رس��یدگی به امور جوان��ان ایران

 است.

گروه اجتماعی: رئیس کمیته امداد 
در سفر به استان خراسان جنوبی 
که به منظور سرکشی از مددجویان کمیته امداد و 
بررسی وضعیت خدمات رسانی به خانواده های تحت 
پوش��ش انجام ش��د، از اختصاص 2 نوبت سبد کاا 

به مددجوی��ان کمیته امداد و 
بهزیس��تی تا پایان سال خبر 
داد. به گزارش ف��ارس، پرویز 
فت��اح در ای��ن دیدار ب��ا بیان 
اینکه س��ال گذشته بر اساس 
برنامه ریزهای انجام شده آمار 

جامع��ه مددجوی��ان تحت حمای��ت کاهش یافت، 
افزود: متاسفانه به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی در 
جامعه و بروز مش��کات متعدد در ماه های گذشته 
برای خانواده های نیازمند، محدودیت ورود به چرخه 

حمایتی امداد برداشته شد و 6۰۰ هزار خانواده جدید 
تحت پوشش این نهاد قرار گرفتند. فتاح از پیشنهاد 
کمیته امداد برای ارائه 2 بسته حمایتی به مددجویان 
این نهاد تا پایان س��ال خبر داد و گفت: با توجه به 
شرایط نامساعد اقتصادی و تورم باا که باعث فشار 
مضاعف بر اقشار محروم جامعه 
شده اس��ت، از رئیس جمهور 
خواس��تیم ت��ا پایان س��ال 2 
نوبت بس��ته حمایتی کاایی 
برای مددجویان کمیته امداد و 
بهزیستی و یک بسته حمایتی 
برای سایر اقشار نیازمند که تحت پوشش نهادهای 
حمایتی نیس��تند در نظر گرفته شود که با موافقت 
رئیس جمهور این بس��ته های حمایتی تا پایان سال 

به صورت سبد کاا به اقشار مشمول ارائه می شود.

رفاهجمعیت

گزارش »وطن امروز« از گرایش به عمل  های جدید و واکاوی دایل آن از نگاه کارشناسان

تیغ زیبایی از دماغ به شکم رسید!
بر اساس اعام مراجع رسمی، عمل های زیبایی بااترین رتبه شکایت از پزشکان را دارد

گروه اجتماع�ی: مدیرعامل بنیاد 
برکت گفت: بنی��اد برکت تاکنون 
هزار و 11۰ مدرسه با بیش از 6 هزار کاس درس را 
برای دانش آموزان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 

احداث کرده و به  بهره برداری رسانده است.
به گ��زارش فارس، در مراس��می ک��ه با حضور 
محم��د بطحایی وزیر آموزش وپ��رورش، محمدرضا 
حافظی رئیس جامعه  خیران مدرسه س��از کشور و 
مهراه رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور برگزار شد، از بنیاد برکت به 
نیابت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به دلیل 
فعالیت مستمر و گسترده  این بنیاد در مدرسه سازی 
تقدیر به  عمل آمد. مدیرعامل بنیاد برکت در حاشیه  
این مراس��م از بهره برداری از یکهزار و 11۰ مدرسه  

برکت با بیش از 6 هزار کاس 
داد.  خب��ر  کش��ور  در  درس 
س��عید جعفری تصریح کرد: 
با توجه ب��ه دغدغه های رهبر 
انقاب در زمینه  مدرسه سازی 
و توس��عه  فضاهای آموزش��ی 

و دل نگرانی ایش��ان بابت تعلیم و تربیت کودکان و 
ارتقای عدالت آموزشی در روستاها و مناطق محروم 
کش��ور، می کوشیم فضای آموزش��ی ایمن، مجهز و 
شایسته  دانش آموزان ایرانی را فراهم کنیم. وی تأکید 

کرد: بنیاد برکت در راس��تای 
تحقق ای��ن مهم، تاکنون هزار 
و 11۰ مدرس��ه با بی��ش از 6 
ب��رای  را  ه��زار کاس درس 
دانش آموزان مناطق محروم و 
کمتر توسعه یافته احداث کرده 
و به  بهره برداری رس��انده است. همچنین هم اکنون 
نی��ز 5۰۰ مدرس��ه با 3 ه��زار کاس درس در حال 
ساخت اس��ت که این روند تا احداث 2 هزار مدرسه  
برکت ادامه می یابد، این نهضت با جدیت همچنان 

ادامه خواهد یافت. به گفته  مدیرعامل بنیاد برکت، 
این بنیاد تاکنون در فرآیند مدرسه س��ازی بالغ بر 9 
هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری انجام داده است. 
جعفری خاطرنشان کرد: بنیاد برکت بتاز گی توسعه  
مش��ارکت های مردمی را در برنامه  خود قرار داده تا 
کس��انی را که تمایل به مش��ارکت در فعالیت های 
عام المنفعه  این بنیاد دارند، همراهی کند. در همین 
راس��تا و در حوزه  مدرسه س��ازی، نخستین مدرسه  
مشارکتی با مشارکت یکی از خیران آماده  بهره برداری 
شده است. گفتنی است، بنیاد برکت تاکنون یکهزار و 
11۰ مدرسه  برکت را در 31 استان کشور، با پوشش 
2 هزار و 55۰ روس��تا، احداث کرده و به بهره برداری 
رس��انده و در حال حاضر برنامه  ساخت هزار مدرسه  

دوم برکت را در دست اجرا دارد.

مدیرعامل بنیاد برکت مطرح کردنیمکت
بهره برداری از هزار و 110 مدرسه در مناطق محروم

گ�روه اجتماعی: عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس بر این باور است 
که برای تسهیل ازدواج جوانان کارهایی انجام شده 
اما کافی نیس��ت، جوانان نه تنها برای خرید خانه، 
بلکه برای ودیعه مس��کن نیز با مش��کاتی مواجه 

هستند که باید حل شود. 
زهرا س��اعی درباره تسهیل ازدواج جوانان به خانه 
ملت گفت: کمیس��یون اجتماعی مجلس بارها برای 
تسهیل ازدواج جوانان جلساتی برگزار کرده و مکاتباتی 

با وزارت ورزش و جوانان انجام ش��ده است و خواسته 
بودی��م گزارش   هایی را در این ب��اره ارائه دهند که در 
یکی، دو سال گذشته چه کارهایی در این زمینه انجام 
ش��ده است و آمار ازدواج را تا چه اندازه افزایش و آمار 
طاق را کاهش داده ایم. نماینده مردم تبریز، آذرشهر 

و اس��کو در مجلس با بیان اینکه برای تسهیل ازدواج 
جوانان کارهایی انجام ش��ده اما کافی نیس��ت، افزود: 
برای رواج ازدواج بین جوانان باید زیرساخت ها فراهم 
شود، قیمت مسکن گران شده است و حتی بسیاری 
از جوانان نه تنها ب��رای خرید خانه، بلکه برای ودیعه 

مسکن نیز با مشکاتی مواجه هستند. عضو فراکسیون 
جوانان مجلس تصریح کرد: بحث اشتغال جوانان نیز 
بحث مهمی اس��ت که باید حل شود. ساعی با انتقاد 
از اینکه تاخیر در ازدواج درحال تبدیل ش��دن به یک 
فرهنگ اس��ت، گفت: یک بخش اندکی از جامعه هم 
شاید ش��رایط برای ازدواج داش��ته باشند اما قائل به 
این هس��تند که ازدواج را باید در س��ن بااتری انجام 
دهند که باید روی این افراد کار فرهنگی انجام ش��ود 

و متولیان فرهنگی چاره ای در این زمینه بیندیشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:بهارستان
تأخیر در ازدواج در حال فرهنگ شدن است

کوتاه و گویا
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گروه سیاسی: حسن روحانی، رئیس جمهور هفته 
گذشته در اظهاراتی کم س��ابقه به تندی به رژیم 
صهیونیس��تی و آمریکا تاخت و اس��رائیل را رژیم 

جعلی و غده سرطانی نامید.
ب��ه گزارش »وطن امروز«، روحانی روز ش��نبه 
گذش��ته 3 آذرماه، در بخش��ی از س��خنانش در 
کنفرانس بین المللی وحدت اسامی، یکی از آثار 
ش��وم پس از جنگ دوم جهانی را تش��کیل غده 
س��رطانی در منطقه خاورمیانه دانس��ت و گفت: 
تش��کیل این غده س��رطانی بر این مبن��ا بود که 
غرب مدعی ب��ود به ملت ها و حتی به دولت هایی 
که بس��یاری از آنها دست نشانده ش��ان بود اعتماد 
ندارد و باید قدرت دست نشانده خود را در منطقه 
مستقر کند که صددرصد گوش به فرمانش باشد 
و مناف��ع غ��رب را در منطقه حس��اس خاورمیانه 
تضمین کند. وی خاطرنش��ان ک��رد: چطور یک 
رژیم جعلی به نام اسرائیل در منطقه تشکیل شد و 
چطور ملت بزرگ و تاریخی فلسطین از خانه های 
خود رانده و آواره ش��دند و سالیان دراز مورد قتل 
و غارت صهیونیس��ت ها در منطق��ه قرار گرفتند؟ 
مشکل کجاست؟ روحانی تأکید کرد: اگر آمریکا به 
برخی کشورهای منطقه راست می گوید و اعتماد 
دارد، چرا می گوید حفظ رژیم فان کشور را برای 
امنیت رژیم صهیونیس��تی ازم دارد؟ این سخن 
بدان معناس��ت که همه چی��ز در منطقه در گرو 
یک مس��أله می چرخد و آن حفظ صهیونیست ها 
و ق��درت ظالمانه آنها در منطقه اس��ت و در این 
راس��تا هر کاری هم بکنند آزاد هس��تند، چرا که 
قبل از تش��کیل رژی��م مجعولی به نام اس��رائیل، 
آمری��کا و انگلیس ابتدائاً برای خود حق وتو ایجاد 
کرده اند. وی همچنین خطاب به سران کشورهای 
اسامی گفته بود: امروز راهی جز اتحاد و یگانگی 
وجود ندارد و بی تردید اگر متحد ش��وید در برابر 
صهیونیس��ت ها و آمریکایی ها به پیروزی خواهید 

رسید.
اظهارات روحانی که منطبق بر مبانی انقاب و 
سیاست های جمهوری اسامی است، همانطور که 
پیش بینی می شد خیلی سریع واکنش های حامیان 
رژیم صهیونیستی را برانگیخت. در این راستا وزیر 
خارجه آمریکا اواسط هفته گذشته در بیانیه ای که 

وزارت خارجه این کشور منتشر کرد، در واکنش به 
اظهارات روحانی نوشت: »روحانی رئیس جمهوری 
ایران بار دیگر خواس��تار نابودی اس��رائیل ش��ده 
است. او از اسرائیل به عنوان غده سرطانی و رژیم 
جعلی یاد کرد. چنین اظهاراتی ش��عله های تنش 
را در منطقه تشدید می کند«. مایک پمپئو افزود: 
»روحانی در یک کنفرانس بین المللی درباره وحدت 
اسامی، مسلمانان را در سراسر جهان تشویق کرد 
تا علیه ایاات متحده، متحد ش��وند. این یک گام 
خطرناک و غیرمس��ؤوانه است که انزوای ایران را 
عمیق تر می کند!« سخنگوی اتحادیه اروپایی نیز 
به س��خنان »حسن روحانی«، رئیس جمهور ایران 
درباره رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و از این 
رژیم حمایت کرد. سخنگوی اتحادیه اروپایی طی 
بیانیه ای، سخنان روحانی ضد رژیم صهیونیستی را 
»غیرقابل قبول« خواند و بر تعهد اتحادیه اروپایی 
نس��بت به این رژیم تاکید کرد. صدراعظم اتریش 
نیز در توئیتر خود به این اظهارات واکنش نش��ان 
داد و نوش��ت: »من اظه��ارات اخیر رئیس جمهور 
روحانی علیه اسرائیل را به شدیدترین نحو محکوم 
می کنم. تردید درباره حق موجودیت اس��رائیل یا 
درخواس��ت برای نابودی اس��رائیل قطعا غیرقابل 

قبول است«!
عاوه بر اینها، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
در واکنشی خش��مگینانه به اظهارات روحانی که 
اسرائیل را »غده سرطانی« خاورمیانه خوانده بود، 
از جامعه بین الملل خواس��ت ای��ران را در معرض 

تحریم های بیشتری قرار دهد.
بنیامین نتانیاهو گفت: »اسرائیل خوب می داند 
چگون��ه از خود در براب��ر رژیم ای��ران دفاع کند. 
فراخوان روحانی برای نابودی اسرائیل بار دیگر به 
کشورهای جهان نشان داد باید رژیمی را که تهدید 
جهانیان است، در معرض تحریم های بیشتری قرار 

دهند«.
انتخابات یادتان هست؟ ■

اظهارات حسن روحانی در کنفرانس بین المللی 
وحدت اسامی که رژیم صهیونیستی را مجعول و 
غده س��رطانی نامیده و خواستار اتحاد کشورهای 
اس��امی در مقابل آن شده بود، در شرایطی بیان 
ش��د که او سال گذشته در جریان دومین مناظره 

تلویزیونی نامزدهای دوازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در ی��ک اظهارنظ��ر قابل تأمل 
و غیرقابل انتظار، س��پاه را متهم به کارشکنی در 
مذاکرات هس��ته ای کرد و گفت: »برخی آمدند و 
تصویری از ش��هرهای زیرزمینی نش��ان دادند که 
برج��ام را بر هم بزنند، روی موش��ک ش��عارهایی 

نوشتند تا برجام را بر هم بزنند!«
اشاره روحانی به شلیک یک موشک بالستیک 
بود ک��ه به زب��ان عبری س��خن ام��ام راحل در 
خصوص نابودی اس��رائیل روی آن نوش��ته شده 
بود و دیگری هم رونمایی از 2 ش��هر موشکی در 
اعماق چندصدمتری زمین بود که موجب شگفتی 
و آشفتگی مقامات غربی و آمریکایی شد و خشم 
و عصبانیت رژیم صهیونیس��تی و نخست وزیر آن 
را به همراه داش��ت. نکته جال��ب توجه اینکه در 
آن مقطع رس��انه های غربی و اس��رائیلی برخاف 
هفته گذش��ته از مواضع غیرمسؤوانه روحانی به 
وج��د آمده و از این »خودزن��ی« رئیس جمهور و 
انتقاد بی س��ابقه از توان دفاعی کش��ور، استقبال 
آشکاری نش��ان دادند! س��خنان روحانی در این 
زمینه حتی ب��ه تیتر روزنامه های صهیونیس��تی 
تبدی��ل ش��د. »جروزالم پس��ت« در ای��ن رابطه 
نوش��ت: »در جریان مناظره، روحان��ی بدون نام 
بردن، تندروه��ا را متهم کرد که برای ضربه زدن 
ب��ه برجام تاش می کنند و به آزمایش موش��کی 

س��ال 2۰۱۶  س��پاه پاسداران اش��اره کرد که در 
آن جمل��ه »اس��رائیل باید محو ش��ود« به عبری 
روی موشک های آزمایش ش��ده نوشته شده بود. 
پایگاه خبری اس��رائیلی »آروتز ِشوا« نیز نوشت: 
»روحانی به پیام های ضداس��رائیلی حمله کرد«. 
روزنامه »تایمز آو ایزرائیل« نیز اظهارات روحانی 
درب��اره موش��ک را اینگونه بازت��اب داد: »در یک 
انتقاد نادر از س��پاه پاسداران، روحانی تصمیم به 
نوشتن پیام های ضداس��رائیلی روی موشک های 
بالس��تیک را زیر سوال برد«. اظهارات روحانی در 
خصوص جمات نوش��ته شده روی موشک ها در 
س��ال گذشته از سوی رس��انه های سعودی چون 
العربیه و الشرق ااوسط نیز با استقبال مواجه شد.

همه جا پای برجام در میان است! ■
مقایس��ه 2 موضع گیری متف��اوت روحانی در 
س��ال های 9۶ و 97 این س��وال را ایجاد می کند 
که تف��اوت میان درج ش��عار »اس��رائیل باید از 
صحن��ه روزگار محو ش��ود« روی موش��ک های 
س��پاه با »جعل��ی و غده س��رطانی نامیدن رژیم 
صهیونیستی« توس��ط رئیس جمهور چیست که 
روحانی به فاصله یک س��ال، اول��ی را محکوم و 
دومی را س��ال بعد با صدای رسا اعام می کند؟! 
ضمن اینک��ه نیاز به توضیح نیس��ت که اهمیت 
اظه��ارات رئیس جمه��ور که در می��ان دولت ها 
و رس��انه های خارج��ی به عنوان موضع رس��می 

نظام تلقی می ش��ود اساس��ا قابل قی��اس با یک 
اقدام سپاه نیس��ت. به نظر می رسد پاسخ را باید 
در همان اظه��ارات روحانی در مناظره انتخاباتی 
سال گذش��ته یافت: برجام! دولت های یازدهم و 
دوازهم به اذعان خودش��ان تم��ام تخم مرغ های 
خود را در سبد اعتماد به آمریکا گذاشته و حتی 
حل مش��کل آب خوردن م��ردم را هم به برجام 
گره زدند. طبیعی اس��ت در س��ایه این رویکرد، 
تمام اقدام��ات و حتی مواض��ع و اظهارنظرهای 
رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی نیز تابعی از 
همین رویکرد خواهد بود. در نتیجه درج ش��عار 
ضد اس��رائیلی روی موشک های سپاه، مخرب)!( 
خوانده می ش��ود، چون از نگاه دولتی ها به برجام 
آس��یب زده است و دیگر روز همان شعار و نظیر 
آن با ص��دای بلند توس��ط رئیس جمهور مطرح 
می شود، چون روحانی بیشتر از دیگران به شماره 
افتادن نفس های برجام را می ش��نود. به عبارتی 
حاا که برجام به احتضار افتاده، ش��اید حس��ن 
روحان��ی اعم��ال معذوریت ه��ا و محذوریت های 
برجام��ی را ضروری نمی داند و برهمین اس��اس 
می تواند ب��دون در نظر گرفتن مواضع گذش��ته 
خود، علیه اس��رائیل مواض��ع انقابی اتخاذ کند. 
ای��ن رویکرد دولت روحانی گویا این روزها درباره 
برجام اروپایی نیز موضوعیت دارد، چه؛ شاهدیم 
 SPV دول��ت نه به خلف وعده اروپایی ها در ارائه
بع��د از چند ماه مذاکره اعتراض عملی می کند و 
نه به حمات سریالی به سفارتخانه های ایران در 
پایتخت های اروپایی که اتفاقا در س��ایه سکوت و 
تماش��ای پلیس این کش��ورها رخ داده است. در 
این فض��ا دولت حتی به بازداش��ت غیرقانونی و 
چندماهه دیپلم��ات دارای مصونیت دیپلماتیک 
خ��ود در آلمان نیز اعتراض قابل توجهی نش��ان 
نمی دهد، چون ممکن است مذاکرات برجامی با 
اروپ��ا به مخاطره بیفتد! با این حال دور از انتظار 
نیس��ت در آینده نزدیک و پس از آش��کار شدن 
ناتوانی اروپا و اتمام بازی برجام اروپایی، روحانی 
محافظه کاری ه��ای برجامی خ��ود را تمام کرده 
و این بار درباره دش��منی های مک��رر اروپا بویژه 
ماج��رای دیپلمات ها و س��فارتخانه های ایران در 

اروپا، مواضع انقابی بگیرد!

گزارش »وطن امروز« از تناقض روحانی در انتقاد از اقدام ضداسرائیلی سپاه  در سال 96 و بیان اظهارات قاطع علیه رژیم صهیونیستی در سال 97

اصاح غلط انتخاباتی
استقبال رسانه های صهیونیستی و سعودی 

از اظهارات روحانی در سال 96
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محمدرض�ا کردلو: از ابتدای س��ال 1943 ارتش آلمان 
بی آنکه توان پیشین در پیش��روی در روسیه را داشته 
باش��د، با شکس��ت های قابل توجهی روبه رو می شود. 
اس��تالین که روز به روز نس��بت به پی��روزی امیدوارتر 
ش��ده است، پیش��نهاد نشس��تی در تهران برای حل و 
فصل مناقش��ات و اش��تراک تاش ها برای پایان دادن 
جن��گ را می ده��د. پیش��نهاد ژوزف اس��تالین درباره 
ضرورت برگزاری کنفرانس تهران به سرعت با موافقت 
روزولت و چرچیل مواجه می شود. نخست وزیر بریتانیا 
و رئیس جمهور آمریکا که در چنین روزهایی در نوامبر 
1943 در قاه��ره حض��ور یافته و دی��داری محرمانه با 
»شیانك کای چك« رئیس جمهوری وقت چین صورت 
داده بودن��د، هتل »منیاهاوس« قاه��ره را که در کنار 
اهرام مص��ر قرار دارد به مقصد ته��ران ترک می کنند 
و با کشتی عازم ایران می ش��وند. متفقین دولت ایران 
را در جری��ان ای��ن مذاک��رات ق��رار نمی دهن��د. علی 
س��هیلی تنها کسی اس��ت که در روز ورود متفقین در 
جریان قرار می گیرد. 25 نوامب��ر1943/ 3 آذر 1322 
اس��تالین به ته��ران می آی��د. روز بعد نی��ز چرچیل و 
روزولت ب��ه تهران می آیند و به خاطر دوری س��فارت 
آمریکا از سفارتخانه های ش��وروی و انگلیس، جلسات 
در محل سفارت شوروی تش��کیل می شود. در جریان 
حضور س��ران متفقین در تهران، تنها اس��تالین است 
که به دیدار ش��اه می رود. در جزئیات دیدار اس��تالین 
ب��ا محمدرضا پهلوی، از قول محمد س��اعد، وزیر وقت 
امور خارجه آمده اس��ت: »با اتومبیل ب��ه دربار رفته و 
به کاخ مرمر هدایت ش��دم. معلوم ش��د ژنرال استالین 
ب��ه اتفاق مولوتف، وزیر خارجه و ماکس��یموف، کاردار 
سفارت شوروی بدون اطاع قبلی به وسیله یك دسته 
اسکورت مسلح روسی! برای دیدار اعلیحضرت وارد کاخ 
شده اند. استالین در وسط و اعلیحضرت در طرف راست 
و من در طرف چپ قرار داشتم و مولوتف با ماکسیموف 
روب��ه روی ما نشس��ته بودند«. در خاطرات فردوس��ت 
درباره این اسکورت روسی آمده است: »سفارت شوروی 
تاکید کرده بود که هنگام ورود اس��تالین به کاخ مرمر، 
گارد شاه باید برچیده شود و گارد ویژه استالین مستقر 

شود. شاه نیز این درخواست را پذیرفت«. 
س��اعد در گفت وگوی��ی ک��ه در س��ال 37 درباره 
کنفران��س تهران صورت داده، تاکید می کند: »ماقات 

اس��تالین با شاهنشاه ایران حس��ن اثر زیادی داشت و 
عدم ماق��ات ای��دن و چرچیل و همچنی��ن نماینده 
مخصوص آمریکا با س��هیلی و من، م��ا را به طور کلی 
گله من��د کرد و مخصوصاً در ضیافت ش��ب قبل که از 
طرف دولت انگلستان در سفارت شوروی برپا شده بود 
و در آن ضیاف��ت که تمام همراهان س��ران دول بزرگ 
حضور داش��تند و مراسم تقدیم شمشیر استالینگراد از 
طرف پادش��اه انگلستان به ملت ش��وروی انجام شد از 

