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اعتراض��ات  مؤم�ن:  نوی�د 
سراسری در فرانسه همچنان 
ادامه دارد. خش��ونت های پلیس فرانسه از یک سو 
و اصرار امانوئل مکرون بر اس��تمرار سیاس��ت های 
اقتص��ادی خ��ود، اوضاع را در این کش��ور اروپایی 
بدتر کرده اس��ت. فرات��ر از آن، گروه موس��وم به 
»جلیقه زرده��ا« همچنان به یارگی��ری خود در 
فضای اجتماعی فرانس��ه ادامه می ده��د. اگرچه 
افزایش قیمت س��وخت و اعمال رویکرد  مالیاتی 
تبعیض آمیز رئیس جمهور فرانسه )که اوضاع را به 
سود طبقه ثروتمند و علیه قشر متوسط و ضعیف 
رقم  زده اس��ت( در استمرار بحران های موجود در 
این کش��ور موثر بوده است اما در عین حال نکاتی 
درباره اعتراضات فرانس��ه وجود دارد که نمی توان 

بسادگی از کنار آنها گذشت.
1- نیکوال سارکوزی، رئیس جمهور اسبق فرانسه 
س��ال 2007 میالدی توانس��ت با غلبه بر سگولن 
رویال، نامزد حزب سوسیالیس��ت، وارد کاخ الیزه 
ش��ود و قدرت را برای 5 سال در دست گیرد. این 
در حالی بود که بحران اقتصادی در یونان و منطقه 
ی��ورو نیز از همان س��ال 2007 نمود مش��خصی 
داشت. س��ارکوزی و دیگر مقامات اروپایی  در آن 
دوران به طرح ریزی اقدامات ریاضتی در راس��تای 
مواجهه با بحران یورو پرداختند. سیاست هایی که 
قرار بود تاریخ مصرف کوتاه و معینی داشته باشد! 
در هر حال، اعمال سیاس��ت های ریاضتی از سوی 
سارکوزی، منجر به بروز خشم و نارضایتی عمومی 
در فرانسه شد. همین مساله تا حدود زیادی قدرت 
رهبری سارکوزی در اتحادیه  اروپایی را نیز تحت 
تاثیر قرار داد. سرانجام در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2012، بدترین اتفاق ممکن برای سارکوزی 
مغرور رخ داد! او در انتخابات مغلوب سوسیالیست ها 

و نامزد آنها یعنی فرانسوا اوالند شد. 
2- کارگران، معلمان، پرس��تاران و دانش��جویان 
فرانس��وی به همراه اتحادیه ه��ای کارگری نقش 
بسزایی در پیروزی اوالند بر سارکوزی ایفا کردند. 
»اوالن��د« با ش��عار »تکیه بر رش��د اقتصادی« بر 
س��ر کار آم��د و قبال نیز بارها مخالف��ت خود را با 
سیاس��ت های ریاضتی ) به سبک و سیاقی که در 
اروپا اعمال می ش��د( اعالم کرده ب��ود. با این حال 

اوالن��د در م��دت زمانی اندک ناتوانی خ��ود را در 
مواجهه با رهبری اقتصادی آنگال مرکل در منطقه 
یورو به اثبات رساند! اوالند نه تنها نتوانست رهبری 
اقتصادی اروپا را بر مبنای تکیه بر رشد اقتصادی و 
سرمایه پذیری اروپای واحد بر عهده بگیرد، بلکه در 
اداره کشور خود نیز دچار معضل شد. کار به جایی 
رسید که در ماه های منتهی به برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2017، محبوبیت اوالند به 
14 درصد رس��ید! همین موضوع سبب شد اوالند 
از شرکت مجدد در انتخابات اجتناب کند. با همه 
این اوصاف، آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال 
گذشته فرانسه رخ داد، عمال در تاریخ سیاسی این 

کشور بی سابقه بود.
3- راهیابی مارین لوپن، نامزد جبهه ملی فرانسه 
به دور نهایی انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه از 
یک سو و ناکامی نامزدهای 2 حزب بزرگ و سنتی 
محافظه کار و سوسیالیست در این آوردگاه سیاسی، 
زنگ خطر را برای بازیگران سنتی در پاریس به صدا 
درآورد. امانوئل مکرون که به عنوان نامزدی مستقل 
در انتخابات ش��رکت کرده بود، توانس��ت با اتکا به 
اوضاع اقتصادی فرانسه و نارضایتی های شکل گرفته 
در کشورش، خود را به مثابه یک »منجی اقتصادی« 
معرفی کرده و به همراه لوپن راهی دور پایانی شود. 
احزاب سنتی فرانسه در دور دوم انتخابات جملگی 
حمایت خود را از مکرون اعالم کردند و از طرفداران 
خود خواستند ضمن به گردش درآوردن آرای خود 
به س��ود مکرون جوان، از راهیاب��ی مارین لوپن و 
جریان راست افراطی فرانسه به کاخ الیزه جلوگیری 
کنند. در نهایت مکرون توانست 64 درصد آرا را از 
آن خود کند. خطاهای محاسباتی مکرون درست از 

همان زمان آغاز شد!
4- مکرون تصور می کرد کس��ب 64 درصد آرای 
عمومی در انتخابات، به معنای محبوبیت فوق العاده 
و متعاق��ب آن، ق��درت مانور بی��ش از حد وی در 
فضای اقتصادی و سیاس��ی فرانس��ه خواهد بود. 
پی��روزی همپیمانان مکرون در انتخابات پارلمانی 
نیز ای��ن موضع را تقویت کرد. ای��ن در حالی بود 
که در همان زمان، بس��یاری از تحلیلگران مسائل 
اروپا به مکرون درباره »آرای سلبی« انتخاباتی وی 
و احتمال گسیل این آرا به سود جریان اصلی رقیب 

وی )جریان راست فراطی( هشدار دادند. هم اکنون 
18 م��اه از حضور مک��رون در کاخ الیزه س��پری 
می ش��ود. مطابق نظرسنجی موسس��ه »آیفوپ«، 
محبوبیت وی نزد افکار عمومی به 25 درصد رسیده 
و نارضایتی ها بابت عملکرد اقتصادی رئیس جمهور 
فرانسه روز به روز در حال گسترش است. در چنین 
ش��رایطی احتمال بقای مکرون در قدرت تا سال 
2022 )زمان برگزاری انتخابات( نیز در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. حتی نزدیکان رئیس جمهور جوان 
فرانس��ه نیز معتقدند وی در صورت استمرار روند 
موجود، سرنوشتی مانند س��ارکوزی و اوالند پیدا 
خواه��د کرد و در بهترین ش��رایط، باید در س��ال 

2022 مسند قدرت را ترک کند. 
5- در ی��ک ن��گاه واقع بینانه، »گذار ش��هروندان 
فرانسوی از مکرون« مترادف با »گذار فرانسوی ها از 
اروپای واحد« خواهد بود زیرا وی تنها سیاستمدار 
فرانسوی  باقیمانده در قدرت است که در عین تاکید 
بر اصالحات ساختاری در اتحادیه اروپایی، نسبت 
به کلیت این س��اختار پایبند اس��ت! در آن سوی 
میدان، ملی گرایان فرانسوی به رهبری مارین لوپن 
که اتفاقا در اعتراضات اخیر فرانس��ه نیز حضوری 
فعال دارند، در صددند برای نخستین بار در تاریخ 
سیاس��ی این کشور کاخ الیزه را فتح کنند. به نظر 
می رس��د فعال اوضاع نیز بر وف��ق مراد ملی گرایان 
فرانسوی است! لوپن بدرستی معتقد است »آرای 
عمومی« و خصوص��ا »آرای افراد ناراضی« این بار 
نه تنها به س��ود مکرون، بلکه به سود نامزدهای 2 
حزب بحران زده محافظه کار و سوسیالیس��ت نیز 
ب��ه گردش در نخواهد آم��د. بخش اعظمی از این 
آرا به س��ود جریانی به گردش درمی آید که هنوز 
در ق��درت حضور پیدا نکرده و از س��وی دیگر، با 
شعار »گذار از اتحادیه اروپایی« و »انحالل منطقه 
یورو« س��عی در بازگرداندن پاریس به دوران قبل 
از تش��کیل اروپای واح��د دارد. انتخابات پارلمانی 
اروپا در سال 2019 میالدی، نقطه مهمی خواهد 
بود که لوپن و همراهانش س��عی دارند با پیروزی 
در آن، گام مه��م و بزرگ��ی را جه��ت پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری بعدی بردارند؛ موضوعی 
که  تحقق آن به مثابه پایان رسمی حیات اتحادیه 

اروپایی خواهد بود. 

بنیان های اروپای واحد فرو  می ریزد

آژیر قرمز در کاخ الیزه
محم�د س�هیلی: درگیری  های یادداشت امروز

پیدا و پنهان دولت تدبیر و امید 
با فدراس��یون فوتبال تقریبا از نخس��تین روزهای 
تعیین وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم آغاز شد؛ 
جایی که محمود گودرزی تالش داشت فدراسیون 
فوتبال را تحت کنت��رل کامل خود درآورد. تغییر 
اساسنامه فدراسیون فوتبال پس از تعلیق 48ساعته 
و تعریف آن به عنوان نهاد غیردولتی          ، دس��ت وزیر 
ورزش و دول��ت را برای تغییر رئیس فدراس��یون 
بس��ته بود و گودرزی ت��الش می کرد با روش  های 
مختلف کفاش��یان را تحت فشار قرار دهد. یکی از 
مهم ترین موضوعات مورد اختالف بین گودرزی و 
کفاشیان، ماجرای تمدید قرارداد با کی روش بود که 
تا مدت ها  ادامه داش��ت. دخالت  های گودرزی در 

فوتبال و مخالفت با کفاشیان و ماجرای 
کی روش موجب ش��د وزیر ورزش به 
ضد فوتبال بودن معروف شود، اگرچه 
گودرزی با رد این مسأله تاکید داشت 
به دنب��ال مبارزه با فس��اد در فوتبال 
اس��ت          . روابط کفاشیان و گودرزی اگر 
چه فرازونش��یب فراوانی داش��ت اما 
هرگز حسنه نشد و گودرزی با علم به 
اینکه توان برکناری رئیس فدراسیون 
فوتب��ال را ن��دارد از راه های دیگری از 

جمله ندادن بودجه، برای فشار به کفاشیان استفاده 
می کرد. 

  علنی شدن اختالفات با فدراسیون فوتبال
اختالف��ات ادامه داش��ت تا اینکه اس��فند 93 
کفاش��یان رس��ما از البی پنهان وزیر ورزش علیه 
 فدراس��یون خب��ر داد. ایرن��ا          ، خبرگ��زاری دولت

23 اس��فند 93 در خب��ری در ای��ن باره نوش��ت: 
علی کفاش��یان ابعاد جدیدی از اختالف نظر میان 
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را بیان کرد. او با 
بیان اینکه وزیر با درخواست مالقات او در این ماه ها 
موافقت نکرده، اعالم کرد وزیر ورزش ضمن البی با 
هیأت رئیسه، کار خود را در فدراسیون پیش می برد. 
به نوشته ایرنا، کفاشیان تنها از طریق معاونان وزیر 
ورزش با وزارتخانه ارتباط داشت. کفاشیان می گوید 
از س��وی وزارت ورزش و جوانان به جلس��اتی که 
همه رؤسای فدراسیون ها حضور دارند هم دعوت 
نمی شوم و به من می گویند: »شما از وزارت ورزش 

و جوانان تمکین نمی کنید          «.
ایرنا می افزای��د: »البته محمود گ��ودرزی هم 
از اینکه بگوید یک س��ر این دعواس��ت و به دلیل 
خودس��ری ها و مدیریت نادرس��ت فدراس��یون، 
عالقه ای به دیدار کفاش��یان ن��دارد ابایی ندارد. او 
بار ها از فدراس��یون فوتبال و مدیری��ت آن انتقاد 

ک��رده ک��ه آخرینش همی��ن همای��ش »تبیین 
سیاست  های وزارت ورزش و جوانان« بود که چند 
روز پیش برگزار شد و وزیر ورزش و جوانان در آن 
از گزارش   های��ی درباره تبانی و زد و بند در فوتبال 
خبر داده بود. درس��ت در لحظاتی که وزیر داشت 
از مسائل اینچنینی در فوتبال انتقاد می کرد، علی 
کفاشیان در گفت وگو با تسنیم از قهر وزیر گفت؛ 
از اینکه 8 ماه اس��ت با هم جلس��ه ای نداشته اند و 
کفاش��یان به رغم ایجاد تغییرات در فدراسیون به 
خواست وزارت ورزش، هنوز نتوانسته دل محمود 
گ��ودرزی را به دس��ت آورد. او می گوید: وزیر قهر 
اس��ت و تمایلی به هم کالمی با او ندارد. تنها دیدار 
آنها ش��اید در همه این ماه ها، حضور کفاشیان در 
مراسم ترحیم مادر محمود گودرزی بود. کفاشیان 

برای به دس��ت آوردن دل وزیر، نبی، آیت اللهی و 
ش��جاعی را از فدراسیون برکنار کرد اما حتی این 
تغییرات هم موجب نمی شود علی کفاشیان موفق 

به دیدار وزیر شود«.
خبرگزاری دولت در ادامه گزارش خود نوشت: 
»کفاش��یان خیلی صریح از تالش وزارت ورزش و 
جوانان برای تغییر در فدراس��یونش خبر داد. وی 
گفت: وزارت ورزش به دنبال تغییرات اس��ت، ولی 
فوتبال قوانین خ��ودش را دارد و مجمع درباره آن 
تصمیم   گیری می کند. من تابع وزارت ورزش هستم 
اما آنها تابع تصمیمات و رأی مجمع نیستند. من 
سیستمی را اداره می کنم که مجمع و قوانین خاص 
خودش را دارد. چند بار درخواست مالقات با وزیر 
را دادم اما به من وقت ندادند و ما تمام مکاتبات مان 
را از طریق معاونان ایش��ان به اطالع می رس��انیم. 
البت��ه وزارت ورزش هم از طریق ارتباط با اعضای 
هیأت رئیسه البی می کند و با فدراسیون رابطه دارد. 
فدراسیون فوتبال متعلق به مردم است و مالکیت 

آن برای رئیس فدراسیون و وزیر ورزش نیست«.
در همین روزها یکی از رسانه ها )شفاف( نوشت: 
»وزیر ورزش نمی خواهد فوتبال را از دست بدهد اما 
با این حال شیوه ای که او برای مانور وزارت ورزش 
در فوتبال کشور اتخاذ کرده نه تنها به برنده شدن 

او منجر نمی شود، بلکه در مقیاسی وسیع تر باعث 
خواهد شد افکار عمومی نسبت به دولت روحانی 
و دخال��ت وزیر ورزش این دول��ت در امور فوتبال 
بش��دت دچار بدبینی ش��ود. با همه اینها بعید به 
نظر می رسد وزیر ورزش در سیاست های کلی خود 

تجدیدنظر کند«.
  درگیری لفظی وزیر و رئیس فدراسیون 

در مجلس
ش��هریور 94 پ��س از آتش بس ظاه��ری          ، بار 
دیگر اختالف��ات دولت و فدراس��یون فوتبال اوج 
گرف��ت          . پ��س از اتفاقات مس��ابقه نف��ت تهران و 
تراکتورس��ازی و ماجراهای پ��س از آن که منجر 
به اعتراض نمایندگان مجلس و تشکیل جلسه ای 
در کمیس��یون فرهنگی شد، اختالفات گودرزی و 

کفاشیان بار دیگر علنی شد          . 
روزنامه اصالح طل��ب »اعتماد« در 
شماره چهارم شهریور 94 خود نوشت: 
»رابط��ه وزارت ورزش و فدراس��یون 
فوتبال اصال عادي نیس��ت و طرفین 
مستعد هر اقدامي هستند. ظاهرا روزي 
ک��ه وزی��ر ورزش، رئیس فدراس��یون 
فوتب��ال و رئی��س س��ازمان لیگ در 
کمیس��یون فرهنگي مجلس بوده    اند، 
اتفاقات عجیب و غریبي هم افتاده است 
و وزیر ورزش و رئیس فدراس��یون مقابل چشمان 
نمایندگان حسابي مجادله کرده   اند. ماجرا از جایي 
شروع شد که وزیر ورزش در جلسه با 45 نماینده اي 
که نامه استیضاح وي را امضا کرده    اند، گفت با توجه 
به اساس��نامه فدراس��یون فوتبال، اختیاري براي 
کنترل و اصالح مسائل و ضعف هاي این فدراسیون 
ندارد. گودرزي در این نشست اعالم کرد از کفاشیان 
خواسته بود مهدي تاج، رئیس سازمان لیگ را عزل 
کند! این موضع عجیب وزی��ر ورزش با ناراحتي و 
واکنش مهدي تاج که همراه کفاش��یان به مجلس 
رفته بود، مواجه مي شود«. به نوشته اعتماد، مهدي 
تاج، نایب رئیس دوم فدراس��یون فوتب��ال از کوره 
درمي رود و در جواب اظهارات وزیر ورزش مي گوید: 
آقاي وزیر! مگر شما نخواستید که نبي را از دبیرکلي 
برداریم؟ مگر محمود اسالمیان با موافقت خودتان 
نفر دوم فدراسیون نشد؟ مگر درخواست شما مبني 
بر برکناري آیت اللهي توس��ط کفاشیان اجرا نشد؟ 
ش��ما نایب رئیس اول، نایب رئیس بانوان و دبیرکل 
را تحمی��ل کردی��د، چگونه مي گویید نقش��ي در 
فدراسیون فوتبال ندارید؟ رئیس سازمان لیگ ادامه 
داد: موضوع داوري هم زیر نظر دبیرکل اس��ت که 

شما انتخاب کردید«. 
ادامه در صفحه 12

گزارش »وطن امروز« درباره همه تالش  های دولت برای تصاحب فدراسیون فوتبال

مستطیل بنفش
گزارش

 استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد
نویسنده و شاعر طنزپرداز بزرگ دوران درگذشت

 دوباره کار طنزمون
به غم خورد

 پس از 2 کشته، صدها مجروح و 480 بازداشتی
رئیس جمهور فرانسه جلیقه زردها را تهدید به سرکوب کرد

چماق مکرونی
فرانسه، کانون جنگ داخلی اتحادیه اروپایی

صفحه   13

م��ارش صورت��ی نولیبرالیس��م ک��ه از بهار 
2017 با به قدرت رسیدن امانوئل مکرون، نوکر 
روتشیلدها و حزب »آن مارش« او در فرانسه به 
راه افتاده بود، حاال پس از یک سال و نیم در خزان 
2018، به زردی گراییده است. مکرون، جوانکی 
که با حمایت بانکداران صهیونیس��ت و سوار بر 
امواج پروپاگاندای رس��انه های اصلی که همگی 
خریداری ش��ده بودند، به عن��وان نجات دهنده 
جمهوری پنجم و حاکمیت فرانس��ه از بحران 
مش��روعیت به کاخ الیزه پا گذاشته بود، خیلی 
زودتر از آنچه تصور می شد ماهیت غیر مستقل 
خ��ود را لو داد و ح��اال در روزهایی که پایتخت 

فرانس��ه درگی��ر بزرگ ترین ش��ورش های یک 
دهه اخیر خود ش��ده و مقبولیتش بنا بر بعضی 
نظرس��نجی ها به 5 درصد تقلیل یافته اس��ت، 
ژست یک دیکتاتور را می گیرد. »رئیس جمهور 
صورت��ی« 5 درصدی فرانس��ه بر طبل توخالی 
می کوبد و جنبش اعتراضی ریشه داری را تهدید 
به سرکوب می کند که از گرسنگان و درماندگانی 
تشکیل ش��ده که حمایت دست کم 70 درصد 
جامعه فرانسه را پشت سر خود دارند. گو اینکه 
همنشینی با ترامپ و بن سلمان، مکرون را دچار 

توهم قلدرمآبی کرده است. 
 صفحه 15 را بخوانید



اعتراض جامعه مدرسین 
به یک حکم ظالمانه در کویت

جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با صدور 
بیانیه ای به رأی ظالمانه دادگاه کویت نس��بت 
ب��ه حجت االس��ام والمس��لمین آق��ای حاج 
شیخ حسین معتوق )دبیرکل جریان همبستگی 
اس��امی - ملی کوی��ت( واکنش نش��ان داد. 
به گزارش تس��نیم، در بخشی از بیانیه جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: متأسفانه 
باخب��ر ش��دیم دادگاه کیفری کوی��ت بدون 
هیچ مس��تند قانونی، عالم جلیل القدر کویتی 
حضرت حجت االسام والمسلمین آقای حاج 
شیخ حسین معتوق »دامت تأییداته« و یکی از 
همراهان ایشان را به تحمل 10 سال مجازات 
)5 سال حبس و 5 سال تحت نظارت امنیتی( 
و همچنین 12 شهروند شیعه کویتی دیگر را 
به یک س��ال زندان محکوم کرده است. در این 
بیانیه همچنین تاکید شده است: این در حالی 
است که شیخ حسین معتوق، دبیرکل جریان 
همبس��تگی اس��امی - ملی کویت که عضو 
کویتی ش��ورای عالی مجمع جهانی اهل بیت 
علیهم السام و همچنین نماینده مراجع معظم 
تقلید در کویت و از اس��اتید حوزه های علمیه 
اس��ت، مواضع مس��تمری در حف��ظ وحدت 
و امنی��ت ملی و آرامش در کویت داش��ته و با 
تاش ها و نفوذ معنوی خود شیعیان کویت را 
برخاف جریان های تندرو، در مسیر وحدت و 

حفظ منافع ملی کویت هدایت کرده است.

به معماری بومی و امن 
در فناوری های امروز نیاز داریم

پدافن��د  س��ازمان  رئی��س 
غیرعامل کش��ور گفت: اگر 
فناوری های  از  می خواهی��م 
موجود استفاده کنیم، نیاز به 
معماری مبتنی بر فناوری که 
بومی، ایرانی و امن باشد، داریم. به گزارش مهر، 
سردار غامرضا جالی در پنجمین نمایشگاه 
صنعت بومی پدافند سایبری در محل نمایشگاه 
بین المللی ته��ران، با بیان اینکه ش��بکه های 
اجتماعی مانند فیس��بوک و تلگرام می توانند 
معادالت اجتماعی را بر هم بزنند، گفت: برای 
ایج��اد امنیت در فضای س��ایبر نیاز به تعریف 
دقیقی از سایبر داریم، زیرا معماری در دنیا در 
حال شکل   گیری است که همه امورات سبک 
زندگی مردم توسط شبکه های اجتماعی ارائه 
و دریافت می شود؛ پس اگر تمام امورات جامعه 
را از طریق شبکه های اجتماعی دنبال کنیم به 
طور حتم حاکمیت ملی از بین می رود و حتی 
در آن هضم می ش��ویم. وی خاطرنش��ان کرد: 
اگر می خواهیم از فناوری  های موجود استفاده 
کنی��م، نیاز به معماری مبتن��ی بر فناوری که 
بومی، ایرانی و امن باش��د داریم، به گونه ای که 
هیچ ادعایی  از کشور خارج نشود. برای این کار 
هم  نیاز به وزارت صنعت فناوری اطاعات داریم 
و اینکه هر بخش آن در نقاط مختلف باش��د، 

کاری از پیش نمی برد.