مقامات دولت ایران دعوت نکرده بودند!«
محرمانه بودن دیدارهای سران متفقین، بی اطاعی 
ایرانی ها و در واقع بی محلی روزولت و چرچیل به شأن 
و ش��خصیت حکومت ای��ران، نگرانی ها درباره مس��اله 
تمامیت ارضی ایران در دوران پس از جنگ را بیش��تر 
کرده بود. به همین منظور سهیلی، نخست وزیر و ساعد 
وزیر وقت خارج��ه گفت وگوهایی را با مولوتف و ایدن، 
وزیران خارجه ش��وروی و انگلس��تان و ژنرال پاتریك 
هرلی مش��اور مخصوص روزولت ترتیب داده و در نهم 
آذر یادداش��تی درباره تاش هایی که در دوره جنگ و 
به نفع متفقین از س��وی ایران، ص��ورت گرفته)اعم از 
در اختی��ار قرار دادن راه آهن، نفت و غذا( به س��ران 3 

کشور دادند. 
در بخش��ی از این یادداشت آمده است: »با امتحانی 
که ایران در این مدت از همکاری صمیمانه و تش��ریك 
مس��اعی خالصانه خود در تمام شؤون و مراحل نشان 
داده و ب��رای تامین پیروزی متفقی��ن مافوق قدرت و 
توانایی خود و با تحمل مش��کات اقتصادی بی ش��مار 
بذل مساعی نموده و با اعان جنگ به آلمان اعتماد و 
اطمینان کامل متفقین را جلب نموده، انتظار دارد که 
متفقین در تحویل رشته های حیاتی امور مملکتی که 
فعا در دست آنهاست و واگذاری امنیت کشور به قوای 
نظامی و انتظامی خود ایران و تامین جمیع وسایل این 
کار اهتمام خ��اص معمول دارند تا بدین نحو اعتماد و 

اطمینان موجوده صورت عمل به خود گیرد«.
اعامی��ه ته��ران، کم��ی از ای��ن یادداش��ت متاثر 
می شود. این اعامیه که در روز پایانی کنفرانس تهران 
)اول دس��امبر 1943( ب��ه امضای روزول��ت، چرچیل 
و اس��تالین می رس��د، با اذع��ان به در اختی��ار گرفتن 
منابع بی ش��مار ایران��ی در خدمت جن��گ )در حالی 
ک��ه ایران بی طرف��ی خود را اعام کرده اس��ت( تاکید 

می کند: دولت های کش��ورهای متحد آمریکا، شوروی 
و انگلس��تان کمك هایی را که ای��ران در تعقیب جنگ 
علیه دشمن مش��ترک و مخصوصا در قسمت تسهیل 
وس��ایل حمل ونقل مهمات از ممال��ك ماورای بحار به 
اتحاد جماهیر ش��وروی به عم��ل آورده تصدیق دارند. 
3 دولت نامبرده تصدیق دارند که این جنگ مشکات 
اقتصادی خاصی ب��رای ایران فراه��م آورده و موافقت 
دارن��د که ب��ا در نظر گرفتن احتیاجات س��نگینی که 
عملی��ات جنگی جهانی بر آنها تحمیل می کند و کمی 
وسایل حمل ونقل در دنیا و همچنین کمی مواد خام و 

س��ایر حوایج کش��وری، کمك های اقتصادی خود را تا 
حد امکان به دولت ایران ادامه بدهند«. در این اعامیه 
همچنین بر حفظ استقال و حاکمیت و تمامیت ارضی 

ایران طبق اصول منشور آتانتیك تاکید می شود. 
تجزیه آلمان بعد از جنگ یکی دیگر از پیشنهادات 
کنفران��س تهران اس��ت که توس��ط روزول��ت مطرح 
می ش��ود. همچنین بر اس��اس اس��ناد محرمانه ای که 
س��ال ها بعد از بایگانی خارج می شود، استالین در این 
کنفرانس موضوع منابع نفتی ایران و کشورهای ساحلی 
خلیج فارس را نیز مطرح کرده و خواستار توافقی درباره 

تقس��یم این منابع در آینده می ش��ود ک��ه با مخالفت 
چرچیل مواجه می ش��ود. طبیعی است که چرچیل از 
اهمیت منابع نفتی و منافع شرکت نفت ایران و انگلیس 
که در سال های بعد نقش مهمی ایفا خواهد کرد باخبر 
اس��ت. او بعدها در خاطرات خود پیرامون اهمیت نفت 
ای��ران در مقطع جنگ می نویس��د: در تاریخ 22 ژوئیه 
وزی��ر خارجه )س��رآنتوني ایدن( نظر خ��ود را در این 
باره به ش��رح زیر براي من فرس��تاد: امروز صبح درباره 
فشار به ایران من مطالعات بیشتري پیدا کردم. هر چه 
بیشتر راجع به امکان اجراي این مسأله مطالعه مي کنم 
آشکار تر مي گردد که همه چیز مربوط به توانایي ما در 
تمرکز دادن قواي کافي در عراق اس��ت تا بدان وسیله 
قادر به حفظ معادن نفت ایران باشیم. بسیار خطرناک 
به نظر مي رسد قبل از اینکه از لحاظ نظامي ما توانایي 
چنین کاري را داشته باش��یم حتي به فشار اقتصادي 
هم مبادرت نماییم، زیرا شاه کامًا متوجه ارزش معادن 
نفت براي ما هست و اگر ماحظه کند که ستیزي با ما 
در بین هست محتمل اس��ت که قدم اول را او بردارد، 
گزارش هایي که ظاهراً مورد اعتماد باشد، به ما رسیده 
ک��ه ایرانیان در مرزهاي روس��یه و ع��راق و در ناحیه 
معادن نفت تمرکز نیرو داده اند. امیدوارم بأسرع اوقات 
مس��اعي ازمه به کار برده ش��ود که قواي ما در عراق 
تقوی��ت یابد. اگر ما بتوانیم چنین کاري را قبل از آنکه 
روس ها در جنوب دچار شکس��ت سختي شوند انجام 
دهیم امید آن هس��ت که بتوانی��م اراده خود را بدون 
اعمال قوه به ایرانیان تحمیل نماییم. ولي نباید اقدامات 
دیپلماسي ما از تجمع نیروي نظامي ما سبقت گیرد و 
اا نتیجه آن بسي وخیم خواهد بود. عامل دیگري هم 
در کار اس��ت که لزوم افزایش نی��رو را در عراق ایجاب 
مي نماید. اگر روسیه دچار شکست شود ما باید حاضر 
باش��یم که معادن نفت ایران را خودمان اشغال نماییم، 
زیرا در چنین صورتي فش��ار آلمان ها به ایرانیان براي 
اخ��راج ما قابل تحمل نخواهد بود.« )از کتاب خاطرات 
جنگ سر وینستون چرچیل- جلد سوم صفحه 423(

یکی از نکات قابل تامل درباره کنفرانس تهران این 
بود که به رغم پایبندی سران متفقین به قول و قرارهای 
خود درباره سایر مناطق درگیر جنگ، چندان پایبندی 
به تعهدات امضا شده راجع به ایران اتفاق نیفتاد. در واقع 
دولت وقت ایران توان نقد کردن حداقل خواسته هایی 

را ک��ه در کنفرانس تهران مطرح ش��ده بود، نداش��ت. 
پافش��اری انگلیس و ش��وروی بر کسب امتیازات نفتی 
از دول��ت ایران و بویژه اق��دام روس ها در منوط کردن 
خروج نیرو های شان از ایران به اخذ امتیاز نفتی دریای 
خزر، نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران 
بود. عاوه بر این، حتی در زمان امضای اعامیه تهران 
توس��ط اس��تالین، متفقین حتی در روستاهای کشور 
حضور داشتند و شهرهای شمالی ایران در اشغال ارتش 
سرخ بود. قابل تامل تر آنکه وقتی اعتبارنامه سیدجعفر 
پیش��ه وری، نماینده حزب توده در نخس��تین روزهای 
کار مجل��س چهاردهم رد ش��د، وی و قاضی محمد به 
عنوان رهبران 2 حزب دموکرات آذربایجان و کردستان 
با کمك نظامی روس ها در 2 اس��تان یاد ش��ده، اعام 
خود مختاری کردند. عدم پایبندی به اعامیه تهران از 
سوی آمریکا و انگلیس نیز به دلیل ناتوانی و بی کفایتی 
حکومت پهلوی، دردآور اس��ت. 3 م��اه پس از امضای 
بیانیه تهران در اس��فندماه 1322 دو هیات انگلیسی و 
آمریکایی از جانب شرکت های نفتی شوکونی- واکیوم 
و سینکلر آمریکایی و شرکت رویال داچ شل انگلیسی- 
هلندی به تهران آمدند و هر دو تقاضای امتیاز نفت در 
نواحی جنوب ش��رقی ایران را کردند. مذاکرات و حتی 
حضور نمایندگان مزبور در تهران محرمانه نگاه داشته 
شده بود و جز چند نفر از مقامات بلندپایه دولت کسی 
از مذاکرات ساعد، نخست وزیر با آنان اطاعی نداشت. 
خروج انگلیس��ی ها و نیروهای شان از شهرهای جنوبی 
ای��ران منوط به حض��ور چهره هایی چون س��ید ضیاء 
طباطبایی، عامل کودتای 1299، در انتخابات مجلس 
ش��ده بود. این انتخابات که با تقلب گسترده و دخالت 
دربار همراه شده بود، چهره های هوادار انگلستان چون 
طباطبایی را وارد مجلس کرد. انتخابات دوره چهاردهم 

همزمان با حکومت نظامی انجام شد. 
محمد مصدق که نماینده اول تهران بود، از س��وی 
ش��اه با پیشنهاد نخس��ت وزیری روبه رو شد ولی آن را 
مش��روط به اصاح نظام انتخاباتی کرد که توسط شاه 
پذیرفته نش��د. مصدق با اعتبارنامه سیدضیاء مخالفت 
ک��رد ولی نمایندگان اعتبارنام��ه او را تصویب کردند و 
این سیاستمدار نزدیك به بریتانیا توانست طیف مهمی 
از خواس��ته های انگلس��تان را در ای��ن دوره از مجلس 

برآورده کند. 

صادق فرامرزی: »کنفرانس تهران« را می توان از نقاط کمتر پرداخته 
ش�ده در طول تاریخ 100 س�اله اخی�ر ایران دانس�ت. در این میان 
قضاوت  های متعددی پیرامون نپرداختن به این کنفرانس و تاثیرات 
ثانویه آن بر کشورمان وجود دارد که هر کدام با عینکی خاص علت 
این بایکوت تاریخی را جست وجو کرده   اند؛ عده ای کنفرانس تهران 
را مهم ترین و ش�اید ااقل یکی از مهم ترین نشس�ت  های سیاسی 
ب�ه میزبانی ای�ران می دانند که چون موضوعیت اصلی آن کش�ور 
میزبان نبوده است چندان برای ایرانیان واجد اهمیت نبوده است، 
گروهی دیگر تحقیر ش�اه ایران و رفتار توهین آمیز سران شوروی، 
ایاات متحده آمریکا و بریتانیا با وی را از عمده     ترین دایل پرداخته 
نش�دن به تاثیرات ثانویه آن کنفرانس قلمداد می کنند و معتقدند 
آنقدر بحث ها محدود به این هتک حرمت شده است که کمتر کسی 
سراغ نتایج دیگر این کنفرانس می رود، برخی نیز با اشاره به اینکه 
در کنفرانس تهران، ایران تنها میزبان جغرافیایی بوده است و نه در 
دعوت از س�ران )چنانچه بدون  اطاع مقامات ایرانی به کشورمان 
س�فر کردند( و نه در پروسه برگزاری آن فاقد کمترین تاثیرگذاری 
بوده اس�ت، پس نمی توان آن را بخشی مهم از تاریخ معاصر ایران 
دانست. به عبارت ساده      تر، آنها معتقدند صرف موقعیت جغرافیایی 
یک رخداد بین المللی در صورتی که حاکمیت آن کشور در فرآیند 
شکل گیری    اش نقشی نداشته باشد برای وجود نسبت میان میزبان 

و میهمانان کافی نیست.
با تم�ام این مباحث چ�را کنفرانس تهران را به عن�وان یکی از 
تعیین کننده ترین نشست ها پیرامون سرنوشت جنگ دوم جهانی، 
برای ایران می توان مهم دانست؟ آیا صرف دورهمی 4 روزه روزولت، 
چرچیل و استالین در بخشی از خاک تهران نقطه عطفی در معادات 
رس�می کشورمان محسوب می شود؟ زمانی که پادشاه جوان ایران 
برای دیدار با میهمانان ناخوانده کشورش مجبور به عزیمت به سمت 
سفارتخانه شوروی می شود و از 3 میهمان حاضر تنها استالین تن 
به ماقاتی جداگانه با شاه جوان ایران در کاخ مرمر می دهد، چگونه 

می توان به دنبال اثرات جانبی آن برای ایران گشت؟
بی ش�ک نحوه مواجهه سران متفقین با ایران بی ثباتی که خود 
چن�دی پیش با برکناری پادش�اهش و جانش�ین ک�ردن فرزندش 
به ج�ای وی، اس�تقال مل�ی آن کش�ور را ب�ه اس�تهزا گرفته  اند 
مواجه�ه ای از جنس فاتح و مغلوب بوده اس�ت. آنها ایران متمایل 
شده به آلمان نازی را که با ورود نظامی نیروهای متفقین مجبور به 
عقب نشینی شده بود، به عنوان بخشی از سرزمین فتح شده خود 
در جریان جنگ می ش�ناختند و از همین رو ایران مغلوب ش�ده را 
نیز بر مبنای کش�وری فاقد اعتبار که اکنون تحت اش�غال است به 
رسمیت چندانی نمی شناختند. از سوی دیگر فضای محرمانه حاکم 
بر کنفرانس باعث آن شد که حتی مقامات ارشد ایران نیز با تاخیر 

متوجه در جریان بودن این نشست شوند.
حقیق�ت غیرقاب�ل انکار پیرام�ون موقعیت سیاس�ی ایران در 
آذر1322 آن اس�ت که ایران بیش از آنکه به عنوان کشوری اشغال 
ش�ده فاقد اعتبار بین المللی باش�د، از منظر داخلی و به علت خأ 
قدرت بی س�ابقه که موجب شکل گرفتن هسته  های متکثر اقتدار 
ش�ده بود، از داشتن نخستین شرایط اولیه شناسایی به عنوان یک 
بازیگر بین المللی محروم بود؛ از یک سو شاه جوان ایران که از فهم 
نخستین بایس�ته  های حکمرانی بی اطاع بود کش�ور را از داشتن 
حاکمی مقتدر محروم ساخته بود و از سوی دیگر در سایه سرکوب 
همه نخبگان سیاسی در دوره رضاشاه، ایران نیرو و جریان مقتدری 
در درون دایره جغرافیایی خود پیدا نمی کرد. ظهور یک ش�به ده ها 

گروه سیاسی و سقوط نیم روزه آنها از مهم ترین عوامل فقدان هسته 
مرکزی قدرت در ایران شده بود. مجلس شورای ملی نیز که با خیال 
استفاده از تضعیف سلطنت برای جا انداختن خود به عنوان نهادی 
مهم در حال تاش بود، آنقدر درگیر فراکسیون زدگی شده بود که 
میانگین عمر دولت ها به 5 ماه رس�یده بود. محصول اقتدارگرایی 
پدرساارانه رضاش�اهی و سرکوب نیروها و جریانات ضدقدرت در 
2 دهه گذشته، ایران را تا حدی مشابه سال  های پایانی دوره قاجار 
کرده بود تا گرفتاری میان حاکم بد و بی حاکمی تنها دوگانه موجود 
در فضای سیاس�ی کشور باشد. در این میان حضور نظامی شوروی 
و بریتانیا نیز مزید بر علت شده بود تا اساسا حاکمیت استانداردی 
برای بازیگری در فضای بین المللی وجود نداشته باشد که بخواهد 
فرات�ر از مقام گارس�نی در کنفرانس ته�ران نقش آفرینی کند. بر 
این مبنا نس�بت تهران با کنفرانسی که در آن برگزار می شد مانند 
نس�بت مالک یک تاار با ضیافتی بود که مش�تریان در تاارش به 

راه انداخته اند.
در میان 3 قدرت حاضر در »کنفرانس تهران« آن که ناشناخته      تر 
از 2 ق�درت دیگر محس�وب می ش�د قدرت نوظه�ور ایاات متحده 
آمریکا بود. ایرانی که نزدیک به یک قرن محل تنازع و رقابت بریتانیا 
و روسیه تزاری بود با قدرت نوظهوری مواجه شده بود که بیشترین 
نفع را از س�ال ها درگیر شدن باقی قدرت ها در 2 جنگ جهانی برده 
ب�ود. نظریه »نیروی س�وم« که اش�اره به پیوند با یک قدرت س�وم 
برای مهار کردن 2 قدرت روس�یه و انگلس�تان داشت تا حد زیادی 
نس�بت به این قدرت نوظهور صدق می کرد و از همین رو باعث شد 
بخش عم�ده ای از افراد متنفذ در قدرت و حتی ش�خص محمدرضا 
شاه پهلوی نیز روی آمریکا به عنوان قدرتی ثالث که توانایی مهار 2 
قدرت اشغالگر در ایران را داشت سرمایه  گذاری کنند. هرچند آغاز 
تکی�ه بر آمریکا ب�رای نجات یافتن از نفوذ بیش از پیش ش�وروی و 
بریتانیا سیاس�تی بود که از ش�هریور 1320 پیگیری شده بود اما در 
جریان کنفرانس تهران بود که به شکلی جدی تبدیل به یک سیاست 
اجتناب ناگریز شد. در همین باب زمانی که در 8 آذر1322 )29 نوامبر 
1943( سفیر آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شده بود، سهیلی 
نخست وزیر به او گفت که با ایدن )وزیر خارجه بریتانیا( ماقات کرده 
و از وی بخواهد که در کنفرانس، اعامیه مشترکی درباره ایران صادر 

شود. نکات پیشنهادی ایران به این عبارت بود:
الف- شناس�ایی و تایید کمک ای�ران در پیگیری اهداف جنگ 

از متفقین
ب- تایید قول ها و وعده   هایی که در قرارداد سه جانبه پیرامون 

استقال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران داده شده است.
ج- تضمین اینکه نیازهای اقتصادی ایران پس از انجام مذاکرات 

مربوط به قرارداد صلح مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
واسطه شدن ایاات متحده به عنوان یک نیروی سوم و بازیگری 
مثبتش جهت حفظ اس�تقال ملی را می ت�وان مهم ترین رویکرد 
اتخاذ ش�ده ای�ران در جریان کنفرانس تهران دانس�ت. به عبارت 
دیگ�ر، کنفرانس ته�ران باعث آغاز رویکردی جدید در سیاس�ت 
خارجه ایران ش�د و آن رویکرد چیزی جز تمکین اس�تراتژیک به 
قدرت س�وم و از لحاظی برتر یعنی آمریکا نبود. میزان اهمیت این 
رویکرد زمانی مش�خص می ش�ود که با نگاهی به سراس�ر دهه 20 
متوجه آن می ش�ویم که دولت ها فارغ از ملی یا وابسته به بریتانیا 
یا ش�وروی بودن، از این اصل اس�تراتژیک عبور نمی کردند و حتی 
بعدها نیز دولت ملی مصدق بر مبنای این رویکرد برای مهار بریتانیا 

به سمت آمریکا شتافت.

حضور ناگهانی سران متفقین، بی محلی به حکومت ایران و تعهداتی که عملی نشدکنفرانس تهران؛ آغاز نیروی سوم!

کنفرانس 
 تهران
علیه 
تهران

چرچیل در بخش�ی از خاطراتش از شب سوم حضورشان در تهران می نویسد: »تا آن روز، شام و ناهار 
ما همیشه در سفارت کبرای شوروی صرف می شد. آن شب من دعوت کردم که شام سوم را در سفارت 
انگلس�تان صرف کنند. این دعوت مرا قاعدتا نمی توانس�تند رد کنند، زیرا اوا در فهرست الفبایی نام 
انگلس�تان بر آمریکا و شوروی مقدم بود، ثانیا از   همان لحاظ الفبایی نام من قبل از روزولت و استالین 
می آمد و ثانیا س�ن من 5-4 س�ال از روزولت و استالین زیاد تر بود. یک امتیاز دیگر هم داشتم که من 
عمدا از آن صحبتی نکردم و آن این بود که کشور من از نخستین  روز جنگ وارد مبارزه بود در صورتی 
که شوروی و آمریکا بعدا وارد جنگ شده بودند. به تمام این دایل یک دلیل مهم دیگر اضافه می شد 
که بیش از همه مؤثر افتاد و آن این بود که آن روز، روز تولد من بود. سفارت ما با عجله مشغول تهیه 
ش�امی ش�د که قریب 40 نفر در آن شرکت داشتند. چند ساعت قبل از شروع ضیافت، پلیس سیاسی 
شوروی )N. K. V. D( 2 پا را در یک کفش کرد که باید محل سفارت انگلیس را به دقت بازرسی کند و 
وقتی ما پذیرفتیم، عده بی شماری کارآگاه و پلیس مخفی و سیاسی به باغ و ساختمان سفارت انگلیس 
ریخت�ه و سراس�ر عمارت و باغ از زیر و باای درخت ها و پش�ت یکایک در ه�ا و زیر بالش ها، فرش ها، 
مبل ها و... را تفتیش کردند، بعد هم 50 پلیس سراپا مسلح شوروی، هر کدام کنار یک در و یک پنجره 
مسلس�ل به دست ایس�تادند. اندکی بعد نفرات نگهبان آمریکایی نیز وارد شدند اما وقتی این وضع را 
دیدند، دیگر دس�ت به تفتیش و مراقبت نزدند. شب نشینی ما بسیار خوش گذشت. استالین که عاوه 
بر 50 پلیس مس�لح، اس�کورت مفصلی همراه داشت، از هر شب خوش�حال تر و خونگرم تر جلوه کرد. 
روزولت هم مثل همیشه می خندید و با همه گرم می گرفت و از سراپایش حسن نیت و خونگرمی پیدا 
بود. هیچ وقت خاطره آن ش�ب را فراموش نمی کنم، زیرا س�ر میز رئیس جمهور بزرگ آمریکا در طرف 
راس�ت و رئیس مقتدر روس�یه در طرف چپ من بودند. ما س�ه نفر روی هم صاحب بزرگ ترین نیروی 
دریای�ی دنیا و س�ه ربع نیروی هوایی دنیا و ارتش زمینی مرک�ب از 20 میلیون نفر بودیم که در گیر و 
دار بزرگ ترین و مخوف ترین جنگ تاریخ بش�ر بودند. س�ر میز ش�ام به کرات جام های پر از مشروب 
قوی را به س�امتی همدیگر بر سر کشیدیم. مولوتف و مارشال از جمله کسانی بودند که نطق کوتاهی 
کردند. پس از ش�ام به اتاق مجاور رفتیم، در آنجا اس�تالین مدتی با سارا و راندلف، دختر و پسر من که 
نتوانس�ته بودند س�ر میز ش�ام حضور یابند، صحبت کرد و گرم گرفت. وقتی بااخره به اتاق های خود 
رفتیم و خوابیدیم، س�اعت اندکی از 2 بعد از نیمه ش�ب گذشته بود. این یکی از خسته کننده ترین اما 

مطبوع ترین ضیافت های تولد من بود«.

به بهانه هفتادو پنجمین سالگرد کنفرانس تهران

آرش صفایی: ماجرای حضور مخفیانه و محرمانه 
متفقی�ن در ای�ران و برگ�زاری کنفرانس تهران، 
آنقدرها پلیسی، جاسوسی و البته سیاسی هست 
که دس�تمایه یک فیلم سینمایی نیز شده است. 
»تهران 43« که در کش�ورهای مختلف با نام های 
متفاوت ترجمه و اکران شده، یک فیلم سینمایی 
پیرامون کنفرانس تهران است. با موضوعی در ژانر 
س�ینمای جاسوس�ی که جذابیت های سینمایی 
فراوان�ی دارد. این فیلم البته بیش از پرداختن به 
فرآیند کنفرانس ته�ران، »عملیات پرش بلند« 
 را س�وژه مح�وری خود ق�رار داده اس�ت. فیلم 
روس�ی - فرانسوی تهران 43 که در آمریکا با نام 
»تاش برای کش�تن...« نیز به نمای�ش درآمد از 
س�وژه پراهمیت کنفرانس سران 3 قدرت جبهه 
متفقین چرچیل، روزولت و استالین الهام گرفته 
ش�ده ولی جریان بیش�تر به حواش�ی کنفرانس 

می پردازد و مروری اجمالی به نقشه های جاسوسی و ضدجاسوسی کشورهای 
درگیر در 2 جبهه جنگ دوم جهانی دارد.

ای�ن فیلم که در فضای فرانس�ه 1980 ب�ه بازخوانی حوادث س�ال 1943 
می پردازد، با رونمایی از اس�نادی مربوط به جنگ دوم جهانی آغاز می ش�ود. 
اس�نادی با امضای هیتلر که با ترور سران متفقین در کنفرانس تهران ارتباط 
دارد. این اس�ناد توس�ط فردی به نام لگرین رونمایی می شود و ماکس- یکی 
از عوامل ترور متفقین در تهران- آنها را در اختیار او قرار داده است.  ماکس 
که از جانب ِشِمر )ِشِنر(- یکی از افسران رده باای نازی مامور به ترور سران 
متفقین در تهران شده است- در میانه قنات منتهی به سفارت انگلستان در 
شب 30 نوامبر )شب تولد چرچیل که قرار است همه در سفارت بریتانیا جمع 
ش�وند( متوجه می شود که عملیات لو رفته اس�ت و فرار می کند. حاا و 37 
سال پس از ماجرا، ماکس اسناد را رونمایی می کند که مورد حمله و ترور قرار 
می گیرد اما موفق به فرار می شود. بازرس روشه )الن دلون( مامور تحقیق این 
پرونده می ش�ود. شنر به علت طراحی این ترور و جنایات جنگی دیگرش در 
زندان اس�ت و سعی در فرار دارد. شخصیت موثر دیگری که در فیلم حضور 
دارد آندره بوردین جاسوس روسیه در ایران است که با تاش او نقشه شنر و 
ترور سران متفقین ناکام می ماند. آندره هم 37 سال بعد از ماجرای ترور ناکام 
که به عملیات پرش بلند معروف ش�ده است، به فرانسه می رود تا اسناد را از 
طریق لگرین و ماکس خریداری کند. داس�تان به سال 43 بازمی گردد، زمانی 
که ماکس قرار است برای سفر به تهران نقشه ای طراحی کند. او به شکلی کاما 
زیرکانه، یک ایرانی میلیونر مس�ن به نام داریوش را در سوییس با همدستی 
وکیلش به قتل می رساند. او پیش از قتل این ایرانی مسن به وکیلش گفته که 
در وصیتنامه او  بندی را اضافه کند که »او باید در تهران به خاک سپرده شود«. 
ماکس با عنوان جعلی مامور دولتی سوییس همراه با جنازه و مترجمی با نام 
ماری وارد تهران می شود. سرویس جاسوسی شوروی که از این ماجرا خبردار 
ش�ده اس�ت، آندره را مامور تحقیق و ناکام گذاش�تن عملیات ترور و کشتن 
ماکس می کند. او در هواپیما با ماری )مترجم( آشنا می شود و رابطه عاشقانه ای 
میانه ش�ان شکل می گیرد. آندره در تهران عاوه بر خنثی کردن نقشه ترور، 
ماری را فراری می دهد اما 40 س�ال بعد و در جریان فاش شدن اسناد مربوط 

به ماجرا، دوباره ماری به خطر می افتد، چرا که شنر 
در جری�ان یک هواپیماربایی ب�ا گروگان ها مبادله 
می ش�ود و به فاصله یک ماه تا آزادی اش از زندان 
می گریزد. او در س�کانس پایانی در پاسخ به سوال 
لگرین که می پرسد وقتی یک ماه از حبست باقی 
مانده بود، چرا هواپیما را گروگان گرفتی، می گوید: 
»حتی اگر یک س�اعت از حبسم باقی مانده بود، با 
دس�ت خودم بیرون می آمدم تا ثابت کنم ما هنوز 
قدرت داریم«.  عوامل ش�نر، ماک�س و ماری را که 
از ماج�را اط�اع دارند می کش�ند. م�اری که تازه 
بعد از 37س�ال با آندره دیدار کرده در سکانس�ی 
دراماتیک در باجه تلفن کش�ته می شود. آندره در 
یکی از سکانس ها در اواخر فیلم با اشاره به ماجرای 
ترور سران متفقین تاکید می کند: هیچ خاطره ای 
که بشود به آن استناد کرد وجود ندارد و همه چیز 
از بین رفته اس�ت؛ در واقع پیامی که تایید کننده 

ادعای شنر درباره قدرت نازی ها، حتی 40 سال پس از شکست هیتلر است. 
فیلم الکس�اندر آلوف، محصول ش�وروی، فرانس�ه، س�وییس و اسپانیا 
خواس�ته یا ناخواس�ته، قدرت جاسوس�ی آلمان نازی را به نمایش می کشد. 
بویژه در سکانس�ی که نحوه مطلع ش�دن آلمان ها از نشست تهران، توضیح 
داده می شود. آلمان ها می دانستند متفقین به بیمارستان های واقع در مسیر 
فرودگاه به تهران دس�تور آماده س�ازی گروه خونی با RH خاص داده ش�ده 
اس�ت و وقتی این اطاعات با اطاعات موجود در پرونده چرچیل، روزولت و 
اس�تالین تطبیق داده شده، مشخص شده گروه خونی درخواست شده گروه 
خونی س�ران متفقین اس�ت.  در یکی از توضیحاتی که پیرامون واقعیت این 
ماجرا نوشته شده، آمده است: سیستم جاسوسی و اطاعاتی آلمان از طریق 
کدخوانی مدارک محرمانه نیروی دریایی ایاات متحده، از قرار ماقات میان 
استالین، روزولت و چرچیل در تهران باخبر شد. در نتیجه هیتلر تصمیم به قتل 
هر 3 مقام بلندپایه می گیرد و این کار به یکی از کماندو های نیروی »اس اس« 
آلمان به نام »اتو اسکورتس�نی« محول می شود. در س�ال 1943، یک تیم 6 
نفره از عناصر آلمانی به تهران آمدند و شروع به ارسال پیام رادیویی به آلمان 
 NKDV کردند تا آنها را از ورودشان به تهران مطلع کنند. از طرفی دیگر گویا
اطاعات�ی راجع به حض�ور این افراد در تهران و نیت آنها از ترور داش�ت. در 
نتیجه آنها طی یک عملیات ضدجاسوس�ی این افراد را دس�تگیر می کنند و 
نقش�ه آنها را ناکام می گذارند. از نقدهایی که پیرامون واقعیت داشتن چنین 
ماجرایی توسط برخی کارشناسان مطرح شده این است که اسکورتسینی در 
خاطراتش هرگز از چنین عملیاتی نام نبرده و داستان هایی که در این زمینه 
از س�وی شوروی  در زمان های مختلف نقل شده  اس�ت با یکدیگر درباره نام 
افراد، مکان ها و سایر موارد مهم اختاف فاحشی دارند و به احتمال بسیار زیاد 
این عملیات تنها ساخته ذهن کمونیست ها بوده و جهت نشان دادن کارآمدی 
س�رویس جاسوسی شوروی مطرح شده  اس�ت. طبق نظر »سیا« در صورتی 
که عملیات پرش بلند حقیقت داش�ت و استالین هم از آمدن اسکورتسینی 
اطمینان داش�ت، حتی اگر ش�وروی ها نقشه آلمان ها را کش�ف کرده بودند، 
اس�تالین هرگز خطر نمی کرد تا در جایی که می داند اسکورتس�ینی به آنجا 

خواهد آمد، باقی بماند و جان خود را به خطر ا ندازد.

ماجرای ترور ناکام سران متفقین در تاش برای کشتن...

پرش بلند در تهران 43
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استقبال نشسته روزولت از شاه ایران
برای ماقات چرچیل برویم!

شاه پس از بی اعتنایی سران متفقین به احترامات دیپلماتیك می گوید: »حال 
که آنها رعایت دیپلماسی را نمی کنند، چه مانعی است ما خودمان به ماقات آنها 
برویم؟« »به سفارت شوروی رفتیم. سراسر خیابان بهرامی که باغ سفارت شوروی 
در آن قرار دارد، از س��ربازان انگلیسی و روس پر بود. اتومبیل حامل اعلیحضرت و 
نخس��ت وزیر و وزرای خارجه و دربار وارد باغ ش��د. نخست روزولت، رئیس جمهور 
آمریکا را در یکی از اتاق های س��فارت ش��وروی ماقات کردیم. روزولت فلج بود و 
نمی توانست از جای خود برخیزد. همین طور که روی مبل نشسته بود از اعلیحضرت 
پذیرای��ی کرد. وقتی از اتاق روزولت خارج ش��دیم، اعلیحضرت همایونی فرمودند: 
»برای ماقات چرچیل برویم« و همین طور که به طرف اتاق مسکونی نخست وزیر 
انگلستان می رفتیم، چرچیل که عصای کوچکی در دست داشت و به لباس نظامی 
ملبس بود از اتاق خارج ش��د و در راهرو با اعلیحضرت برخورد و احوالپرس��ی کرد.  
حدود 3-2 دقیقه احوالپرس��ی با چرچیل ادامه داشت که سفارت را ترک کردیم«. 
)محمدساعد، وزیر وقت خارجه این خاطرات را در سال 1337 زمانی که سفیر ایران 

در واتیکان بود نوشته که همان سال در سالنامه دنیا به چاپ رسیده است(.

تعجب تهرانی ها
 فقط 5 نفر خبر داشتند!

روز ده��م آذرماه س��ران 3 دولت تهران را ت��رک کردند و فردای 
آن روز پس از اینکه صحیح و س��الم به مقصد رسیدند، یك باره خبر 
تشکیل کنفرانس در تهران و خاصه تصمیمات آنها در پایتخت های 
جهان از جمله تهران منتشر شد. تعجب تهرانی ها بیش از سایر ممالك 
بود، چون چرچیل، استالین و روزولت 6 روز در تهران اقامت داشتند 
بدون اینکه یك نفر از اقامت آنها بااطاع باش��د. به خاطر دارم وقتی 
وزیران کابینه آقای سهیلی، یعنی همکاران نگارنده شنیدند روزهای 
قبل خبرهای مهمی در تهران اتفاق افتاده بود و از ایرانی ها فقط 5 نفر 
بااطاع بودند، دچار شگفتی شدند. یکی از عائم حضور سران 3 دولت 
در ته��ران قطع برنامه های رادیو ته��ران و ارتباط تلگرافی با خارج از 
کشور بود که مردم تصور می کردند خاموشی رادیو تهران به علل فنی 
است. )محمدساعد، وزیر وقت خارجه این خاطرات را در سال 1337 
زمانی که سفیر ایران در واتیکان بود نوشته که همان سال در سالنامه 

دنیا به چاپ رسیده است(.

منشور آتانتیک
دی�دار »فرانکلی�ن روزول�ت« رئیس جمه�ور آمریکا با 
»چرچیل« نخس�ت وزیر انگلی�س در 20 م�رداد 1320 
ک�ه روي عرش�ه رزمناو انگلیس�ي »پرن�س آو ولز« در 
اقیانوس اطلس انجام ش�د منجر به صدور بیانیه اي شد 
که بعدها به »منشور آتانتیک« معروف شد. این بیانیه 
در برگیرنده تمام مس�ائل مربوط به جنگ دوم جهاني، 
راه هاي شکس�ت دادن آلمان، راه هاي رساندن کمک به 
ش�وروي و حتي موضوعات پس از پایان جنگ از جمله 
تأس�یس س�ازمان ملل بود. در این نشست که 2 هفته 
قبل از حمله متفقین به خاک ایران انجام ش�د چرچیل 
توانس�ت موافقت کامل روزولت را براي حمله نظامي به 
ایران جلب کند. درخواست رضاخان در چنین شرایطی 
از آمریکایي ها براي بازداشتن شوروي و انگلیس از حمله 

به ایران، یک توقع واهی و البته خنده دار بود!

محرمانه 
کنفران�س ته�ران که در دوره دوم کابینه »علي س�هیلي« برگزار ش�د، از ابتدا تا انتها ب�ه صورت محرمانه و 
بدون انتشار اخبار آن ترتیب یافت. نخستین خبر مربوط به این کنفرانس پس از عزیمت رهبران متفقین به 
کشورهاي شان، توسط سهیلي در جلسه مشترک هیأت دولت، نمایندگان مجلس و سران لشکري و کشوري 
در روز دهم آذر 1322 منتشر شد. سهیلي گفت ابتدا از طریق کاردار شوروي در تهران در جریان برگزاري این 
اج�اس در ته�ران قرار گرفتم. وي افزود: روز 4 آذر اس�تالین و روز 5 آذر »روزولت« و »چرچیل« وارد تهران 
شدند. کنفرانس مشترک آنان روز 6 آذر شروع شد. روز هفتم آذر نشست محرمانه آنان در سفارت شوروي 
جریان داشت، روز نهم این نشست خاتمه یافت و اعامیه مشترک آنان منتشر شد و روز دهم رهبران هر سه 

کشور از ایران خارج شدند.

چرا تهران؟
»والنتین برژکف« از مش��اوران استالین که در کنفرانس 
تهران س��مت مترجم رهبر ش��وروی را بر عهده داش��ت، در 
خاطراتش می نویس��د: »همه چیز آماده چنین ماقاتی بود. 
مشکل اساسی مکان انجام ماقات بود. استالین ترجیح می داد 
این کنفرانس در محلی نزدیك به شوروی باشد. دلیلش این 
بود که جنگ بین شوروی و آلمان به او که در مقام فرماندهی 
عالی انجام وظیفه می کرد  اجازه نمی داد که زیاد از مسکو دور 
باشد. روزولت نیز اما به قانون اساسی آمریکا استناد می کرد. 
این قانون به ریاست جمهوری آمریکا اجازه نداده است مدتی 
طوانی از واش��نگتن دور بماند«. در حالی که برای چرچیل 
تفاوتی نداشت، مکان مذاکرات کجا باشد. ایران در آن زمان در 

اشغال متفقین بود و در میانه جبهه جنگ قرار داشت. 

شهرداری ذوق زده تهران
روز 12 خ��رداد 1323 چند ماه پس از برگزاری کنفرانس مهم رهبران 3 
کشور آمریکا، انگلیس و شوروی در ایران، شهرداری تهران اعام کرد خیابان 
حد فاصل 2 س��فارت انگلیس و ش��وروی به نام وینستون چرچیل، خیابانی 
که بعد ه��ا آزادی نام گرفت به نام روزولت و خیابان میرزا کوچك خان به نام 
استالین نامگذاری شده است. این ذوق زدگی با رونمایی از 3 تابلوی چشم نواز 
سنگی در خیابان های تهران، ظهور کرد. سخنان گلشائیان، شهردار تهران در 
این باره جنجال های فراوانی به پا کرد. شهردار تهران در آیین افتتاح و گشایش 
این خیابان ها با نام های جدیدشان، طی نطق بلندباایی اعام کرد: »طهران 
تاریخ نوینی را به چش��م خواهد دید، چرا ک��ه خیابان های آن به نام 3 تن از 

تعیین کنندگان مسیر جنگ دوم جهانی نامگذاری می شود«. 

شاه از سران متفقین چه خواست؟
س��ران 3 قدرت جه��ان در هنگام حضور 
در ایران، محمدرضا ش��اه را ک��ه جوانی 23 
س��اله بود ب��رای 3-2 دقیق��ه پذیرفتند که 
ضمن بی��ان خیر مقدم به آنان، درخواس��ت 
کرد تبعی��دگاه پدرش را تغیی��ر دهند، زیرا 
آب و ه��وای جزیره موریس با او س��ازگاری 
ندارد. این درخواست پذیرفته شد و رضاشاه 
به ژوهانس��بورگ در آفریقای جنوبی انتقال 
یافت و در همان جا درگذش��ت. او سرمایه ای 
را که طبق اس��ناد وزارت خارج��ه آمریکا از 
 200 میلی��ون دار تج��اوز می ک��رد از ایران 

خارج کرد. 

ضیافت شام و عدم دعوت از ایرانی ها

خیلی خوش گذشت!
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نماین��ده مردم قصرش��یرین، س��رپل ذهاب و 
گیانغرب در مجلس ش��ورای اسامی گفت: ۵۰ 
درصد زلزله زدگان کرمانش��اه همچنان در چادر و 
کانکس زندگی می کنند.  فرهاد تجری در گفت وگو 
با تسنیم، با بیان اینکه به  دلیل پس لرزه های مکرر 
و ش��دید، مقاومت س��اختمان هایی ک��ه در زلزله 
سال قبل آس��یب جزئی دیده بودند کاهش یافته 
اس��ت، اظهار داشت: مس��ؤوان عاوه بر بازسازی 
ساختمان هایی که سال گذشته آسیب دیدند باید 
به فکر بازس��ازی ساختمان هایی که در زلزله اخیر 
دچار خسارت ش��دند باشند. وی خاطرنشان کرد: 
به  دلیل حضور و پیگیری های مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( و کمک های مردمی، در بخش��ی از 
مناط��ق زلزله زده خدمات مناس��بی ارائه ش��ده و 
بسیاری از پیش��رفت ها در مناطق زلزله زده از این 
طریق به  دست آمده است. تجری بیان کرد: تاش 
مس��ؤوان در زمینه حمایت از مردم زلزله زده نیز 
قابل تقدیر است اما این نگرانی وجود دارد که کارها 
در مناطق زلزله زده نیمه تمام باقی بماند و حمایت 
مسؤوان تنها به ساخت واحدهای مسکونی مردم 
محدود ش��ود.  وی افزود: مش��کاتی طی ماه های 
گذشته در روند بازس��ازی مناطق زلزله زده استان 
کرمانشاه به دلیل موضوعاتی همچون گرانی مصالح 
ساختمانی ایجاد شده اس��ت و برخی پیمانکاران 
کار بازس��ازی را ره��ا کرده اند که پیگیر تغییر این 
وضعی��ت هس��تم.  نماین��ده مردم قصرش��یرین، 
سرپل ذهاب و گیانغرب در مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه بنیاد مسکن باید در ساختمان سازی 
پاس��خگوی مطالبات مردم مناطق زلزله زده باشد، 

بیان کرد: نظام مهندس��ی نیز در کند شدن روند 
ساختمان س��ازی تأثیرگذار بوده، زیرا با ظرفیت و 
توان کمی در میدان حضور داشته است که پیگیری 

برای برطرف کردن این مشکات ادامه دارد. 
واحد های مسکونی روستایی مناطق زلزله زده  ■

تا پیش از فصل سرما تکمیل شود
مع��اون اول رئیس جمه��ور گف��ت: واحدهای 
باقیمانده بویژه در بخش روس��تایی باید در روزها 
و هفته های آینده تکمیل ش��ود ت��ا مردم مناطق 
زلزله زده استان در فصل سرما از سرپناه مطمئنی 
برخ��وردار باش��ند. به گزارش تس��نیم، اس��حاق 
جهانگیری در فرودگاه کرمانشاه اظهار داشت: مردم 
کرمانشاه مرزدارانی غیور هستند که در طول تاریخ 

ایران شجاعانه از مرزهای کشور حراست و حفاظت 
کرده اند و متأس��فانه مردم این استان در شهرهای 
سرپل ذهاب، قصرش��یرین، گیانغرب و اسام آباد 
غرب ب��ه دلیل وق��وع زلزله های ش��دید متحمل 
خسارات سنگینی شده اند. جهانگیری با تأکید بر 
اینکه دولت از نخستین لحظات پس از وقوع زلزله 
سال گذشته کرمانش��اه در کنار مردم این استان 
قرار داش��ت، تصریح کرد: دولت در این مس��یر به 
دنبال اج��رای نمایش و اقدام��ات تبلیغاتی نبود، 
بلکه مصمم بود بار س��نگینی را که بر دوش مردم 
مناطق زلزله زده قرار دارد از دوش آنها بردارد. وی 
با اش��اره به گزارش استاندار کرمانشاه و مسؤوان 
بازسازی که در سالگرد وقوع زلزله در جلسه هیات 

دولت ارائه شد، این گزارش را رضایتبخش دانست 
و افزود: در زلزله س��ال گذشته بیش از 1۰۰ هزار 
واحد مس��کونی دچار آسیب شد که تاکنون برای 
جبران خس��ارات، بیش از 2۰ هزار واحد مسکونی 
ساخته و بیش از ۵۵ هزار واحد بازسازی و تعمیر 
ش��ده اس��ت. جهانگیری همچنین با اش��اره به 
زلزله اخیر در اس��تان کرمانشاه گفت: متأسفانه 
هنوز عوارض زلزله س��ال گذش��ته به طور کامل 
برطرف نشده بود که در روزهای گذشته باز زلزله 
نسبتاً شدیدی کل منطقه و بسیاری از شهرهای 
استان نظیر قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیانغرب، 
ثاث باباجانی و منطقه اورامانات را دچار آسیب 
کرد. معاون اول رئیس جمه��ور افزود: زلزله 6/4 
ریش��تری اخیر زلزله ای بزرگ محسوب می شود 
که در هر نقطه از کش��ور اتفاق بیفتد خس��ارات 
جان��ی و تلفات انس��انی به هم��راه خواهد آورد 
و این ش��دت از زلزله نه تنها در ای��ران، بلکه در 
س��طح دنیا نیز زلزله ای بزرگ محسوب می شود 
اما خوش��بختانه در این زلزله تلفات جانی وجود 
نداش��ت که مهم تری��ن دلیل آن مقاوم س��ازی 
و ساخت وس��از اس��تاندارد و ایم��ن واحده��ای 
مس��کونی بوده اس��ت. معاون اول رئیس جمهور 
با بیان اینکه ایران کش��وری زلزله خیز اس��ت و 
باید تمام واحدهای روس��تایی کشور بازسازی و 
مقاوم س��ازی ش��ود، تصریح کرد: در حال حاضر 
بیش از 6 میلیون واحد روستایی در کشور وجود 
دارد که باید حتماً بازس��ازی و مقاوم سازی شود 
تا اطمینان پیدا کنیم مردم روس��تاها در جریان 

وقوع زلزله دچار خسارت نمی شوند. 