یگان آستان قدس 
مربوط به دوره مرحوم واعظ است

در پی برخ��ی اظهارنظرهای 
تش��کیل  درب��اره  جنجال��ی 
یگان حفاظت آس��تان قدس 
و نح��وه هم��کاری و تعام��ل 
حجت االس��ام والمس��لمین 
سیدابراهیم رئیسی با نهادهای اجرایی و دولتی 
آس��تان خراس��ان رضوی، علیرضا رش��یدیان، 
استاندار دولت های یازدهم و دوازدهم در مشهد 
مقدس این ادعاها را رد کرد.  رش��یدیان درباره 
بحث یگان حفاظت آس��تان قدس گفت: بحث 
طرح یگان آستان قدس رضوی در ستاد کمیته 
امنیت حرم در استانداری نهایی شد. ما یک طرح 
تأمین امنیت حرم داریم که در ش��ورای تأمین 
اس��تان تهیه و برای شورای تأمین امنیت کشور 
فرستاده می شود. امنیت بیرون از حرم با نیروی 
انتظامی اس��ت. حفاظت از پوسته حرم با سپاه 
پاسداران و بسیج اس��ت. اما امنیت داخل حرم 
باتکلیف بود. البته نه تنه��ا امنیت داخل حرم، 
بلکه امنیت بعضی از ساختمان ها و مجموعه های 
اقتصادی و فرهنگی آستان قدس هم باتکلیف 
بود. آستان قدس رضوی حفاظت دارد اما مسؤول 
تأمین امنیت نداش��ت. همان طور که ذوب آهن، 
بانک مرکزی و... امنیت خود را تأمین می کنند. 
رش��یدیان همچنین تصریح کرد: موضوع یگان 
حفاظت از آس��تان قدس حتی به قبل از تولیت 
آقای رئیسی بازمی گردد. کار اجرایی آن در زمان 
آقای رئیسی انجام شد. برای تأمین امنیت داخل 
حرم یکی از راه ها این بود که به نیروهای مسلح 
اج��ازه بدهیم در داخل حرم مطهر مس��ؤولیت 
حفاظت��ی بر عه��ده بگیرند اما فض��ای معنوی 
داخ��ل حرم تغیی��ر می ک��رد. کار اجرایی یگان 
حفاظت یک س��ال است انجام شده است. همه 
یگان های انتظامی که ش��کل می گیرد زیر نظر 
نیروی انتظامی است. یعنی کار تسریع، آموزش 
و مدیریت آن بر عهده نیروی انتظامی اس��ت اما 

مدیریت اجرایی آن بر عهده آن سازمان است.

گروه سیاس�ی: اظه��ارات علی اکبر 
صالح��ی در گفت وگ��وی اخیرش با 
یورونیوز انتقادات گس��ترده ای را به 
دنبال داشته اس��ت. ادبیات و لحن 
آقای صالحی باعث ش��ده در داخل 
ایران، برخی مقامات نسبت به نبود 
ماحظه در اظهارات وی انتقاداتی را 

مطرح کنند.
به گزارش »وطن امروز«، علی اکبر 
صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
در گفت وگوی هفته گذشته خود )6 
آذر( با ش��بکه یورونیوز درباره فشار 
تحریم های اقتصادی بر مردم ایران 
اظهار داش��ت: »فشارهای اقتصادی 
غوغا می کن��د. مثا حق��وق من تا 
یک س��ال پیش به عنوان یک استاد 
دانشگاه، ۳000 دالر در ماه بود، االن 
به ۷00 دالر رسیده است. این واقعا 
فش��ار اقتصادی است. ببینید اقشار 
دیگر چقدر تحت فش��ار هستند. ما 

تمام اینها را قبول داریم«.
اظه��ارات عجیب صالحی که ب��دون توجه به 
ماحظ��ات دولتی، از تاثیرگ��ذاری بیش از اندازه 
تحریم ها س��خن گفته و حتی بیان مبالغه آمیزی 
نیز درباره میزان اثرگذاری تحریم ها مطرح کرده 
اس��ت، با انتقادات داخلی گسترده ای مواجه شد. 
به صورت مش��خص، منتقدان اظهارات صالحی، 
نبود هماهنگی و انسجام در مجموعه دولت درباره 
نحوه مواجهه با تحریم ها و تنظیم ادبیات و مواضع 
دولتی ها با سیاس��ت های دولت را مورد اشاره قرار 

دادند.
توفان ایز کامینگ! ■

انتقادات درباره ادبیات نامناس��ب صالحی در 
حالی است که یک مرور کوتاه بر مواضع مقامات 
ارشد دولتی نشان می دهد در اظهارنظرهای آنان 
نی��ز ردپاهای ملموس��ی در تاکید ب��ر اثرگذاری 
تحریم ها و وخیم دانستن اوضاع اقتصادی مشاهده 

می شود. 
به گ��زارش »وطن امروز«، ی��ک نمونه جالب 
درباره این ماجرا، اظهارات وزیر بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزشکی است. حسن قاضی زاده هاشمی 
2۳ تیرماه در اجاس رؤس��ای دانشگاه های علوم 
پزشکی سراس��ر کش��ور درباره میزان اثرگذاری 
تحریم ها اظهارداشت: گاهی ممکن است بگوییم 
چیزی درباره این مس��اله به مردم نگوییم، چون 
عده ای می ترس��ند. همچنین برخی ممکن است 
بگویند ش��اید توافق شد اما بعد با واقعیت مواجه 
خواهیم شد. اما در حالتی دیگر می توان باور کرد 
که توفانی نزدیک می ش��ود. به همین دلیل باید 
آمادگی داش��ته باشیم و با کس��انی که می توانند 
تدبیر کنند درباره این موضوع صحبت کنیم. من 
طرفدار روش دوم هستم. اعتقاد ندارم که مدیران 
را در غفل��ت و خوش خیالی نگه داریم. عزم طرف 
مقابل ما جزم اس��ت. به چه زبانی باید بگوید که 
م��ن می خواهم بی رحمانه ترین تحریم مالی را در 
طول تاریخ برای ایران اعمال کنم. وزیر بهداش��ت 
 همچنی��ن تاکید ک��رد: تصور می کن��م ترامپ و 
دار و دس��ته اش نهای��ت فش��اری را ک��ه بتوانند 
می آورند ولی نمی خواهم خوش خیال باش��م. این 
ش��رایط سخت تر از دوره های قبل خواهد بود. اگر 
در راس کشور، دولت، مجلس و قوه قضائیه با هم 
باش��ند، هزینه کمتری می پردازی��م؛ در غیر این 

صورت هزینه ها افزایش پی��دا می کند. اگر تدبیر 
کنیم، خرابی این توفان کمتر خواهد بود.

از یادتان هست تا یادتان باشد! ■
نمونه دیگر اس��حاق جهانگیری است. معاون 
اول رئیس جمهور در مواضع خود درباره تحریم ها 
همواره ب��ر تاثیرگذاری تحریم ها و »دش��واری« 
شرایط اقتصادی و معیش��تی تاکید کرده است. 
او حت��ی در یکی از اظهارت خ��ود تلویحا اذعان 
کرد وضعیت نامناس��ب اقتصادی تا بیش از یک 
س��ال دیگر هم طول خواهد کش��ید. جهانگیری 
در مراس��م تکری��م و معارف��ه وزرای پیش��ین و 
جدید صنع��ت، معدن و تجارت گف��ت: آخرین 
پرده نمایش آقای ترامپ و همکارانش در آمریکا 
دیش��ب به صحن��ه نمایش آمد و اینکه ش��رایط 
کش��ور به چه س��متی پیش خواهد رفت، حتما 
شرایط مهم اس��ت و باید با دقت تصمیم گرفت 
و عمل کرد. وی گفت: من خواهش می کنم یک 
دوره چند ماهه یا تا آخر س��ال 98 س��ختی ها را 
تحمل کنیم و پای اداره بنگاه های کشور بایستیم، 
زیرا تولید و حفظ اش��تغال مساله  اصلی ماست. 
جهانگی��ری البته می گوید اعتق��اد دارد که باید 
درباره تاثیرگذاری تحریم ها راس��تش را به مردم 
گفت و کس��انی که می گویند تحریم ها اثر ندارد 
دروغ می گوین��د. او 9 آبان ماه در مراس��م معارفه 
وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: ما به م��ردم دروغ 
نخواهیم گفت ک��ه تحریم ها هیچ اث��ری ندارد. 
جهانگیری 19 شهریورماه نیز در نشست روسای 
دانش��گاه ها گفت که شرایط اقتصادی فعلی یک 
»دوران سخت« است. جهانگیری 2۳ مهر هم در 
مراسم روز ملی صادرات با اشاره به تحریم های 4 
نوامبر آمریکا گفت: نمی گویم راه سختی در پیش 
نیست، بلکه راه دشواری پیش رو داریم. اظهارات 
جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور به 
وضوح نش��ان می دهد در عالی ترین سطح دولت 
روحانی، اراده ای برای نشان دادن وخامت اوضاع 
اقتصادی وجود دارد. یعنی برخاف تصور عمومی 
مبنی ب��ر اینکه دولت برای آرام ک��ردن اوضاع و 
امیدوار کردن مردم، از مقابله با تحریم ها می گوید 
و چندان به میزان اثرگذاری تحریم ها نمی پردازد 
ام��ا مواضع دولتی ها نش��ان می ده��د اتفاقا آنها 
عاق��ه ای عجیب ب��ه وخیم نش��ان دادن اوضاع 
اقتصادی که خود مسبب ایجاد آن هستند، دارند.

طاقت بیار ظریف! ■
در کن��ار اظهارات اخیر صالح��ی و مرور چند 
اظهارنظر عجیب تر جهانگیری، ماجرای اصطاح 
اخیر محمدج��واد ظریف نیز اگرچ��ه در ابتدا به 
نوعی س��هل انگاری و عدم پختگی تفسیر شد اما 
وقتی در قالب مواض��ع دیگر دولتی ها قرار گیرد، 

قابل تامل نشان می دهد.
محمدجواد ظریف 29 آبان ماه پس از دیدار با 
جرمی هانت در تهران، درباره تحریم های آمریکا 
گفت: »ما به فشار و مقاومت در برابر فشار عادت 
داریم. تحریم ها همیشه لطمه می زنند و به مردم 
عادی آس��یب می رس��انند ولی بندرت می توانند 
باعث تغییر سیاس��ت ها شوند و این مشکلی بوده 
که تحریم های آمریکا همیش��ه با آنها مواجه بوده 
است«. بر اس��اس گزارش گاردین، ظریف گفت: 
»ما مطمئناً دوام می آوریم. نه تنها دوام می آوریم، 
پیشرفت می کنیم. تاش کرده ایم اثر تحریم ها بر 
مردم را کاهش دهی��م ولی مردم عادی و اقتصاد 

ایران لطمه خواهند دید«.
اگر از کنار آن بخش از اظهارات ظریف مبنی 
ب��ر لطمه خوردن مردم به خاطر فش��ار تحریم ها 
بگذری��م اما جمله جنجالی ظری��ف یعنی »دوام 
می آوریم« ب��ه یکی از چالش های عمومی تبدیل 
ش��ده است. ظریف چند روز بعد یعنی اول آذرماه 
در ایتالیا و در حاش��یه یک دیدار رسمی، باز هم 
همین اصط��اح »دوام می آوری��م« را درباره آثار 
فش��ار تحریم های آمریکا بر زبان آورد؛ اصطاحی 
که به وضوع یک موضع »انفعالی« و نشان دهنده 
میزان اثرگذاری تحریم ها بر ایران اس��ت. آیا وزیر 
امور خارجه نمی داند اصط��اح »دوام می آوریم« 
چه بار معنایی درباره وضعیت اثرگذاری تحریم ها 
دارد؟ و آیا ظریف درباره برآوردهای عمومی هم در 
داخل و هم خارج از کشور درباره به کاربردن این 

اصطاح توسط او بی اطاع است؟ 
ام��ا عجیب ت��ر از ای��ن اظهارنظر نس��نجیده 
ظری��ف، اقدام پایگاه اطاع رس��انی دولت بود که 
بافاصله پوس��تری با شعار دوام می آوریم منتشر 
ک��رد و رابط ه��ای دولتی در ش��بکه های مجازی 
نیز اقدام به انتش��ار گس��ترده این پوستر کردند. 
آنها حتی هش��تگ دوام می آوریم را نیز در توئیتر 
داغ کردند. اقدام پایگاه اطاع رس��انی دولت تمام 
ابهامات را برطرف کرد و نشان داد اظهارات ظریف 

که نش��ان دهنده می��زان اثرگذاری 
تحریم ها و وخامت اوضاع اقتصادی 
و معیشتی مردم است، موضع دولت 

روحانی نیز هست.
بستن دهان منتقدان ■

یک مرور کوتاه بر مواضع برخی 
مقامات ارش��د دولت حسن روحانی 
نش��ان می دهد آنها اص��رار و انگیزه 
عجیب��ی ب��رای وخیم نش��ان دادن 
اوضاع اقتص��ادی دارند. در واقع آنها 
اصرار دارند آنچه خودش��ان مرتکب 
شده اند و خودش��ان مسؤولت وقوع 
آن را دارند در اظهارات شان بر زبان 

بیاورند. 
عجیب ت��ر ام��ا ای��ن اس��ت که 
دولتی ه��ا همزمان ب��ا وخیم نمایی 
اوضاع کشور، اجازه اشاره رسانه های 
منتق��د ب��ه همی��ن مش��کات و 
واقعیت های��ی را ک��ه خ��ود آنها به 
آن اش��اره می کنن��د، نمی دهند! در 
واق��ع در برهه های مهم، همواره دس��تورالعمل ها 
و بخش��نامه هایی از س��وی معاون��ت مطبوعاتی 
وزارت ارش��اد به رسانه ها داده می شود و آنها را از 
پرداختن به واقعیات ملموس اقتصادی و معیشتی 
بازمی دارند. به عنوان نمونه درباره بحران ارزی که 
علی اکبر صالحی مصداق ملموسی از اثرگذاری آن 
بر معیش��ت مردم را مورد اشاره قرار داد، رسانه ها 
بویژه منتقدان بش��دت تحت فش��ار و محدودیت 
قرار گرفتن��د تا مبادا روایتی خاف آنچه مطلوب 
دولتی هاس��ت مط��رح کنند. برخی رس��انه های 
منتقد حتی به دلیل اش��اره هایی کوتاه به برخی 
واقعیت های بازار ارز، از س��وی وزارت ارشاد دولت 
روحانی تذک��ر گرفتند. در جدیدترین مورد، پس 
از اعم��ال تحریم های آمریکا در 4 نوامبر، معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارش��اد رس��انه ها را از پرداختن 
به این تحریم ها منع و تصریح کرد که رس��انه ها 
نباید ب��ه جزئیات این تحریم ها اش��اره ای بکنند! 
آن هم تحریم هایی که جهانگیری آنها را دش��وار  
دانس��ته و قاضی زاده هاش��می از آن به »توفان« 
 تعبیر کرده است! اما رسانه ها اجازه اشاره به آن را 

ندارند!
س��وال اساس��ی درباره این تناقض و دوگانگی 
این اس��ت که اگر مردم نباید از واقعیت ها و آنچه 
این روزها بر سر زندگی و اموال و دارایی های شان 
می آید، باخبر ش��وند، پس چرا عالی   ترین مقامات 
دولتی خودشان تعابیر تند و مبالغه آمیزی درباره 
بحران اقتصادی و اثرات مخرب آن بر زندگی مردم 

مطرح می کنند. 
اگر هم مصلحت در آن است که مردم با بخش 
عمده ای از واقعیت های تحریم ها آشنا شوند، پس 
دلیل اهتمام دولت در افزایش فش��ار بر رسانه ها 
ب��رای عدم تش��ریح وضعیت تحریم ه��ا و اوضاع 

معیشتی جامعه چیست؟
شاید یکی از انگاره هایی که در این باره مطرح 
ش��ود این اس��ت که در صورت تداوم وضع فعلی، 
دولتی ها رسانه ها و منتقدان را با فشار و ارعاب از 
صحنه خارج کرده و خودشان را به عنوان نمادهای 
مطالبه گ��ری در جامعه مط��رح می کنند. این در 
حالی اس��ت که بر اس��اس نگرش افکار عمومی، 
اکنون خود دولت متهم و مس��بب وضعیت فعلی 
است. در واقع تداوم این وضعیت می خواهد جای 

متهم و مدعی را عوض کند؟

سیاسی 0 2

قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
مبهم نیست

رئی��س مجلس ش��ورای اس��امی درباره 
ش��بهاتی ک��ه در قان��ون من��ع به کارگی��ری 
بازنشس��تگان ایجاد شده، اظهار داشت: در این 
حوزه هم دیوان محاسبات و هم معاونت قوانین 
دخیل هستند لذا شبهه ای در قانون وجود ندارد 
و فقط ممکن است مقاومت شده باشد، با این 
حال این قانون ضوابطی داشت و افرادی طبق 
قانون باید بازنشسته شوند تا جا برای دیگران باز 
شود، البته در رده  های مختلف استثناهایی بود 
که در قانون جدید لغو ش��د. در نهایت ممکن 
اس��ت عده ای برای ماندن اصرار داشته باشند 
اما قانون مبهم نیست. علی الریجانی در برنامه 
زنده گفت وگوی ویژه که ش��نبه، 10 آذرماه به 
مناسبت روز مجلس از شبکه یک سیما پخش 
شد، درباره مقاومتی که برای به کارگیری جوانان 
در دس��تگاه ها وجود دارد، ابراز داشت: رویکرد 
جامعه همین را می پس��ندد که هوای تازه ای 
از جوان��ان در بخ��ش دیوانی و اداری کش��ور 
به وج��ود بیاید که عاقانه اس��ت، البته ممکن 
اس��ت در ابتدای اجرا لرزه   هایی به وجود بیاید 
و مقاومت   هایی انجام ش��ود ام��ا اصل موضوع 
که درباره قانون اس��ت، فکر و فلس��فه درستی 
ب��ود که باید با تاش آقایان اجرا ش��ود که در 
این باره به دیوان محاسبات گفته ام با همکاری 
سازمان بازرسی نظارت شود، ضمن اینکه اگر 
هم ابهام در این قانون خیلی زیاد باشد می توانند 
از مجلس تفسیر بخواهند اما هنوز با این موضوع 

مواجه نشده ایم.

رأی قطعی ۵ صراف 
هفته آینده صادر می شود

قاضی مس��عودی مقام، رئیس ش��عبه سوم 
دادگاه وی��ژه رس��یدگی به جرائم مفس��دان و 
اخالگران اقتصادی در گفت وگو با میزان گفت: 
رای قطع��ی 5 صراف، هفته آین��ده صادر و به 
نوبت اعام می شود. احسان صفوی امیر، بهزاد 
بهرامی، سیدمازن قائنی، مجید انصاری و پیمان 
ارغوانی 5 صرافی هستند که با همکاری تعدادی 
از دالالن بازار ارز و سوءاس��تفاده از کارت های 
ملی افراد مختلف، ارز ه��ای مداخله ای بازار را 
تصاحب کرده  بودند که این کارش��ان موجب 
افزایش قیمت ارز و کاال های اساسی شده است. 
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات 
این افراد، مجم��وع مبالغ مربوط به 5 متهم را 
151 میلی��ون و 112 ه��زار و 6۷4 دالر اعام 
کرده بود. نماینده دادس��تان در این باره گفته 
بود: در تحقیقات مشخص ش��د بخشی از ارز 
خریداری ش��ده و ثبت شده در سامانه سنا به 
نام افرادی اس��ت که از اقشار کم درآمد جامعه 
بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی 
در اختیار این اش��خاص قرار گیرد، کارت ملی 
و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار 
داده و متهم��ان نیز به دریافت ارز و جابه جایی 
وجوه از طریق کارت های بانکی این اش��خاص 

اقدام کرده اند.

الحاق به توافقنامه پاریس 
مانند FATF مسأله ساز است

موتلف��ه  ح��زب  دبی��رکل 
اس��امی با بی��ان اینکه فکر 
می کنم الح��اق به توافقنامه 
 FATF همانن��د  پاری��س 
مسأله س��از اس��ت، گف��ت: 
دولت باید در این زمینه شفاف عمل کند تا به 
مشکل برنخوریم. به گزارش مهر، محمدنبی 
حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه 
اسامی با اش��اره به الحاق ایران به توافقنامه 
پاری��س گفت: فک��ر می کنم الح��اق به این 
توافقنامه همانند FATF مسأله س��از است. 
اوالً من نمی دانم چ��را الحاق به این توافقنامه 
بدرس��تی در مجلس مطرح نش��ده است. ثانیا 
می گویند زمان الحاق پیوست ها معلوم نیست 
و محرمانه اس��ت، ثالثاً مس��ؤوالن امر از جمله 
شورای نگهبان در جریان سند تعهدات ایران به 
توافقنامه پاریس نیستند. وی افزود: دولت باید 
 FATF در این باره شفاف عمل کند تا همانند
ب��ه مش��کل برنخوریم. اخی��را آمری��کا از این 
توافقنامه خارج ش��د. طبق ماده 2۷ توافقنامه، 
کشورها هیچ حق شرطی نمی توانند بگذارند. 
بای��د دید م��ا در این توافقنامه چ��ه تعهداتی 
می دهیم و ارتباط این تعهدات به اس��تقال و 

منافع و مصالح ملی چیست.

 چرا مقامات دولتی در اظهارات شان در حال وخیم نشان دادن اوضاع اقتصادی هستنداخبار
 اما رسانه های منتقد با فشار دولت حق بیان مشکالت مردم را ندارند؟

متهم مدعی می شود!
اخبار
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۷ م��اه پس از خ��روج آمریکا از 
برجام که در واقع نقض آش��کار 
قطعنام��ه 22۳1 ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
)موسوم به قطعنامه تایید برجام( بود، وزیر خارجه 
این کشور ش��امگاه ش��نبه مدعی آزمایش یک 
موشک بالستیک میان برد از سوی ایران شد و آن 

را موجب نقض قطعنامه 22۳1 خواند!
به گزارش »وطن امروز«، از زمان اعام ترامپ 
مبنی بر خروج از برجام در اردیبهشت ماه امسال، 
تحریم ه��ای ضدایرانی این کش��ور در 2 مرحله 
به اج��را درآمد. رویکردی ک��ه به صراحت نقض 
قطعنام��ه 22۳1 ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
بود. 29 تیرماه 94 توافق هس��ته ای میان ایران و 
1+5 در ش��ورای امنیت به رأی گذاشته شد که 
ب��ا تصویب آن در آن ش��ورا تبدی��ل به قطعنامه 
22۳1 شد. به دنبال تصویب این قطعنامه، هر 6 
قطعنامه قبلی که علیه ایران صادر شده و منجر 
به تحریم های وسیع در رابطه با موضوع هسته ای 

علیه کشور شده بود ملغی شد.
با این حال در شرایطی که تصمیم آمریکا برای 
خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها نقض صریح 
این قطعنامه بود، آمریکایی ها در مقاطع مختلفی 
ایران را به نقض قطعنامه 22۳1 متهم کردند)!( 
در تازه ترین مورد از این رویکرد متناقض آمریکا، 
مایک پمپئو شنبه شب با صدور بیانیه ای مدعی 
شد: ایران بتازگی موشک بالستیکی با برد متوسط 

را آزمای��ش کرده که قادر به 
حمل چند کاهک است. برد 
این موشک به گونه ای است 
که امکان هدف ق��رار دادن 
بخش هایی از اروپا و سراسر 
خاورمیانه را ممکن می سازد!

نکته جالب توج��ه در بیانیه پمپئو اما ادعای 
او مبن��ی بر نقض قطعنامه 22۳1 از جانب ایران 
است! پمپئو در این باره مدعی شد: این آزمایش 
قطعنام��ه 22۳1 ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
)موسوم به قطعنامه تأیید برجام( را نقض می کند!

مایک پمپئو در بیانیه ضدایرانی خود می افزاید: 
م��ا اینگونه اقدامات ایران را محکوم می کنیم و از 
این کش��ور می خواهیم فوراً هم��ه فعالیت های 
مرتبط با موش��ک های بالس��تیک قادر به حمل 

کاهک های هسته ای را متوقف کند.
س��ال گذش��ته نیز نیکی هیلی، نماینده وقت 
ایاالت متحده در سازمان ملل متحد، مدعی نقض 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران 
شده بود. اظهارات او پس از شلیک موشک توسط 
حوثی ها از یمن به سوی عربستان سعودی ابراز شد.

همچنین اسفندماه سال 
گذشته، یک روز پس از وتوی 
قطعنامه ش��ورای امنیت، در 
رابطه ب��ا عملکرد ای��ران در 
یمن توس��ط روسیه، آمریکا 
و متح��دان اروپایی آن طی 
بیانیه ای از ایران خواس��تند »فورا هر اقدامی که 
ناسازگار با قطعنامه شورای امنیت یا در نقض آن 

است را متوقف کند«.
ادعاهای مک��رر آمریکا و برخی کش��ورهای 
اروپایی مبنی بر نقض قطعنامه 22۳1 ش��ورای 
امنیت توس��ط ایران در حالی اس��ت که مهرماه 
امس��ال دیوان بین المللی دادگس��تری در الهه 
هلن��د حکم موقت خود را در پرونده ش��کایت از 
آمریکا به دلیل بازگشت تحریم ها علیه ایران اعام 
کرد و گفت تحریم ها جان شهروندان ایرانی را به 
خطر انداخته است. دیوان الهه همچنین از دولت 
آمریکا خواست تا صدور حکم نهایی، موانع صدور 

اقام بشردوستانه به ایران را برطرف کند.
از س��وی دیگ��ر قطعنام��ه 22۳1 ش��ورای 
امنیت با لحنی غیرالزام آور تنها از ایران خواسته 

موش��ک هایی را که برای داش��تن قابلیت حمل 
کاهک هس��ته ای طراح��ی ش��ده اند، آزمایش 
نکن��د. ایران نی��ز بارها تصریح ک��رده هیچ کدام 
از موش��ک هایش برای حمل کاهک هس��ته ای 

طراحی نشده  است.
واکنش ایران به ادعای پمپئو ■

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در واکنش 
ب��ه ادعای مایک پمپئو، وزی��ر خارجه آمریکا که 
آزمایش های موش��کی ای��ران را نقض قطعنامه 
22۳1 ش��ورای امنیت دانست، تاکید کرد: هیچ 
قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل برنامه 
موش��کی یا آزمایش های موشکی ایران را ممنوع 
نکرده اس��ت. به گزارش مهر، بهرام قاس��می در 
همین راس��تا اظهار داشت: برنامه موشکی ایران 
ماهیت دفاعی دارد و بر اس��اس نیازهای کش��ور 

طراحی می شود.
وی تاکید کرد: هیچ قطعنامه ای در ش��ورای 
امنیت برنامه موش��کی یا آزمایش های موشکی 

ایران را ممنوع نکرده است.
قاس��می خطاب به وزیر خارجه آمریکا افزود: 
جالب و البته مضحک آنجاس��ت به قطعنامه ای 
اس��تناد می کنی��د ک��ه ب��ا خ��روج یکجانبه و 
غیرقانونی تان از برجام نه تنها آن را نقض کرده اید 
بلکه دیگران را هم به نقض آن تش��ویق یا حتی 
اگ��ر آن را اجرا کنند تهدید ب��ه تنبیه و تحریم 

می کنید.

 آمریکا از برجام خارج شده 
اما می گوید بر اساس قطعنامه 2231 ایران نباید آزمایش موشکی انجام دهد

استدالل های کدخداطور!

پسابرجام



نقدینگی
تکذیب دالر 8 هزار تومانی در بودجه 98

 دالر در بودجه سال آینده
 ۵ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود

گروه اقتص�ادی: دالر 8 ه��زار تومانی در بودجه 
98 تکذیب ش��د و عضو هیات رئیس��ه مجلس از 
دالر 5 ه��زار و 200 تومان��ی خبر داد. به گزارش 
»وطن امروز«، چند روز پیش برخی گمانه زنی ها 
از دالر 8 ه��زار تومانی در بودجه 98 خبر می داد 
و همه رس��انه ها ای��ن خبر را پوش��ش دادند اما 
دی��روز یک منب��ع آگاه اعالم ک��رد دالر 8 هزار 
تومانی تکذیب می ش��ود. اگر دالر 8 هزار تومانی 
صحت داش��ت به معنای افزایش بی��ش از 100 
درصدی نرخ ارز در بودجه 98 نس��بت به بودجه 
سال جاری بود و پیام بسیار بدی به بازار می داد. 
دی��روز معصوم��ه آقاپورعلیش��اهی، نایب رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس اعالم کرد: دالر در 
بودجه س��ال آینده، 5 هزار و 200 تومان می شود 
و روزانه یک میلیون و 200 بشکه نفت به فروش 
می رس��انیم. وی افزود: تا جای��ی که می دانم قرار 
نیس��ت بودجه س��ال آینده با دالر 8 هزار تومان 
باش��د و براس��اس اطالعاتی که دارم قرار اس��ت 
ن��رخ دالر را 5 هزار و 200 تومان ببندند و میزان 
فروش نفت یک میلیون و 200 بش��که در روز در 
نظر گرفته می شود. عضو هیات رئیسه کمیسیون 
اقتصادی مجلس درباره اینکه هر بش��که نفت را 
60 دالر برآورد کرده اند، بیان داش��ت: این میزان 
محقق نمی شود، باید این نرخ تغییر پیدا کند؛ این 
میزان تامین نمی شود. نظر شخصی بنده این است 
که  نمی توان هر بش��که نفت را 60 دالر به فروش 
رس��اند و نباید بودجه س��ال 98 را خوش��بینانه 
تدوی��ن کرد. وی ادامه داد: فاجعه این اس��ت که 
بودجه ها را خوش��بینانه می نویسیم در حالی که 
محقق نمی شود، در واقع هزینه ها اتفاق می افتاد 
اما درآمدها محقق نمی شود و هر سال با کسری 
بودجه مواجه هستیم و تلنبار این کسری ها باعث 

تورم افسارگسیخته در جامعه می شود.
افزای�ش درآمده�ای مالیات�ی خودزن�ی  ■

اقتصادی است
آقاپورعلیش��اهی در ادام��ه گفت وگو با خانه 
ملت، با اش��اره به ش��رایط اوراق مش��ارکت در 
بودجه س��ال 98، بیان داشت: در شرایط فعلی 
برای س��ال های 98 و 99 دولت نباید هیچگونه 
اوراقی را منتشر کند، سررسید همین اوراقی که 
االن داریم برای ش��هریو 99 است؛ حداقل برای 
دولت بعدی نباید اجازه افزایش بدهی بدهیم. این 
نماینده مجلس افزود: به نظر من افزایش مالیات 
در واقع سوراخ کردن کشتی اقتصاد است. فشار 
آوردن ب��ه بنگاه های اقتصادی و افزایش مالیات 
در واقع خودزنی اقتصادی در داخل کشور است. 
وی با تاکید بر اینکه دولت باید جلوی فرارهای 
مالیاتی را بگیرد اما فشار به بخش مالیاتی کشور 
خودزنی اقتصادی است، گفت:  در شرایط فعلی 
با توجه به مس��ائلی که رخ داده است و کاهش 
ارزش پولی را ش��اهد بوده ایم، می تواند فرصتی 
باشد برای افزایش صادرات غیرنفتی تا از بازار 15 

کشور همسایه استفاده کنیم.

 خیمه تورم 4۰ درصدی
 روی 6 استان

بررس��ی ش��اخص قیمت مصرف کنن��ده به 
تفکیک اس��تان ها در آبان 97 نشان می دهد تورم 
نقطه به نقطه 6 استان که جزو استان های محروم 
کشور هس��تند باالی ۴0 درصد است. به گزارش 
»وطن ام��روز«، ش��اخص کل ب��رای خانوارهای 
کش��ور در آبان به 1۴7/8 رس��ید که نس��بت به 
مهرم��اه 2/6 درصد افزایش نش��ان می  دهد. بنا بر 
گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی 
با ۴/3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم مربوط به 

استان همدان با 1/۴ درصد افزایش است. 
از سوی دیگر، بیش��ترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به اس��تان سیستان وبلوچس��تان 
)۴2/6 درصد( و کمترین آن مربوط به اس��تان 
کرمان )28/8 درصد( اس��ت، یعنی خانوارهای 
س��اکن اس��تان سیستان وبلوچس��تان به طور 
متوس��ط 7/7 درص��د بیش��تر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور 
متوسط 6/1 درصد کمتر از میانگین کل کشور 
نس��بت به آبان 1396 برای خرید یک مجموعه 
کاال و خدمات یکس��ان هزینه کرده   اند. براساس 
ای��ن آمارها، ت��ورم نقطه به نقطه اس��تان  های 
سیستان وبلوچستان، کردستان، ایالم، لرستان، 
چهارمحال وبختی��اری و خراسان ش��مالی باالی 
۴0 درصد بوده اس��ت. همچنین بیشترین نرخ 
تورم 12 ماهه مربوط به اس��تان لرستان )19/2 
درصد( و کمترین آن مربوط به اس��تان کرمان 
)12/2 درصد( اس��ت. شکاف نرخ تورم 12 ماهه 
استان ها در آبان 7 درصد است که نسبت به ماه 

قبل یک واحد درصد افزایش نشان می دهد.

قائم مقام بانک مرکزی:
 متوسط رشد نقدینگی

 ۲3/7 درصد شد

در دوره س��ال های 67 تا 91 متوس��ط رش��د 
نقدینگی 26/7 درصد و در دوره سال های 93 تا 
97 این رقم به 23/7 درصد کاهش یافته است. 
به گزارش تس��نیم، اکب��ر کمیجانی، قائم مقام 
بانک مرکزی در چهارمین همایش انجمن مالی 
اسالمی ایران با بیان این مطلب گفت: در 7 ماهه 
ابتدایی 1397 رشد نقدینگی و پایه پولی نزدیک 
هستند که نش��ان از تالش بانک  مرکزی برای 
انضباط پولی در کش��ور است. کمیجانی تاکید 
کرد: بررسی وضعیت س��پرده  های کوتاه مدت، 
جاری و یک س��اله در س��ال 96 نشان می دهد 
سیالیت نقدینگی بس��یار باالست که با برخی 
اقدامات از جمله واگذاری گواهی س��پرده  های 
20 درصدی، سهم سپرده  های یک ساله  کاهش 
یافت. وی با مقایسه شرایط ایران با دنیا گفت: 
نس��بت نقدینگی و عمق مال��ی در ایران 103 
اس��ت که با وجود رشد در سال  های گذشته از 
کشورهای پیشرفته پایین تر است. قائم مقام بانک 
مرکزی ادام��ه داد که نیاز بانک ها به نقدینگی 
باعث ش��ده تا آن را با هزینه باالتر تامین کنند 
ول��ی همکاری بازار س��رمایه و ب��ازار پول طی 
س��ال  های گذشته باعث شد تا سهم سپرده ای 
صندوق  های سرمایه  گذاری ثابت در بانک ها در 
2 مرحله و در سال  های 95 و 96 از نسبت 30 
ب��ه 70 به 50-50 کاهش پیدا کند. کمیجانی 
ادامه داد: حجم تسهیالت پرداختی در سال 91 
از 1955/9 ه��زار میلیارد ریال به رقم 6139/1 
هزار میلیارد ریال در س��ال 96 افزایش یافته و 
تسهیالت پرداختی در 7 ماه ابتدایی سال 97 با 
1۴/2 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 
قبل به 3581/0 هزار میلیارد ریال رسیده است. 
کمیجانی گفت: نرخ سود در پایان سال 93 رقم 
28 درصد بود که با گسترده شدن سهم  منابع 
در بازار بین بانکی به 18/6 درصد در س��ال 95 
رسید اما انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی 

این نرخ ها را افزایش داده است.

بودجه

3اقتصاد

گروه اقتص�ادی: کارگران هفت تپه 
دیروز بع��د از نزدیک ب��ه 30 روز 
اعتصاب خیابانی با تغییر مدیرعامل 
شرکت، خودشان تصمیم گرفتند 
ب��ه س��ر کار بازگردن��د. کیومرث 
کاظمی، مدیرعامل جدید هفت تپه 
کس��ی اس��ت که تا قبل از س��ال 
9۴ و دولتی ش��دن این مجموعه 
مدی��ر آنجا بوده و به نوعی انتخاب 
کارگران محس��وب می ش��ود. به 
گ��زارش »وطن ام��روز«، کارگران 
هفت تپ��ه در یک ماه گذش��ته به 
دلیل عدم پرداخ��ت ۴ ماه حقوق 
ماهانه، خصوصی  س��ازی اش��تباه، 
مدیریت ناکارآمد، مشخص نبودن 
خدم��ات دوران بازنشس��تگی و از 
همه مهم تر فرار رئیس هیات مدیره 
ش��رکت دس��ت به اعتصاب زدند. 
حاال اما با پرداخت 2 حقوق معوق 

و تغییر مدیرعامل دوباره به س��ر کار بازگش��تند. 
آنطور که کارگران اعالم کرد ه اند دلیل بازگش��ت 
به کار آنها احتمال نابودی 8 هزار هکتار نیش��کر 
تحت کشت که حاال آماده برداشت شده و اگر این 
اتفاق رخ ندهد احتمال از بین رفتن محصول هست 
عنوان شده است. یکی از کارگران با این شرط که 
نامش مطرح نش��ود در گفت وگو با »وطن امروز« 
گفت: بازگش��ت ما ب��ه کار به دلیل حفظ صنعت 
نیشکر کش��ور اس��ت. وی افزود: در زمان 8 سال 
جنگ کارگران هفت تپه ب��ا وجود بمباران باز هم 
سر کار می آمدند. از همین شرکت 57 نفر به دلیل 
ممارست برای خدمت و در راه حفظ صنعت کشور 
شهید شدند، پس بازگشت کارگران با وجود تمام 
سختی ها موضوع عجیبی نیست. این کارگر افزود: 
در این 10 س��ال بالیی سر صنعت نیشکر آوردند 
که هزار دش��من خارجی نمی توانست با ما و این 
صنعت انجام دهد، چه کسی پاسخگوی این بحرانی 
است که پس از خصوصی س��ازی روی داده است. 
وی درباره حضور مدیرعامل جدید در شرکت گفت: 

آقای کاظمی انسان کاربلدی است و می تواند به این 
شرکت خدمت کند، همه کارگران به او ایمان دارند 
اما مساله اینجاست که هنوز نمایندگان سهامداران 
متواری در شرکت رفت و آمد دارند و شاید نگذارند 
مدیرعامل جدید براحتی خدمت کند. وی در آخر 
خاطرنشان کرد: خواسته اول و آخر صنفی کارگران 
بازگشتن شرایط شرکت به پیش از خصوصی سازی 
اس��ت که امیدواریم مس��ؤوالن با نگاه درست به 
بحران صنعت نیشکر این موضوع را محقق کنند. 
این کارگر با تاکید بر اینکه بازگشایی و آغاز به کار، 
به معنای حل مش��کالت و دستیابی به مطالبات 
کارگران نیس��ت، اظهار داشت: کارگران هفت تپه 
مطالباتی دارن��د از جمله پرداخت معوقات، انعقاد 
قرارداد کار با 1500 کارگر روزمزد، تعیین تکلیف 
وضعی��ت کارخان��ه و پرداخت س��نوات همکاران 

بازنشسته که امیدواریم هرچه زودتر محقق شود. 
بخش دیگر معوقات کارگران پرداخت می شود ■

بر این اساس کریم یاوری، نماینده وزیر کار در 
رسیدگی به مش��کالت کارگران کشت و صنعت 

نیش��کر هفته تپه گفت: به دنب��ال تأکید وزیر کار 
درباره پیگیری مشکالت کارگران کشت و صنعت 
هفت تپ��ه و با توجه به واریز 2 ماه از حقوق معوقه 
آنها و همچنین پیگیری سایر خواسته های قانونی 
این کارگران از طریق مسؤوالن استانی و مسؤوالن 
وزارتخانه، ام��روز 11 آذرماه)دیروز( تمام کارگران 
ای��ن کارگاه ب��ه محل کار خود مراجع��ه کردند و 
فعالیت کار و تولید را از سر گرفتند. وی با اشاره به 
تغییر مدیریت در این کارگاه اظهار امیدواری کرد 
با بازگش��ت کارگران و همچنین استقرار مدیریت 
جدید و اورهال کردن ش��رکت، استحصال شکر از 
نیشکر از سر گرفته شود و کارگران بزودی بتوانند 
مابقی مطالبات خود را دریافت کنند. عدنان غزی، 
فرماندار شهرستان شوش نیز از آغاز به کار مجدد 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و بازگشت 

کارگران به این شرکت خبر داد.
80 درصد کارگران وضعیت معیشتی خوبی ندارند ■

مدیرعامل جدید ش��رکت نیش��کر هفت تپه 
چند س��اعت پس از انتخاب خود به این س��مت 

ضمن حض��ور در کارخانه در بین 
کارگ��ران گفت: هفت تپ��ه از هر 
چیزی دیگر برای من مهم تر است 
و همه بدانند این شرکت خانه دوم 
همه ما اس��ت. کیومرث کاظمی 
افزود: مالک و مس��ؤوالن استانی 
و شهرس��تانی از م��ن خواس��تند 
مسؤولیت این شرکت را بپذیرم و 
با کمال می��ل پذیرفتم پس همه 
با هم بای��د برای رفع مش��کالت 
کارخان��ه و ش��کوفایی آن کمک 
کنیم. وی اظهار داش��ت: با اختیار 
ت��ام مدیریت کارخان��ه را برعهده 
گرفتم و فق��ط در خرید و فروش 
این شرکت ورود نمی کنم لذا اگر 
کسی نمی  خواهد ادامه کار دهد و 
کارشکنی بکند جایش در شرکت 
نیس��ت. مدیرعامل جدید شرکت 
 نیش��کر هفت تپه با بی��ان اینکه

80 درصد کارگران ش��رکت از لحاظ معیش��تی 
وضعیت خوبی ندارند، افزود: صداقت را س��رلوحه 
اقدام��ات خود ق��رار خواه��م داد و از حقوق حقه 
کارگران و مدیران پشتیبانی خواهم کرد. وی گفت: 
کارگران به فکر برداشت نیشکر باشند و به تامین 

حقوق پرسنل کمک کنند. 
بر این اس��اس شرکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه در س��ال 13۴1 و با ه��دف بهره برداری 
از باغات نیشکر اهواز ش��روع به کار کرد و بخش 
قابل توجهی از نیاز ش��کر کشور را تامین می کند. 
طبق آخرین لیست بیمه ای که توسط این واحد 
صنفی ارسال شده 3067 نفر در آن شاغل هستند 
ک��ه در زمان بهره برداری و کاش��ت تعداد آنها به 
5 هزار نفر می رسد. اراضی زیر کشت هفت تپه بیش 
از 12 هزار هکتار برآورد می ش��ود که البته تا قبل 
از شروع خصوصی سازی رقم آن2 برابر بوده است. 
از سال 9۴ این شرکت به بخش خصوصی واگذار 
شد که پس از آن مشکالت فراوانی برای کارگران 

و این صنعت رخ داد.  