رئیس س��ازمان بس��یج جامعه پزش��کی استان 
اصفهان با اشاره خدمت رسانی به افراد نیازمند گفت: 
این سازمان دارای فعالیت 18 ساله است که با جامعه 
آماری 9 هزار نفری بیش از یک سوم جامعه پزشکان 
را در برگرفته اس��ت. مجتبی کرباسی در گفت وگو با 
فارس در اصفهان، با بیان اینکه سازمان بسیج جامعه 
پزش��کی هم اکنون عضوگیری خود را ادامه می دهد، 
افزود: اعضای این سازمان افراد متخصصی هستند که 
دانش��جویان پزشکی و همچنین فارغ التحصیان در 
رشته های مرتبط با پزشکی از مقطع دیپلم تا تخصص 
را شامل می شود. وی درباره تعامل با قشر بسیجیان 

جامعه پزش��کی بیان کرد: ج��ذب افراد متخصص و 
عاقه من��د و ارتقای افراد بس��یجی از عادی به فعال 
توسط نیروی انسانی سازمان انجام می گیرد. کرباسی 
در ادامه گفت: گسترش فرهنگ خدمت رسانی به افراد 
نیازمند که در دین مبین اسام به آن تأکید شده است 
از فعالیت های فرهنگی این سازمان در مناطق شهری 
و حتی مناطق محروم اس��ت.  رئیس سازمان بسیج 
جامعه پزش��کی اس��تان اصفهان درباره فعالیت های 

سازمان بسیج جامعه پزشکی در قالب خدمات سامت 
اظه��ار داش��ت: خدمت به مناطق مح��روم در قالب 
طرح ش��هید دکتر رهنمون و همچنین امدادرسانی 
در ش��رایط بحرانی جزو فعالیت های این سازمان در 
خدمات امداد و نجات است. وی درباره فعالیت معاونت 
علمی و پژوهشی سازمان جامعه پزشکی تصریح کرد: 
اج��رای دوره های آموزش��ی با موضوع��ات مختلف 
همچون جمعیت، بیوتروریسم، امنیت غذایی و سبک 

زندگی با استفاده از رهنمودهای رهبر معظم انقاب 
اسامی از فعالیت های معاونت علمی و پژوهشی این 
سازمان است.  کرباس��ی درباره تعامل با اعضای این 
سازمان گفت: ارتباط و نحوه اطاع رسانی برنامه های 
این سازمان از طریق فضای مجازی و پیام رسان های 
داخلی صورت می گیرد. رئیس سازمان بسیج جامعه 
پزشکی استان اصفهان درباره کانون های این سازمان 
گفت: 21 کانون تحت نظر بسیج جامعه پزشکی در 
استان اصفهان در حال فعالیتند که اهداف سازمان را 
دنبال کرده و نیروهای تشکیل دهنده این کانون ها از 

بسیجیان متخصص هستند. 

تأکید بر تأمین بموقع اعتبارات خرید 
تضمینی محصوات کشاورزی

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
آذربایجان ش��رقی با اشاره به تخصیص ناکافی 
و نابهنگام اعتب��ارات طرح های احیای دریاچه 
ارومیه در بخش کشاورزی گفت: سهم اعتبارات 
بخش کش��اورزی متناس��ب با حجم عملیات 
اباغ��ی نبوده و بخ��ش ناچی��زی از اعتبارات 
دریاچه ارومیه را تشکیل می دهد. اکبر فتحی در 
نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون 
کش��اورزی مجلس و سرپرس��ت اس��تانداری 
آذربایجان ش��رقی گفت: با توج��ه به کاهش 
روزاف��زون درصد اعتبارات بخش کش��اورزی 
نسبت به کل اعتبارات تملک دارایی اباغی در 
سطح کشور و استان، تحقق آن دشوار به نظر 
می رسد، لذا پیشنهاد می شود اعتبارات بخش 
کش��اورزی به میزان قابل توجهی تعیین شود. 
وی ب��ر تأمین بموقع اعتبارات خرید تضمینی 
محصوات مازاد کش��اورزان و نیز اعام بموقع 
قیمت تضمینی محصوات کش��اورزی جهت 
انجام برنامه ریزی های کشت توسط بهره برداران 
تاکید کرد و افزود: پذیرش اعتبارات کمک های 
فنی و اعتباری به شکل اسناد خزانه اسامی در 
قالب اعطای تسهیات کم بهره توسط بانک های 
عامل از جمله معضات و مشکات این بخش 

محسوب می شود. 

برگزاری کارگاه آموزشی راه های 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

کارگاه آموزشی راهکارهای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی و مقابله با آن با همکاری 
انجمن حمایت از زندانیان و با حضور عجمی، 
سرپرس��ت س��ازمان فرهنگ��ی، اجتماعی و 
ورزش��ی ش��هرداری اراک در فرهنگس��رای 
سیدالش��هدا)ع( برگزار ش��د. نوبت دوم این 
کارگاه آموزش��ی نیز در همین فرهنگس��را 
برگزار خواهد ش��د. به گزارش اداره ارتباطات 
و امور بین الملل ش��هرداری اراک، سرپرست 
س��ازمان فرهنگ��ی، اجتماع��ی و ورزش��ی 
ش��هرداری با اعام این خبر اف��زود: با توجه 
به نیاز به آموزش شهروندان درباره معضات 
اجتماعی، دوره های متنوعی در این زمینه در 
فرهنگسراهای شهر و سیدالشهدا)ع( در طول 

سال برگزار می شود. 

مازندرانآذربایجان شرقی

 پرداخت 38 درصدی مردم 
با اجرای طرح تحول سامت 

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت 
با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 
رئی��س، معاونان و مدیران توس��عه مدیریت و 
مناب��ع، درمان و غذا و داروی این دانش��گاه و 
جمعی از روس��ای بیمارستان های تابعه دیدار 
کرد. دکتر ایرج حریرچی در این نشس��ت که 
ب��ا حضور دکتر س��یدعباس موس��وی رئیس 
دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران و معاونان و 
مدی��ران توس��عه مدیریت و مناب��ع، درمان و 
غذا و داروی این دانش��گاه و تعدادی از روسای 
بیمارس��تان هاي تابعه در س��الن قلم دانشگاه 
علوم پزش��کي مازن��دران برگزار ش��د، گفت: 
ارتقای س��امت، محافظت مال��ي از مردم در 
برابر هزینه هاي درماني، پاسخگویي به نیازهاي 
پزشکي مردم و افزایش کارآیي 4 هدف اصلي 
اجراي طرح تحول نظام س��امت است. قائم 
مقام وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
افزود: منظ��ور از »ارتقای س��امت«، امید به 
زندگی، کاهش مرگ و میر کودکان و مادران، 
جلوگیری از مرگ نابهنگام و زودرس اس��ت و 
در عین حال افزایش کیفیت زندگی نیز در این 
ش��اخص جا می گیرد.  دکتر حریرچی با بیان 
این مطلب که ماموریت دیگر ما حفظ کرامت 
مردم و افزایش رضایتمندی در جامعه اس��ت، 
اظهار کرد: در برنامه ریزی ها هدف گیری مان آن 
بوده که خانواده ها دچار هزینه های کمرشکن 
س��امت نش��وند که ب��ا اجرای ط��رح تحول 
نظام س��امت به این شاخص دست یافتیم و 
پرداخت��ي از جیب م��ردم در این حوزه به ۳8 
درصد رسیده است. وی مدیریت کاهش هزینه 
در حوزه ه��ای درم��ان، دارو و تجهی��زات را از 
سیاس��ت های اصولی وزارت بهداشت در ادامه 
اج��رای طرح تحول عنوان کرد و یادآور ش��د: 
باید تغییر دیدگاه دهیم و از تبدیل ش��دن به 
دستگاه های هزینه محور بپرهیزیم. در ابتدای 
این جلس��ه که در سالن »قلم« دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران برگزار شد، دکتر سیدعباس 
موسوی، رئیس این دانشگاه با اشاره به تاش 
و اهتمام انجام ش��ده در عرصه سامت استان 
مازن��دران و رضایت مردم گفت: طرحی با این 
گستردگی ش��اید دارای نقاط ضعفی باشد اما 
ما وظیف��ه داریم تمام تاش خود را برای رفع 

مشکات موجود به کار گیریم. 

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیانغرب در مجلس شورای اسامی مطرح کرد

زندگی نیمی از زلزله زدگان همچنان در چادر

جش��نواره  پانزدهمی��ن 
بین المللی فیلم مقاومت با 
معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. به گزارش 
»وطن امروز«، آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم »مقاومت« با حضور مس��ؤوان 
لش��کری و کش��وری، اعضای صنوف سینمایی، 
خانواده ه��ای ش��هدا و همچنین س��ینماگران، 
هنرمندان و اصحاب رس��انه در برج میاد تهران 
برگزار ش��د. ب��ر این اس��اس در بخش مس��ابقه 
سینمای ایران جایزه بهترین فیلمبردار به علیرضا 
زرین دس��ت برای فیلم »س��رو زیر آب«، بهترین 
بازیگر به ناصر بابائیان برای فیلم »دایان«، بهترین 
فیلمنامه به منیر قیدی و ارسان امیری برای فیلم 
»ویایی ه��ا«، جایزه ویژه بهتری��ن کارگردانی به 
محمد علی باشه آهنگر برای فیلم »سرو زیر آب« و 
جایزه بهترین کارگردان به بهرام توکلی برای فیلم 
»تنگه ابوقریب« رس��ید. همچنین جایزه بهترین 
فیلم این دوره از جشنواره نیز به سعید ملکان برای 
فیلم »تنگه ابوقریب« اهدا شد. در بخش فیلم های 
مس��تند ایران، جایزه کارگردانی به محمدمهدی 

خالقی برای فیلم مس��تند »پس��رم«، لوح تقدیر 
ویژه کارگردانی به مصطفی اشراق برای »بِیُتنا« و 
دیپلم های افتخار کارگردانی به محمدرضا امامقلی 
برای »آقای نخس��ت وزیر«، وحی��د فراهانی برای 
»با صبر زندگی« و رض��ا فرهمند برای »زنانی با 
گوشواره های باروتی« رسید. همچنین در بخش 
فیلم های مستند بین الملل جوایز به جرمی ویلیام 
کارگردان »بر روی لبه چاقو«، خدیجه  الس��امی 
کارگردان »یمن، کودکان و جنگ«، دن کوهن و 
مکس بلومنتال کارگردانان »کش��تن غزه« و رضا 
فرهمند کارگردان »زنانی با گوشواره های باروتی« 
اهدا ش��د. در بخش سینمای بین الملل این دوره 
از جش��نواره فیلم مقاومت نی��ز جوایز تندیس و 
دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه به باسل الخطیب 
نویس��نده فیلم س��ینمایی »پدر«، دیپلم افتخار 
بهترین کارگردانی به کیم دروژنین و اندری شالوپا  
کارگردان��ان فیلم »28 م��رد پانفیلوو« و تندیس 
بهتری��ن کارگردانی ب��ه آلوارو برچن��ر کارگردان 
»ش��ب 12 ساله« رس��ید. جایزه ویژه این بخش 
ش��امل تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم نیز 

به س��عید ملکان تهیه کننده »تنگ��ه ابوقریب« و 
تندیس بهترین فیلم نیز به س��یدمحمود رضوی 
تهیه کننده »ماجرای نیمروز« رس��ید. در بخش 
روایت نو جش��نواره پانزدهم مقاومت جایزه ویژه 
به علی دهک��ردی بازیگر فیلم »دریاچه ماهی« و 
تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردان فیلم اول 
به منیر قیدی کارگردان »ویایی ها« رس��ید. در 
بخش جلوه گاه نور این دوره از جشنواره نیز جایزه 
ویژه به محمدحسین مهدویان کارگردان »ماجرای 
نیمروز« اهدا شد. همچنین در بخش عماد مغنیه 
نیز جایزه بهترین فیلم به وحید فراهانی کارگردان 
»ب��ا صبر زندگ��ی« و رض��ا فرهمن��د کارگردان 
»زنانی با گوش��واره های باروتی« رسید. همچنین 
جایزه »چهره مقاومت سال 2۰18« به ابومهدی 
المهندس از فرماندهان حشدالش��عبی به عنوان 
چهره سال مقاومت اهدا شد. در این بخش دریادار 
س��یاری، س��ردار غیب پرور و محمد خزاعی روی 
صحنه آمدند. به دلیل اینکه ابومهدی المهندس 
حضور نداشت، سیدعباس موسوی به نیابت از او 

برای دریافت این جایزه روی صحنه حاضر شد.

جشنواره مقاومت

ابومهدی المهندس چهره برگزیده مقاومت و تنگه ابوقریب به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد

اعام برگزیدگان پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

ادامه از صفحه اول
...تبلی��غ ش��دن را ب��ه 
اف��راد هتاکی مانند مجری برنامه »من و ش��ما« 
می دهند، اس��ت: »انتق��اد از ابتذال در س��ینما 
اینقدر هزینه زا شده است که منتقد را به بدترین 
ش��کل ممک��ن، از برنامه فراری دهن��د و او را با 
توهین  ه��ای زننده راهی کنند؟«، »آیا س��ازمان 

صداوسیما و معاونت اس��تان های سازمان که از 
متولیان مس��تقیم شبکه ش��ما و برنامه »من و 
شما« اس��ت، مدافع فیلم  های مبتذل و سخیف 
و ضدخانواده روی پرده هس��تند که اجازه دفاع 
از آنه��ا را در برنامه زنده می دهند؟« »آیا مجری 
یک شبکه نمادی از کلیت شبکه نیست؟«، »آیا 
آنتن زنده تلویزیون به محلی برای ماجراجویی و 

تبلیغ ش��دن افراد سطحی تبدیل شده است؟«، 
»آیا جلوی این سطحی نگری و سلبریتی پروری 
به بهانه جذب مخاطب که در جلس��ه اخیر مورد 
نق��د یکی از مقامات نظام نی��ز قرار گرفته، نباید 
از جایی گرفته ش��ود؟«، »رویمان می شود جایی 
بگوییم این تلویزیون ماست؟« و »واقعا این شبکه 

شماست؟«

نگاه

این واقعاً شبکه شماست؟!

ارائه خدمت 9 هزار پزشک بسیجی به محرومان

مرکزی



13 فرهنگ و هنر

جشنواره مقاومت

 افخمی هم سراغ 
»استعدادیابی« می رود

پایگاه اطاع رس��انی س��یما 
ضم��ن تأیید خب��ر انصراف 
بهروز افخمی از اجرای برنامه 
»هفت«، جزئی��ات تازه ای از 
برنامه س��ینمایی شبکه 5 با 
اجرای این سینماگر منتش��ر کرد. به گزارش 
»وطن ام��روز«، افخمی در گفت وگ��و با روابط 
عمومی معاونت سیما در این زمینه گفته است: 
پس از دریافت 2 پیشنهاد از شبکه های 3 و 5 
در نهایت به دلیل عاقه خودم به برنامه شبکه 
5 ترجیح دادم اج��رای برنامه »هفت« را کنار 
بگذارم. برنامه ش��بکه 5 برنامه ای سینمایی با 
فضایی کاماً متفاوت درباره سینمای بین الملل 
و هنر و فرهنگ اس��ت و بزودی وارد فاز تولید 
خواه��د ش��د. طبق اع��ام ش��بکه 5، اجرا و 
کارگردانی این برنامه سینمایی با بهروز افخمی 
است و انتخاب تهیه کننده برنامه نیز در روزهای 
آتی در گروه اجتماعی شبکه نهایی خواهد شد. 
مخاطب این برنامه عم��وم و بویژه نوجوانان و 
جوانان خواهند بود و »استعدادیابی« نیز یکی 

از اهداف آن است.

اعام جایزه مردمی »افسر جنگ نرم« 
در نهمین جشنواره عمار

در بخش فراخوان های مردمی 
نهمین جشنواره عمار، انجمن 
نهاون��د  قرآن��ی خیرالبری��ه 
هم��دان، جایزه ای ب��ا عنوان 
»افس��ر جنگ ن��رم« را برای 
بهترین اثر این جشنواره با موضوع »جنگ نرم« 
اع��ام کرد. به گزارش »وطن ام��روز«، دبیرخانه 
نهمین جشنواره عمار در کنار بخش رقابتی خود، 
در بخش جدید »فراخوان های مردمی« از تمام 
مؤسسات، تش��کل های مردمی و افراد حقیقی 
دع��وت کرده اس��ت موضوع��ات و دغدغه های 
مدنظرشان را در حوزه تولید، در قالب فراخوان  از 
سینماگران بخواهند و به فیلمسازانی که بهترین 
اث��ر را در این موضوعات تولید کرده اند هدیه ای 
مادی یا معنوی اختصاص دهند. حجت ااسام 
آل هاش��م، ش��یخ زکزاک��ی، ام��راه احمدجو، 
کارگردان س��ریال »روزی روزگاری«، س��وران 
پیام��ی کارآفرین مهابادی و قهرمان مس��تند 
»آفراندن« و خانواده شهید موسوی گردیزی، از 
رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس از جمله افراد 
و گروه هایی هستند که فراخوان های خود را به 
دبیرخانه جشنواره اعام کردند. نهمین جشنواره 
مردمی فیل��م »عمار« دی م��اه ۹۷ در تهران و 

شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

سریال »چارلی و کارخانه 
شکات سازی« در راه است

نت فلیکس کتاب های نویسنده 
مشهور کودکان نظیر »چارلی 
و کارخانه شکات س��ازی« و 
»ماتیلدا« را تبدیل به سریال 
انیمیشن می کند. به گزارش 
فارس ب��ه نقل از رویترز، نت فلیکس کتاب های 
»رولد دال«  نویسنده مشهور آثار کودکان نظیر 
»چارلی و کارخانه شکات سازی« و »ماتیلدا« را 
تبدیل به سریال انیمیشن می کند. این کمپانی 
اینترنت��ی اعام کرد قراردای با ش��رکت »رولد 
دال اس��توری« به امضا رسانده اما درباره شرایط 
و توافق مالی آن جزئیاتی منتش��ر نکرده است. 
»BFG«، »س��رزنش ها« و »چارلی و آسانسور 
ب��زرگ شیش��ه ای« از دیگ��ر کتاب ه��ای این 
نویسنده اند که مشمول این قرارداد برای تولید 
سریال انیمیشن می ش��ود. تولید این مجموعه 
از س��ال 2۰۱۹ آغ��از خواهد ش��د. نت فلیکس 
س��ال 2۰۱۸ مبلغ ۸ میلی��ارد دار برای تولید 
محت��وا هزینه کرده و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
دار صرف س��اخت ش��وهای تلویزیونی و فیلم 
سینمایی در پایان فصل سوم خود هزینه کرده 
است. میزان مشترکان فیلم سینمایی و تولیدات 
تلویزیونی نت فلیکس تا پایان ماه س��پتامبر به 

۱3۷ میلیون نفر رسید. 

تام هنکس پدر ژپتو می شود
تام هنک��س در حال مذاکره 
برای پیوستن به نسخه جدید 
زنده- انیمیشن از »پینوکیو« 
به کارگردانی پل کینگ است. 
به گزارش دنیای تصویر، تام 
هنکس ب��رای نقش پدر ژپت��و در نظر گرفته 
شده است. پل کینگ، کارگردانی که بسیاری 
از مخاطبان سینما او را به واسطه ساخت فیلم 
سینمایی »پدینگتن« می شناسند، قرار است 
براس��اس فیلمنامه  نوش��ته خودش و کریس 
ویتز، نسخه جدید فیلم »پینوکیو« را کارگردانی 
 کند. »عاالدی��ن«، »شیرش��اه« و »دامبو« از 
جمله مهم ترین بازسازی های کمپانی دیزنی از 

انیمیشن  های محبوب کاسیک است.

وحید  جلیلی:
هرچه نظام قوی تر شده، بازنمایی 

آن در رسانه و هنر سیاه تر بوده است
نشس��ت »گفتمان فرهنگی 
انق��اب اس��امی« با حضور 
وحی��د  و  جلیل��ی  وحی��د 
پانزدهمی��ن  در  یامین پ��ور 
جش��نواره فیلم مقاومت در 
سالن سینما فلس��طین برگزار شد. به گزارش 
»وطن امروز«، وحید جلیلی در این نشس��ت 
ب��ا بیان اینکه ما امروز در فضای هنر و رس��انه 
ب��ا موضوع تناظ��ر معکوس روبه رو هس��تیم، 
گف��ت: هر چقدر جمهوری اس��امی قوی تر و 
پیشرفته تر باشد، بازنمایی آن در هنر و رسانه 
س��یاه تر بوده است. ش��اید در دهه ۶۰ یا اوایل 
دهه ۷۰ سینمای پرنشاط و امیدوارتری داشتیم 
و از جهات گوناگون وضع ما بهتر از وضع امروز 
بود. هرچه نظام پیش آمده، بازنمایی برعکس 
بوده است و اگر ۱۰۰ فیلم در طول سال ساخته 
می ش��ود، 5۰ فیلم در ژانر فاکت است. او در 
پاسخ به اینکه چرا بازنمایی ها بیشتر ذیل ژانر 
فاکت اس��ت، توضیح داد: داستان نویسی در 
ایران به جای رویاس��ازی کابوس می سازد و به 
ج��ای نگاه به جمالزاده س��مت صادق هدایت 
رفتیم. کارکرد سینما در جهان بازنمایی رویاها 
و قهرمان های تخیلی است و ما نه تنها قهرمان 
تخیلی نمی سازیم بلکه قهرمان های تخیلی را 
سانسور می کنیم. در سینمای ایران چندهزار 
فیلم در چند س��ال اخیر س��اخته شده اما 4۰ 
س��ال بعد از انقاب، یک فیلم انقابی نداریم. 
جلیل��ی ادامه داد: الیور اس��تون به ایران آمد و 
پرسید چرا فیلم هایی درباره انقاب نداریم اما 
اعتراض کردند و گفتند ما آمدیم حرف هنری 
بشنویم و سیاسی نباشد. ما ۱۷ هزار شهید ترور 
داریم که تنها 3 فیلم به همت مهدویان درباره 

آن ساخته شده است.
در پایان یامین پور گفت: ما اعتراف می کنیم 
در این جریان درگیر ترور رس��انه ای و مارپیچ 
س��کوت ش��دیم. نهادهایی که متولی آموزش 
هستند باید شیوه این رفتار سازمانی و حمله به 
دیگران را آموزش دهند اما هیچ نهادی متولی 
آموزش این رفتار سازمان یافته و حفظ خود در 

برابر آن نیست.

برای سرگرم کردن مردم از حیثیت 
موسیقی کاسته ایم

رهبر  ش��هبازیان،  فری��دون 
ارکس��تر ملی ایران در  آیین 
آلبوم موس��یقی  از  رونمایی 
»هنوز آواز« کاری از علی اصغر 
شاه زیدی از بازماندگان مکتب 
آوازی اصفهان که در حوزه هنری برگزار ش��د، 
با انتقاد از سرگرمی محور شدن موسیقی اظهار 
داشت: گمان نمی برم نیازی به معرفی موسیقی 
اصیل ایران باشد. زیرا رسانه ها بسیار درباره آن 
داد س��خن کرده اند. آیا ما ب��ه حفظ اصالت ها 
پیش می رویم یا از بار حیثیت موس��یقی برای 
سرگرم کردن مردم می کاهیم؟! زمانی موسیقی 
بازاری جای خود را داشت و موسیقی هنری نیز 
جای خود را اما امروز آش هفت جوش��ی به نام 
موسیقی همراه با موسیقی غربی از کاسیک تا 

الکترونیک به خورد مردم داده می شود. 
در ادامه میاد عرفان پور، مدیر جدید مرکز 
موس��یقی حوزه هنری با تش��کر از شاه زیدی 
عنوان کرد: مناسب خواهی شاید تعبیر لطیفی 
باشد که از جانب متولیان امر موسیقی می تواند 
از هنرمند تقدیر کند. این مهم است که متولی 
موس��یقی بداند چه می خواهد. موس��یقی نیز 
بای��د روح مخاطب را صیقل دهد و خواننده ای 
می تواند این وظیفه را به دوش کش��د که خود 

ابتدا روحش را صیقل داده باشد.

سینمای بی رمق
آمار فروش فیلم های سینمایی در هفته ای 
که گذشت، اعام شد. به گزارش »وطن امروز«، 
بر اس��اس آمار اعام ش��ده در ارتباط با فروش 
هفتگی سینمای ایران در هفته ای که گذشت، 
تاکن��ون و در مجم��وع فیلم های س��ینمایی 
»هزارپ��ا« 3۸ میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون تومان، 
»مغزهای کوچک زنگ زده« ۱۱ میلیارد و ۸3۰ 
میلیون تومان، »لس آنجلس- تهران« ۷ میلیارد 
و ۱۰۰ میلی��ون توم��ان، »ازانیا« 3 میلیارد و 
۷5۰ میلیون تومان، »هش��تگ« 3 میلیارد و 
4۰۰ میلیون تومان، »پیش��ونی س��فید)2(« 
3 میلی��ارد و ۱5۰ میلی��ون توم��ان، »خان��م 
یایا« 2 میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون تومان، »عرق 
س��رد« 2 میلیارد و 5۰ میلیون تومان، »گرگ 
ب��ازی« یک میلی��ارد و 2۰۰ میلی��ون تومان، 
»آس��تیگمات« ۶5۰ میلیون توم��ان، »جاده 
قدیم« ۶3۰ میلیون تومان، »وای آمپول« 55۰ 
میلیون تومان، »س��رو زیر آب« 33۰ میلیون 
تومان، »در مس��یر باران« ۹۰ میلیون تومان، 
»پاس��تاریونی« 4۰میلیون تومان و »گام های 

شیدایی« 4 میلیون تومان فروش داشته اند.

گ�روه فرهنگ و هنر: از تهرانپارس تا میدان انقاب 
بیش��تر از تعداد سینماها، س��الن هایی است که در 
آن تئاترهای به اصطاح آزاد برگزار می شود؛ آزاد از 
هر قید و بند محتوایی! حاا این نبود  نظارت باعث 
شده است مجلسی ها وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
را به مجلس فرا بخوانند تا درباره آن پاسخگو باشد 
و راهکاری برای سامان دادن به آنها بیابد. تئاترهایی 
که با عناوین »تئاتر س��خیف«، »نمایش مبتذل«، 
»تئاتر مستهجن«، »نمایش زننده«، »بی اخاقی در 
تئاتر«، »نمایش بی شرمانه« و ... در فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی از آنها یاد می شود. 
تئاتر آزاد؛ سرمایه گذاری روی مخاطب عام ■

مخاط��ب ع��ام تئاتر را بیش��تر به عن��وان یک 
س��رگرمی مورد توجه قرار می ده��د؛ همانگونه که 
گرایش��ش در سینما بیش��تر به فیلم های کمدی 
است اما صاحبان تئاترهای آزاد از سرگرمی تنها به 
ابتذال برداشت دارند و با رقص و شوخی های جنسی 
قص��د خنداندن مخاط��ب خود را دارند. بر اس��اس 
پژوهش های دانشگاهی، پراکندگی تئاتر هنری در 
تهران در 4 منطقه ۱، 2، ۶ و ۱۱ است و باقی مناطق 
بهره چندانی از این نوع تئاتر ندارند. در مقابل اما تئاتر 
آزاد، رویه ای دیگر در پیش گرفته است. این گونه از 
تئاتر در گستره جغرافیایی تهران پخش شده و هر 
س��الن قدیمی، بزرگ و بااستفاده ای را با کمترین 
خ��رج و بدون دکور خاصی تبدیل به یک تئاتر آزاد 
کرده است. فقط در نوروز سال گذشته 3۶ تئاتر آزاد 
یا کمدی در س��طح تهران مجوز اجرا گرفتند و در 
س��ال ۹5 نیز برابر اعام اداره کل هنرهای نمایشی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی رکورد اجرای تئاتر 
کمدی در یک ش��ب به ۱۰۰ اجرا رسید و وضعیت 
موجود نشان می دهد این آمار امسال بسیار بیشتر از 

2 سال گذشته است.
بیشتر موزیک و رقص؛ کمتر دیالوگ و بحث ■

پایه تئاتره��ای آزاد را نه قص��ه و دیالوگ بلکه 
موزیک و رقص تش��کیل می دهد و بازی بازیگران و 
دیالوگ ها بخش فرعی تئاتر به حساب می آید. اگر 
یک سانس تئاتر را یک ساعت و نیم در نظر بگیریم، 

بیش از یک ساعت از تئاترهای آزاد به پخش آهنگ 
و رقاصی کمدین های آن می گذرد. تئاترهای مبتذلی 
که نظارتی بر آنها نیس��ت البته ن��ام خود را با لفظ 
»موزیکال« پرطمط��راق می کنند و به این بهانه به 

سمت رقص و آواز می روند.
»ادبیات جنسی« ساختار اصلی نمایشنامه ها ■

اما عاوه بر بخش رقص و آواز تئاترهای آزاد، آنچه 
به عنوان دیالوگ بین بازیگران رد و بدل می ش��ود، 
»گزاره های جنس��ی« است که بین بازیگران مرد و 
زن رد و بدل می ش��ود. تفاوت »متن نمایشنامه« و 
»اج��رای متن« در تئاترهای آزاد به نس��بت »متن 
فیلمنامه« و »فیلم ساخته شده« بسیار بیشتر است؛ 
تئاترهایی که برخاف شعارهای آن به هیچ وجه قابل 

استفاده خانوادگی نیست.
هزینه کم و سالن های بزرگ ■

»تئاترهای مس��تهجن« برخاف تئاتر هنری و 
کاسیک بر هزینه کم و مخاطب گسترده بنا شده 
است. بازیگرانی کاما آماتور، سالن های بی استفاده و 
بزرگ قدیمی و س��ناریوهای آبکی، مجموع اتفاقی 
است که برای این تئاترها می افتد و در مقابل هزینه 
کمتری به نسبت تئاترهای هنری دارد و این هزینه 
کمتر باعث می ش��ود مخاطب عام و طبقه متوسط 
رو به پایین، قدرت خرید بیش��تری برای دیدن آن 
داشته باش��د، طبقه ای که برای 2 ساعت خندیدن 
و س��رگرم شدن پول می دهند اما با حجم بزرگی از 
اماره های مستهجن و جنسی و ادبیاتی فحشاگونه 
مواجه می ش��وند. این کمدی ها از یک سو به دنبال 
جذب پول بیش��تر هستند و از س��وی دیگر ابتذال 
را دس��تمایه بهتری برای رسیدن فوری تر به چنین 

منظوری تلقی می کنند.
عوض شدن مسؤوان ارزشیابی هم اثر نداشت ■

در یکی دو س��ال گذش��ته رف��ت و آمدهایی بین 
مسؤوان نظارت و ارزشیابی بر هنرهای نمایشی شد 
اما وضعیت نظارت بر »تئاتر آزاد« بهتر که نشد هیچ، 
تعداد این تئاترها با ش��یب فزاینده ای بیشتر هم شد 
و ح��اا نمایندگان مجلس وزیر فرهنگ را به مجلس 
خواسته اند، تا پاسخگوی بی نظارتی بر این تئاترها باشد.

تلویزیون

وطن امروز  شماره 2594  شنبه 10 آذر 1397

محسن شهمیرزادی: مدت هاست 
شبکه تلویزیونی »شما« با برنامه 
»من و شما« به واسطه حاشیه های فراوان و عمدتا 
زرد خود مورد توجه قرار گرفته است؛ حاشیه هایی 
دور از ش��أن رسانه ملی که بیش��تر مجری جوان، 
جوی��ای نام، نابل��د و غیرحرف��ه ای آن یعنی آرش 
ظلی پور رقم زده و اتفاقا به همین واس��طه و البته 
حمایت رسانه ای برخی نزدیکانش توانسته خودش 
را بیش��تر از توانایی هایش در رسانه ها مطرح کند. 
روز گذشته مس��عود فراستی با موضوع »سینمای 
کم��دی« میهم��ان این برنام��ه بود و ب��ا تحلیل 
س��ینمای پرفروش کمدی این روزها اظهار داشت: 
»کمدی نقد می کند، آدم را نقد می کند، جامعه را 
نقد می کند. اصا کمدی یعنی نقد. کسی کمدی 
می فهمد که نقد اجتماعی، فردی، تیپ، مساله و... 
را بفهمد. کمدی هایی که مرس��وم شده اند در این 
3-2 سال سینمای ایران یک واکنش اند به خواست 
نیاز کاذِب مخاطب طبقه متوسط رو به عقب که به 
هیچ وجه اهل کنش و کار مولد نیس��ت. چیزی را 
ک��ه تبلیغ می کند دله دزدی و خندیدن به بدترین 
شوخی های جنسی است«. این جمات در شرایطی 
بیان ش��د که به نظر می رسید ظلی پور با زبان بدن 
خود نظیر خمیازه های بلندمدت، نوع توهین آمیز 

نشستن و مواجهه با میهمان 
سعی دارد بحث را به حاشیه 
بی رب��ط  جم��ات  بکش��د. 
ظلی پور و کنایه به »ارزشی« 
بودن فراس��تی باعث شد این 
میهمان س��عی کند بحث را 
به موض��وع اصل��ی بازگرداند 
اما ظلی پور که بیشتر دوست 

داش��ت بحث را به سمت موضوعات شخصی ببرد، 
با قطع چندباره صحبت های فراستی گفت: »در این 
س��ال هایی که شما در برنامه هفت صحبت کردی 
چه اتفاقی افتاده اس��ت. مدام در یک چاردیواری یا 
جلوی قاب دوربین نشسته ای و مدام می گویی من! 
من! من! من! و اتفاقا خیلی هم خودش��یفته حرف 
می زنی! اما اتفاقی رخ نداد! چه ش��د؟!«  فراس��تی 
در پی پاس��خ به ظلی پور بود و در حالی که س��عی 
داشت با ارجاع به صحبت های گذشته اش در برنامه 
۷ مجری جوان را قانع کند اما وی بار دیگر صحبت 
فراستی را قطع کرد و به جمات بی ربط خود ادامه 

داد: »م��ن هم��ه برنامه های 
هف��ت را دی��دم. حت��ی آن 
قسمت آخر که خانم میانی 
گفت شما هیچ چیزی از زن ها 
نمی فهمید و مسعود جیرانی 
به شوخی گفت فراستی 2 تا 
زن گرفته چطور نمی فهمد«. 
اما این آخر ماج��را نبود، چرا 
که هر بار فراستی سعی داشت بحث را ادامه دهد، 
مجری جوان و جویای نام بار دیگر به صحبت های 
بی ربط خود ادامه می داد و جمات زرد، کینه توزانه 
و بی ادبانه او آنقدر فضای برنامه را تحت الشعاع قرار 
داد که فراس��تی گفت: »حرفت رو تموم کن! چون 
ادب نداری که بگذاری دیگران حرف بزنند«. زمانی 
که جمات فراستی با صحبت های زرد مجری چند 
بار دیگر تقطیع ش��د، در نهایت فراستی خطاب به 
بینندگان با بیان اینکه با احترام شما جمله ام را تمام 
می کنم، قصد ترک برنامه را داشت که مجری این 
برنامه نیز در اقدامی غیرحرفه ای از آن استقبال کرد 

و به این ترتیب کارشناس- میهمان برنامه از روی 
آنتن زنده برنامه را ترک کرد. حال باید دید رس��انه 
ملی به شرط جذب مخاطب و حاشیه سازی و بهره 
بردن از تکنی��ک »بدنامی بهتر از گمنامی« تا چه 
زمانی تاش دارد حیثیت و شأن خود را به واسطه 
استفاده از مضامین زرد و مجریان بی تجربه و جویای 
نام در میان ۸۰ میلیون مخاطب ایرانی به باد دهد 
و تا چه زمانی یک برنامه حاشیه ساز و عمدتا مبتذل 

می تواند روی آنتن زنده سیما جوان دهد. 
واکنش فراستی پس از انتقادهای فراوان به  ■

رفتار غیرحرفه ای مجری
اما پس از این اتفاقات، مسعود فراستی در متنی 
کوتاه نسبت به حاشیه های ایجادشده به واسطه 
رفتارهای غیرحرفه ای مجری برنامه »من و شما« 
این گونه واکنش نش��ان داد: »نه آن مجری، و نه 
کل مجریان و تهیه کنندگان رنگارنگ تلویزیونی 
از این قماش، و برنامه های مبتذل شان، مساله من 
نیستند. برنامه  امروز برخاف طراحی عده ای برای 
تخریب نقد، علیه خودش��ان تمام ش��د، و صدای 
هش��دار و اعتراض جمعی بس��یاری علیه ابتذال، 
اخاق فروشی و ارزش فروشی فراگیر در سینما و 
تلویزیون به گوش همه رسید. خسارتش هم برای 

من، بسیار ناچیز بود«.

گ�روه فرهن�گ و هنر: نشس��ت 
تخصصی فرهنگ و انقاب اسامی، 
رویش ها و دستاوردها به مناسبت 4۰ سالگی انقاب 
روز پنجشنبه در موسسه پژوهشی- فرهنگی انقاب 
اس��امی برگزار ش��د. به گزارش »وطن ام��روز«، در 
این نشس��ت صاحب نظرانی چون ن��ادر طالب زاده، 
محمدمهدی سیار، حسن رحیم پورازغدی، سیدرضی 
حسینی، موسی نجفی، حجت ااسام رضا غامی، 
ف��رزاد جهان بین، منصور کبکانیان و علی اش��تری 
نسبت انقاب با 3 حوزه دین، علم و فرهنگ عمومی 

را مورد بررسی قرار دادند.
 رس�انه  های غربی تا پیش از پی�روزی انقاب  ■

با انقابیون همراه بودند
نادر طالب زاده در این نشست با ذکر خاطراتی از 
فعالیت  های رسانه ای در آستانه انقاب، اظهار داشت: 
م��ن از چند ماه پیش از پیروزی انقاب اس��امی با 
خبرنگاران رس��انه  های غربی همراه بودم و بسیاری 
از مس��ائل آنان را از نزدیک مش��اهده کردم، ش��اهد 
هم که نیاز به س��ند ندارد. یک��ی از تحوات آنها در 
نخستین مصاحبه مطبوعاتی امام رخ داد. امام خمینی 
۱3 بهمن 5۷ در مدرس��ه علوی، نخستین مصاحبه 
مطبوعات��ی    اش را انجام داد و م��ن در این مصاحبه 
مأمور بودم تا کارت خبرن��گاران را چک کنم. در آن 
نشست خبرنگار سی بی اس آمریکا به من گفت سوالی 
به ذهنت نمی رس��د که من از امام خمینی بپرسم و 
من این سوال را به او گفتم که آیا اگر ازم باشد، شما 
حکم جهاد می دهید؟. خبرنگار سوال کرد و امام پاسخ 
داد بله! و اکثر روزنامه  های غرب روز بعد این پاس��خ 

ام��ام را تیتر کردند. امام تهدید 
به جهاد کرد و این درس بزرگی 
بود و نخستین بار بود که حرف 
جهاد به میان می آمد. طالب زاده 
ادامه داد: انقاب اسامی در دل 
بسیاری تحول ایجاد کرد و برای 

من هم این تحول رخ داد و این تجربه را کسب کردم 
که انقاب وحیانی است و در دست بشر نیست. پس 
از پیروزی انقاب اسامی، اولین اتفاق، دشمنی واضح 
رسانه ها با انقاب مردم بود. دستور از نیویورک می آمد 
که ایران را خشن و بی حساب و کتاب نشان دهند. 2 
ماه پس از پیروزی انقاب، خبرنگار شبکه تلویزیونی 
سی بی اس مأمور می ش��ود گزارشی از یهودیان ایران 
تهیه کند. او با چند تاجر یهودی مصاحبه کرده و از 
آنها می پرس��د که چرا به آمریکا یا اسرائیل مهاجرت 
نکردی��د و همه در جواب گفتند کس��ی م��ا را تا به 
حال تهدید نکرده تا از ایران برویم. عجیب آنکه همه 
گزارش ها از ایران مثبت بود اما خبرنگار سی بی اس به 
من گفت این گزارش را پخش نکردند و ادامه داد قصه 
یهودی ها همین است و وقتی ما گزارشی از آنها کار 
کنیم که خاف نظر نیویورک باشد، هیچ گاه به مرحله 

پخش نمی رسد.
تزویج حماسه و خیال، دستاورد شعر انقاب ■

محمدمهدی سیار نیز در این نشست بیان داشت: 

در ش��عر که��ن ایران س��بک 
خراسانی بسیار عقل گراست که 
دوره زمانی آن به فلس��فه مشاء 
اس��ت. س��بک عراقی  نزدیک 
پس از دوره ش��یخ اشراق شکل 
می گیرد ک��ه رویکردی عرفانی 
دارد و س��بک هندی هم با رویک��ردی اخاق مدار به 
زندگی نگاه می کند. ش��عر انقاب اس��امی از پیش 
از ش��کل گیری     اش، این تجربه ها را دید و تجربه شعر 
مدرن را هم در خود داش��ت. سیار تصریح کرد: شعر 
انقاب ترکیب شگفت انگیز و وصالی از همه تجربه ها 
در شعر این 4 دهه است و می توان گفت شعر انقاب، 
ظهور تفکر امام خمین��ی در تفکر و زبان بود. در این 
ش��عر مفاهی��م و مضامینی کنار هم نشس��ته  اند که 
ترکیب حیرت آوری را به مخاطب ارائه کرده   اند. حتی 
عقل گرایی سبک خراسانی با عرفان سبک عراقی در 
شعر انقاب به همنشینی رسیده    است. شعر انقاب 
ش��عر حماسه است اما در ش��عر کسانی چون قیصر 
امین پور، حس��ن حس��ینی و علیرضا غزوه، در کنار 
حماسه یک نگاه تیزبینانه به سبک هندی را هم برای 
کش��ف مضامین تازه و خیال انگیز داریم. وی در عین 
حال گفت: شما فکر می کنید ابرمرد سبک خراسانی 
کیست؟ ابرمرد سبک خراسانی رستم است که نماد 
قدرت و خرد اس��ت. فردوس��ی بر این دو واژه تأکید 

بسیار می کند. حال برسیم به این سوال که آرمان مرد 
سبک عراقی کیست؟ شخصیت رند در شعر حافظ را 
می توان در پاس��خ گفت. رند ترکیب سستی و عشق 
است. در نهایت این سوال مطرح می شود که آرمان مرد 
شعر انقاب اسامی کیست؟ آرمان مرد شعر انقاب، 
ترکیب رند و رستم است که نامش را شهید می گذارم 

که البته در خود امام هم می توان او را دید.
در تقدس هنر و ورزش، سلبریتی پدید آمد ■

حس��ن رحیم پورازغدی هم با اشاره به معنادهی 
نوی��ن انق��اب اس��امی در عرص��ه اندیش��ه گفت: 
جریان ه��ای دین��داری و بی دینی در جه��ان به این 
جمع   بندی رسیده بودند که امکان بازگشت به سنت 
انبیا نیس��ت و نمی توان گذشته را دوباره خلق کرد و 
ما اگر هم می خواهیم س��راغ دی��ن برویم باید از باب 
شکس��تن آن و عرضه چیز جدیدی باشد. به باور آنها 
رج��وع به دین یک رجعت گزینش��ی ب��رای عصری 
کردن دین است. آنها می گفتند باید سراغ دین رفت 
بدون آنکه برای دی��ن به عنوان یک اتوریته و مرجع 
معرفتی ارزش قائل ش��د. وی اف��زود: جریانی که به 
شما معرفی کردم، حرف شان این بود که ما توانستیم 
آسایش را ایجاد کنیم اما آرامش پدید نیامد. مثا آمار 
خودکشی ها زیاد شد. آنها دهه ها برای خلق معنویت 
بدون خداوند تاش کردند. قداستی که برای هنر در 
قرن ۱۹ ایجاد شد، قرار بود جای قداست دین را بگیرد. 
مراسم المپیک هم بسیار تقدیس می شد. از دل همین 
مقدس ف��رض کردن ها، مفاهیمی چون س��لبریتی 
درآمد، چرا که وقتی ش��ما الگوه��ای معنوی را نقد 
می کنید، باید سراغ الگوهایی از دل هنر و ورزش بروید. 

چرا تلویزیون با مجری بی ادب سعی می کند شبیه برنامه های زرد اینترنتی شود؟
نامدیریت در آنتن تلویزیون

صاحب نظران فرهنگ و اندیشه در نشست تخصصی فرهنگ و انقاب اسامی، رابطه دین 
علم و فرهنگ را بررسی کردند

انقاب اندیشه

حاشیه

گزارش

تئاتر آزاد یا نمایش های سخیف برای جیب بری از مردم؟!

ولشدگان!

گفت و گو
پژمان فر : با خأ نظارت روبه رو هستیم

عدم نظارت بر محتوای ارائه شده در نمایش هایی که این روزها روی صحنه می رود 
در کنار نگرانی های ناشی از چگونگی برگزاری کاس های آموزش تئاتر باعث شده 
40 نف�ر از نمایندگان مجلس با نگارش تذکری خطاب به وزیر فرهنگ و ارش�اد 
اسامی او را برای ارائه توضیح در این زمینه به مجلس فرا بخوانند. با حجت ااسام 
نصراه پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی و طراح اصلی 
این سوال در ارتباط با محتوای این تذکر که متن آن به شکل اختصاصی در اختیار 

»وطن امروز« قرار گرفته، صحبت کردیم تا در ارتباط با دایل نگارش این نامه بیشتر توضیح دهد. پژمان فر در این 
گفت وگو با اشاره به جایگاه مهم هنرهای نمایشی در سبک زندگی مردم گفت: متاسفانه امروز به دلیل بی درایتی 
و تغافل مس�ؤوان و ناظران این حوزه، ش�اهد اتفاقات غلطی در این زمینه هستیم. این موضوع هم در زمینه 
محتوای آثاری که روی صحنه می روند و هم در زمینه آموزش تئاتر و کاس هایی که در این حوزه برگزار می شود، 
دیده می شود. به شکلی که در برخی موارد به بهانه برگزاری کاس تئاتر، شاهد آموزش رقص و اختاط دختران و 
پسران و هتک حرمت حجاب و اتفاقاتی از این دست هستیم. پژمان فر افزود: در حوزه محتوایی نیز فضا به همین 
شکل است و ما از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسامی خواسته ایم در این زمینه ورود پیدا کنند و گزارشی به 
صحن علنی مجلس ارائه کنند. نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: احساس ما این است یک خأ نظارتی 
شدید از سوی وزارت ارشاد بر این حوزه به وجود آمده که باعث شده یک سری افراد هنجارشکنی های بدی را 
در این فضا نهادینه کنند. پژمان فر با اشاره به لزوم ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به این موضوع اظهار کرد: من 
گزارش این موضوع را به کمیسیون فرهنگی مجلس هم داده ام و انتظار ما این است کمیسیون فرهنگی مجلس 

هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. 

  »نصراه پژمان فر« در گفت وگو با »وطن امروز« از تذکر 40 نفر از نمایندگان مجلس 
به وزیر ارشاد درباره وضعیت تئاتر خبر داد

خبر

سینمای جهان

موسیقی

گیشه
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قهرمانی ایران در فوتبال 7 نفره 
آسیا- اقیانوسیه

تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران به مقام نخست 
رقابت های قهرمانی آس��یا- اقیانوسیه دست 
یافت. در شش��مین و آخرین روز رقابت های 
فوتبال 7 نفره قهرمانی آس��یا- اقیانوسیه در 
جزیره کیش، بعدازظهر پنجش��نبه تیم های 
ایران و استرالیا در ورزشگاه المپیک به مصاف 
هم رفتند که در پایان تیم کشورمان با نتیجه 
7 بر صفر به برتری رس��ید و به مقام قهرمانی 
دست یافت. شاگردان علیرضا روزبهانی در این 
دوره از مسابقات برابر تایلند، اردن، کره جنوبی 
و در نهایت استرالیا پیروز شدند و با شکست 
هم��ه حریفان، مقتدرانه بر س��کوی قهرمانی 
ایس��تادند. تیم ایران عاوه بر کس��ب عنوان 
قهرمانی، جواز حض��ور در رقابت های جهانی 
2019 اس��پانیا را نیز کس��ب ک��رد.  علیرضا 
زارع، محمد خراط، عب��اس ترابی، عبدالرضا 
کریمی زاده، رسول آتش افروز، مسعود ژولیده، 
بهنام آرندی، لطف اه جنگجو، حسین تیزبر، 
فرزاد مهری، مهرزاد ارش��ادی، ناصر اکبرپور و 
سامان نیلوفر بازیکنان تیم ملی در این رقابت ها 
بودند. همچنین علیرض��ا روزبهانی به عنوان 
سرمربی و نقی مهدوی به عنوان مدیرفنی در 

کنار تیم حضور داشتند.