وطن امروز  شماره 2596 دوشنبه 12 آذر 1397

 مهلت 2 هفته ای شریعتمداری به معاونان وزارت کار

دوران مدیران چندشغله و پروازی به پایان رسید

صدور چک تضمینی فقط در وجه ذی نفع

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
برای چندشغله های وزارتخانه یک 
هفت��ه و برای مدیران پ��روازی یک ماه ضرب االجل 
تعیین کرد تا تکلیف خود را روشن کنند. به گزارش 
رواب��ط عمومی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، 

محمد شریعتمداری در آیین 
تکریم و معارف��ه معاونان امور 
مجلس، حقوقی و اس��تان ها، 
امور تعاون، روابط کار، مدیرکل 
حوزه وزارتی و مدیرکل تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی اس��تان 

ته��ران تاکید ک��رد: هیچ قلمی را ک��ه پنهان روی 
کاغذ بنویسد تحمل نمی کنیم. وی با تاکید بر اینکه 
در زمینه ش��فافیت با کسی ش��وخی نداریم، افزود: 
هیچ موضوع غیرش��فافی در وزارت تعاون، کار وفاه 
اجتماع��ی وجود ندارد و همه بودجه ها و عملکردها 
باید ش��فاف به عموم مردم اعالم ش��ود. ش��فافیت 
به وزیر تس��لط بر امور می بخش��د. وی تاکید کرد: 
شایسته ساالری، جوانگرایی و توجه به توانایی بانوان 
و شایسته و انتخاب از درون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اصل همه انتخاب هاست. وی  با اولتیماتوم 
به مدیران دارای بیش از 2 شغل و پروازی تاکید کرد: 
در وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی مدیرپروازی 
نخواهیم داشت و معنایی ندارد مدیران با یک پرواز 
هفته ای یک ب��ار به محل خدمت خود بروند و باید 
بومی گزینی جایگزین مدیران پروازی ش��ود و این 
افراد یک ماه بیش��تر فرصت ندارند. وی تاکید کرد:  
اگ��ر تا پایان این هفته )15 آذر( همه اس��تعفاهای 
افراد دارای بیش از یک ش��غل به دس��ت ما نرسد، 

مدیران باالدستی مکلف به تعیین تکلیف هستند و 
اگ��ر مدیران باالتر با افراد دارای بیش از یک ش��غل 
برخورد نکنند با مدیر باالدست برخورد می شود و در 
این زمینه شوخی ای وجود ندارد و برخورد می شود. 
شریعتمداری اضافه کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هی��چ مدیری برای 
فعالیت مدیریتی خود کیسه 
باید  بنابراین  اس��ت،  ندوخته 
شفاف و روش��ن با مردم همه 
موارد را مطرح کنیم. در زمینه 
شایسته س��االری با ش��خصی 
شوخی نداریم. بنده باید انتخاب شایسته انجام دهم. 
اس��تفاده از نخبگان بنیاد ملی نخبگان را در دستور 
کار ق��رار می دهیم. به کارگیری بانوان شایس��ته با 
جدیت پیگیری می شود. باید حتما در هیات مدیره ها 
از یک فرد جوان با انگیزه و دانش اس��تفاده ش��ود. 
جوانگرایی در همه عرصه ها باید تقویت ش��ود. وی 
ادامه داد: اولویت، به کارگیری مدیران جوان و افراد 
شاغل در وزارتخانه است. شریعتمداری اضافه کرد: 
تا ی��ک ماه آینده فرصت می گذارم مدیریت پروازی 
برای کارهایی که باید در آن منطقه مدیریت ش��ود 
تعطیل ش��ود؛ اجازه  نمی دهم یک واحد تولیدی با 
عظمتی در گوشه ای از کشور داشته باشیم و فردی 
هفته ای یکبار به آن منطقه ب��رود و آن را مدیریت 
کن��د. چنی��ن مدیریت��ی در مجموع��ه وزارت کار 
معنایی ندارد. مدیران صندوق ها و معاونان باید دقت 
داشته باشند ما مدیران پروازی نداریم. افراد باید در 
واحدهای بزرگ، تولیدی و مهم،  سرکار بایستند و 

مدیریت کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به شبکه بانکی شرایط جدید 
صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابالغ 
کرد. براساس این بخشنامه، از این پس چک های 
تضمین شده فقط در وجه ذی نفع صادر می شود 
و درج مشخصات ذی نفع روی برگ چک الزامی 
اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکز ی، با 
استناد به مصوبه شورا ی عالی هماهنگی اقتصاد ی 
س��ران ق��وا در این باره دایر ب��ر ممنوعیت انتقال 
و ظهرنویس��ی چک های تضمین ش��ده، شیوه و 
ش��رایط جدید ص��دور و اس��تفاده از چک های 
تضمین ش��ده با هدف جلوگیری از استفاده های 
نامتعارف از چک ه��ای مزبور، احراز هو یت دقیق 

اش��خاص ذ ی نفع در گردش چک های موصوف 
و همچنین پیش��گیری از پولشویی با استفاده از 
این چک ها، ابالغ ش��د. گفتنی اس��ت دارندگان 
چک های تضمین ش��ده ای که قب��ل از ابالغ این 
بخشنامه صادر ش��ده  است، حداکثر ظرف مدت 
ی��ک ماه از تاریخ ابالغ این بخش��نامه، می توانند 
وجه آن را نقداً دریافت یا به حس��اب بانکی خود 
واریز کنند. ظهرنویسی این چک ها برای دیگری 
در ای��ن مهلت زمانی اعتبار ن��دارد و پس از این 
مهلت، دارنده چک فقط باید تا پایان سال جاری 
به یکی از ش��عب بانک صادرکننده آن مراجعه و 
اطالعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک 

تضمین شده را ارائه کند. 

کار

بانک

با بازگشت مدیرعامل مورد تأیید

کارگران هفت تپه مشغول کار شدند
یکی از کارگران هفت تپه در گفت وگو با »وطن امروز«: به خاطر هدرنرفتن محصوالت به کارخانه بازگشتیم

شاخص
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سازمان هواشناسی هشدار داد
افزایشغلظتآالیندهها

درکالنشهرها

 مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی ضمن اشاره به غلظت آالینده ها در 
ش��هرهای پرجمعیت و صنعتی تا ۱۴ آذرماه، 
از ورود س��امانه بارش��ی جدید به غرب کشور 
و بارش در این منطقه از روز چهارش��نبه خبر 
داد. اح��د وظیف��ه ضمن پیش بینی ش��رایط 
جوی کش��ور در روزهای آینده به ایسنا گفت: 
بارش های پراکنده از سواحل خزر آغاز می شود 
و بعد خراسان شمالی را در بر می گیرد و سپس 
این سامانه بارشی از شمال شرق خارج می شود. 
مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ریع سازمان 
هواشناس��ی با اشاره به اینکه تا روز چهارشنبه 
آس��مان صاف و هوا پای��دار خواهد بود، گفت: 
افزایش غلظت آالینده ها و کاهش کیفیت هوا 
در ش��هرهای پرجمعیت و صنعتی پیش بینی 
می ش��ود که بتدریج در روز چهارشنبه با ورود 
س��امانه بارش��ی به غرب، بارش در نیمه غربی 

کشور آغاز می شود.

پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد
افزایش6درصدینزاعدرپایتخت

اداره کل پزش��کی قانون��ی اس��تان تهران 
گفت: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال 
6۱ ه��زار و 389 تهرانی به دلیل آس��یب های 
ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان 

مراجعه کردند. 
تع��داد  »وطن ام��روز«،  گ��زارش  ب��ه 
مراجعه کنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
در 7 ماه نخس��ت امس��ال در مقایسه با مدت 
مش��ابه س��ال ۱396 با 57 هزار و 60۴ نفر 6 
درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، 
از میان مراجعه کنندگان نزاع در 7 ماه امس��ال 
39 ه��زار و 638 نفر مرد و 2۱ هزار و 75۱ نفر 
زن هستند. همچنین در مهرماه آمار مراجعان 
نزاع با ۱۴ درصد افزایش، نسبت به مدت مشابه 
س��ال ۱396 به 5 هزار و 585 مورد رسید. بر 
همین اساس، پزشکی قانونی استان تهران به 
مراجعه کنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
توصیه کرد ظاهر خون آل��ود تاثیری در صدور 
نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، 
آنچه مبنای صدور نظریه کارشناس��ی در باره 

جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.

 هش��تمین جش��نواره انار»صد دانه یاقوت« 
با ش��عار خانواده و سالمت با حضور جمعی از 
شهروندان در فرهنگس��رای اشراق آغاز به کار 
کرد. علیرضا زندوکیلی، مدیر فرهنگی- هنری 
شهرداری منطقه ۴ و رئیس فرهنگسرای اشراق 
با اعالم خبر برگزاری هشتمین دوره جشنواره 
انار گفت: هش��تمین جش��نواره انار بر اساس 
شعار س��ال با هدف حمایت از تولیدکنندگان 
و صنعتگران ایرانی و ترغیب ش��هروندان برای 

خرید کاالهای داخلی برگزار می شود.
 چهارمین ش��ماره ماهنامه فرهنگی- هنری 
»سرو« با پرونده هایی برای بسیج مستضعفین، 
کاپیتوالسیون در ایران و جهان و فیلم سینمایی 
»ماه��ورا« در ۱28 صفح��ه روی دکه ه��ای 
مطبوعات��ی رفت. 39 س��ال پس از تس��خیر 
الن��ه جاسوس��ی، بقایای جنگ در س��رزمین 
ویت کنگ ها، شاعران عاطفه و حماسه، شهید 
سیدمصطفی خمینی به روایت اسناد ساواک، 
اس��تعمار در قرن بیس��ت ویکم، معرفی موزه 
دفاع مقدس دزفول و تاالر آستانه موزه انقالب 
اس��المی و دفاع مقدس از مطالب خواندنی این 

شماره است.
 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران ضمن تشریح جزئیات ثبت نام در 
ششمین دوره آزمون فراگیر استخدامی کشور 
گفت: ایثارگران دانش��جوی دکترای تخصصی 
برای نخستین بار می توانند با ثبت مشخصات 
خود در سامانه سجایا در ششمین آزمون فراگیر 
اس��تخدامی دستگاه ها ش��رکت کنند. سردار 
حسن زاده با اش��اره به برگزاری ششمین دوره 
آزمون فراگیر استخدامی کشور گفت: طی چند 
سال اخیر سازمان س��نجش مجری برگزاری 
آزمون های اس��تخدامی فراگیر بوده اما در این 
دوره، این وظیفه از س��وی سازمان امور اداری 
و استخدامی کشور به جهاد دانشگاهی واگذار 

شده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران:
دولتیارانهبلیتمترورا

پرداختنکرد

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه گفت: قرار بود دولت ۱۱ میلیارد تومان 
یارانه به مترو اختص��اص دهد که تاکنون این 

موضوع رخ نداده است.
 فرنوش نوبخت ب��ا بیان اینکه دولت وعده 
داده بود بخشی از یارانه بلیت مترو را پرداخت 
می کن��د، به فارس گفت: هنوز این موضوع رخ 
نداده، پیگیر هس��تیم و خب��ر می دهیم.  وی 
با بیان اینکه هزینه س��فر با مت��رو به صورت 
مساوی بین دولت، شهرداری و مسافران تقسیم 
می ش��ود، گفت: هر کدام یک سوم سهم دارند. 
شهروندان روزانه هنگام استفاده از مترو سهم 
خود را پرداخت می کنند، شهرداری نیز سهم 
خود را پرداخت می کند و قرار است دولت نیز 
در این زمینه کمک کند. مدیرعامل ش��رکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه با بیان اینکه 
توسعه خطوط مترو باعث کاهش آلودگی هوا 
می ش��ود، گفت: ای��ن موضوع در دس��تور کار 

شهرداری تهران قرار دارد.

فرمانده سپاه محمدرسول اهلل)ص(:
پشتیبانشهرداریتهرانهستیم

فرمانده سپاه محمدرس��ول اهلل)ص( تهران 
گف��ت: امروز امنیت ته��ران بزرگ ترین مثالی 
است که زده می شود و شرایط خوبی در تهران 

داریم.
 به گزارش میزان، سردار محمدرضا یزدی 
در جریان یکصد و چهارمین جلس��ه شورای 
ش��هر تهران اظهار داشت: ش��هرداری تهران 
مطمئن باشد ما همیشه پشتیبان آنها هستیم. 
ما در سال گذش��ته در ایام درختکاری حدود 
۱00 هکت��ار از اراض��ی ته��ران را درختکاری 
کردیم و کس��ی در این زمینه از ما نخواس��ته 
ب��ود ام��ا ورود پی��دا کردی��م. فرمانده س��پاه 
محمدرسول اهلل)ص( خاطرنشان کرد: در بارش 
برف سال گذشته در تهران نیرو های بسیجی 
اقدام به کمک به نیرو های ش��هرداری کردند 
و در پی این اتفاق دوس��تان ما در پی امضای 
توافقنامه و همکاری با بسیج بودند. وی تاکید 
کرد: سال گذشته 3 مدرسه را بازسازی کردیم 
و با کمک مردم تهران بیش از ۱2 هزار س��بد 
کاال در اختیار نیازمندان قرار گرفت. ما از سال 
گذش��ته تا به امروز ۴200 جهیزیه به خانواده 
نیازمندان اهدا کرده ایم. وی گفت: امروز امنیت 
تهران بزرگ ترین مثالی است که زده می شود و 
شرایط خوبی در تهران داریم و البته همه باید 
دست به دس��ت هم دهیم تا تهران را بهتر از 
گذشته اداره کنیم. همه باید به شورا و شهردار 
ته��ران کمک کنیم و نیرو های مس��لح بویژه 
بسیج، س��پاه، نیروی انتظامی و سایر واحد ها 
دس��ت به دست هم خواهند داد تا تهران را به 

نحو خوبی اداره کنیم.

سهم54درصدیخودروهای
دیزلیازآلودگیهوا

مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای 
تهران با بیان اینکه ۱۴0 هزار خودروی دیزلی 
در تهران تردد می کنند، گفت: 5۴ درصد انتشار 

ذرات معلق مربوط به این خودروهاست.
وحید حسینی درباره آالیندگی خودروهای 
دیزلی به فارس گفت: خودروهای دیزلی به طور 
کلی در ارتفاع از سطح دریا بدتر کار می کنند. 
وی با بیان اینک��ه خودروهایی که می خواهند 
در ته��ران تردد کنن��د باید مجوزش��ان را در 
آزمایشگاهی از تهران بگیرند، گفت: نباید این 
خودروها مجوز را از آزمایشگاهی در اروپا بگیرند. 
به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
ته��ران، ۱۴0 هزار خ��ودروی دیزلی در تهران 

تردد می کنند.
 وی درب��اره آالیندگی این خودروها گفت: 
اگر خودروها معاینه فنی داشته باشند، بخش 
عمده ای از آلودگی هوای تهران کاسته می شود. 
حس��ینی تأکید کرد: 5۴ درصد انتش��ار ذرات 
معلق مربوط به خودروه��ای دیزلی )کامیون، 

اتوبوس و مینی بوس( است.

آب و هوا

گروه اجتماعی: رئیس شورای شهر تهران گفت: 
محدوده طرح ترافیک در س��ال آینده گسترش 
می یابد. محسن هاشمی در پایان صد و چهارمین 
جلسه علنی شورای ش��هر تهران درباره افزایش 
مح��دوده ط��رح ترافیک و حذف مح��دوده زوج 
و فرد گف��ت: محدوده طرح ترافیک قرار اس��ت 
از س��ال آینده گس��ترش یابد و ش��هروندان باید 
در س��امانه تهران من ثبت نام و هزینه حضور در 
ای��ن محدوده ها را با توجه به معضل آلودگی هوا 

پرداخت کنند.
 به گزارش فارس، هاشمی در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی بر اینکه آیا بازنشسته های شهرداری 
حک��م مش��اوره می گیرن��د، گفت: قان��ون منع 
به کارگیری بازنشستگان  بندی دارد که از تجربیات 
بازنشس��تگان به عنوان مشاور اس��تفاده شود اما 
نمی توانند عضو هیأت مدیره باشند. اگر شخصی 

خارج از قانون عمل کند باید با آن برخورد شود.
تعرفه طرح زوج و فرد ■

در همین باره، مش��اور مع��اون حمل ونقل و 
ترافیک ش��هرداری تهران گفت: طرح زوج و فرد 
از ابتدای سال آینده حذف و به محدوده دوم طرح 
ترافیک تبدیل می شود و تعرفه ورود به محدوده 
طرح زوج و فرد هم یک سوم طرح ترافیک است. 
علی پیرحس��ین لو گف��ت: بر همین اس��اس در 
س��ال 98 ورود به محدوده طرح زوج و فرد برای 
رانندگانی مجاز خواهد بود که عوارض روزانه را بر 
حسب ورود خودروهای شان و البته میزان تولید 

آالیندگی پرداخت کنند.
 پیرحس��ین لو گفت: مهم تری��ن انگیزه برای 
اجرای این طرح این اس��ت که ط��رح زوج و فرد 
منسوخ ش��ده است و ما با اس��تفاده از تجربیات 
جهانی که حتی اعالم شده است میزان آالیندگی 
در ط��رح زوج و ف��رد به مراتب بیش��تر از طرح 

ترافیک است این طرح را اجرا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ش��ورای ترافیک اصل حذف 
طرح زوج و فرد را پذیرفته اس��ت و مش��کلی را 
برای تصویب ندارد، گفت: تنها نرخ عوارض ورود 
به محدوده طرح زوج و فرد توس��ط شورای شهر 
تهران اعالم خواهد ش��د و با توجه به تعرفه طرح 
ترافیک در سال جاری، تعرفه پیشنهاد شده برای 
ورود ب��ه محدوده دوم طرح ترافی��ک از ۴ هزار و 
۴80 تا ۱2 هزار تومان است، البته رقم تعرفه در 

سال آینده بر اساس تورم محاسبه می شود.
مشاور معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 

تهران افزود: البته موضوع طرح زوج و فرد موضوع 
جدیدی نیست، چرا که سازمان محیط زیست نیز 
به دنبال اجرای این طرح بوده اس��ت طرح زوج و 
فرد نتیجه معکوسی در بحث آلودگی هوا داشته و 

باعث افزایش آلودگی هوا شده است.
افزایش جریمه های »قطع درختان« ■

همچنین رئیس شورای شهر تهران از افزایش 
جرایم قطع درختان براس��اس نرخ تورم 98 خبر 
داد. محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی شورای 
شهر تهران گفت: نرخ   هایی که برای افزایش جرایم 
قطع درختان در نظر گرفتیم همانند تورم بود و 

از آنجایی که آخری��ن نرخ جریمه قطع درختان 
متعلق به س��ال 9۴           اس��ت، اعضای شورای شهر 
تهران بر اساس نرخ تورم          ، جرایم جدید را تعیین 
کردند که برای سال 98 قابل اجراست. وی افزود: 
نرخ جرایم قطع درختان مبنای تورم است اما اگر 
بخواهیم تورم امسال را مالک عمل قرار دهیم باید 
بگویم افزایش نرخ جریمه کمت��ر از میزان تورم 
امسال اس��ت به گونه ای که برای قطع درخت با 
پایین ترین بن مبلغ 600 هزار تومان در نظر گرفته 
شده بود که حاال در اصالحیه جدید این مبلغ به 

680 هزار تومان می رسد.

آوای شهر
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مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد

آغاز ثبت نام کنکور ارشد از 16 آذر
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

نظارتی بر عملکرد داروخانه هالل احمر وجود ندارد
گ�روه اجتماعی: مش��اور عالی 
سازمان سنجش و آموزش کشور 
گفت: ثبت نام برای ش��رکت در آزم��ون ورودی 
کارشناسی ارشد ناپیوسته 98 در تمام دانشگاه ها 
و موسسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از 

جمله دانش��گاه آزاد اسالمی 
و 2۴ دوره المپی��اد علم��ی 
دانشجویی از روز جمعه ۱6 
آذر از طریق سایت سنجش 
آموزش کشور آغاز می شود.  
ب��ه گزارش میزان، حس��ین 

توکلی از زمان ثبت نام کنکور کارشناس��ی ارشد 
خبر داد و گفت: ثبت نام برای ش��رکت در آزمون 
ورودی کارشناسی ارش��د ناپیوسته 98 در تمام 
دانش��گاه ها و موسسس��ات آموزش عالی دولتی 

و غیردولت��ی از جمله دانش��گاه آزاد اس��المی و 
2۴ دوره المپیاد علمی دانش��جویی از روز جمعه 
۱6 آذر از طریق س��ایت سنجش آموزش کشور 
 آغاز می ش��ود و روز یکش��نبه 25 آذرم��اه پایان

 می یابد.  بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، 
کارشناس��ی  ورودی  آزمون 
ارشد ناپیوسته س��ال 98 و 
همچنین اولی��ن مرحله 2۴ 
المپی��اد علمی دانش��جویی 
کش��ور روزهای پنجشنبه 5 
و جمع��ه 6 اردیبهش��ت در 
حوزه ه��ای امتحانی برگزار خواهد ش��د.  توکلی 
افزود: کارت ش��رکت در آزمون از روز دوشنبه 2 
اردیبهشت 98 روی سایت سازمان سنجش کشور 

قرار می گیرد.

گروه اجتماعی: عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
داروخانه هالل احمر موسسه غیردولتی است که 
هیچ گونه نظارتی بر آن اعمال نمی ش��ود، گفت: 
در ش��أن جمهوری  اس��المی ایران نیس��ت که 

بیماران ساعت های متمادی 
در  دارو  تحوی��ل  در ص��ف 
انتظار باش��ند. حسن لطفی 
درباره وضعی��ت تامین دارو 
در داروخان��ه هالل احمر، به 
خانه ملت گف��ت: داروخانه 

هالل احمر موسس��ه عمومی غیردولتی است که 
تامین دارو برای بیماران خاص و س��رطانی را در 
دس��تور کار ق��رار داده و این در  حالی اس��ت که 
س��ازمان هالل احم��ر وظایفش را در این راس��تا 

بخوبی انج��ام نمی دهد. نماینده م��ردم رزن در 
مجلس تصریح ک��رد:  متاس��فانه راهکار قانونی 
مناسبی برای پاسخگو بودن رئیس هالل احمر به 
مجلس وجود ندارد. وی گفت: سازمان هالل احمر 
موسسه عمومی غیردولتی است و متاسفانه یکی 
از چالش های اداری کشور ما 
این است که موسسات مالی 
غیردولتی فربه ت��ر از دولتی 
ش��ده اند. عضو کمیس��یون 
اجتماع��ی مجل��س  با بیان  
داروخان��ه هالل احمر  اینکه 
موسسه غیر دولتی است که هیچ گونه نظارتی بر 
آن اعمال نمی شود، یادآور شد: در شأن جمهوری 
اس��المی ایران نیس��ت که بیماران س��اعت های 

متمادی در صف تحویل دارو در انتظار  باشند.