لیست تیم ملی فوتسال اعام شد
اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران برای 
حض��ور در آخرین اردوی پی��ش از تورنمنت 

اسلواکی اعام شد.
به گزارش مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی 
فوتس��ال ب��ه منظ��ور ش��رکت در تورنمنت 
بین المللی اسلواکی از جمعه 9 تا 11 آذرماه در 
مرکز ملی فوتبال آغاز می شود که سیدمحمد 
ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی 
1۶ بازیکن دعوت ش��ده به اردو را به شرح زیر 

اعام کرد:
1- علیرضا صمیمی
2- سپهر محمدی
۳- مسلم اوادقباد
4- محمد شجری

5- امین نصر اه زاده
۶- علی اصغر حسن زاده

7- توحید لطفی
8- مهدی جاوید
9- علیرضا جوان

10- ابوالقاسم عروجی
11- حسین طیبی

12- سعیداحمد عباسی
1۳- محمدرضا سنگ سفیدی

14- مهران عالیقدر
15- حمید احمدی

1۶- مهرداد قنبرزاده
احم��د اس��ماعیل پور و قدرت به��ادری 2 
بازیکن دعوت ش��ده به تیم ملی به دلیل آنچه 
»مصدومیت« و »مشکل شخصی« عنوان شده 
اس��ت، در این تورنمنت تیم مل��ی را همراهی 
نمی کنن��د و بازیکنان دیگ��ری جایگزین آنها 

شده اند.

 تیم ملی بسکتبال ایران
 مغلوب استرالیا شد

تیم ملی بسکتبال ایران اولین دیدار خود در 
انتخابی جام جهانی 2019 چین را به استرالیا 

واگذار کرد. 
به گزارش مهر، دیدار تیم  های ملی بسکتبال 
ای��ران و اس��ترالیا در چارچ��وب پنجره پنجم 
انتخابی جام جهانی 2019 چین دیروز جمعه 
در ملبورن برگزار ش��د و طی آن ملی پوش��ان 
کشورمان با نتیجه 47 به 7۶ متحمل شکست 
ش��دند. 2 دیدار پایانی تیم ملی بس��کتبال در 
رقابت  های انتخابی جام جهانی اسفندماه و در 

چارچوب پنجره ششم برگزار می شود.
بر این اس��اس ملی پوشان کش��ورمان دوم 
اس��فندماه به مص��اف ژاپن می رون��د و پنجم 
اسفندماه نیز در تهران میزبان استرالیا خواهند 

بود.

 مدافع برزیلی استقال: 
قلب من در ایران می ماند

مدافع برزیلی استقال پیش از ترک ایران 
گفت: قلب من اینجا می ماند.

 لئون��اردو پادوان��ی پیش از ت��رک ایران و 
بازگشت به برزیل برای ادامه روند درمانی خود، 
گفت: حس زیادی به ایران دارم. اینجا خیلی به 

من کمک شد. 
ایران خانه دوم من است. وی افزود: 7 سال 
اینجا بودم و از همه تشکر می کنم. من به برزیل 

می روم ولی قلبم در ایران می ماند.

مسی بهترین بازیکن هفته پنجم لیگ 
قهرمانان اروپا شد

س��تاره آرژانتینی بارسلونا به عنوان بهترین 
بازیکن هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا انتخاب ش��د. به گزارش ف��ارس، اتحادیه 
فوتبال اروپا)یوفا( اعام کرد لیونل مسی، ستاره 
آرژانتینی بارسلونا به عنوان بهترین بازیکن هفته 
پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا انتخاب 
ش��د. بارس��لونا در این هفته از رقابت ها مقابل 
آیندهوون صف آرایی کرد و با درخش��ش مسی 

با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید.

زاتان جدید در بسکتبال!

بسکتبالیس��ت بوس��نیایی باش��گاه بای��رن 
مونیخ آلمان ش��باهت بس��یار زی��ادی به زاتان 
ایبراهیموویچ، فوتبالیست سوئدی دارد. به گزارش 
فارس، نیهاد یدوویچ بسکتبالیس��ت بوس��نایی 
باش��گاه بایرن مونیخ آلمان شباهت بسیار زیادی 
به زاتان ایبراهیموویچ س��تاره فوتبال سوئد که 
در لیگ MLS آمریکا بازی می کند دارد. وی در 
صحبت هایی عنوان کرد تابستان زمانی که ۳ روز 
در پاریس حضور داشت، به دلیل شباهت بسیار 
زیادش به زاتان ایبراهیموویچ از هر دو نفر، یک 
نفر درخواس��ت گرفتن عکس یادگاری از وی را 
داشت. این اقدام برای من غیرقابل باور بود. بلیچر 

ریپورت این نقل قول را سوژه خود کرده است.

پوگبا با آوردن آرایشگر به اردو 
مورینیو را عصبانی کرد!

ستاره فرانسوی منچس��تریونایتد با آوردن 
آرایش��گر به اردوی تیمش، باعث خشم آقای 
خاص ش��د. به گزارش فارس، پل پوگبا یکبار 
دیگر اسباب ناراحتی ژوزه مورینیو را فراهم کرد.
طبق اعام روزنامه سان، یک روز قبل از انجام 
مسابقه لیگ برتر برابر کریستال پااس )تساوی 
بدون گل(، پوگبا رفتاری در اردو کرد که باعث 
ناراحتی سرمربی پرتغالی شیاطین سرخ شد. 
بازیکن خط میان��ی اولدترافوردی بدون اطاع 
کادر فنی، آرایش��گر خ��ود را به اردوی تیمش 
آورد ک��ه همین امر باع��ث ناراحتی مربیانش 
شد. طبق گزارش نشریه انگلیسی، حضور این 
هافبک 25 ساله روی نیمکت ذخیره در بازی با 
یانگ بویز و بعد ورودش به بازی در دقیقه ۶4 

به همین دلیل بود.

 فینال کوپا لیبرتادورس
در سانتیاگو برنابئو

فینال کوپا لیبرتادورس رسما در ورزشگاه 
س��انتیاگو برنابئوی شهر مادرید برگزار خواهد 
شد. به گزارش فارس، فینال کوپالیبرتادورس 
می��ان تیم های ریوپات��ه و بوکاجونی��ورز در 
ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید برگزار 
خواهد شد. این دیدار در تاریخ 9 دسامبر )18 

آذر( برگزار می شود.
دی��دار رف��ت 2 تیم ب��ا تس��اوی 2-2 به 
پایان رس��یده بود و قرار بود دیدار برگش��ت 
به میزبانی ریورپاته برگزار ش��ود اما به دلیل 
حمله تماش��اگران این تیم به اتوبوس حامل 
بازیکنان بوکاجونیورز و پرتاب سنگ و چوپ 
که باعث مصدومیت 2 بازیکن تیم میهمان از 
 ناحیه چشم شد، برگزاری این بازی به تعویق

افتاد. 
پ���س از آن کنفدراس��ی��ون فوتب����ال 
آمریکای جنوبی )کونمبول( اعام کرد دیدار 
برگش��ت فینال ج��ام لیبرت��ادورس )لیگ 
قهرمان��ان آمریکای جنوبی( در تاریخ 8 یا 9 
دس��امبر )17 یا 18 آذر( در خارج از کش��ور 

آرژانتین برگزار خواهد شد.
ریورپات�ه به خاط�ر رفت�ار هوادارانش  ■

نقره داغ شد
کمیت��ه انضباط��ی کنفدراس��یون فوتبال 
آمریکای جنوبی باش��گاه ریورپاته را به خاطر 
حمل��ه هوادارانش ب��ه اتوب��وس بوکاجونیورز 

نقره داغ کرد.
کمیته انضباط��ی کنفدراس��یون فوتبال 
آمریکای جنوبی رسما باشگاه ریورپاته را به 
خاطر حمله هوادارانش به اتوبوس بوکاجونیورز 
 پی��ش از فینال برگش��ت کوپ��ا لیبرتادورس

نقره داغ کرد.
کمیته انضباطی باش��گاه ریورپاته را 400 
هزار دار جریمه نقدی ک��رد و  این تیم در 2 
دیدار خانگی نیز نمی تواند از حمایت هوادارانش 

بهره ببرد.

فوتبال خارجی اخبار

گ�روه ورزش�ی: تیم های اس��تقال، پرسپولیس و 
س��پاهان در رقابت های هفته چهاردهم لیگ برتر 
فوتب��ال مقابل حریفان خود به برتری رس��یدند تا 
رقابت برای رتبه های ب��اای جدول بیش از پیش 

داغ شود.
به گ��زارش »وطن امروز«، روز پنجش��نبه تیم 
پرس��پولیس در تبریز موفق ش��د در ی��ک دیدار 
سخت و نفس گیر در دقیقه 91 بازی با گل شجاع 
خلیل زاده تیم خوب ماشین سازی را شکست دهد تا 
با یک پله صعود به رتبه سوم جدول لیگ برتر برسد. 
در این دیدار پرحاشیه و پربرخورد پرسپولیسی ها 
موفق ش��دند با وجود خطراتی که ماشین س��ازی 
روی دروازه بیرانوند ایجاد می کرد کلین شیت کنند. 
سرخپوشان در دقیقه 95 نیز توسط اسدی بازیکن 
تازه وارد خود به گل دست یافتند اما داور به اشتباه 
این گل را آفساید اعام کرد. پرسپولیس با برتری در 
این بازی 24 امتیازی شد و با عبور از تراکتورسازی 
2۳ امتیازی در رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر 
ایستاد. شجاع در حالی در این بازی گل ۳ امتیازی 
سرخپوش��ان را زد که برانک��و ایوانکوویچ با وجود 
مصدومیت جزئی، او را به تبریز برد. حاشیه های این 
دیدار حتی به گزارش��گری نیز رسید تا جایی که 
گزارش��گر بازی به گزارش کاما یک طرفه به نفع 
ماشین س��ازی متهم و انتقادهای فراوانی از او شد. 
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
پس از این دیدار از عملکرد تیمش در دیدار مقابل 
ماشین سازی تبریز ابراز رضایت کرد و گفت: با این 
بازی نش��ان دادیم چرا قهرمان ایران هستیم. وی 
افزود: ما در این بازی با اس��تحقاق برنده ش��دیم، 
چون موقعیت های گل بیش��تری نسبت به حریف 
داشتیم. می دانستیم در ثانیه های پایانی می توانیم 
به گل برسیم. نمی خواستیم نتیجه را حفظ کنیم و 
حتی بازیکنان کم تجربه خود را در زمین گذاشتیم 

تا بتوانیم به گل برسیم.
محمدرض��ا مهاجری، س��رمربی تیم فوتبال 
ماشین س��ازی تبریز نیز گفت: ش��خصیت تیمی 
پرس��پولیس زمینه س��از پیروزی این تیم ش��د. 
س��خت است در دیداری که حداقل باید مساوی 
می ش��د، شکس��ت بخوریم. م��ا ک��م آوردیم. با 
توجه به اینکه دس��ت مان ب��رای انتخاب بازیکن 
بس��ته است، به بازیکنان مان فش��ار آمد و باعث 
ش��د پرس��پولیس در دقایق پایانی به گل برسد. 
بازیکنان ما می توانس��تند ب��ازی را با پیروزی به 
پایان برسانند. از همه تماشاگران تشکر می کنم و 
به آنها خسته نباشید می گویم. یک بدهکاری به 

آنها برای ما ماند.
پیروزی ارزشمند استقال در آزادی ■

در آخرین بازی پنجشنبه بازیکنان استقال با 
ی��ک بازی روان و دیدنی موفق ش��دند ۳ گل وارد 
دروازه صنعت نفت آبادان کنند تا هواداران آبی های 

پایتخت به روزهای آینده این تیم امیدوار شوند. 
در این دیدار که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، 
فرشید باقری در دقیقه 9، طارق همام در دقیقه 25 
و اللهیار صیادمنش در دقیقه 74 گل های استقال 

را به ثمر رساندند.
با این نتیجه اس��تقال توانست به دومین برد 
پیاپی خود در فصل جاری لیگ برتر دس��ت پیدا 
کند و با 21 امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار گیرد. 
این پیروزی از آن جهت برای آبی ها ارزشمند بود که 
به غیر از دیدار با تراکتورسازی هیچ گاه در ورزشگاه 

آزادی پیروز نشده بودند.
وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقال بعد 
از این دیدار گفت: مش��خص اس��ت که باید بابت 
عملکرد تیمم خوشحال باشم. بر اساس آن چیزی 
که در زمین دیدیم، م��ا فوتبال خوبی را در زمین 
انجام دادیم. شما می دانید فشار روی استقال بسیار 

بااس��ت. پس از برد هفته گذشته مقابل استقال 
خوزستان که بسیار مهم بود، امروز هم لبخند روی 
لب بازیکنان ما ب��ود. برای دو بازیکن میانی تیمم 
یعنی فرش��ید باقری و طارق همام خوشحالم که 

گلزنی کردند. 
سپاهان فینال را برد ■

اما دی��روز در مهم ترین دیدار هفته چهاردهم 
تیم های اول و دوم جدول رده بندی در ورزش��گاه 
نق��ش جهان اصفهان مقابل هم صف آرایی کردند 
که در نهایت س��پاهان برنده این بازی بزرگ شد 
تا صدر جدول را پس بگیرد. تیم فوتبال سپاهان 
با پی��روزی مقابل پدیده، ضم��ن تحمیل دومین 
باخت ب��ه این تیم به صدر ج��دول لیگ برتر راه 
یافت. سپاهانی ها در دقیقه 27 بازی با گل مهرداد 
محمدی از پدیده مشهد پیش افتادند و توانستند 
تا پایان این دیدار حس��اس همین نتیجه را حفظ 
کنن��د و با 29 امتیاز و میانگین گل بهتر در صدر 
جدول قرار گیرند. پدیده مش��هد هم با این باخت 
یک پل��ه پایین تر آم��د و در رده دوم جدول قرار 
گرف��ت. س��پاهان و پدی��ده هر کدام ی��ک بازی 
عقب افتاده مقابل پرسپولیس  و استقال دارند و 
نتیجه آن دیدارها می تواند تا حدود زیادی قهرمان 

نیم فصل را مشخص کند.
در دیگر بازی های دیروز تیم پیکان در مسجد 
سلیمان  با باخت مقابل تیم نفت، پنجمین باخت 
متوال��ی خود را در ای��ن فصل تجربه کرد تا مجید 
جالی، س��رمربی پیکان ناکامی دیگری را تجربه 
کند. پیمان میری در دقیقه ۶ گل خوزستانی ها را 

به ثمر رساند.
تیم س��ایپا هم در یک دیدار حساس نتوانست 
از پس استقال خوزستان بحران زده برآید. مهدی 
ترابی در دقیقه 19 برای سایپا و مجتبی رمضانی در 

دقیقه 78 برای استقال خوزستان گل زدند.

باش��گاه پرس��پولیس برای بازی کردن ش��جاع 
خلی��ل زاده مقابل ماشین س��ازی از این مدافع تعهد 

گرفته بود!
به گزارش مهر، پرسپولیس پنجشنبه در چارچوب 
هفت��ه چهاردهم لیگ برتر در تبری��ز به مصاف تیم 

ماشین سازی رفت و با یک گل به پیروزی رسید.
در این بازی شجاع خلیل زاده، مدافع پرسپولیس 
که زننده تک گل بازی هم ب��ود، با مصدومیت بازی 

کرد.
میثم علیپ��ور، فیزیوت��راپ پرس��پولیس درباره 
ش��رایط خلیل زاده گفت: خلیل زاده هم گردن درد و 
هم کمردرد داش��ت و ش��رایطش به گونه ای بود که 
بای��د با ویلچر به تبریز می آم��د. ازم بود او به خاطر 

مشکاتی که داش��ت چند روز استراحت کند. واقعا 
نمی دانم او چطور با پرواز به تبریز آمد، البته ش��رایط 
کمرش بهتر بود ول��ی روز بازی وقتی از خواب بیدار 
ش��د، گفت گردنم درد می کند. وضعیت این بازیکن 

نگران کننده بود.
وی تاکید ک��رد: برای همین از این بازیکن تعهد 
گرفتیم اگر مشکلی پیش آمد، مسؤولیتش بر عهده 
خودش اس��ت، چون ریس��ک بازی کردنش باا بود. 
بازی کردن خلیل زاده یک بخش اش تعصب است ولی 
تعصب هم باید منطقی باش��د. به هر حال ما وظیفه 
داریم به بازیکن شرایط را تشریح کنیم. خلیل زاده روز 
گذش��ته از انواع مسکن ها استفاده کرد و اگر شرایط 

نرمال بود، حرفه ای نبود که بازی کند.

در جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتبال 
دنیا، شاگردان کارلوس کی روش با یک پله صعود 
در جای��گاه 29 جه��ان قرار گرفتن��د. رده بندی 
تیم ه��ای ملی فوتبال دنیا در ماه نوامبر توس��ط 
سایت فیفا اعام ش��د که بر این اساس تیم ملی 
ای��ران با یک پله صعود نس��بت به م��اه قبل و با 
1481 امتی��از در رده بیس��ت و نهم جهان قرار 
گرفت. شاگردان کارلوس کی روش در رده بندی 
تیم های آسیایی هم در جایگاه نخست قرار دارند. 
در رده بندی کلی هم تیم  های بلژیک، فرانس��ه و 

برزیل به ترتیب اول تا سوم هستند.
رده بندی 7 تیم ملی برتر فوتبال جهان ■

1- بلژیک 1727 امتیاز- بدون تغییر

2- فرانسه 172۶ امتیاز- بدون تغییر
۳- برزیل 1۶7۶ امتیاز- بدون تغییر

4- کرواسی 1۶۳4 امتیاز- بدون تغییر
5- انگلیس 1۶۳1 امتیاز- بدون تغییر

۶- پرتغال 1۶14 امتیاز- یک پله صعود
7- اروگوئه 1۶09 امتیاز- یک پله سقوط

رده بندی 5 تیم اول آسیا ■
1- ایران 1481 امتیاز، بیست و نهم جهان

2- استرالیا 14۳۶ امتیاز، چهل و یکم جهان
۳- ژاپن 1414 امتیاز، پنجاهم جهان )بدون تغییر(

4- کره جنوبی 1405 امتیاز، پنجاه  و سوم جهان
5- عربس��تان سعودی 1۳۳5 امتیاز، شصت و نهم 

جهان

اتفاق عجیب قبل از بازی با ماشین سازی برای گلزن سرخ ها
باشگاه پرسپولیس از شجاع تعهد گرفت!

یک پله صعود برای فوتبال ملی
تیم ملی ایران در رده بیست و نهم جهان قرار گرفت

کمیته بین المللی المپیک اعام کرد بوکس 
ب��ه صورت موقت از مس��ابقات المپیک 2020 

توکیو تعلیق شده است.
به گزارش فارس، کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( اعام کرد ورزش بوکس موقتا از حضور 
در مسابقات المپیک 2020 توکیو تعلیق شده 
است و تحقیقات اولیه درباره چگونگی انتخاب 
غف��ور رحیموف ب��ه عنوان رئیس فدراس��یون 

جهانی بوکس آغاز شده است.
انتخابات فدراسیون جهانی بوکس روزهای 
2 و ۳ نوامب��ر در کنگره مس��کو تعریف ش��ده 

بود و هی��چ کاندیدایی غیر 
از رحیموف وجود نداش��ت. 
جهانی  فدراسیون  درگیری 
بوکس و کمیته بین المللی 
المپیک )IOC( سال هاست 
 IOC ش��روع ش��ده ک��ه
ب��رای نخس��تین بار بودجه 

فدراس��یون جهانی بوکس را ب��ه حالت تعلیق 

درآورد و ت��ا ۳0 آوریل به 
آنها برای اصاحات بودجه، 
مبارزه ب��ا دوپینگ، داوری 
فرصت  داخلی  و مشکات 

داد.
جهان���ی  فدراسی��ون 
بوکس )AIBA( ماه ژانویه 
رحیموف را به عنوان رئیس موقت خود انتخاب 

ک��رد. AIBA همچنین چندین داور را پس از 
قضاوت نادرس��ت در المپیک 201۶ ریو اخراج 
کرد اما بعدا برخی از آنها را مجددا برای داوری 
انتخاب کرد. کمیته ضددوپینگ این فدراسیون 
ت��ا حد زیادی فعال نیس��ت و هنوز هیچ پروژه 

رسمی برای بهبود داوری وجود ندارد.
اگر تحقیقات IOC ثابت کند فدراس��یون 
جهان��ی بوک��س در انتخاب��ات ریاس��ت دچار 
تخلف ش��ده و در موضوعات دیگر نیز دس��ت 
به قانون ش��کنی زده، بوکس از المپیک 2020 

توکیو  رسما حذف می شود.

AIBA آغاز تحقیقات اولیه از

بوکس موقتاً از المپیک 2020 توکیو تعلیق شد

در هفته چهاردهم لیگ برتر استقال و پرسپولیس بردند، سپاهان صدرنشین شد

شجاعان سرخ، جنگجویان آبی و توفان زرد!

جدول لیگ برتر فوتبال ایران
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازیتیمرتبه
1۳8502۶101۶29سپاهان1
1۳92217۶1129پدیده2
12۶۶0124824پرسپولیس۳
1۳۶52211292۳تراکتورسازی4
1۳5۶21۳۶721استقال5
1۳5441۶11519پارس جنوبی جم۶
۳17-144551215سایپا7
1444۶151501۶پیکان8
۶15-14۳۶51117فواد9
514-14۳5۶81۳نفت  م.سلیمان10
21۳-14110۳1012ماشین سازی تبریز11
41۳-142751۳17نساجی مازندران12
۶1۳-14110۳1218صنعت نفت آبادان1۳
512-1۳2۶51217ذوب آهن14
1410-14248721سپیدرود رشت15
* 115-14257920استقال خوزستان1۶

* محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب 6 امتیاز منفی انجام شده است.
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گروهبینالملل: اجاس گروه موس��وم 
به ج��ی 20، متش��کل از 20 اقتصاد 
ب��زرگ جهان که بی��ش از 80 درصد 
اقتص��اد جهان��ی را در اختی��ار دارند، 
در بوئنوس آی��رس آرژانتی��ن آغاز به 
کار کرد. ای��ن اجاس اقتص��ادی اما 
امس��ال با حاشیه  های جدیدی رو به رو 
اس��ت. آن زمان که عربستان سعودی 
که اقتص��ادش متکی بر نفت اس��ت 
در معادات گروه 20 گنجانده ش��د، 
هیچک��س فک��رش را ه��م نمی کرد 
روزی همزم��ان با اج��اس این گروه، 
علی��ه ولیعه��د این کش��ور تظاهرات 
برگ��زار ش��ود. عموم��ا تظاهرات  های 
اجاس  های اقتصادی همچون داووس 
را گروه  های ضدس��رمایه داری رهبری 
می کنند ام��ا در بوئنوس آیریس، یکی 
از مهم ترین شهرهای آمریکای اتین 
صدای مخالفان بن س��لمان از فعاان 
ضدامپریالیستی بلندتر است. همه چیز 

ب��ه بیش از یک ماه قبل بازمی گردد؛ زمانی که قتل 
روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور 
در استانبول توسط رسانه  های ترکیه ای و با انعکاس 
خبری گسترده مواجه شد. دوستان بن سلمان تصور 
نمی کردند این جوان بی تجربه چنین اش��تباهی را 
مرتکب ش��ود که هر روز حمای��ت از او هزینه  های 
بیش��تری را به آنها تحمیل کند.  بن سلمان برنامه 
ویژه ای برای خود تدارک دیده بود. او تصور می کرد در 
کشورهای عربی مورد استقبال گرم سران قرار خواهد 
گرفت اما در شمال آفریقا کسی نه منتظرش بود و نه 
دستی به گرمی دستان او را فشرد. این چالش باعث 
شد بخش��ی از برنامه سفر بن سلمان به کشورهای 
ش��مال آفریقا به بعد از سفرش به آمریکای جنوبی 
موکول شود          ، مشاوران و نزدیکان بن سلمان در همین 
حال، او را مطمئن کرده بودند در آرژانتین شرایط با 
شمال آفریقا متفاوت است و از وی استقبال گرمی 
انجام می ش��ود اما در بوئنوس آیرس نیز وضعیت به 
وخامت ش��مال آفریقاست          . کلید مخالفت  های ضد 
بن س��لمان را وزیر خارجه کانادا فشرد به طوری که 
او هفته گذشته با اشاره به تاش برخی برای بستن 
پرونده خاش��قجی، اعام کرد ک��ه این پرونده هنوز 
بس��ته نشده و کش��ورش این موضوع را در نشست 
گ��روه 20 مطرح می کن��د. عاوه بر س��ران برخی 
کشورها، حتی ترامپ، رئیس جمهوری کشوری که 

همه تاش خود را ب��رای پاک کردن دامن خونین 
بن سلمان به کار برده، اعام کرده که دیداری در این 
نشس��ت با وی نخواهد داشت. ترامپ درباره پرونده 
جمال خاشقجی گفته است کماکان منتظر گزارش 
کاملی است که درباره این قتل قرار است به وی ارائه 
ش��ود. با این حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه اعام کرد که با بن سلمان دیدار می کند اما بر 
موضوع قتل خاشقجی و لزوم شفافیت در تحقیقات 

مربوط ب��ه این قتل تاکید خواه��د کرد. همچنین 
یک مقام بلندپایه انگلیس ک��ه از آمادگی ترزا می، 
 نخست وزیر این کشور برای دیدار با بن سلمان خبر 
داد، تاکید کرد ک��ه وی موضوع جنگ یمن و قتل 
خاش��قجی را در دیدار احتمالی مطرح خواهد کرد. 
بنابر آنچه آورده شد، باید گفت نشست سران گروه 
20 در پایتخت آرژانتین در حالی آغاز ش��د که لغو 
دیدار ترام��پ و پوتین و به جری��ان افتادن پرونده 

ش��کایت دیده ب��ان حقوق بش��ر برای 
دستگیری بن سلمان مباحث اصلی این 
نشس��ت را تحت الشعاع خود قرار داده 
است. تصویر بن سلمان کاما مخدوش 
شده است          . او که به نظر می رسید یک 
اصاح گر پیشرو است اکنون مردی با 
اره است که دستور تکه تکه کردن بدن 
مخالفانش را صادر می کند. این مساله 
در افکار عمومی به وضوح نمایان است 
و چهره سعودی را در سطح بین المللی 
به طور چشمگیری به چالش کشیده 
اس��ت          . روزنام��ه ایندیپندنت انگلیس 
اما در این باره می نویس��د:  بن س��لمان 
نخس��تین حضورش را خارج از جهان 
عرب پ��س از قتل جمال خاش��قجی 
در دوم اکتب��ر 2018 تجربه می کند. 
تظاهرات  ه��ای خیابانی          ، مخالفت  های 
شدید و اقدامات قضایی علیه بن سلمان 
همگی بخشی از اقداماتی است که علیه 
او در بیرون از جهان عرب در حال رخ 
دادن است. بن سلمان حتی در میان دوستان عرب 
خود هم مقبولیتی ندارد. او می تواند آزادانه و با خیال 
آسوده در میان برخی شیخ نشین  های فاسد حاشیه 
خلیج ف��ارس تردد کن��د اما خ��ارج از این محدوده 
شرایط برای دیپلماسی عمومی عربستان سعودی و 
شخص بن سلمان بحرانی است. همانطور که اشاره 
شد موضوع پرونده جمال خاشقجی محور مناسبات 
عربستان با جهان را ترسیم می کند و مادامی که این 
پرونده در شرایط کنونی قرار دارد سعودی قادر نیست 
روابط علنی و رس��می خود را با کش��ورهای جهان 
ترمیم کند. اما ترکی فیصل درباره گزارش سیا گفته 
است این نهاد آمریکایی برای بررسی قتل خاشقجی 
قابل اعتماد نیست          . در واقع وضعیت برای بن سلمان 
بس��یار پیچیده است اما وی آنطور که گزارش شده 
است عاوه بر رهبران روسیه و ترکیه با نخست وزیر 
هند هم درباره مس��ائل مربوط به س��رمایه  گذاری 
س��عودی در هند و فروش نفت به این کشور دیدار 
خواهد کرد          . افزایش فشارها روی بن سلمان شاید او 
را مجب��ور کند تا زود      تر بوئنوس آیرس را ترک کند. 
به نظر می رس��د اگر فشارهای رهبران جهان بر وی 
در کنار رس��انه ها ابعاد گسترده تری بیابد در نهایت 
بن س��لمان توان تحمل این فشار را نخواهد یافت و 
مجبور می ش��ود این اجاس را پیش از موعد مقرر 

ترک کند.

بنسلماناجاسگروه20رازودترازموعدترکخواهدکرد؟

انزوایاربابارههادربوئنوسآیرس
تنها5تنازرهبرانجهانبنسلمانرابهحضورخواهندپذیرفت

نگاهروز

مذاکراتصلحیمن
درسایهاصرارکاخسفیدبرتداومجنگ

گ�روهبینالمل�ل: عملکرد جامع��ه جهانی در 
قبال جنگ یم��ن دوگانه اس��ت؛ در حالی که 
بر آتش ب��س تأکید می کند و راه حل نظامی را 
منتفی می داند اما ائتاف س��عودی- اماراتی را 
برای توقف جنایت هایش علیه یمنی  ها تحت 
فشار نمی گذارد. بی تردید اهداف توسعه طلبانه 
ولیعهدهای شرور سعودی و اماراتی در یمن که 
جنگ بر این کشور را برای تحقق منافع سیاسی 
و اقتصادی شان تحمیل کرده اند مهم ترین مانع 
در مقابل روند صلح میان یمنی هاست. در سایه 
اصرار این نیروهای متج��اوز به تداوم جنگ و 
بی میلی آنها به بازگشت همه طرف های درگیر 
در یمن به پای میز مذاکره جهت ایجاد راه حل 
مسالمت آمیز برای بحران، نقش آمریکا نیز در 
ادامه درگیری در یمن کم نیست؛ حتی شماری 
از ناظران سیاس��ی بر ای��ن عقیده اند که نقش 
واشنگتن بویژه در این مرحله بیشترین تأثیر را 

در ادامه تجاوز به یمن داشته است. 
آمریکا که خود با ارائه پشتیبانی لجستیکی 
و غیرلجستیکی، به طور رسمی و مستقیم در 
حمله نظامی به یمن دخال��ت دارد، ادامه این 
جنگ را فرصتی طایی برای فروش اسلحه به 
عربس��تان و امارات و بستن قراردادهای بزرگ 
می داند؛ فرصتی که واشنگتن پیش از این حتی 
تصورش را هم نمی کرد. این کشور با استفاده از 
چنین فرصتی، در ازای حمایت سیاسی، نظامی 
و جاسوسی از حکومت های عربستان و امارات 
در این جنگ پول های گزافی را از آنها مطالبه 

می کند. 
سازمان های بین المللی بزرگ که برخی از 
آنها آمریکایی هس��تند، واشنگتن را به توقف 
حمایت های نظامی خود از عربستان و امارات 
فرا خوانده اند. این سازمان ها هشدار داده اند که 
آمریکا با ادامه حمایت از این کشورها، مسؤول 
بزرگ تری��ن قحطی و گرس��نگی در دهه های 
آینده خواهد بود. حال در پرتو توجه رسانه های 
آمریکایی به بحران انسانی در یمن و نیز تشدید 
واکنش های ضد جنگ در داخل کنگره آمریکا 
و در میان نخبگان سیاسی این کشور، تحرکات 

جدیدی برای توقف جنگ شروع شده است. 
رسانه  ها پنجشنبه گزارش دادند که مجلس 
سنای آمریکا با پیشبرد قطعنامه ای که خواستار 
پایان دادن به حمایت آمریکا از ائتاف سعودی 
در جنگ یمن است، موافقت کرد. این قطعنامه، 
اکنون باید در صحن علنی به بحث گذاش��ته 

شود.
 کاخ س��فید اما س��اعاتی قبل از طرح این 
موضوع، تهدید کرد این قطعنامه را وتو خواهد 
کرد. دولت ترامپ در این بیانیه، قطعنامه مورد 
نظر را معیوب توصیف کرده و گفته است دولت 
بشدت با تصویب آن مخالف است. این قطعنامه 
که مورد حمایت نمایندگان��ی از هر دو حزب 
جمهوری خ��واه و دموکرات آمریکا ق��رار دارد 
خواس��تار توقف حمایت های آمریکا از ائتاف 
تحت رهبری عربستان سعودی در جنگی است 
که لطمات فراوانی به جا گذاشته و باعث کشتار 
ش��مار زیادی از غیرنظامیان ش��ده است. عده 
زیادی از نمایندگان مجلس سنا بعد از جلسه 
توجیهی با مایک پمپئو و جیمز متیس، وزیران 
خارجه و دفاع، گفتند که سخنان این دو مقام 
آنها را قانع نکرده و قصد دارند به این قطعنامه 

رأی موافق بدهند. 
پمپئو بعد از خروج از این جلس��ه گفت که 
زمان مناس��بی برای این رأی گیری نیست. هر 
چند برخی تحلیلگ��ران معتقدند این حرکت 
کنگ��ره، تأثیر چندانی ب��ر رویکردهای دونالد 
ترام��پ و دولتش درباره حمایت از عربس��تان 
نخواهد داش��ت، چرا که آمریکا تحت کنترل 
ش��رکت های ابی و اسلحه س��ازی است و این 
ش��رکت ها توقف ای��ن جنگ را ب��ه نفع خود 
نمی دانند. در واقع منافع آنها در ادامه این جنگ 

است.
حملهموشکیبهپایگاهبالگردهایسعودی ■

در پاس��خ به حمات هوایی سعودی ها به 
مناطق مس��کونی صعده و حج��ه و منابع آب 
شرب الحدیده و در جدیدترین عملیات ارتش 
یمن ضد متجاوزان، پایگاه بالگردهای آپاچی و 
محل اس��تقرار خلبانان سعودی در منطقه بئر 
العس��کر در نجران) جنوب عربس��تان( هدف 
حمات موش��کی ق��رار گرفت و تع��دادی از 
بالگردها منهدم شدند و شماری از افسران رژیم 

سعودی به هاکت رسیدند.
 از س��وی دیگ��ر، ش��ورای عالی سیاس��ی 
یمن درخواس��ت دولت آمریکا را برای به طرح 
انداختن طرح پیشنهاد شده به شورای امنیت 
درب��اره برقراری آتش ب��س در یمن محکوم و 
تأکی��د کرد ای��ن اقدام آمریکا ک��ه همزمان با 
ش��دت گرفتن حم��ات هوایی به ش��هرهای 
یم��ن و اع��زام نیروهای جدید ب��ه جبهه های 
مختلف صورت گرفته اس��ت، مانع تراش��ی در 
آغاز مذاکرات احتمالی یمن است که قرار است 
امروز- ش��نبه- در س��وئد برگزار شود. رئیس 
ش��ورای عالی سیاس��ی یمن آمادگی صنعا را 
برای ش��رکت در گفت و گوهای آتی صلح یمن 

در سوئد اعام کرد.

چهرهها

شیخعیسیقاسمدرلندنعملشد
آیت اه ش��یخ عیس��ی قاسم، 
رهب��ر انق��اب بحری��ن، روز 
گذش��ته تحت عمل جراحی 
ناحی��ه کمر خصوصاً س��توان 
فق��رات ق��رار گرف��ت. ای��ن 
عمل جراحی در یکی از بیمارس��تان های لندن، 
پایتخت انگلیس انجام شد. آیت اه شیخ عیسی 
قاسم که طی 2 س��ال گذشته از سوی نیروهای 
رژی��م آل خلیفه در محاصره به س��ر می برد، 19 
تیرماه برای درمان عازم لندن ش��د و بافاصله به 
بیمارستان انتقال یافت. رژیم آل خلیفه از خرداد 
سال 95 آیت اه قاسم، رهبر معنوی انقاب این 
کش��ور را به اتهام جمع آوری اموال خمس سلب 
تابعیت کرده و منطقه »الدراز« محل سکونت وی 

را به محاصره درآورده است.

تأکیدآیتاهسیستانی
برحفظحاکمیتعراق

آیت اه س��یدعلی سیستانی، 
مرجع عالیقدر شیعیان عراق، 
پنجشنبه یان کوبیچ، فرستاده 
وی��ژه س��ازمان ملل ب��ه این 
کش��ور را در نجف اش��رف به 
حضور پذیرفت. آیت اه سیس��تانی در این دیدار 
گف��ت: »دولت جدید ]ع��راق[ مأموریت بزرگی 
دارد و ایش��ان منتظرند آثار موفقیت این دولت 
بویژه در زمینه مبارزه با فساد، ایجاد فرصت های 
شغلی برای بیکاران، بازسازی مناطق آسیب دیده 
از جن��گ، بازگردان��دن آوارگان به مناطق خود 
به ش��یوه مناس��ب و تأمین خدمات ضروری به 
ش��هروندان عراق��ی را ببینن��د«. وی همچنین 
بر ض��رورت این نکته تأکید ک��رد که همکاری 
ائتاف های سیاسی در پارلمان عراق با دولت این 
کش��ور  گام های واقعی در راستای بهبود اوضاع 
این کشور بوده است. آیت اه سیدعلی سیستانی 
همچنین بر اهمیت حاکمیت عراق و عدم دخالت 

دیگران در امور داخلی این کشور تأکید کرد.

نامهاعتراضیهنیه
بهمجمععمومیسازمانملل

رئیس دفتر سیاسی حماس در 
نامه ای به رئیس مجمع عمومی 
مل��ل، حمایت های  س��ازمان 
مادی و معنوی آمریکا از رژیم 
صهیونیس��تی را محکوم کرد. 
اس��ماعیل هنیه در این نامه به قصد آمریکا برای 
ارائه طرحی علیه مقاومت فلس��طین پرداخت و 
گف��ت: آخرین تاش های آمریکا برای حمایت از 
رژیم اشغالگر اسرائیل، قصد نماینده این کشور در 
مجمع عمومی ب��رای ارائه طرحی در محکومیت 
مقاومت فلسطین و حق ملت ما در دفاع از خود 
در برابر رژیم نژادپرستی است که اشغالگری آن از 
7 دهه پیش تاکنون ادامه پیدا کرده است. طبق 
گزارش، نیکی هیلی  که فقط تا پایان سال جاری 
نماینده آمریکا در س��ازمان ملل است، قصد دارد 
پیش نویس قطعنامه ای را در محکومیت حماس 

به مجمع عمومی سازمان ملل ببرد.

کریدراندیشهنامزدی
برایریاستجمهوری

وزی��ر خارج��ه س��ابق آمریکا 
با بی��ان اینک��ه ب��ه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 2020 فکر 
می کند، در پاس��خ ب��ه اینکه 
طرح هایش چیست، گفت هیچ 
گزینه ای را از روی میز برنمی دارد. جان کری سال 
200۴ در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد و 
توانس��ت نامزدی دموکرات ها را به دست آورد اما 
در نهایت مقابل جرج بوش شکست خورد. نامزدی 
سال 200۴ او پس از یک دوره طوانی سناتوری 
انجام شد. او در س��ال 201۳ وزیر خارجه دولت 
اوباما شد. جان کری همچنین اذعان کرد احتمال 
نامزدی جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق 

آمریکا در انتخابات آتی وجود دارد.

وکیلترامپبهنمایندگانکنگره
دروغگفتهاست

وکی��ل رئیس جمه��ور آمریکا 
پذیرفت��ه در جریان تحقیقات 
مداخل��ه احتمالی روس��یه در 
انتخابات آمریکا به نمایندگان 
این کش��ور دروغ گفته است. 
کوهن اتهامش را پذیرفته و گفته است در زمینه 
پروژه ساخت وساز شرکت دونالد ترامپ در روسیه 
نمایندگان را گمراه کرده بود. کوهن روز پنجشنبه 
بدون اعام قبلی در دادگاهی در نیویورک حاضر 
ش��د. این تازه ترین تح��ول در جریان تحقیقات 
درباره همدس��تی احتمالی ستاد انتخابات دونالد 
ترامپ با روس��یه برای اعمال نف��وذ در انتخابات 
ریاست جمهوری 2016 آمریکاست. کوهن حدود 
ی��ک دهه وکیل ش��خصی ترامپ ب��ود و پس از 
رسیدنش به ریاست جمهوری از او بشدت حمایت 
می کرد، تا جایی که گفته بود حاضر است خود را 

برای ترامپ در برابر گلوله ها سپر کند.
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گ�روهبینالمل�ل: جنگنده های 
رژیم صهیونیستی، پنجشنبه شب 
مواضعی را در جنوب س��وریه بمباران کردند که 
با س��امانه های پدافند هوایی ارتش سوریه مواجه 
شدند. وزارت دفاع س��وریه نیز با تایید وقوع این 
حمله هوایی از سوی رژیم صهیونیستی اعام کرد 
توانس��ته حمله نیروهای متخاصم را در آس��مان 
منطقه الکس��وه در حومه دمش��ق ناکام بگذارد و 
یک جنگنده و ۴ موش��ک مهاج��م را رهگیری و 
سرنگون کند. یک منبع نظامی در ارتش سوریه 
گفت س��امانه های دف��اع هوایی ارتش توانس��ته 
موش��ک های پرتاب شده از س��وی جنگنده های 
مهاجم را قبل از رس��یدن به اهداف ش��ان منهدم 
کند. ارتش رژیم صهیونیستی پس از این حوادث، 
س��رنگونی جنگنده خود توس��ط پدافند هوایی 
س��وریه را تکذیب کرد اما انجام این حمله را نیز 
همانند گذشته نه تأیید و نه تکذیب کرده است. 
این در حالی اس��ت که به گفته یک منبع نظامی 
عالیرتبه سوریه، ضد هوایی های این کشور همان 
ش��ب نیز موج های پی درپی حمله هوایی دشمن 
را ب��ر فراز قنیطره و ریف جنوب غرب دمش��ق و 
حومه غربی درعا دفع کرده و اغلب اهداف دشمن 
را با دقت بسیاری منهدم کردند. همچنین از زمان 
سرنگون شدن هواپیمای روسی در 17 سپتامبر 
گذشته – که برفراز آب های منطقه ای سوریه در 
کمین ۴ فروند هواپیمای اسرائیلی افتاد- و از زمان 
اعام اعطای سامانه دفاعی اس ۳00 به سوریه، این 
نخستین بار است که رژیم صهیونیستی به سوریه 
حمله می کند. پیش تر گفته می شد با استقرار این 
سامانه ها هرگونه تحرک اسرائیلی در خاک سوریه 
با دشواری فراوان همراه خواهد بود اما ظاهرا تعلل 

طرف روسی باعث شده اسرائیل همچنان بتواند به 
اقدامات خ��ارج از قانون خود ادامه دهد. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش تر و 
در دیدار با مس��ؤوان روس تأکید کرده بود حتی 
پس از استقرار سامانه های اس۳00 در سوریه به 
حمات خود به خاک این کشور ادامه خواهد داد 
که به نظر می رسد با مخالفت روس ها مواجه نشده 

است.
کشتارمستمرغیرنظامیان؛دستاوردائتاف ■

آمریکایی
همزمان با تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به 
حریم هوایی سوریه، رسانه ها از تکرار جنایت های 
ائت��اف آمریکایی مدعی مب��ارزه با داعش، علیه 
غیرنظامیان در این کشور خبر دادند. خبرگزاری 
رسمی سوریه، صبح جمعه به نقل از منابع محلی 

گزارش داد جنگنده های آمریکایی روستای الشعفه 
واقع در ریف دیرالزور را بشدت بمباران کردند. در 
جریان این بمباران بیش از ۳0 غیرنظامی کشته 
شدند که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند. پایگاه 
خبری معارض »نداء سوریا« در توضیحات بیشتر 
این جنایت گزارش داد که جنگنده های آمریکایی 
در این منطقه یک بیمارس��تان متعلق به زنان را 
بمب��اران کرده اند. ائتاف آمریکایی طی چند ماه 
اخیر بارها مناطق مسکونی واقع در ریف دیرالزور را 
به بهانه مبارزه با داعش بمباران کرده است و اخیرا 
در جریان بمباران ش��هرک هجین 20 نفر دیگر 
از شهروندان سوری کشته شدند. جنایات آمریکا 
محدود به حمات هوایی نیست، بلکه جنگنده های 
حاضر در این ائتاف اوایل آبان ماه گذش��ته علیه 
غیرنظامی��ان  از بمب ممنوعه فس��فری که یک 

ساح کش��تار جمعی محسوب می شود، استفاده 
کردند. جنایت های دامنه دار ائتاف آمریکایی در 
سوریه علیه غیرنظامیان بیش از پیش نشان داد 
که همه ادعاهای این ائتاف در مبارزه با تروریسم 
دروغ است و نتیجه فعالیت های این ائتاف چیزی 
جز کشتار مردم سوریه و تخریب زیرساخت های 
این کش��ور در چارچوب جنایت های ضد انسانی، 
غیرقانونی و غیراخاقی نبوده است. این اقدامات 
اما هیچ کمکی ب��ه برخورد جدی و همه جانبه با 
تروریسم نکرده، بلکه برعکس به نوعی به حمایت 
از تروریست ها از طریق عملیات هوایی منجر شده 
است. آمریکا در منطقه خاورمیانه روابط پیچیده 
و متناقضی با گروه های تکفیری و تروریستی در 
پی��ش گرفته که از حمای��ت و همکاری تا تقابل 
نمایشی  را در بر گرفته است. اخیرا مایکل هایدن، 
مدیر اس��بق س��ازمان اطاعات مرک��زی آمریکا 
)س��یا( درباره کشتار غیرنظامیان توسط نظامیان 
این کش��ور اظهار کرد: »آمریکا به بهانه اینکه در 
جنگ با تروریست ها قرار دارد، کشتار غیرنظامیان 
را موجه قلمداد می کن��د«. نکته قابل تامل آنکه 
اقدامات ائتاف آمریکایی به سرکردگی آمریکا از 
آنجا که به دنبال مبارزه با تروریست ها نبوده و تنها 
درصدد مدیریت گروه های تروریس��تی در مسیر 
اهداف خود اس��ت، عما هی��چ تاثیری در زمینه 
مقابله با تروریسم نداشته، بلکه تکمیل کننده نقش 
گروه های تروریستی در تخریب سوریه و طوانی 
کردن جنگ و بحران در این کش��ور بوده اس��ت. 
در واق��ع ناامنی، تخریب زیرس��اخت ها و حضور 
گروه های مختلف تروریستی در منطقه خاورمیانه 
تنها میراث مداخله جویی و تعرضات و طرح های 

توطئه آمیز آمریکا در این منطقه بوده است.