هاللآزمون

رئیس شورای شهر تهران اعالم کرد

افزایشمحدودهطرحترافیک
طرح زوج و فرد از ابتدای سال آینده حذف و به محدوده دوم ترافیک تبدیل می شود

گ�روه اجتماعی: عضو کمیسیون 
ب��ر ضرورت  اجتماع��ی مجلس 
واگذاری اعطای مجوز فعالیت عطاری ها به سازمان 

غذا و دارو تاکید کرد. 
رسول خضری، ساماندهی و شناسنامه دار کردن 
عطاری ها را در جهت کاهش تخلفات موثر دانست 
و به خانه ملت گفت: به همان نس��بت که مصرف 
نابجای داروهای شیمیایی می تواند خطرناک باشد 
مصرف خودس��رانه داروه��ای گیاهی خطرناک تر 
اس��ت، زیرا نظارتی که ب��ر روند تولی��د داروهای 
ش��یمیایی انجام می شود دقیق اس��ت اما نظارت 
بر رون��د تولید و عرضه داروه��ای گیاهی اندک و 
نامطلوب است، بنابراین نباید از این موضوع غفلت 

کرد. نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس 
با تاکید بر ضرورت ایجاد و تاس��یس داروخانه های 
گیاهی، افزود: پیش��گیری از مصرف خودس��رانه و 
نابجای داروهای گیاهی با س��اماندهی عطاری ها و 

ایجاد داروخانه های گیاهی حاصل می شود. 
خضری جلوگیری از فعالیت افراد غیرمتخصص 
در حوزه طب س��نتی را مس��تلزم ص��دور مجوز 
عطاری ها از س��وی س��ازمان غذا و دارو دانست و 
گف��ت: مجوز فعالیت عطاری ها از س��وی اصناف 
ص��ادر می ش��ود، در این رابطه نیاز اس��ت اعطا و 

صدور مجوز فعالی��ت عطاری ها و مراکزی که در 
حوزه طب سنتی فعالیت می کنند به سازمان غذا 
و دارو واگذار شود. نماینده مردم در مجلس دهم 
افزود: شناس��نامه دار کردن، دقت در صدور پروانه 
کسب و تشدید نظارت بر فعالیت عطاری ها نباید 
مورد غفلت قرار گیرد. وی با یادآوری اینکه گرایش 
و اقبال مردم به س��مت اس��تفاده از فرآورده های 
طبیعی و گیاهان دارویی افزایش یافته است، گفت: 
طب سنتی باید حفظ و این ظرفیت نباید به تهدید 

تبدیل شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کردبهارستان

ضرورت تأسیس داروخانه های گیاهی

گروه اجتماع�ی: بنیاد برکت در 
قال��ب مش��ارکت، از طرح های با 
فناوری پیچیده مربوط به شرکت های دانش بنیان 

حمایت می کند. 
به گ��زارش ف��ارس، بنی��اد برک��ت در قالب 
مشارکت، از طرح های با فناوری پیچیده مربوط به 
شرکت های دانش بنیان که دارای توجیه اقتصادی 
و فنی باش��ند و بتوانند زمینه  اش��تغال جوانان و 
نخبگان را بوی��ژه در مناطق محروم فراهم کنند، 
حمایت می کند. »توس کات خراسان« یکی از این 
شرکت های دانش بنیان اس��ت که توانسته برای 
نخستین بار در خاورمیانه در صنعت برق، کشور را 
از واردات برخی قطعات با فناوری منحصر به فرد 
خودکفا کند و در همین زمینه اقدام به س��اخت 

قطعات بریکر 230 کیلوولت 
پس��ت س��یار برق )ش��امل 
پیس��تون راد و رینگ ه��ای 
آکاردئون��ی( ک��رده اس��ت. 
مدیرعامل شرکت توس کات 
در این رابطه گفت: با توجه به 

معیوب شدن برخی قطعات بریکر 230 کیلوولت 
پس��ت سیار برق ش��اهرود، شرکت میتسوبیشی 
ژاپ��ن به بهان��ه  تحریم های اقتص��ادی از تحویل 
قطعات جدید به ش��رکت برق شاهرود خودداری 

کرد؛ در عین حال که قیمت 
تمام ش��ده  این قطع��ات نیز 
باال بود. محمدباقر سوزنچی 
افزود: با مراجعه  شرکت برق 
شاهرود به شرکت توس کات، 
قرار شد با توجه به تجربیاتی 
که در این حوزه داشتیم، ابتدا قطعات مورد نیاز را 
آنالیز کرده و سپس با مطالعات و بررسی های الزم 
اقدام به ساخت این قطعات کنیم. وی با تأکید بر 
این نکته که این اتفاق برای نخس��تین  بار نه تنها 

در کش��ور که در منطقه  خاورمیانه رخ داده است، 
تصریح کرد: ش��رکت توس کات در زمینه  ساخت 
قطعات بریکر ۱۴5 کیلوولت پست سیار برق فعال 
ب��ود اما تولید قطعات بریک��ر 230 کیلوولت کار 
حساس و سنگینی است که به همت متخصصان 
داخلی امکان پذیر ش��د. س��وزنچی با اش��اره به 
مشارکت بنیاد برکت با این شرکت، اظهار داشت: 
بنیاد برکت مشارکت ۴9 درصدی با اعتباری بالغ 
بر 65 میلیارد ریال با ما داش��ته اس��ت. مشارکت 
بنیاد برک��ت عالوه بر حمایت ه��ای مالی، نوعی 
اعتبار و وجهه  اجتماعی را برای شرکت توس کات 
به ارمغان آورده و این ش��رکت هم اکنون از حالت 
مدیریت شخصی خارج شده و ابعاد ملی به خود 

گرفته است.

برای اولین بار در خاورمیانه با حمایت »بنیاد برکت« محقق شدفناوری

 خودکفایی در ساخت قطعات صنعت برق

آژیر

کوتاه و گویا

گروه اجتماعی: جانش��ین رئیس 
سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: 
قانون جریمه مشموالن غایب تا پایان سال 97 اجرا 
می ش��ود و مشموالن واجد ش��رایط باید در فرصت 
محدود باقیمانده برای ثبت درخواست خود از طریق 
دفاتر پلیس+۱0 اقدام کنند. به گزارش میزان، سردار 
ابراهیم کریمی اظهارداشت: قانون جریمه مشموالن 

غای��ب تا پایان س��ال 97 اج��را می ش��ود، بنابراین 
مشموالنی که تا پایان امسال بیش از 8 سال غیبت 
دارن��د، باید در فرصت مح��دود باقیمانده برای ثبت 

درخواس��ت خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامی )پلیس+۱0( اقدام کرده و با پرداخت مبلغ 
جریمه، از این معافیت بهره مند شوند. جانشین رئیس 

س��ازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه در سال 
جاری بیش از 36 هزار درخواس��ت ثبت شده است، 
افزود: قانون جریمه مش��موالن غایب حدود ۴ سال 
است که براساس قانون بودجه ساالنه، تمدید شده و 
تا پایان س��ال 97 نیز ادامه دارد، بنابراین سال آینده 
این قانون اجرایی نمی شود و مشموالن غایب باید به 

خدمت سربازی اعزام شوند.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کردنظام وظیفه

اجرای قانون جریمه مشموالن غایب تا پایان سال
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گروه سیاس�ی: س��ی ودومین کنفرانس بین المللی 
وحدت اسالمی هفته گذشته با حضور نمایندگانی 
از بیش از 50 کش��ور اس��المی در ته��ران برگزار 
ش��د. در جری��ان ای��ن کنفرانس ک��ه میهمانانی 
در س��طح رئیس جمه��ور و نخس��ت وزیر س��ابق 
برخی کش��ورهای اس��المی هم حضور داش��تند،  
نشس��ت های کمیس��یون  های تخصصی متعددی 
نظیر کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون اجتماعی، 
کمیسیون اقتصادی، کمیس��یون اتحادیه جهانی 
علمای مقاومت، کمیس��یون حمای��ت از مقاومت 
یمن و... با حضور و س��خنرانی چهره  های سیاسی 
و اندیش��مندان حوزوی و دانشگاهی از کشورهای 
اسالمی برگزار شد. حجت االسالم دکتر سیدمحمود 
نبویان، معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی و رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی درباره 
اهداف، دستاوردها و برخی جزئیات این کنفرانس با 

»وطن امروز« گفت وگو کرده است.
معاون فرهنگی مجمع جهان��ی تقریب مذاهب 
اس��المی درباره اهداف برگزاری این کنفرانس اظهار 
داشت: ابتدا باید تبیین کرد که چه ضرورتی وجود دارد 
در شرایط اقتصادی فعلی که با تحریم مواجه هستیم 
و مردم با مش��کالتی در این حوزه روبه رو هستند، ما 
کنفرانس   هایی را به صورت بین المللی برگزار کنیم و 
اینکه هزینه   هایی که - ولو کم- برای این کنفرانس ها 
می شود اصال به صالح هست یا نه؟ من ابتدا ضرورت 
برگزاری چنین کنفرانس   هایی را کمی توضیح دهم؛ 
نکته اول در این باره اینکه، ببینید! ملت بزرگ ایران 
االن تحت تحریم  های س��ختی قرار دارد، با این حال 
اگر ما بتوانیم بین سران کشورهای اسالمی ای چون 
اندونزی، مالزی، ای��ران، قطر و... وحدت ایجاد کنیم 
و این کشورها به دشمنانی چون آمریکا اعالم کنند 
ک��ه اگر کش��ور و ملتی مانند ملت ای��ران را تحریم 
کردی��د، ما هم ش��ما را در 2 وجه تحریم می کنیم؛ 
اول اینکه نفت و گاز به شما نمی فروشیم. طبیعتا اگر 
کشورهای اسالمی نفت نفروشند، قیمت آن به صدها 
دالر می رسد و غربی ها دیگر نمی توانند اقتصاد خود 
را پیش ببرند. وج��ه دوم این تحریم ها هم می تواند 
تحریم واردات کاالهای صنعتی از کش��ورهای غربی 
و آمریکا باش��د. اگر چنین وحدتی میان کشورهای 

اس��المی ایجاد ش��ود، آمریکا دیگر ج��رأت می کند 
ملت ایران را تحریم کند؟  حجت االس��الم نبویان در 
همین راس��تا افزود: نکته دوم این است که بسیاری 
از مشکالت فعلی ما ناشی از تغییرات نرخ دالر است 
که باعث می ش��ود به مردم فشار بیاید. از طرف دیگر 
چین که یکی از قطب  های اقتصادی دنیاست، با حدود 
30 کشور روابط مالی دوجانبه برقرار کرده است. حاال 
چرا ما همچنان در مبادالت مالی خود با کشورهای 
دیگر از دالر استفاده می کنیم؟ همانطور که اتحادیه 
اروپایی در مقابل دالر، یورو را به وجود آورد، کشورهای 
اسالمی هم می توانند با هم متحد شوند، دالر را کنار 
گذاشته و در مبادالت خود از پول مشترک استفاده 
کنند. در صورت تحقق این مهم، دیگر با باال و پایین 
ش��دن قیمت دالر، اوضاع اقتصادی کشور و مردم ما 
دس��تخوش تغییر نخواهد شد.  وی در ادامه با اشاره 
به تب��ادالت صنعتی و تکنولوژی میان کش��ورهای 

اسالمی خاطرنشان کرد: نکته 
س��وم هم به ای��ن بازمی گردد 
که رف��اه مملکت زمانی محقق 
می ش��ود که تکنول��وژی وارد 
کشور شود. کشورهای اسالمی 
هر کدام به بخش��ی از س��طح 
تکنولوژی دست پیدا کرده اند، 
با این ح��ال اگر ما بتوانیم یک 
اتحادی��ه نخبگان��ی در ح��وزه 
تکنولوژی و صنعت ایجاد کرده 
و زمینه مب��ادالت تکنولوژیک 
این کشورها با یکدیگر را فراهم 
کنیم، به دنبال آن صنعت و رفاه 

نیز وارد کشور خواهد شد. 
به گفته حجت االس��الم نبویان، نکت��ه چهارم در 
ضرورت وحدت میان کشورهای اسالمی این است که 
زمانی که کشورهایی چون یمن و سوریه یا خود ایران 
در زمان دفاع مقدس درگیر جنگ می شوند، اگر اتحاد 
میان کش��ورهای اسالمی وجود داشته باشد و به دنیا 
اعالم شود کشورهای اسالمی یک ارتش واحدی مانند 
ناتو دارند، در آن صورت دیگر کشوری جرأت حمله به 

یک کشور اسالمی را نخواهد داشت. 
معاون فرهنگی مجمع تقریب مذاهب همچنین 

تاکید کرد: اگر ملت ای��ران می خواهد از تحریم  های 
اقتصادی نجات پیدا کند، اگر می خواهد فش��ارهای 
ناشی از تغییر قیمت دالر از بین برود، اگر می خواهد 
به تکنولوژی و رفاه برس��د و اگ��ر می خواهد امنیت 
داشته و کشوری جرأت حمله به ایران را نداشته باشد، 
راهش ایجاد وحدت بین کش��ورهای اسالمی است. 
اصال مجمع جهانی تقریب فقط برای همین منظور، 
یعنی تقویت ملت عزیز ایران این کنفرانس و کارهای 
مش��ابه آن را صورت داده است. ما مطمئن هستیم با 
وحدت کشورهای اس��المی می توانیم از تحریم های 
ظالمانه نجات  یافته و اقتصاد خود را رونق دهیم؛ اینکه 
امروز ما بتوانیم کاالهای خود را به کشورهای اسالمی 
ص��ادر کنیم و در مقابل کااله��ای موردنیاز خود را از 
کشورهای اسالمی وارد کنیم، نشانه خوبی برای تحقق 

یک اقتصاد پویا و قدرتمند است.
شکست تالش آمریکا برای انزوای ایران ■

حجت االس��الم نبویان در 
بخش دیگری از این گفت وگو، 
تالش  های آمریکا برای انزوای 
ای��ران را یادآور ش��د و گفت: 
آمریکا امسال می خواست ایران 
و این کنفرانس را با فشارهای 
مختلف و متعدد منزوی کند 
اما بیش از 100 کشور اسالمی 
به ایران و این کنفرانس آمدند. 
س��ال  های قبل ما برای اینکه 
مث��ال 100 میهمان داش��ته 
باش��یم به تع��داد 2 برابر آن 
دع��وت می کردیم ت��ا تعداد 
میهمانان مدنظر ما بیایند اما امسال قریب به اکثریت 
میهمانان دعوت شده، دعوت ما را پذیرفتند و به ایران 
آمدند. این نش��ان دهنده عظمت ملت ایران اس��ت و 
اینکه دش��منان نمی توانند این عظمت را انکار کنند.  
به گفته رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی، برگزاری 
این کنفرانس و حضور گسترده میهمانان خارجی در 
آن نشان داد ایران را نمی توان منزوی کرد و تالش  های 

آمریکا در این راستا به شکست انجامیده است. 
منظور ما از وحدت شیعه و سنی چیست؟ ■

حجت االس��الم نبویان در ادام��ه این گفت وگو، 

ضمن نقد برخی رویکردها در موضوع وحدت، قرائت 
صحیح از این مهم را تبیین کرد. وی در این باره گفت: 
برخی تفکرات و فرقه ها مانند شیعه انگلیسی اینطور 
تبلیغ می کنند که منظور از وحدت یعنی ش��یعیان 
دس��ت از ش��یعه بودن خود بردارند. از آن طرف هم 
تس��نن آمریکایی می گوید مراد از وحدت این است 
که برادران سنی دس��ت از سنی بودن خود بردارند 
یا اینکه ایران می خواهد همه را شیعه کند! مراد ما از 
وحدت اما این نیست که کسی دست از شیعه بودن 
یا س��نی بودن خود بردارد. جهان اس��الم 8 مذهب 
را مورد تایید قرار داده اس��ت. در این راس��تا مراد ما 
از وحدت این اس��ت که هر کس��ی باید بر مذهب و 
اعتقاد خود باقی بماند و اگر هم کسی می خواهد از 
مذهب خود دست بردارد امری فردی بوده و منوط به 
تحقیقات علمی و عمیق است. ما اساسا داعیه اینکه 
بخواهیم همه را شیعه کنیم نداشته و نداریم.  وی در 
همین راس��تا افزود: مسأله این است که بیش از 90 
درصد مباحث و موضوعات بین مذاهب اسالمی نظیر 
اعتقادات و احکام مشترک است. خب! چرا باید روی 
اختالف��ات تمرکز کنیم؟ بنده برای نمونه 2 مورد از 
مشترکات را عرض می کنم. یکی که خیلی مهم است 
بویژه برای ملت ایران اینکه عالوه بر قرآن، قبله و... که 
همه می دانند، حب به اهل بیت هم جزو مشترکات 
همه مذاهب اسالمی است. هیچ مذهب و فرقه ای از 
مسلمانان نیستند که مودت به اهل بیت)ع( نداشته 
باش��ند. همین موضوع می تواند موجب شود زمینه 
برای وحدت بیشتر مسلمانان مورد توجه قرار گیرد. 

می خواهیم خواص جوامع اسالمی را همراه کنیم ■
معاون فرهنگ��ی مجمع جهان��ی تقریب مذاهب 
اس��المی همچنین برخی جزئیات کنفرانس امس��ال 
وحدت اس��المی را تش��ریح ک��رد. وی در این زمینه 
با بیان اینکه بیش از 50 درصد ش��رکت کنندگان در 
کنفرانس وحدت امس��ال، چهره  ه��ای جدیدی بودند 
که سابقه حضور در این کنفرانس را نداشتند، تصریح 
کرد: ترکیب میهمانان این کنفرانس به این صورت بود 
که هم چهره  های سیاسی، هم نخبگان حوزوی و هم 
نخبگان دانشگاهی در کنفرانس وحدت حضور داشتند.  
به گفته حجت االسالم نبویان، چهره  های سیاسی حاضر 
در کنفرانس وحدت امسال شامل بس��یاری از وزرای 

فعلی و سابق کشورهای اسالمی و حتی رؤسای جمهور 
و نخست وزیران این کشورها بود. در این راستا می توان 
به چهره   هایی چون حامد کرزی از افغانس��تان و نوری 
مالکی از عراق اش��اره کرد.  در میان نخبگان حوزوی 
هم برخی مفتیان بزرگ اهل سنت را در این کنفرانس 
داشتیم. رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریب در همین 
راس��تا گفت: ما اگر بتوانیم خواص جوامع اس��المی را 
در مقول��ه وحدت توجیه کنیم، این خواص توانایی آن 
را دارند که مردم کش��ورهای خ��ود را در این زمینه با 
خود همراه کنند. مردم کشورهای اسالمی اگر در زمینه 
وحدت توجیه ش��وند، در آن صورت حتی اگر دولت ها 
هم بخواهن��د راهی دیگر بروند، نخواهند توانس��ت و 

مجبورند از افکار عمومی خود تبعیت کنند.
رابطه با آمریکا عزت نمی آورد ■

حجت االس��الم نبویان در بخش دیگ��ری از این 
گفت وگ��و با انتقاد از رویکرد عربس��تان در اعتماد به 

آمریکا خاطرنش��ان کرد: شما عربس��تان سعودی را 
ببینی��د! 110 میلی��ارد دالر پول ریخت��ه در حلقوم 
شرکت  های اسلحه س��از آمریکایی. عالوه بر آن 450 
میلیارد دالر هم با آمریکا قرارداد بسته تا به اصطالح از 
او محافظت شود. چرا؟ چون جهان اسالم از آموزه  های 
قرآنی فاصله گرفته اس��ت. ق��رآن می فرماید رابطه با 
آمریکا و اس��رائیل ممنوع. محبت ب��ه اینها ممنوع. 
ُنوا الاَ  اَِّذیناَ آماَ ��ا ال هم��کاری با اینها هم ممنوع. »یاَا أاَیُّهاَ
ُدواَُّکْم أاَْولِیاَاءاَ« این آیه بدین معناست  ُدِوّي واَعاَ ِخُذوا عاَ تاَتاَّ
که  ای کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن 
اس��الم و دش��من خودتان را ولی بر خود نگیرید و به 
آنها محبت نکنید. همکاری نکنید. همچنین رهبری 
و هژمونی آنها را نپذیرید. بر همین اس��اس است که 
رابطه با آمریکا و اسرائیل عزت نمی آورد، ذلت می آورد. 
عربس��تان این همه به آمریکا پول داده ولی ترامپ به 

بن سلمان می گوید گاو شیرده!

 حجت االسالم سیدمحمود نبویان در گفت وگو با »وطن امروز«
 اهداف و دستاوردهای سی ودومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی را تشریح کرد

ائتالف اسالمی علیه تحریم

رفاه مملکت زمانی محقق می شود 
ک�ه تکنولوژی وارد کش�ور ش�ود. 
کش�ورهای اس�المی هر ک�دام به 
بخش�ی از س�طح تکنولوژی دست 
پی�دا کرده اند، ب�ا این ح�ال اگر ما 
بتوانی�م یک اتحادی�ه نخبگانی در 
ح�وزه تکنول�وژی و صنع�ت ایجاد 
کرده و زمینه مبادالت تکنولوژیک 
این کش�ورها با یکدیگ�ر را فراهم 
کنیم، به دنبال آن صنعت و رفاه نیز 

وارد کشور خواهد شد

چماق مکرونی
ادامه از صفحه 15

در روزه��ای اخی��ر بویژه پس از افش��ای مفاد 
گفت وگوی س��رپایی مکرون با بن س��لمان درباره 
عواقب قت��ل خاش��قجی، ش��بکه های اجتماعی 
فرانسوی زبان مملو از پست هایی شده اند که مکرون 
را در حل تعظیم جلوی شاه سعودی یا خوش و بش 
با پسر جانی او نشان داده و او را متهم می کنند که 
به جای رسیدگی به بحران عظیم داخلی، در حال 
کار چاق کنی برای بن سلمان و ترامپ است. می توان 
گفت این مترس��ک روتشیلدها خیلی زودتر از آن 
چه انتظار می رفت لخت ش��ده است و احتماال به 
پایان دوره ریاست جمهوری خود نیز نخواهد رسید.

سرایت انقالب به اروپا ■
به گزارش یورونیوز، جنبش جلیقه زردها که ابتدا 

در اعتراض به وضع مالیات بر سوخت های فسیلی 
و افزای��ش قیمت بنزین و گازوئیل ش��کل گرفت، 
اینک دامنه ای گسترده تر به خود گرفته و با سرایت 
به دیگر ش��هرها، پشتیبانی شمار بیشتری از مردم 
فرانس��ه بویژه اقشار متوسط را که روز به روز قدرت 

خریدشان پایین تر می آید، به دست آورده است.
اما ویژگی مهم دیگر این جنبش پیام مشترک 
آن برای اغلب ساکنان اتحادیه اروپایی است که در 
سال های گذشته با رشد مشکالت معیشتی دست 
و پنجه نرم می کرده اند. فرانسه ای که طی چندین 
دهه خود را محور وحدت اروپا می دانست حاال به 
کانون واگرایی و فروپاشی اتحادیه اروپایی تبدیل 

شده است.
روز جمع��ه صدها ت��ن از »جلیق��ه  زردها«ی 

بلژیکی که برای اعتراض به باال بودن میزان مالیات، 
گران شدن سوخت س��بز و هزینه های زندگی به 
خیابان های بروکس��ل آمده بودند، در حوالی مقر 
اتحادیه اروپا با پلیس درگیر ش��دند. آنها با وجود 
حمله  پلیس به وس��یله ماش��ین های آب پاش به 
تدریج دیگر خیابان های پایتخت بلژیک را هم قرق 
کردند و خود را تا یک قدمی دفتر »شارل میشل« 

نخست وزیر بلژیک رساندند.
حال به گزارش روزنامه انگلیس��ی اکس��پرس، 
جنبش »جلیقه زردها« در اعتراض به سیاست های 
اقتصادی س��ازگار با س��رمایه داری س��ردمداران 
اروپایی، از بروکسل در حال سرایت به کشورهای 
همسایه بلژیک و فرانسه یعنی یعنی هلند، آلمان 

و بریتانیاست.
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صادق فرامرزی: 1- یک کوچه بن بس��ت با تعدادی آپارتمان 3 الی 5 
طبقه را فرض کنید. عمر خانه ها از 5 تا 30 س��ال ساخت است و در 
این میان یک آپارتمان نوساز دست نخورده هم به چشم می         آید. متراژ 
خانه ها از یک واحد 65 متری در س��اختمان 30 س��ال ساخت آغاز 
می شود و تا تک واحد طبقه پنجم خانه نوساز که 140متر است. جز 
2 خانوار س��اکن در کوچه که فاقد اتومبیل هس��تند، باقی خودرویی 
تا س��قف 150 میلیون تومان را مالک هس��تند. با هیچ محاس��به ای 
نمی توان س��طح دارایی ساکنان این بن بس��ت را یکسان دانست و از 
تفاوت ارزش یک خانه 65 متری 30 سال ساخت با یک واحد طبقه 
پنج��م 140 متری نوس��از و فاصله موجود میان ی��ک خانواده فاقد 
اتومبیل با خانواده ای که خودرویی 150 میلیون تومانی دارد گذشت 
اما نکته مهم در این کوچه آن است که تفاوت سبک مصرفی ساکنان 
هرچند س��طح رفاه��ی متفاوتی را ایجاد کرده اس��ت اما باعث ضربه 

خوردن به ارزش دارایی هیچ کدام نشده است.
حاال فرض خود را بر این بگذارید که به یکباره ش��خصی تصمیم 
بگیرد در کنار این کوچه بن بست برجی 20 طبقه با واحدهای لوکس 
بنا کند. واحدهای این برج لوکس برای س��اکنانش رفاهی مضاعف را 
خلق می کند اما این همه داستان نیست و بنا شدن چنین برجی در 
جوار آن کوچه بن بس��ت باعث سقوط آزاد ارزش دارایی تمام ساکنان 
می شود. این س��قوط آزاد محدود به ارزش امالک نمی شود و پس از 
مدتی س��اکنان آن منازل نیز رضایت خود از محل سکونت شان را در 
نتیجه قیاس با برجی که در جوارش��ان س��اخته شده است از دست 
می دهند. اینجاس��ت ک��ه می توان به تاثیر مخرب م��ازاد رفاهی یک 

اقلیت بر سطح رضایت اکثریت جامعه ای پی برد.
2- مث��ال باال را می ت��وان به عن��وان جلوه مورد 
غفل��ت واق��ع ش��ده از تاثیر الگ��و و حد مصرف 
گروه��ی، بر رون��د زندگی و حت��ی ارزش مادی 
س��رمایه  دیگران دانست؛ چنانکه غالب نگاه ها بر 
امر مص��رف اینگونه بوده اس��ت که مصرف یک 
ف��رد یا گروه منحصرا بر س��طح رف��اه آن فرد یا 
گ��روه تاثیر می گذارد و باق��ی جامعه در بدترین 
حال��ت ممکن از بهره من��دی از آن رفاه و مزیت 
محروم مانده   اند. داش��تن نگاهی خنثی به الگوی 
مصرف به عنوان متغیری تعیین کننده در جریان 
زندگی سایرین از مهم ترین اشتباهات محاسباتی 
در بررس��ی تاثیرات ثانویه مصرف بوده اس��ت. با 

این مقدمه می توان عبور یک اتومبیل میلیاردی در وسط یک اتوبان 
را ن��ه صرفا به عنوان عامل��ی از برخورداری یک ف��رد و نابرخورداری 
دیگران که به عنوان جلوه ای از برخورداری یک فرد از رضایت نس��بی 
و تولی��د نارضایت��ی برای دیگران تلقی و تفس��یر ک��رد. احداث تنها 
یک هتل 5 س��تاره در یک ش��هر بزرگ صرفا میهمان��ان هتل را به 
رضایت نمی رس��اند، بلکه فرات��ر از کاهش مادی ارزش باقی هتل ها و 
مسافرخانه ها، س��اکنان آنها را در مقام مقایسه به سطح نارضایتی از 

وضعیت فعلی شان می رساند.
3- فه��م آنکه مص��رف به عنوان عینی     ترین مص��داق رفتار اقتصادی 
مورد مقایس��ه قرار می گیرد و از دل آن ارزش مادی )قیمت( و ارزش 
معنوی )رضایت( داش��ته  های ی��ک فرد تعیین می ش��ود، مهم ترین 
راهنما برای آن محسوب می شود تا در مقیاس اجتماعی برای الگوی 
مصرف جامعه ماهیت س��لبی و ایجابی قائل باشیم. به عبارت ساده      تر 
اگر الگ��وی مصرفی را به عنوان یک پدی��ده تک بعدی که صرفا برای 
مصرف کننده    اش رضایت خلق می کند در نظر بگیریم، سبک مصرفی 
هی��چ گروهی اثری بر دیگران نمی گذارد اما اگر با قائل بودن ماهیتی 
دوبع��دی ب��رای مص��رف آن را تاثیرگذار بر رضای��ت دیگرانی که در 
معرض مقایسه کردن هستند قرار بدهیم، نتیجه ای متفاوت خواهیم 
گرفت. از منظر گروه اول مصرف بی حدوحصر یک قش��ر معدود حتی 
می تواند به عنوان مان��وری از رفاه و تجمل باعث تغییر نگاه ها به یک 
جامعه ش��ود اما از منظر گروه دوم این مصرف انبوه اقلیت موجب از 
اعتبار افتادن س��طح مادی دارایی اکثری��ت و رضایت عمومی آنها از 
موقعیت فعلی شان می شود. عبور نابرابری از سطح معقولی که موجب 
تحرک و رقابت اجتماعی می ش��ود به س��متی که خود انگیزه رقابت 
عموم��ی را بگیرد و میدان رقابت را به انحصار معدودی از یک اقلیت 
درآورد، در الگ��وی مصرف یک جامعه عینی��ت پیدا می کند. جریان 
یافت��ن مصرف گرایی به عنوان فرهنگی مش��روع در فضای عمومی و 
ارزشی یک جامعه بیش از آنکه مجالی برای یک گروه در رفاه بیشتر 
محس��وب شود، همچون آتشی بر خرمن دیگران می نشیند و موجب 

افول سرمایه مادی و معنوی اکثریت یک جامعه می شود.
4- مص��رف نمایش��ی در جامع��ه ای��ران پدیده ای جدید محس��وب 
نمی ش��ود، تاریخ اجتماع��ی ایران مملو از تالش  ه��ای مصرف گرایانه 
طبقات اشراف و ممتاز در برهه  های مختلف و حتی در میانه جنگ و 
قحطی بوده است. جامعه روستایی ایران قرن ها و بلکه هزاره ها شاهد 
مصرف نمایش��ی خان ها و پادشاهانی بوده است که قصد داشته  اند با 
نمایش��ی متمایز خود را از رعیت های ش��ان جدا کنند. گذشت زمان 

و تبدیل جامعه روس��تایی ایران به جامعه ای با اکثریت شهرنش��ین 
و فروپاش��ی ساختار س��نتی حاکم بر مناسبات اجتماعی موجب شد 

پدیده »مصرف نمایشی« نیز وارد فاز جدیدی از رفتار مردم شود.
تقاضای اجتماعی از یک سو مردم را برای در پیش گرفتن الگویی 
از مصرف که بیش��ترین تمایز اجتماع��ی را بازنمایی کند، باعث قوت 
گرفتن این جریان می شد و از سوی دیگر تحریک سیستم اقتصادی 
بر مدگرایی، برندبازی و خلق ایده ها و مناس��بت  های جدید مصرفی 
باعث ش��د طبقه متوس��ط و حتی طبقات محروم اجتماعی نیز برای 
تمایزبخشی به جایگاه خود، در جامعه ای که دیگر دوگانه  های سنتی 
همچون اش��راف و رعیت در آن بی اعتبار ش��ده بود، به دنبال هویتی 

جدید بگردند.
شاید بتوان نخس��تین موج مصرف گرایی طبقه متوسط شهری را 
در اواخ��ر دهه 40 و همزمان ب��ا افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت 
دانس��ت. پر شدن خزانه دولت و لبریز ش��دن ثروت بادآورده ملی به 
یکباره موجب تقویت طبقه متوس��ط ش��هری به عنوان حقوق بگیران 
دولت ش��د. تالش حکومت وقت برای تبدیل ک��ردن جامعه ایران از 
جامعه ای تولیدمحور به جامعه ای مصرف محور و حاکم ش��دن الگوی 
مصرفی اروپایی باعث شد ظرف چند سال ایران تبدیل به بازارچه ای 
جذاب برای فروش کاالهای مصرفی وارداتی شود. حجم انبوه مصرف 
البته خالی از فایده نیز نبود و کاالهای تمایزبخشی همچون دستگاه 
تلویزیون حداقل در فضای کالنشهرها تبدیل به کاالیی همگانی شد 
ام��ا این موج مصرف گرایی تنها به دس��تگاه  های الکترونیکی محدود 
نماند و طبقه متوسط شهری را درگیر حوزه مد و مدگرایی الگوهایی 

مانند پوشش کرد.
پیگی��ری ام��واج ابترمان��ده مصرف گرای��ی در 
ده��ه70 باعث ش��کل یافت��ن فضای��ی جدید در 
مناسبات اجتماعی جامعه پس��اانقالبی ایران شد. 
حمای��ت حلقه  های مرکزی ق��درت از قبیل دولت 
و صداوس��یما باعث ش��د موج تمایالت مبتنی بر 
»مصرف نمایش��ی« ب��ار دیگر ش��هرهای مرکزی 
ای��ران و پس از مدتی تمام ش��هرها و روس��تاهای 
کشورمان را در برگیرد. تمایزبخشی مبتنی بر رفتار 
مصرفی دیگر قدرتمندتر از هر زمان دیگر تبدیل به 
متغیری تعیین کننده در فضای اجتماعی ایران شد. 
ش��کل   گیری موج »مصرف نمایشی« به عنوان 
مهم ترین شاخصه تمایزبخشی برای طبقه متوسط 
ش��هری با گذر زمان و گس��ترش بس��تر و حوزه نمایشی آن، روندی 
افزایشی را تجربه کرد. ش��بکه  های اجتماعی از آنجا که ذاتا ماهیتی 
نمایشگر برای به اشتراک گذاشتن روزمره اجتماعی مردم به طور اعم 
و مص��رف آنه��ا به طور اخص دارند، این پدیده را ب��ا وارد فاز جدید و 
بزرگی کردند. اگر س��ابقا تمایز ب��ا مصرف انبوه و نمایش رفاهی قابل 
تحق��ق بود، فضای جدید با تبدیل کردن مص��رف متفاوت به الگوی 
تمایزبخش باعث ش��کل یافتن الگویی جدید از »مصرف نمایش��ی« 
شد. در این میان با هر موجی از بحران اقتصادی جلوه بخشی مصرف 
تمایزبخ��ش بی��ش از پیش تبدیل ب��ه ی��ک ارزش اجتماعی جدید 
می ش��ود. وجود انبوه موارد جنجالی از قبیل خودکشی بابت ناتوانی 
در بازنمایی الگوی هویت بخش مصرفی در فضای مجازی بخوبی موید 
آن بود که »مصرف نمایشی« در جامعه ای مصرف گرا می تواند بیش از 

مصرف معطوف به رفع نیاز، جایگاه تعیین کننده پیدا کند.
5- الگ��وی مصرف به عنوان متغیری تعیین کننده در س��طح رضایت 
عموم��ی جامعه از مهم ترین عوام��ل بهبود اوض��اع اقتصادی در هر 
جامعه ای محس��وب می شود. به عبارت س��اده      تر اگر سطح درآمدی 
اف��راد یک جامعه نیز با گذر زمان افزایش چش��م   گیری پیدا کند اما 
الگوی مصرفی آنان مولد ارزش  های مصرف گرایانه باشد، رفاه اقتصادی 
رضایت اجتماعی را به ارمغان نمی آورد. »مصرف نمایشی« یا »مصرف 
ب��رای دیده ش��ده« از مهم ترین موانع رضایت اقتص��ادی در طبقات 
اجتماعی به طور اعم و طبقه متوس��ط به طور اخص می ش��ود. درگیر 
شدن جامعه به مسابقه مصرفی که انتها نداشته باشد، صرفا سطح نیاز 

عمومی را بی توجه به میزان بالقوه کسب درآمد باال می برد.
موجودی��ت یافتن یک قش��ر متنفذ اجتماع��ی در فضای عمومی 
جامع��ه ایران که کارویژه اصل��ی خود را تحریک ذائقه و تغییر الگوی 
مصرفی مردم تعریف کرده اس��ت، می تواند مهم ترین کاتالیزور برای 
بسط نارضایتی  های اجتماعی و اقتصادی باشد. انداختن نگاهی کوتاه 
بر فضای عمده برنامه  های پخش ش��ده از رسانه ملی و رسمی کشور 
گویای آن اس��ت که حتی این نهاد نیز کس��ب درآمد خود را وابسته 
ب��ه تغییر الگوی مصرف��ی جامعه ای کرده که س��اعت ها برنامه برای 
تعادل بخشی فضای روانی    اش تولید می کند. یقینا تصور جامعه ای که 
در آن ح��د مصرف صرف��ا مبتنی بر »نیازمندی« افراد باش��د تا حد 
زیادی بعید و دور از نظر اس��ت اما کنترل اجتماعی بر س��ازوکارهای 
موثر بر الگ��وی مصرف به عنوان یکی از مهم ترین المان  های س��بک 
زندگ��ی می تواند نقش��ی قوام بخش در ش��کل   گیری رضایت عمومی 

داشته باشد.

قمار بی پایان مصرف!مصرف بیشتر! رفاه کمتر؟

اگر الگ�وی مصرفی را به عنوان یک 
پدی�ده تک بع�دی که صرف�ا برای 
مصرف کنن�ده    اش رضای�ت خل�ق 
می کن�د در نظ�ر بگیریم، س�بک 
مصرف�ی هی�چ گروه�ی اث�ری بر 
دیگ�ران نمی گذارد اما اگ�ر با قائل 
بودن ماهیتی دوبعدی برای مصرف 
آن را تاثیرگذار بر رضایت دیگرانی 
که در معرض مقایسه کردن هستند 
ق�رار بدهی�م، نتیج�ه ای متف�اوت 

خواهیم گرفت

یونس موالیی: آیا مصرف گرایی را می توان پدیده ای مذموم دانست؟ 
پاس��خ این سوال تا حد زیادی تاثیر پذیرفته از نگاه ارزشی حاکم 
بر پاس��خگوی آن اس��ت. فرهنگ مصرفی سرمایه داری به شکلی 
نسبی مصرف گرایی را تایید می کند و حتی آن را به عنوان عاملی 
محرک در رش��د یک اقتصاد لحاظ کرده و برایش نقش��ی مکمل 
با تولید قائل اس��ت اما آنها ک��ه مصرف گرایی را محکوم می کنند 
روی محکومیت ش��ان به چه س��متی اس��ت؟ به عبارت س��اده تر 
آی��ا محکومیت مصرف گرایی به عنوان ی��ک توصیه اخالقی و در 
چارچ��وب تایید زهد فردی برای کماالت معنوی انس��ان ش��کل 

گرفته است؟
ناگفته پیداس��ت که به انبوهی از دالیل اخالقی می توان میل 
به مصرف افسارگس��یخته و درگیر شدن در یک مسابقه مصرفی 
را ک��ه بازه ای به اندازه طول عمر آدمی دارد محکوم کرد اما تمام 
محکومیت ها با عینکی اخالقی دست به محکومیت مصرف گرایی 
نمی زنن��د. باور اولیه غالب محکوم کنن��دگان مصرف گرایی بر این 
فرض اس��توار شده که مصرف کردن را می توان نخستین »عمل« 
عاقالنه بش��ری دانست که حیاتش بی هیچ حرف اضافه ای وابسته 
به آن اس��ت. انسان از نخستین روز هبوط خود )آنچنان که کتب 
آس��مانی نیز تایید می کنند( به دنبال عمل مصرفی برای امتداد 
حیات خود بوده اس��ت و هیچ س��طحی از رش��د مادی و معنوی 
نیز انسان را از مصرف کردن رهایی نخواهد بخشید. در این میان 
مبدل ش��دن هدف انس��انی از مصرف به عنوان عملی معطوف به 
حی��ات به عملی معطوف به هویت بخش��ی باع��ث جرقه خوردن 

نخستین رگه های مصرف گرایانه می شود. عبور 
از مصرف به عنوان یک وسیله به سمت مصرف 
به عنوان یک هدف و تبدیل شدن عمل مصرف 
به روش و سبک مصرف همان چیزی است که 

عرف علمی به آن »مصرف گرایی« می گوید.
با این همه ش��اید نخس��تین کس��ی که با 
رفتار شناسی به تفس��یر چگونگی مصرف یک 
طبق��ه اجتماعی پرداخت »تورس��تین وبلن« 
نویس��نده کتاب طبقه تن آس��ا ب��ود. وبلن 2 
ش��یوه اصلی نمایش ثروت را »فراغت کاذب« 
و »مصرف کاذب« می دانست. در دوره پیش از 
صنعتی شدن، زندگی فراغتی در دسترس ترین 
و جامع ترین نش��انه قدرت اس��ت مشروط به 

آنکه نجب��ای فراغتی بتوانند در آس��ایش و فراغت زندگی کنند. 
در شرایط خاص فراغت کاذب کارآمدترین شیوه نمایش ثروت و 
داشتن منزلت است. برای وبلن نحوه نمایش ثروت تابع نظام های 
اجتماعی است. برای مثال در سال های اولیه قرن بیستم »پرهیز 
کاذب از کار« شاخص متداول برتری و احترام تلقی می شد. از نظر 
او در میان طبقه تن آسا کار فاقد ارزش و نشانگر عدم اصالت است 
پس آنها هم��واره تالش خود را صرف کارهای غیرمولد می کنند. 
وبلن تالش برای داشتن خدمتکاران متعدد را تالشی برای نشان 
دادن ع��دم درگیری خود با همه کارهای مولد می داند که موجب 
پرستیژ اجتماعی یافتن طبقه تن آسا می شود. از نظر او اگر عموم 
مردم مصرف را به عنوان عملی در جهت رفع نیازهای فردی شان 
انجام می دهند اما طبقه تن آس��ا از مصرف کردن کاالها به دنبال 
یک چیز می گردد و آن نمایش تمایز و برتری خود نسبت به سایر 

افراد موجود در جامعه است.
»ژان بودریار« نویسنده کتاب مشهور »جامعه مصرفی« نیز در 
بیان شکل گرفتن ماهیت مصرف به عنوان عنصر اصالت بخش یک 
جامعه و کالبد نظام نیازها می گوید موضوع این نیست که نیازهایی 
برای اهدافی خاص ایجاد شوند، بلکه »نیاز به نیاز داشتن« و »میل 
به تمایل داش��تن« تولید می ش��ود. ما صرفا ب��ه مصرف کنندگان 
مجموع��ه خاصی از کاالها )ابژه ها( تبدیل نمی ش��ویم، بلکه نیاز، 
عنصری از یک نظام تولید می ش��ود. نیاز ارتباط زیادی با لذت و 
رضایت مندی ندارد. بودریار در توضیح این مساله به شکل گرفتن 
»منطق میل« اشاره کرده و آن را به عنوان تاثیرگذارترین وضعیت 
در الگوی مصرفی م��ردم جامعه خویش لحاظ می کند. او در این 
مورد با متوس��ل شدن به نیاز انسان به خرید لوازم خانگی یادآور 
می ش��ود که ماشین لباسشویی، یخچال، ماش��ین ظرفشویی و... 
هرکدام به حس��ب کارویژه خود یک نی��از را برطرف می کنند اما 
تمایل مصرفی ما باعث می ش��ود با یک مجموعه لحاظ کردن آنها 
و فارغ از آنکه دقیقا به چه چیز نیازمندی داریم به س��مت خرید 

کلکسیون آنها پیش برویم.
نس��بت مصرف گرایی و باز گذاش��تن دس��ت مصرف کنندگان 
به الگوی مصرف ش��ان با مردمس��االری یک حکوم��ت همواره از 
بحث ه��ای مورد تاکید پیرامون کنت��رل و هدایت الگوی مصرفی 

جوامع بوده اس��ت. ایون در کتاب »ناخدایان وجدان« با اشاره به 
آنکه دموکراس��ی صرفا موجب بروز خواس��ته های افراد نمی شود، 
بلک��ه توانایی آنها را برای مش��ارکت در س��اختارهای ارزش نیز 
منعکس می کند. مصرف گرایی س��اختار ارزش��ی دموکراتیکی را 
عرضه می کند که احزاب واقع در انتهای 2 طرف طیف سیاس��ی 
س��عی می کنند آن را به نفع منافع سیاسی شان مصادره کنند. در 
این میان هرچند در ظاه��ر امر مداخله دولتی رو به کاهش بوده 
اس��ت ولی آنچه اتفاق افتاده بیانگر آن است که به واسطه انتشار 
ایدئول��وژی جدیدی به نام مصرف گرایی، نفوذ حکومت بر زندگی 
روزمره مصرف کنندگان ش��دت یافته است. حال مساله آن است 
که سیاستمداران دریافته اند در سیستمی که در آن مصرف گرایی 
می خواهد به همه س��وال ها پاس��خ دهد، ت��داوم بخش عمومی با 
کیفیتی که رفاه مناس��بی را نیز تامین کند بس��یار دشوار است. 
مجموع��ه این مباحث او را به این مس��اله رهنم��ون می کند تا از 

»طبیعت بالقوه تفرقه انگیزانه ایدئولوژی مصرف گرایی« نام ببرد.
ب��ا توجه ب��ه مجموع��ه آنچ��ه اختصارا بی��ان ش��د می توان 
مصرف گرایی را به عنوان یک پدیده تزریقی از جانب یک سیستم 
اقتصادی در جهت سیری ناپذیری متقاضیان دانست. ممکن است 
عده ای حتی همین سیری ناپذیری و طمع برای مصرف بیشتر را 
ه��م پدیده ای مفید و مولد که باعث رش��د اقتصادی، وفور کاال و 
متقابال رفاه بیش��تر می شود بدانند و نقد مصرف گرایی را به مثابه 
نارضایتی منتقدان از رفاه بیشتر مصرف کنندگان بدانند ولی آنها 
نیمی از حقیقت را دیده اند و غافل از آن بوده اند که مصرف گرایی 
با تکیه بر عنصر طمع باعث می ش��ود به نسبت 
هر واحد رفاه بیشتر، چند واحد نارضایتی برای 

به تمنا کشاندن مصرف بیشتر شکل گیرد.
ای��ن هنر مصرف گرایی اس��ت ک��ه همچون 
شعبده بازی با فراهم آوردن رفاه بیشتر، رضایت 
کمتری را خلق کند. فی المثل با انداختن نگاهی 
کوت��اه و گذرا به وضعیت متفاوت مصرفی مردم 
در 2 دهه 60 و 90 می توان به نسبتی معکوس 
در می��زان مص��رف و رضای��ت عمومی دس��ت 
پی��دا کرد. مصرف گرایی از یکس��و چرخ جامعه 
را ب��رای تقاضای تولید بیش��تر می چرخاند و از 
س��وی دیگر نیروی انس��انی یک جامعه را برای 
کار بیش��تر قانع می کند اما هم تقاضا و هم کار 
ب��ر پایه حس »نارضایتی« دوام پی��دا می کند. »مصرف گرایی« یا 
زیس��ت مصرف گرایانه، بیش از آنکه مص��رف را به خدمت تولید 
درآورد خ��ود مصرف کننده را تبدی��ل به کاالیی مصرفی می کند. 
هویت یافتن هر مصرف کننده به کاال مصرفی اش هرچند تا حدی 
در همه زمانه ها گریزناپذیر بوده اس��ت اما در ظرف مصرف گرایی 
سیستم سرمایه داری منجر به آن می شود تا حتی طبقه اجتماعی 
نی��ز بر پایه ح��د و کیفیت مص��رف معنا ش��ود. جامعه مصرفی 

مصرف کنندگانش را هم برای تولید بیشتر به مصرف می رساند.
نگاه��ی به الگوی مص��رف موجود در ای��ران و تغییرات عمده 
س��بک مصرفی در عرض چند دهه و نبود نس��بت مناسب میان 
ذائقه مصرفی با توانایی تولیدی کشورمان بخوبی گویای آن است 
ک��ه وضعیت فعلی مصرف نه تنها ش��کاف میان دخ��ل و خرج را 
ایج��اد می کند که با اثرات ضمنی خود جامعه را به س��مت خلق 
الگوهای مصرفی کاذبی هدایت می کند که هرازگاهی در قالب های 
جدید نمایانگر می شود. برای مثال کوچک شدن مساحت خانه ها 
به عنوان واحد مس��کن جامعه بیش از آنک��ه باعث تغییر الگوی 
مصرف در خرید لوازم خانگی ش��ود، باعث ش��ده خانوارها ناتوانی 
خود در افزایش متراژ خانه شان را با تقاضا برای خرید لوازم خانگی 
بیش��تر جبران کنند! یا در مورد دیگر، اهمیت اصلی یافتن مقوله 
تشریفات و پذیرایی در ارزشگذاری آیین های جمعی از قبیل انواع 
جش��ن ها )تولد، ازدواج و...( و انواع سوگواری ها )مجلس ختم و...( 
باعث تهی شدن آیین ها از معنا و اصالت پیدا کردن جنبه مصرفی 

آنها شده است. 
تعادل بخش��ی به نحوه مصرف برای رضایت بخشی حداکثری 
در فض��ای جامع��ه بیش از آنکه نیازمند و معل��ول فراهم کردن 
بس��تر خرید آسان باش��د، نیاز به تغییر در مواجهه با نیازسنجی 
جامع��ه برای انجام فعل خری��د دارد. حریص کردن جامعه برای 
عدم اقناع به هر س��طحی از رفاه هرچن��د در دیدی کوتاه مدت 
م��ردم را به فعالیت بیش��تر اقتصادی تش��ویق می کن��د اما در 
بلندم��دت مصرف و توانای��ی مصرفی بیش��تر را تبدیل به تنها 
آرم��ان اجتماعی برای ادامه حی��ات می کند که عوارض آن عدم 
پایان پذی��ری میل مصرف��ی و متقابال ح��س نارضایتی در همه 

سطوح اجتماعی می شود.