دمشقحماتهواییرژیمصهیونیستیراناکامگذاشت

سرنگونیجنگندهاسرائیلیدرآسمانسوریه
خاورمیانه

رئیسشورایاروپاازتحریمهایجدیدعلیهروسیهخبردادسالومهزورابیشویلیرئیسجمهورگرجستانشد
سالومه زورابیش��ویلی 59 ساله 
و متولد فرانس��ه رئیس جمهور 
جدید گرجستان شد. وی نخستین زنی است که 
در تاریخ گرجستان به عنوان رئیس جمهور معرفی 
می شود. زورابیشویلی دیپلماتی است که در دوران 
میخائیل ساکاش��ویلی به عنوان وزیر خارجه این 
کش��ور فعالیت می کرده اس��ت. رئیس جمهوری 
جدید گرجس��تان با چالش های جدی در عرصه 
سیاس��ت داخلی و خارجی این کشور بحران زده 
روبه رو است. گرجستان مناسبات پرتنشی با روسیه 

دارد و از سوی دیگر مانند دوران جرج بوش توسط 
آمریکایی ها چندان مورد حمایت قرار نمی گیرد اما 
برای اعمال سیاس��ت های ضدایرانی آمریکا یکی 
از عناصر تعیین کننده محسوب می شود. ازم به 
یادآوری اس��ت که »سالومه زورابیشویلی« نامزد 
مس��تقل پست ریاس��ت جمهوری گرجستان در 
دور دوم انتخابات که روز چهارش��نبه برگزار شد، 
با کس��ب تقریبا 60 درصد آرا به پیروزی رسید. 
»گریگور واشادزه« نامزد مخالفان تنها موفق شد 

۴0/۴۴ درصد آرا را به دست آورد.  

دونالد توس��ک، رئیس ش��ورای 
تحریم ه��ای  می گوی��د  اروپ��ا 
جدیدی علیه روسیه در ماه دسامبر وضع خواهد 
ش��د. این تحریم ها بدان جهت وضع می شود که 
روسیه کشتی های جنگی اوکراین را در تنگه کرچ 
متوقف و ملوانان اوکراینی آن را بازداش��ت کرده 
است. از س��وی دیگر، نباید از نظر دور داشت که 
اوکراین طی قانونی ورود مردان 16 تا 60 س��ال 
روس به این کش��ور را ممنوع اعام کرده اس��ت. 
درگی��ری میان اوکراین و روس��یه در حالی رو به 

گس��ترش اس��ت که گروه های فاشیستی مورد 
حمای��ت دولت اوکراین خواس��تار تس��ویه های 
نژادی در این کش��ور هس��تند. پتر پروش��نکو، 
رئیس جمهوری کنونی اوکراین هم بتازگی قانون 
حکومت نظامی دوماهه ای را امضا کرده که تنها 
یک ماه آن توسط پارلمان مورد تایید قرار گرفته 
است. رئیس جمهوری آمریکا به خاطر این چالش، 
دیدار خود را با پوتین، همتای روسیش لغو کرده 
است که در بیانیه طرف روسی آمده است پوتین 

اکنون می تواند به دیدارهای مهم ترش برسد.

اروپاقفقاز

پازل
آرژانتینشکایتعلیهبنسلمانرابهجریانانداخت

دادستانیکلآرژانتینشکایتسازمانجهانیدیدهبانحقوقبشرعلیهمحمدبنسلمان،ولیعهدعربستان
مبنیبردستداشتنویدرجنایاتجنگیدریمنوقتل»جمالخاشقجی«روزنامهنگارمنتقدسعودی
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قاب روز
بندرعباس - مراسم الحاق 2 زیردریایی »غدیر« به نیروی دریایی ارتش

عکس:   فارس

بازار

گزارش

  اسد اه خسروی: فروش کاا ها با قیمت باا  که 
برخی فروشندگان چنین افزایش قیمتی را ناشی 
از رش��د نرخ ارز می دانند، دیگ��ر برای هیچ کس 
توجیه پذیر نیس��ت، چرا که نرخ دار در یک ماه 
اخی��ر از حدود 17 هزار توم��ان به کانال 10 هزار 
تومان نزدیک ش��ده اس��ت. در این شرایط انتظار 
این بود که قیمت ها نیز متناسب با کاهش نرخ ارز 
کاهش یابد اما این اتفاق نیفتاده است. مدت هاست 
بازار بر خاف قول رئیس جمهور ش��اهد تورم در 
کااهای اساس��ی اس��ت که گران��ی ارز مورد نیاز 
برای واردات موثرترین عامل این افزایش قیمت ها 
بوده اس��ت. با اعام ن��رخ تورم ماهانه و س��اانه 
حاا سرپرس��تان خانوار درباره وضعیت معیشت 
خود نگرانند. حس��ن روحان��ی، رئیس جمهوری 
چهارم اردیبهشت ماه س��ال جاری در دیدار مردم 
آذربایجان ش��رقی تأکید کرد »برای آرامش مردم 
تصمیمات قاطع و محکمی درباره ارز اتخاذ کردیم؛ 
کسی نگران واردات و صادرات نباشد، کسی نگران 
کااهای مورد نیاز کش��ور نباشد، در برابر توطئه 
خارجی و برخی کوته فکران در داخل برنامه ریزی 
کردیم و تمام نیازمندی های کشور را با ارز 4200 
تومان��ی وارد کرده ایم و تمام کااهای اساس��ی به 
همان قیمت قبل باقی خواهد ماند«؛ تأکیدی که 
عملی نشد و بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی این 

موضوع را عدم نظارت صحیح 
و همچنی��ن س��وءمدیریت 
مدیران اقتص��ادی می دانند 
و معتقدن��د دولت در برخی 
بازار  ب��رای  موارد یک جانبه  
تصمیم گرفته اس��ت. مردم 

به نوس��انات لحظه ای قیمت اقام اعتراض دارند 
و معتقدن��د بازار ب��ا کمبودی مواجه نیس��ت اما 
اینکه در یک هفته قیمت لبنیات چند بار تغییر 
می کند موجب نارضایتی مردم می ش��ود. کامران 
ندری، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال 
»وطن امروز« که چرا س��ازمان حمایت و تعزیرات 
نسبت به گرانفروشی و افزایش بی منطق قیمت ها 
در بازارها و جلوگیری از آن کم توجه اند، گفت: آن 
چیزی که ورود این س��ازمان ها به بازار را معنادار 
می کند این است که بازار از قواعد درستی تبعیت 
نکند ام��ا از آنجایی که قیمت ه��ا در پی افزایش 
ن��رخ ارز و به تبع آن رش��د نقدینگی باا و وجود 
ت��ورم افزایش یافته اس��ت، بنابراین جای تعجب 
نیس��ت. وی افزود: تا زمانی که نرخ ارز در بازار به 
تعادل نرس��د و در یک نقطه خاص تثبیت نشود 
و همچنی��ن تصمیم گیری ه��ا و برنامه ریزی های 
کان در راستای ساماندهی اقتصاد کشور نباشد، 
نمی توان بازار قیمت ها را متعادل شده دید. ندری 
به تاثیر رش��د نقدینگی سرسام آور و تورم موجود 
کش��ور اش��اره کرد و افزود: هر چند افزایش نرخ 
ارز بر افزایش قیمت ها تاثیرگذار اس��ت اما عمده 
تاثیر افزایش س��طح عمومی قیمت ها ناش��ی از 
رش��د افسارگس��یخته  نقدینگی و تورم موجود 
بوده اس��ت. وی با بیان اینکه نباید انتظار داشت 
قیمت ها در بازار به نرخ گذش��ته برگ��ردد، افزود: 
زمانی که افزایش تورم و رش��د نقدینگی موجب 
ش��د فنر قیمت ها با گرانی دار رها ش��ود، تعادل 
قیمت ها در بازار به هم ریخت که البته مسؤوان 
بای��د برای تعدیل قیمت ها در بازار چاره اندیش��ی 

می کردن��د. ندری اضافه کرد: سیاس��ت دولت در 
افزایش دستمزدها برای سال آینده شاید راهکاری 
درس��ت باشد اما تعیین 20 درصد افزایش حقوق 
در بودج��ه 98 ب��ا توجه به تورم نقط��ه ای که در 
پایان آبان ماه به حدود 40 درصد رسید، نمی تواند 
بر اقتصاد خانوارها تاثیر چندانی داش��ته باش��د. 
همچنین حس��ین میرشجاعیان حسینی، معاون 
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفت: وظیفه 
قیمت گذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار و شخص 
وزیر صمت اس��ت و البت��ه وزارت اقتصاد در این 
کمیته عضو است. وی افزود: البته شرایط سخت 
به وجود آمده نیازمند همکاری همه دس��تگاه ها و 
همچنین نظارت جدی س��تاد تنظیم بازار است، 
بنابراین معتقدیم بیشترین دلیل افزایش قیمت ها 
در بازار، نوسانات ارزی بوده است. وی گفت: با ورود 
مدیر جدید بانک مرکزی و سیاس��ت گذاری های 
صحیح ارزی و بانکی شاهد کاهش قیمت ارز بودیم 
و مطمئنا در آینده ای نزدیک با واقعی سازی قیمت 
کااها هم روبه  رو خواهیم ش��د. طبق بررسی های 
میدان��ی، تعداد زیادی از مردم معتقدند نظارت بر 
نحوه قیمت گذاری ها واقعی نیست و اغلب شاهد 
تف��اوت قیمت بین 2 مغ��ازه در یک مرکز خرید 
هس��تند. یکی از افراد حاضر در یک مرکز خرید 
می گوی��د: کافی اس��ت برای 
خرید یک ماده ش��وینده به 
چند مغ��ازه مراجع��ه کنید 
ت��ا متوجه تغیی��رات قیمتی 
عجیبی  ش��وید. ای��ن موارد 
قیمت گذاری ها  ب��ه  ربط��ی 
ندارد و تنه��ا به نظارت دس��تگاه های مربوط باز 
می گردد. حس��ین صاح ورزی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران هم ضمن انتقاد از عملکرد سازمان 
حمایت تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان اظهار 
ک��رد: تصورمان بر این اس��ت ک��ه این نهاد نقش 
حمایتی ایفا نمی کند و بیش��تر نقش دخالتی در 
بازارها داش��ته اس��ت. وی افزود: وقتی می گوییم 
وجود این سازمان نتایج خوبی را به دنبال نداشته 
اس��ت، دلیل��ش نارضایتی عموم جامع��ه از عدم 
حمایت این نهاد است. هیچ یک از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان حمایتی را از س��وی این نهاد 
نمی بینند و حتی شاهد قیمت گذاری های خارج از 
واقعیت هستند.  حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی 
نیز در انتقاد به عملکرد دولت برای مهار تورم گفت: 
درس��ت است بسیاری از گرانی ها نتیجه نوسانات 
ارزی بوده است اما دولت در مقابله با چنین حجم 
افزای��ش قیمتی، چتر حمایتی خوبی را باز نکرده 
است. معتقدیم دولت باید برای اینکه بتواند تورم را 
خنثی کند، هوای سفره مردم کم درآمد را داشته 
باشد. همچنین ش��هاب نادری، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی  درباره موضوع 
تنظیم ب��ازار کاا های اساس��ی می گوید: با وجود 
کارش��کنی های مکرر و اعمال تحریم ها از سوی 
آمریکایی ها علیه جمهوری اس��امی ایران، نباید 
مش��کلی برای تامین معیش��ت مردم ایجاد شود. 
نباید زمانی که ارز برای واردات کاا های اساسی با 
نرخ ترجیحی تعلق می گیرد، کاا با نرخ ارز آزاد به 

مردم به فروش برسد. 

گزارش »وطن امروز« از عدم برخورد با گران فروشی
ستاد تنظیم بازار خود را به خواب پاییزی زده است
 یک اقتصاددان در گفت وگو با »وطن امروز«: تا زمانی که نرخ ارز
به ثبات نرسد نباید انتظار تعادل قیمتی در بازار داشته باشیم

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
فضای مناسب برای کسب وکار و اشتغال نداریم

اشتغال

مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی:
وام خرید مسکن 2برابر می شود

رئیس کمیسیون عمران 
اس��امی  ش��ورای  مجلس 
از 2 براب��ر ش��دن وام خرید 
مس��کن در راستای افزایش 
قدرت خرید مردم خبر داد. 
محمدرض��ا رضایی کوچ��ی 

در گفت وگو تس��نیم، با اش��اره به کاهش قدرت 
خرید م��ردم در بازار مس��کن به دلی��ل افزایش 
ش��دید قیمت ها، اظهار ک��رد: قرار ب��ود در این 
رابطه سه شنبه گذشته جلس��ه ای با حضور وزیر 
راه وشهرسازی در کمیسیون عمران مجلس برگزار 
شود اما به دلیل بحث بودجه که باید وزیر در جلسه 
دولت حضور پیدا می کرد، این جلسه به دوشنبه 
هفته جاری موکول ش��ده است. وی تصریح کرد:  
با توجه به افزایش قیمت مسکن، تسهیاتی که 
در حال حاضر پرداخت می شود، جوابگوی خرید 
نیس��ت. وی ادامه داد:  برای میزان افزایش سقف 
وام خرید مس��کن باید محاس��بات انجام شود، از 
آنجا که مس��کن امسال حدود 90 درصد افزایش 
یافته است از این رو وام باید حداقل 2 برابر شود. 
به گزارش تس��نیم، در حال حاضر بانک مسکن 
انحصار پرداخت وام های مسکن را در اختیار دارد 
که در این راستا وام 160 میلیون تومانی با سود 6 
و 8 درصدی را پس از یک سال سپرده گذاری به 
زوج های جوان پرداخت می کند. همچنین می توان 
از طریق اوراق حق تقدم تسهیات خرید مسکن 
را دریاف��ت کرد. عاوه ب��ر پرداخت هزینه خرید 

ای��ن اوراق که در حال حاضر 
بسته به تاریخ آن تقریباً بین 
50 تا 70 هزار تومان اس��ت، 
متقاضی باید س��ود سنگین 
17/5 درصدی این تسهیات 

را نیز پرداخت کند.
سهم ناچیز دولت در سرمایه گذاری مسکن ■

عضو کمیس��یون عمران مجل��س بر ضرورت 
سیاس��ت گذاری دولت برای ساخت مسکن برای 
اقشار محروم جامعه تاکید کرد. سیدهادی بهادری 
در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به برنامه ریزی 
دولت برای ساخت مس��کن ویژه در تهران گفت: 
سرمایه گذاری در بخش مسکن به صورت خودکار 
در افزایش تولید مسکن تأثیرگذاری بسیاری دارد 
و این مساله موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت 
مسکن در تهران می شود. وی ادامه داد: به نظر من 
مشکات کنونی مسکن بسیار بزرگ تر از این است 
که با اجرای مس��کن ویژه قابل حل باشد و ما در 
این عرصه برای حل مشکل مسکن به سیاست های 
عملی و متنوع نیازمند هستیم. بهادری گفت: این 
سیاس��ت های مس��کن باید به گونه ای باشد که 
قشرها و دهک های مختلف را پوشش بدهد، زیرا 
همه اقش��ار با یک فرمول و راه حل نمی توانند به 
مسکن دس��ت پیدا کنند. وی ادامه داد: بر اساس 
آمارها س��هم دولت از سرمایه بخش مسکن تنها 
3 درصد اس��ت، از این رو دولت باید برای اقش��ار 

کم درآمد و ضعیف جامعه سرمایه گذاری کند.

معاون وزیر تعاون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی با بیان 
اینکه فضای مناس��بی را 
برای کسب وکار و اشتغال 
نمی کنی��م،  پیش بین��ی 
گف��ت: در ش��رایط پیش 

رو، وام منجر به اش��تغال و تش��کیل سرمایه 
نمی ش��ود. به گزارش مهر، عیسی منصوری، 
معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی در برنام��ه 
گفت وگوی ویژه خبری گفت: در شرایط فعلی 
فضای مناس��بی را برای کسب وکار و اشتغال 
پیش بینی نمی کنیم، زیرا دچار پارادوکس��ی 
هس��تیم که از یک س��و مناب��ع محدودتری 
داریم و از س��وی دیگر، در دوره  های رکودی، 
معموا سهم بودجه اشتغال نسبت به درآمد 
ناخالص )GDP(  باید افزایش می یافت اما در 
کش��ورمان اینطور نیست. وی ادامه داد: رویه 
جاری در کشورمان اینگونه است که بودجه و 
پول های جاری را به وام اختصاص می دهیم. 
در دوره  های رکودی و ش��رایط پیش رو، وام 
منجر به اشتغال نخواهد شد و البته منجر به 
تشکیل سرمایه هم نمی شود، در واقع تبدیل 
به مطالبات بانک ها می شود و منابع به سمت 
حوزه  های دیگری م��ی رود . همچنین هادی 
قوامی نیز در این برنامه گفت: دولت 3 منبع 
برای تامین بودجه دارد که از آن بین می توان 
به درآمدهایی که شامل مالیات هاست، اشاره 
کرد. قوام��ی گفت: به طور مث��ال در بودجه 

دریافت های  کل  امس��ال، 
دولت بی��ش از 386 هزار 
میلیارد تومان است و از این 
مبلغ، 216 ه��زار میلیارد 
تومان از طری��ق درآمدها، 
مالیات ها، حقوق و عوارض 
گمرکی و سایر درآمدهای دولت حاصل شده 
اس��ت. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس ش��ورای اس��امی اف��زود: واگذاری 
دارایی  های س��رمایه ای که عمدت��ا از طریق 
فروش نفت و میعانات گازی حاصل می شود، 
دیگر درآمد دولت است و واگذاری دارایی  های 
مالی را که حاصل فروش شرکت های دولتی 
و اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسامی است، 
می توان دیگر منابع تامین بودجه دولت عنوان 
کرد. قوامی گفت: بودجه، مهم ترین شاخصی 
است که بیانگر کارآمدی دولت هاست و آنچه 
در دول��ت 11 و 12 م��ورد توجه قرار گرفت، 
واگذاری دارایی  های مالی یا انتشار اوراق است 
که در حقیق��ت این اقدام، پیمان��کاران را با 
چالش روبه رو کرده است. البته نگاه غلطی در 
سیستم بودجه  ریزی کشور وجود دارد، چرا که 
بودجه را ابزاری برای کسب درآمد می دانیم. 
وی ادامه داد: احتمال دارد که دولت بودجه را 
با نرخ دار 10 هزار تومان تدوین کند. قوامی 
در ادامه گفت: دولت برای سال 97 حدود 71 
هزار میلیارد تومان منابع برای اش��تغال زایی 
دیده اما هنوز در این زمینه اباغی انجام نشده 

است. 
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تقویم امروز
 

خرید تضمینی محصوات کشاورزی 
 موضوع استیضاح حجتی

و طرح سؤال از روحانی 
سخنگوی کمیسیون کش��اورزی مجلس 
گفت: مقرر ش��د بع��د از برگزاری جلس��ه با 
اعض��ای موثر ش��ورای اقتص��اد، درباره طرح 
اس��تیضاح وزیر جهاد کش��اورزی و سوال از 
رئیس جمهور تصمیم گیری ش��ود. نورمحمد 
تربتی ن��ژاد در گفت وگ��و ب��ا خان��ه ملت، در 
تشریح نشست کمیس��یون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسامی، اظهار 
داش��ت: این جلس��ه با محوری��ت اعام نرخ 
خرید تضمینی برگزار ش��د و نامه جمعی از 
نمایندگان که در تاریخ 14 آبان ماه در زمینه 
عدم اج��رای قانون تضمین خرید محصوات 
اساسی کشاورزی توس��ط دولت ارسال شده 
ب��ود مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت. وی 
گفت: در نشس��ت اخیر مقرر شد گزارشی از 
نارسایی های اجرای این قانون از جمله اعام 
دیرهنگام قیم��ت خرید تضمینی محصوات 
اساس��ی، عدم رعایت حداقل افزایش قیمت 
این محصوات بر اس��اس نرخ تورم س��اانه 
و ع��دم پرداخت جریم��ه ناش��ی از دیرکرد 
پرداخت مطالبات کشاورزان توسط کمیسیون 
تهیه ش��ود. تربتی نژاد ادامه داد: گزارش تهیه 
شده توسط کمیسیون کشاورزی در خصوص 
تخلفات دول��ت در زمینه اعام قیمت خرید 
تضمینی محصوات کشاورزی به هیات رئیسه 
مجل��س جهت تصمیم گی��ری پیرامون نحوه 
برخورد با تخلفات ارائه می شود. این نماینده 
مجل��س با تاکید بر اینک��ه برخی نمایندگان 
عض��و کمیس��یون کش��اورزی، در رابط��ه با 
تخلفات دول��ت در زمینه اعام قیمت خرید 
ط��رح  کش��اورزی،  محص��وات  تضمین��ی 
اس��تیضاح وزیر جهاد کش��اورزی و سوال از 
رئیس جمهور را مطرح کردند، خاطرنش��ان 
کرد: مقرر شد بعد از برگزاری جلسه با اعضای 
موثر ش��ورای اقتصاد، درباره طرح استیضاح 
وزیر جهاد کشاورزی و سوال از رئیس جمهور 

تصمیم گیری شود. 

محدودیتی برای خریداران 
خارجی نفت در بورس انرژی نیست

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با 
بی��ان اینک��ه محدودیتی ب��رای خرید نفت 
وجود ندارد، گف��ت: محدودیتی برای خرید 
نفت از س��وی خریداران داخل��ی و خارجی 
در بورس انرژی وجود ندارد. شاپور محمدی 
در گفت وگو با خانه ملت، درباره فروش نفت 
در ب��ورس انرژی گفت: عرض��ه نفت خام در 
ب��ورس انرژی کار صحیحی اس��ت و با توجه 
به حمایت کمیسیون های اقتصادی و انرژی 
مجلس شورای اسامی، انجام این مهم تداوم 
خواهد یافت. رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ادام��ه داد: محوریت ف��روش نفت در 
بورس انرژی با وزارت نفت اس��ت و سازمان 
بورس مس��اعدت های ازم را انجام می دهد. 
محم��دی در ادامه افزود: عرضه نفت خام در 
بورس انرژی انجام شده و وزارت نفت در حال 
تنظیم برنامه منظم برای عرضه نفت است و 

اطاع رسانی در این رابطه انجام می شود. 

لغو قرارداد دارسي مربوط به نفت جنوب  ■
توسط ایران- 1311 ش

ش�هادت عالم نس�توه و مجاهد آیت اه  ■
 »سیدحسن مدرس« به دستور »رضاخان«

- 1316ش
روز مجلس شوراي اسامي ■
ورود حض�رت معصوم�ه)س( ب�ه ش�هر  ■

مقدس قم-201 ق
اروپایي  ■ اتحادیه کش�ورهاي  فروپاش�ي 

موسوم به اتحاد مقدس- 1825م
اخبار

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

11700

13600

14600

3150

960

-

1630

2260

-300

-900

-600

-

-

-

-

-200

-

-

9100

170
-

-

-

-

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

50/88
59/25

-0/57
25

49-2/1

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

3420000

3580000

1900000

1130000

650000

-210000

-200000

-250000

-80000

-30000

-

340000

480000

1224/3دار
14/3دار

-

9000

-

0/40

0/1

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

-
-

-

120392/5
327503/5

148691/5

-

-

-

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5800/1بورس استرالیا

-
-
-

25191

22177

2602
-

کام نور

بی ارزش ترین دانش، آن دانشی است که 
بر زبان متوقف است و بااترین دانش آن 
است که در اعضا و جوارح آشکار است.

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 ومعدن  

فرآورده هاي غذایي وقندپیرانشهر
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