مصرف گرایی از یکسو چرخ جامعه 
را ب�رای تقاض�ای تولی�د بیش�تر 
می چرخاند و از س�وی دیگر نیروی 
انسانی یک جامعه را برای کار بیشتر 
قان�ع می کند اما هم تقاضا و هم کار 
بر پای�ه حس »نارضایتی« دوام پیدا 
می کند. »مصرف گرایی« یا زیس�ت 
مصرف گرایانه، بیش از آنکه مصرف 
را ب�ه خدم�ت تولی�د درآورد، خود 
مصرف کنن�ده را تبدی�ل به کاالیی 

مصرفی می کند

امین محبوبی: 9 س��ال پیش بود که عبارت »اصالح الگوی مصرف« 
همزم��ان ب��ا آغاز س��ال 88 از جان��ب رهبر حکیم انقالب اس��المی 
به عنوان نام و ش��عار س��ال جدید مطرح ش��د. هر چند آن شعار نیز 
همانند غالب ش��عارهای سال جدید بیش از آنکه به عنوان شاخصی 
در تصمیم گیری ها و سیاس��ت گذاری های کالن کشور مورد استفاده 
ق��رار گیرد، به موضوع چند س��مینار و بنرهای تبریک س��ال جدید 
مبدل شد و غالب مباحثی نیز که مطرح شد بیش از آنکه به »الگوی 
مصرف« و اصالح آن نزدیک باشد، محدود به توصیه هایی اخالقی در 
ب��اب »صرفه جویی« ماند. هر چند عمده س��ال های پس از 88 نیز با 
ش��عارهایی حول محور اقتصاد نامگذاری شد اما هنوز مساله »الگوی 
مصرف« را می توان مساله روز به شمار آورد و حتی حدت و شدت آن 

را نیز بیش از زمانی که عنوان سال شده بود یادآور شد.
الگوی مصرف یا صرفه جویی؟ ■

ش��اید بتوان یکی از مهم ترین عواملی را که به طرح شدن الگوی 
مص��رف به عن��وان دغدغه اولوی��ت دار ملی در س��طح دولت و ملت 
ضربه زد، عدم ش��ناخت صحیح خاستگاه الگوی مصرف و نسبت آن 
با صرفه جویی ب��ه عنوان خرده رفتاری فردی ب��ود و از همین جهت 
عمده فعالیت هایی که در سطح »اصالح الگوی مصرف« شکل گرفت، 
محدود به مباحثی از قبیل لزوم صرفه جویی و آن هم عمدتا در عرصه 

سوخت به عنوان سرمایه ای ملی بود.
اما به طور دقیق میان »اصالح الگوی مصرف« با »صرفه جویی« یا 
مصرف بهینه چه نسبتی وجود دارد؟ آیا می توان میان این دو فاصله 
و اختالفی قائل بود یا سطح اختالف معنایی آنها صرفا اختالفی لفظی 

اس��ت؟ در جواب این س��وال آنچه بیش از همه واجد اهمیت اس��ت 
نسبت عام و خاص 2 مفهوم است، به عبارت دیگر هرچند صرفه جویی 
ش��رطی »الزم« برای اصالح الگوی مصرف محس��وب می ش��ود اما 
نمی توان آن را »کافی« دانست. بدون شکل گرفتن یک موج عمومی 
در لزوم صرفه جویی الگوی مصرف نیز لزوما تصحیح نمی شود اما بدون 
توجه به آن اصال نمی ت��وان انتظاری در اصالح الگوی مصرف جامعه 

داشت.
در جریان »صرفه جویی« و تش��ویق به آن روی اصلی س��خن به 
س��مت تغییر قاعده مصرف اس��ت در چارچوب آنچه موجود است 
ام��ا در »الگوی مصرف« بیش از داش��ته ها روی صحبت به س��مت 
»نداشته های مورد تقاضا«ی جامعه است. اگر در مقوله صرفه جویی 
همه توان ها مصروف آن می ش��ود تا افراد را قانع به این مساله کنند 
که در مصرف داشته های خود مراتب اصلحی را در پیش گیرند، در 
الگوی مصرف بیش از آنکه از افراد پیرامون داش��ته های آنان سخن 
بگوییم درباره ایده آل های مصرفی شان حرف می زنیم. اختصارا اگر در 
صرفه جویی روی اصلی س��خن ها به سمت »نحوه مصرف داشته ها« 
اس��ت، در الگوی مصرف به سمت »نحوه نیازمندی افراد« می رویم. 
اگر از یک فرد می خواهیم چراغی اضافی را خاموش کند، از او انتظار 
مدیریت صحیح داشته های بدیهی اش را داریم اما اگر از او بخواهیم 
که درآمد خود را صرف خرید لباس های مارک دار گرانقیمت نکند، 
در ح��وزه »نیازهای مصرف��ی« او ورود کرده ایم. پس الگوی مصرف 
بیش از نح��وه مصرف به نظام مصرفی و مطالب��ه نیازهای کاذب و 

واقعی او ورود می کند.

الگوی مصرف ایرانی و بحران اجتماعی  ■
گذری کوتاه بر اخبار منتش��ر شده پیرامون نحوه مصرف ایرانیان 
ما را با انبوهی از رکوردش��کنی ها در مصرف لوازم آرایش��ی، سوخت، 
لوازم خانگی غیرضرور، سیسمونی کودکان و... مواجه می کند که رقم 
حاصل از مجموع پرداخت ها در هر کدام ش��ان بخش چشمگیری از 
درآمد س��االنه کشور را شامل می شود. برای نمونه گردش مالی لوازم 
آرایش��ی در ایران حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دالر است که این 
رقم ایران را پس از عربستان به  عنوان بزرگ ترین مصرف کننده لوازم 
آرایشی در خاورمیانه معرفی می کند. اما فراتر از حجم خسارت وارده 
به اقتصاد ایران بابت س��رازیر ش��دن درآمدها به سمت خرید افراطی 
کاالهای غیرضرور که بخش عمده شان نیز وارداتی است و باعث خروج 
ارز از کش��ور می شود، آنچه جامعه ایرانی را با بحران اجتماعی مواجه 
می کند عدم نس��بت صحیح میان دایره نیازهای اجتماعی با توانایی 
پرداخت مالی آن است. گرایش عجیب به مصرف کاالهای لوکسی که 
آورده ای جز برتری بخشی اجتماعی ندارد باعث می شود عمده مصارف 
اجتماعی با نیت در معرض مقایسه قرار دادن با دیگران باشد و نتیجه 
طبیعی این قیاس سرخوردگی بخش عمده جامعه بابت ناتوانی مصرف 

کاالها یا نمادهایی است که نیازی حقیقی نیز به آن نداشته است.
رش��د رسوم عجیب در مصارف متمایزکننده در جریان آیین های 
جمعی، بخش زیادی از این آیین ها را به جای آنکه تبدیل به عاملی در 
تقویت هویت و انسجام جمعی جامعه کند، مبدل به فضایی برای رشد 
و نمو تضادها و سرخوردگی های ناشی از ناتوانی در رقابت کرده است. 
برجسته شدن سنت های وارداتی که هدف اصلی شان در نشان دادن 

س��نت های تمایزبخشی است، بخش زیادی از جامعه شهری ایران را 
در س��ال های اخیر درگیر تعارضات حل نشدنی ناشی از عدم توانایی 

تطبیق توانایی مصرف با نیازهای مصرفی کرده است.
سود سرشار سوداگران از تغییر الگوی مصرف ■

از مهم ترین بحران های خلق شده در جریان تغییر الگوی مصرف، 
اولویت یافتن نیازهای غیراصلی به جای نیازهای اصلی اس��ت. زمانی 
ک��ه نحوه مص��رف کاالی غیرضرور در جریان یک هم نش��ینی باعث 
ارزشگذاری افراد شود، نخستین اتفاق قابل پیش بینی تالش  برای از 
اولوی��ت خارج کردن نیازهای اصلی با نیت حفظ ش��أن اجتماعی با 

مصرف غیرضروریات است.
وج��ود انب��وه موارد و مصادیقی ک��ه هر روزه در آنه��ا مردم برای 
خرید کاالیی که مولد ارزش اجتماعی است موجب شده سوداگرانی 
ک��ه توانایی جه��ت دادن به نیازهای کاذب عموم��ی را دارند تبدیل 
به منتفعان اصلی الگوی مصرف مردم ش��وند. برجس��ته بودن عنصر 
»وارداتی« بودن غال��ب کاالهایی که در جریان الگوی مصرف نامولد 
باعث ش��أنیت یافتن مصرف کنندگان می ش��ود موجب ش��ده عمده 
خرج های��ی که ب��ا نیت مترفانه انجام می ش��ود، به جی��ب اقلیتی از 

سوداگران سرازیر شود.
تش��کیل صف های طویل برای مصرف اقالم مصرفی بی ارزش اما 
تجملی، فروش همبرگر جنجالی الکچری با قیمت 400 هزار تومان، 
تش��کیل صف از س��اعاتی قب��ل از ارائه مدل جدید آیف��ون و... همه 
مصادیقی از غلبه یافتن یک نیاز کاذب اما تمایزبخش در جهت دهی 

به نحوه مصرف بخش عمده و تاثیرگذاری از جامعه است.

چرا با گذشت 9 سال هنوز هم »الگوی مصرف« را باید مسأله اصلی دانست؟

همه چیز برای خرید!
مصرف بدون منطق به ضرر کشور است

م��ا در زمینه مصرف، در زمینه هزینه کردن منابع مالی کش��ور 
که به وس��یله خود ما و به وس��یله همه ب��رادران هم میهن ما و به 
وس��یله مسؤوالن کشور با زحمت زیاد به وجود می آید، دچار نوعی 
بی توجهی هستیم که باید این را تبدیل کنیم به یک توجه و اهتمام 
خاص. ما دچار اس��راف هس��تیم، ما دچار ولخرجی و ولنگاری در 
مصرف هس��تیم؛ بسیاری از منابع کش��ور، شاید بشود گفت بخش 
مهم��ی از منابع کش��ور در هم��ه زمینه ها- چه در زمینه مس��ائل 
ش��خصی و چه تا حدودی در زمینه های عمومی- صرف اس��راف ها 
و زیاده روی های ما در مصرف می ش��ود. ما بایستی مصرف کردن را 
مدبرانه و عاقالنه مدیریت کنیم. مصرف نه فقط از نظر اسالم، بلکه 
از نظر همه عقالی عالم، چیزی است که باید تحت کنترل عقل قرار 
بگیرد. با هوی  و هوس، با خواهش دل و آنچه نفس انسان از انسان 
مطالب��ه می کند، نمی ش��ود مصرف را مدیریت ک��رد. کار به جایی 
می رس��د که منابع کشور به هدر می رود، ش��کاف بین فقرا و اغنیا 
زیاد می ش��ود، عده ای در حسرت اولیات زندگی می مانند و عده ای 
با ولخرجی و ولنگاری در مصرف، منابع را هرز و به هدر می دهند.

ما باید الگوی مصرف را اصالح کنیم. ما بایستی به سمت اصالح 
الگوی مصرف حرکت کنیم. مسؤوالن کشور در درجه اول، چه قوه 
مقننه، چه قوه مجریه و چه س��ایر مس��ؤوالن کشور؛ قوه قضائیه و 
غیر آنها و اش��خاص و ش��خصیت ها در رتبه های مختلف اجتماعی 
و آح��اد م��ردم ما از فقیر و غنی، باید به ای��ن اصل توجه کنند که 
بای��د الگوی مصرف را اصالح کنن��د. اینجور مصرف کردن در همه 
زمینه ها- در امور ض��روری زندگی، در زیادی های زندگی- مصرف 
کردن بی رویه و بدون منطق و بدون تدبیر عقالنی، به ضرر کش��ور 
و به ضرر آحاد و اش��خاص ماست. من از عموم مردم و بخصوص از 
مس��ؤوالن درخواس��ت می کنم، خواهش می کنم که در این زمینه 
فعالیت خودش��ان را در این سال زیاد کنند، افزایش بدهند و برای 

اصالح الگوی مصرف برنامه ریزی کنند.
پیام نوروزی رهبر انقالب 1388/1/1

بررسی اصول پنجگانه حرمت خرج اموال

الگوی مصرف در اسالم
نسبت اسالم و حدود مصرف از یکسو و دایره تعیین شده توسط 
فقه ش��یعه پیرامون حرمت مصرف به موازات کس��ب حرام یکی از 
مهم ترین و پربحث ترین مباحث حول رفتار اقتصادی اسالمی است. 
وجود اجماع کم نظیر میان فقهایی که انواع کسب و شاخه های حرام 
آن را مشخص کرده اند تا حدود زیادی همگان را به ثبات نظر پیرامون 
ش��رایط کسب حالل درآمد رسانده است اما بحث ها پیرامون حدود 
مقرر شده اسالم برای خرج حالل درآمد و ثروت جزو مباحث کمتر 

بررسی شده در فضای فقاهتی حوزه محسوب می شود و از همین رو 
نسبت »الگوی مصرف« جامعه با استانداردهای دینی همواره محل 

بحث و اختالف نظر بوده است.
در این میان بحث محدود بودن مصرف مشروع و وجود حدی از 
مصرف )متناسب به نیازهای شخصی و اقتضائات زمانه( از مهم ترین 
ش��اخه های تعیین کننده در نگرش دینی ب��ه مقوله الگوی مصرف 
محس��وب می شود. حکایت مش��هور رفتار پیامبر اسالم)ص( با قبه 

س��اخته شده توس��ط یکی از انصار را می توان از مهم ترین حکایات 
موجود پیرامون الگو و حدود مصرف دانست. بر این مبنا طبق آنچه 
در کتب روایی نقل ش��ده است روزی رس��ول اهلل)ص( در راه بر سر 
ساختمانی قبه ای بلند و متفاوت از سایر منازل دید. پرسید که این 
ساختمان از کیست و اصحاب نام یکی از انصار را بردند. سپس صاحب 
آن بنا آمد و در میان جمع به پیامبر سالم کرد و آن حضرت از وی رو 
برگرداند و جواب سالم او را نداد و اینگونه برخورد چندبار تکرار شد. 

آن مرد، از خشم و رویگردانی رسول اهلل)ص( از خود آگاهی نیافت و 
نزد اصحاب گله کرد و آنها ماجرا را برایش تعریف کردند. مرد انصاری 
به محض اطالع قبه مورد نظر را خراب کرد. سپس روزی رسول خدا 
از آنجا گذش��ت و جویای سرنوشت قبه مورد نظر شد که اصحاب، 
حض��رت را از خراب ش��دن آن قبه مطلع کردند و در نهایت پیامبر 
فرمودند هر بنایی که ساخته شود روز قیامت وبالی برای صاحب خود 

خواهد بود مگر ساختمانی به اندازه نیاز.

با نظر داشتن به روایت فوق و روایات مشابه آن می توان تا حدودی 
به نگاه اس��الم پیرامون حدود مش��روع خرج درآمد و کنترل الگوی 
مصرف به حس��ب می��زان نیاز پی برد. در ای��ن میان 5 اصل فقهی 
»حرمت کنز و وجوب انفاق فی سبیل اهلل«، »حرمت تبذیر«، »حرمت 
اسراف«، »حرمت اتالف« و »حرمت اتراف« را می توان از روشن ترین 
اصول در تعیین حدود مش��روع مصرف مال برش��مرد که در دادن 
بینشی صحیح نسبت به الگوی مصرف دینی ما را کمک خواهد کرد.

حرمت کن�ز و وجوب انفاق فی س�بیل اهلل: بر 
مبنای لغت شناس�ی و به شکلی خالصه کنز 
را می توان انباش�ت س�رمایه »راکد« دانست 
که جایی در چرخه مبادالت اقتصادی نداشته 
باش�د. در میان آیات قرآنی نیز آیه 34 سوره 
توبه )ای اهل ایمان، بسیاری از علما و راهبان 
)یه�ود و نصاری( اموال مردم را به باطل طعمه 
خ�ود می کنن�د و )خل�ق را( از راه خ�دا منع 
می کنند و کس�انی که طال و نقره را گنجینه و 
ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند، 
آنها را به عذابی دردناک بشارت ده( به مساله 
حرمت کنز اشاره کرده است. در میان احادیث 
موجود نی�ز امام جعفر ص�ادق)ع( فرموده اند 
»خداوند این اموال فراوان را به شما داده تا در 
مسیری که خدا سوق داده است سوق دهید، 
نه اینکه آن را انباشت کنید«. مجموعا مقوله 
حرم�ت کنز را می توان اصلی مه�م در اثبات 
حرمت انباشت راکد و ماهیت احتکارگونه پیدا 

کردن اموال دانست.

حرمت تبذیر: تبذیر در لغت از ریشه »بََذر« 
و به معنای بذرپارش�ی است و در اصطالح، 
ولخرجی و صرف مال در راه های نامشروع را 
می گویند. در قرآن کریم و در آیات 27-26 
سوره مبارکه اسرا آمده است »و )ای رسول 
ما( تو خود حقوق خویشاوندان و ارحام خود 
را ادا کن و نیز فقیران و رهگذران بیچاره را 
به حق خودش�ان برسان و هرگز )در کارها( 
اس�راف روا م�دار که مب�ذران و مس�رفان 
برادران ش�یطان هایند و ش�یطان است که 
س�خت کفران )نعمت( پروردگار خود کرد«. 
حرم�ت تبذی�ر از اختصاص درآم�د به امور 
غیرمش�روع و بی فای�ده جلوگیری می کند، 
ل�ذا باید آن را یک�ی از تدابیر اس�الم برای 
افزای�ش بازده�ی درآمده�ا و حفظ مصالح 
عموم�ی دانس�ت. بناب�ر روای�ات اهل بیت 
هرگونه خرج مال در ام�وری همچون قمار، 
غن�ا، زنا، ش�رب خمر و... تبذیر به حس�اب 

آمده و حرام شده است.

حرمت اسراف: بیشتر لغت دانان اسراف را به 
معنای »تجاوز از حد« دانس�ته اند. در قرآن 
کریم نیز ب�ر مبنای آی�ات 141 انعام )هرگز 
اس�راف نکنید که خداوند اس�راف کاران را 
دوست ندارد(، 151 شعرا )هرگز از دستورات 
کس�انی ک�ه زی�اده روی می کنن�د اطاعت 
نکنی�د( و 28 غافر )خداوند اس�راف کاران 
و دروغگویان را هدای�ت نمی کند( می توان 
حالت معقول و عقالنی درآمد را محدوده ای 
دانس�ت ک�ه ح�د پایی�ن آن را اقتار)تنگ 
نظ�ری( و حد باالی آن را اس�راف تش�کیل 
می دهد. اس�راف یک مفهوم »نسبی« است 
ک�ه مصادی�ق آن 2 عامل عم�ده »درآمد« 
و »نیاز« ش�ناخته می شود. س�ماعه از امام 
جعفر ص�ادق)ع( در این ب�اره نقل می کند: 
»چه بس�ا که فقیری اس�راف کارتر از غنی 
باش�د. گفتم چگون�ه ممکن اس�ت؟ فرمود 
چون غنی از آنچه دارد و فقیر از آنچه ندارد 

خرج می کند«.

حرمت اتالف: اتالف ب�ه معنی تلف کردن و 
از بین بردن مال اس�ت. در بینش اسالمی از 
آنجا که مال امانت اس�ت، حفظ و نگهداری 
آن از فاس�د ش�دن واجب است و هیچ کس 
حق ندارد چیزی را که مورد نیاز مردم است 
و خداوند آن را برای صالح حال عموم مردم 
قرار داده اس�ت تلف کند. ب�ه همین جهت 
قرآن کری�م از قرار دادن ام�وال در اختیار 
اف�راد س�فیه و نابالغ نهی کرده اس�ت و در 
آیه 5 سوره نس�ا می فرماید: »مال و ثروتی 
را ک�ه خداوند موجب پایداری زندگی ش�ما 
قرار داده اس�ت در اختیار افراد س�فیه قرار 
ندهید«. حرمت اتالف هرچند به جای آنکه 
بر میزان و حد و حدود مش�روع خرج اموال 
تاکی�دی کند بر جلوگیری از فاس�د ش�دن 
اموال تاکی�د می کند اما خود ج�زو یکی از 
دالیل پیرامون در امانت بودن اموال اس�ت 
و بر نفی مخت�ار بودن مطلق آدمی در نحوه 

خرج آن تاکید می کند.

حرم�ت ات�راف: واژه ات�راف از م�اده »تََرف« 
اس�ت و در معن�ای مترف آمده اس�ت که به 
کسی گفته می ش�ود که در فراخی نعمت به 
س�ر می برد و از لذت های دنی�وی و امکانات 
مصرفی زیاده بهره مند اس�ت. ق�رآن کریم 
در آیات متعددی زندگی گروه تنعم پرس�ت 
و خوش�گذران را به همراه آثار ناپس�ند آن 
به س�ختی م�ورد نکوهش قرار داده اس�ت. 
از جمله در آیه 16س�وره اس�را آمده است.: 
»و م�ا چون اهل دی�اری را بخواهیم به کیفر 
گناه هالک سازیم، پیشوایان و متنع مان آن 
ش�هر را امر کنیم )به طاعت، لیکن( آنها راه 
فسق در آن دیار پیش گیرند )و مردم هم به 
راه آنها روند( پ�س آنجا تنبیه و عقاب لزوم 
خواهد یافت، آنگاه همه را هالک می سازیم«. 
اگر اسراف اش�اره به زیاده روی در یک مورد 
معین از مخارج زندگی است، اتراف اشاره به 
زیاده روی در تنظیم سطح زندگی و گذشت از 

حد مورد قبول زندگی اجتماعی است.
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بیکاری در اردبیل که س��بب ش��ده 
این اس��تان در رتبه های ب��االی جدول 
بیکاری کش��ور  قرار گیرد، امروز یکی از 
دغدغه های گروه بسیج سازندگی است 
تا جایی که با وجود مشکالت متعدد به 
دنبال تحقق فرصت های واقعی اشتغال 
است. به گزارش تسنیم، میزگرد بسیج 
س��ازندگی در دفتر خبرگزاری تسنیم 
اردبی��ل با حض��ور مس��ؤوالن این نهاد 
برگزار شد. قسمت نخست این میزگرد 
در 2 بخش فعالیت های عمرانی و اندیشه 
حاکم بر فعالیت ها در یک سال گذشته 
برگزار شد و در قسمت دوم فعالیت های 
اشتغال زای بسیج سازندگی در یک سال 
گذشته به مخاطبان این رسانه ارائه شد. 
در این نشست سرهنگ علی پیرجاهد 
مسؤول س��ازمان بسیج سازندگی سپاه 

حضرت عباس)ع( اس��تان اردبیل، سرهنگ عباس 
نوظهور مسؤول حرکت های جهادی سازمان بسیج 
س��ازندگی، س��رهنگ جواد نوحی مس��ؤول بسیج 
س��ازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل، 
اکبر امیری مسؤول قرارگاه اقتصاد مقاومتی سازمان 
بس��یج س��ازندگی، مهرداد س��توده مدیر فرهنگی 
سازمان بسیج س��ازندگی و سروان مهدی طوماری 
مدیر ارتباطات و اطالع رسانی سپاه حضرت عباس)ع( 
اس��تان اردبیل حضور داش��تند. پیرجاهد، مسؤول 
سازمان بسیج سازندگی س��پاه حضرت عباس)ع( 
استان اردبیل در این میزگرد در تشریح سیاست کلی 
بسیج سازندگی برای اشتغال زایی گفت: اشتغال زایی 
در واقع با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
از سوی بسیج سازندگی دنبال می شود. با توجه به 
وضعیت حاکم بر جامعه و تحریم ها، بسیج سازندگی 
به دنبال تقویت ظرفیت ها و استفاده از توان گروه های 
مردمی و در ادامه اشتغال زایی است. مسؤول سازمان 
بسیج س��ازندگی س��پاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبی��ل در ادامه تصریح کرد: به عنوان مثال تاکید 
ما رونق مش��اغل خانگی اس��ت، چرا که مش��اغل 
خانگی خود به نوعی تقویت پدافند غیرعامل است. 
در صورتی که ی��ک واحد تولیدی بزرگ به دالیلی 
از فعالی��ت بازماند، زی��ان آن متوجه تمام کارکنان 
اس��ت و این در حالی اس��ت که در مشاغل خانگی 

به مراتب زیان تحمیل ش��ده کمتر خواهد بود. وی 
اضاف��ه کرد: م��ا در موضوع اش��تغال زایی از انتهای 
چرخ��ه تولید تا ف��روش گام برمی داری��م. 4 رکن 
آموزش و توانمندسازی، فضای کسب وکار، سرمایه 
و فروش م��ورد توجه قرار می گی��رد. همچنین در 
بخش آم��وزش و توانمندس��ازی، آموزش های الزم 
در پایگاه های بسیج، مساجد و محالت به افراد ارائه 
می شود و در رونق فضای کسب وکار سیاست تقویت 
تولید و فروش محله محور دنبال می ش��ود. مسؤول 
سازمان بسیج سازندگی س��پاه حضرت عباس)ع( 
استان اردبیل در ادامه افزود: در بخش سرمایه افراد 
تشویق می ش��وند که به جای استفاده از وام های با 
نرخ باال با سرمایه های کوچک خود کسب وکاری را 

آغاز کرده و مرحله به مرحله نسبت به ارتقای سرمایه 
و وسعت بخش��یدن به کسب وکار خود اقدام کنند. 
همچنین در بخش فروش نیز با اقدامات مختلف از 
جمله تفاهمنامه با شرکت یاس، اپلیکیشن سنبل 
و حتی اس��تفاده از شبس��تان های مساجد و اماکن 
بالاس��تفاده به دنبال ایجاد فرص��ت جهت فروش 
محصوالت تولیدی هس��تیم. وی تصری��ح کرد: در 
هیچ کجای دنیا وام تعیین کننده شغل موفق نیست. 
زمانی که به فرد متقاضی وام با تسهیالت 18 درصد 
ارائه می ش��ود، در واقع حتی سرمایه در اختیار وی 
نیز با کمترین غفلتی از دست رفته و منجر به بدهی 
به جای اش��تغال زایی خواهد شد. ما تالش کردیم 
با تس��هیالت کم بهره فرصت های شغلی را حمایت 

کنی��م. در ادام��ه این نشس��ت، امیری، 
مسؤول قرارگاه اقتصاد مقاومتی سازمان 
بسیج س��ازندگی اس��تان اظهار داشت: 
برخی افراد با 10 میلیون تومان و حتی 
مبالغ کمتر شغلی برای خود و چند تن 
دیگر فراهم کرده اند. ما در این مسیر 70 
عرصه تعریف کردیم و برای اشتغال زایی 
از ف��روش به تولید برنامه داریم تا جایی 
که تس��هیالت اعطایی بسیج سازندگی 
ش��امل مه��ر اقتص��اد ب��ا 10 درص��د، 
 کمیته ام��داد 14 درصد، س��امانه کارا 
6 درصد، نواحی مرزی 4 درصد و مشاغل 
خانگی 6 درصد است. با توجه به اینکه 
اس��تان اردبیل قطب کش��اورزی است، 
تامی��ن امنیت غذایی و ایجاد اش��تغال 
پای��دار در این حوزه با مردمی کردن آن 
اهمیت وی��ژه دارد. وی افزود: در س��ال 
جاری یکهزار و 100 نفر جهت دریافت تس��هیالت 
به بانک های عامل معرفی شدند که به دلیل اجرای 
طرح ها تا پایان س��ال رقم دقیق اشتغال ایجاد شده 
قابل احصا نخواهد بود اما پیش بینی ما ایجاد 2 هزار 
و 200 فرصت شغلی به واسطه طرح های متقاضی 
تسهیالت است. مس��ؤول قرارگاه اقتصاد مقاومتی 
سازمان بسیج سازندگی استان اضافه کرد: از سویی 
850 نفر از دوره های آموزش��ی اش��تغال زا بهره مند 
ش��دند. برای یکهزار و 200 نفر مجوز صادر شده و 
به 55 نفر سیب سالمت اعطا شده است. در فاصله 
سال های 92 تا 96، سه هزار و 300 کارگاه تولیدی 
در اس��تان شکل گرفته است که به دلیل چارچوب 
تعریف شده حمایت از طرح ها، اشتغال زایی مطلوب 
را به دنبال داش��ته اس��ت.  نوحی، مس��ؤول بسیج 
سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل نیز 
گفت: از سال 93 تسهیالت اشتغال پرداخت می شود 
و در پایش��ی که داشتیم به ضرورت تسهیل فروش 
تاکید ش��د. به همین دلیل فضای کسب وکار را به 
صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهیم 
و به این منظور اماکن بالاستفاده در اختیار متقاضی 
قرار می گیرد. ع��الوه بر این س��رمایه های خرد در 
مناطق محروم تجمیع شده و با کمک آن تسهیالتی 
از بانک دریافت و کارگاه های تولیدی دایر می شود که 

نمونه های موفقی در استان داریم.

تقدیر از مدیرعامل آبفای مازندران 
در راس��تای انتخاب کارگ��روه نیروی پدافند 
غیرعامل مازن��دران در ارزیابی عملکرد اداره کل 
پدافند غیرعامل اس��تان به عنوان کارگروه برتر، 
مهندس افضلی رئیس کارگروه از مهندس ذاکری 
مدیرعامل آب و فاضالب شهری مازندران تقدیر 
کرد. به گزارش شرکت آبفای شهری مازندران، در 
بخشی از متن این تقدیرنامه آمده است: بی شک 
این موفقیت مرهون تالش بی شائبه حضرتعالی 
و زحمات مجموعه همکاران محترم آن شرکت 
اس��ت. از خداوند متعال برای حضرتعالی و همه 
خدمتگ��زاران صدیق نظام جمهوری اس��المی، 
س��المتی همراه با توفیق روزافزون و موفقیت را 
مسالت می نمایم. گفتنی است در مراسم تجلیل 
از فع��االن عرصه پدافن��د غیرعامل که با حضور 
مسؤوالن اس��تانی برگزار ش��د، کارگروه نیروی 
پدافند غیرعامل مازندران، متشکل از شرکت های 
صنعت آب و برق اس��تان، به ریاس��ت افضلی به 
عنوان کارگروه برتر در سال 97 معرفی و از سوی 

سرپرست استانداری تقدیر شد.

ضرورت رعایت اصول ایمنی 
در استفاده از وسایل گازسوز

رئیس HSE ش��رکت گاز اس��تان مازندران 
گفت: اطمینان از س��المت کارکرد و استاندارد 
ب��ودن دودکش و دق��ت در نص��ب اتصال های 
ل��وازم گازس��وز، از راه های پیش��گیری از خطر 
گاز منواکسیدکربن اس��ت. علیرضا حسین زاده 
در س��خنرانی پیش از خطبه ه��ای نماز جمعه 
شهرس��تان بهش��هر، برودت دمای هوا در هفته 
ج��اری را عل��ت افزایش میزان مص��رف گاز در 
اس��تان اعالم کرد و از مشترکان خواست عالوه 
بر رعایت نکات ایمنی، گاز طبیعی را به صورت 
منطق��ی و بهینه مصرف کنن��د. وی به اهمیت 
کنترل دقیق وسایل گازسوز به منظور اطمینان از 
سالمت کارکرد آنها تاکید کرد و یادآور شد: قبل 
از نصب هر وس��یله گازسوز بازرسی دقیق از باز 
بودن مسیر دودکش ها صورت گرفته و از کالهک 
H در مبادی خروجی دودکش ها استفاده شود. 
حسین زاده با بیان اینکه نخستین نکته مهمی که 
باید به آن توجه داشت مطمئن بودن از درست 
کارکردن وسایل گازسوز اس��ت، اظهار کرد: در 
منازلی که از بخاری به عنوان وسیله گرمایشی 
استفاده می کنند، مطمئن بودن از باز بودن مسیر 

دودکش بسیار مهم و ضروری است. 

آذربایجان شرقیمازندران

همایش» بانوی آب« 
در بستان آباد برگزار شد

با حض��ور نماینده م��ردم بس��تان آباد در 
مجلس ش��ورای اس��المی، فرماندار، جمعی از 
مسؤوالن شهرستانی و اس��تانی و بانوان فعال 
در عرصه ه��ای مختلف فرهنگ��ی و اجتماعی 
شهرس��تان بس��تان آباد همایش بانوی آب در 
سالن ارشاد اسالمی این شهرستان برگزار شد. 
در ابتدای ای��ن همایش مدیر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان ش��رقی ضم��ن تقدی��ر و تش��کر از 
عوامل اجرایی و فرماندار شهرستان بستان آباد 
گف��ت: قرار گرفتن ایران در منطقه خش��ک و 
نیمه خشک جهان و پایین بودن میزان بارندگی 
و محدودیت های جدی منابع آب کشور و تغییر 
اقلیم از یک طرف و باال بودن میزان مصرف آب 
شرب خانگی از طرف دیگر باعث شده موضوع 
آب یک مقوله مهم برای کشور باشد.  باقرزاده 
اضافه کرد: در سال های اخیر یک رویکرد جدید 
تعریف ش��ده که آن بحث مش��ارکت زنان در 
مدیریت مصرف آب است. خوشبختانه در یک 
سال اخیر 2 طرح خالقانه با همکاری سازمان 
مردم نهاد خانه محیط زیست ارائه شده و هر 2 
طرح به جریان ملی تبدیل ش��ده که از جمله 
آن طرح خانه تکان��ی و مدیریت مصرف آب و 
طرح ملی آموزشی بانوی آب است که در حال 
حاضر این 2 طرح با هماهنگی این شرکت در 
کل کش��ور در حال اجراست. باقرزاده در پایان 
نقش بانوان در مدیریت مصرف انرژی بویژه آب 
را بس��یار مهم و غیر قابل انکار دانست و گفت: 
مدیریت مص��رف خانوارها بر دوش بانوان بوده 
و بدون مش��ارکت و حضور زنان هیچ برنامه ای 
پیش نخواهد رفت. امیدواریم بانوان گرامی در 
فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب در جامعه ما 
را ی��اری کنند. در ادامه وحدتی، نماینده مردم 
بستان آباد در مجلس شورای اسالمی به نقش 
مهم آموزش وپرورش در فرهنگ سازی مصرف 
صحیح آب اش��اره ک��رد و همچنی��ن با بیان 
مشکالت آبی در بخش کشاورزی و کمبود آن 
در منطقه خواستار تکمیل عملیات اجرایی سد 
کلوان ش��د. فرماندار شهرستان بستان آباد نیز 
در همایش بانوی آب ضمن تقدیر و تش��کر از 
مدعوین گفت: هدف از برگزاری همایش بانوی 
آب، تاثیرگذاری بیشتر زنان و جلب مشارکت 

بانوان در مدیریت مصرف آب است.

جهادگران به دنبال تقویت ظرفیت ها و استفاده از توان گروه های مردمی برای اشتغال زایی هستند

ورود  بسیج سازندگی به عرصه کارآفرینی 

ادامه از صفحه اول
روزنامه اعتماد که از حامیان 
دولت روحانی اس��ت در ادامه می نویسد: »این در حالي 
اس��ت که به نظر مي رس��د با صحبت هاي وزیر فش��ار 
به س��ازمان لیگ براي برکناري تاج زیاد ش��ده اس��ت. 
همچنین از س��وي وزارت ورزش فشارها براي برکناري 
عابدیني، بهروان و بهمني مدیر روابط عمومي سازمان 
لیگ نیز زیاد شده به طوري که فدراسیون زیر بار نرفته 
و همین موجب اختالفات زیادی شده است. شنیده ها 
حاکي از آن است که اسدي، دبیرکل فدراسیون فوتبال 
قصد دارد سازمان لیگ را دوباره زیرمجموعه فدراسیون 
فوتبال و در قالب کمیته مسابقات کند. البته این کار به 
این سادگي ها هم نیست، چرا که سازمان لیگ به ثبت 
شرکت ها رسیده است. باید دید در نهایت چه اتفاق هایي 

خواهد افتاد؟« 
تالش ن�اکام دولت برای مهندس�ی انتخابات  ■

فدراسیون فوتبال
اینها تنها گوش��ه ای از دخالت  ه��ای دولت یازدهم 
در فوتبال برای تغییرات مدنظر ب��ود. در نهایت دوران 
کفاش��یان تمام ش��د و وزارت ورزش و جوانان با فشار 
فراوان از نامزدی مجدد وی برای ریاس��ت فدراس��یون 
فوتب��ال جلوگیری ک��رد. در حالی که 22 اس��فند 94 
آخرین روز ثبت نام نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال 
بود، وزارت ورزش یک روز قبل کفاش��یان را فراخواند و 
در پایان جلسه ای که با حضور نمایندگان چند نهاد دیگر 
برگزار شد          ، کفاشیان اعالم کرد نامزد ریاست فدراسیون 
نمی شود. وی در گفت وگو با خبرنگاران از برخی فشارها 

پرده برداشت:
  بعد از جلساتی که روز شنبه برگزار شد گفتند 
فشارها کار خودش را کرد و کفاشیان کناره   گیری 
کرد. این فشارها از طرف چه کسانی بود؟ آیا واقعا 

تحت فشار بودید؟
صددرصد! هم وزارت ورزش بود و هم نهادهای دیگر. 
این فش��ار فقط مربوط به روز ش��نبه نبود و شنبه  های 
زیادی این فشار وارد می شد که من نباشم. مدت هاست 
این فشار روی من بوده است. نزدیک انتخابات اما شدت 

بیشتری پیدا کرد.
  در همین روزهای اخیر ش�ما را به چند جلسه 

کشاندند؟
شاید 5 تا 7 جلسه رفتم.

  چند تا با وزارت ورزش بود؟
یکی � دو جلس��ه با وزارت ورزش بود و بقیه    اش هم 

با جاهای دیگر.
  بر اس�اس مصاحبه ای که آق�ای گودرزی انجام 
داده  اند، به نظر می رس�د مش�کل اصل�ی وزارت 

ورزش شخص شما هستید نه فوتبال؟
خودم هم چون احس��اس می کردم ممکن اس��ت 
مشکل اصلی خودم باشد به همین خاطر تصمیم گرفتم 
در انتخابات ش��رکت نکنم تا بتوان��م آخرین ماموریت 
خودم را هم انجام بدهم. حداقلش این اس��ت که بتوانم 
اساسنامه را ببرم و مراحل تایید نهایی    اش را انجام دهم.

  آق�ای گ�ودرزی عنوان کرده بودند ش�ما مثل 

»حسنی مبارک« هستید و می خواهید فوتبال را 
برای خودتان نگه دارید؟

در هر صورت قصد من ماندن نبود. حسنی مبارک 
شرایطی داش��ت که مردم هم نمی خواستند بماند اما 
شرایط من فرق می کرد و اعضای مجمع می خواستند 

من بمانم. فرق من با حسنی مبارک این است.
  مجمع می خواست اما وزیر ورزش نمی خواست؟

به هر حال همه که نباید یک نظر داش��ته باش��ند. 
شاید برخی اعضای مجمع هم من را نخواهند اما مهم 

همان اکثریت است. 
در نهایت کفاشیان از مدیریت فوتبال کنار رفت اما 
تالش دولت برای در اختیار گرفتن فدراس��یون فوتبال 
همچن��ان ادامه داش��ت          . پس از آنکه اس��دی، دبیرکل 
فدراس��یون و یار نزدیک گودرزی در انتخابات ثبت نام 
نکرد          ، عزیزی خادم هم که در رس��انه ها به عنوان گزینه 
دولت معرفی می ش��د نتوانس��ت تایید صالحیت برای 
حضور در انتخابات را کس��ب کن��د و درنهایت دولت با 
توجه به ترکی��ب مجمع و هماهنگی اعضای مجمع با 
تاج و کفاش��یان          ، بار دیگر در گماردن گزینه مورد نظر 
خود در فدراس��یون فوتب��ال ناکام مان��د و مهدی تاج 
توانست سکاندار فدراسیون فوتبال شود          . البته دولتی ها 
پس از این شکس��ت مدعی ش��دند هی��چ دخالتی در 
انتخابات فدراسیون فوتبال نداشته   اند. تاج هم با مدیریت 
همیشگی تالش داشت خود را تابع وزارت ورزش نشان 

دهد تا از تبعات اختالف با دولت در امان باشد.
پایان زودهنگام ماه عسل ■

با حضور تاج و تعامالت وی با جهانگیری معاون اول 
رئیس جمه��ور          ، روابط بین وزارت ورزش و فوتبال کمی 
بهتر از قبل شد اما طولی نکشید که مجددا اختالفات 
2 طرف بر سر انتخاب دبیرکل و نایب رئیس فدراسیون 
آغاز ش��د. روزنامه جوان در تاریخ 5 خرداد 95 نوشت: 
»ماه عسل مهدي تاج در فدراسیون فوتبال خیلي زودتر 
از آنچه رئیس جدید فوتبال فکرش را مي کرد، رو به پایان 
است          . 24 ساعت پس از احضار رئیس جدید فدراسیون 
فوتبال به دادسرا، دیروز هم خبرها از آغاز اختالف وزارت 
ورزش با تاج حکایت داش��ت مانن��د روزهایي که علي 
کفاشیان و محمود گودرزي روي دیدن هم را نداشتند 
و آب فدراس��یون با وزارت در یک جوی نمی رفت          . گویا 
دوباره حوادث قبلي در حال تکرار شدن است؛ اختالفات 
کلید خورده و این بار بر سر انتخاب دبیرکل و نایب رئیس 
دوم فدراسیون است، مهره هایي را که مدنظر تاج است 
وزارت نمي پسندد و گودرزي روي نفرات دیگري براي 
این پست ها دس��ت گذاشته اس��ت تا وزارتي ها نشان 
دهند برخالف مصاحبه هاي شان همچنان مي خواهند 
پا در کفش فوتبال کنند، اتفاقي که با زیر س��ؤال بردن 
اس��تقالل فدراسیون، مهدي تاج را در وضعیت سختي 
قرار داده است. اینکه بخواهد حرف خودش را به کرسي 
بنشاند، باید در انتظار سنگ اندازي هاي وزارت باشد و اگر 
هم حرف وزیر را بخواند، باید در انتظار عواقب آن باشد، 
عواقبي که مي تواند با افزایش دخالت هاي وزارت ورزش، 
هزینه هاي زیادي را براي فوتبال به همراه داشته باشد          . 
گفته مي ش��ود پس از رأي نیاوردن محمود اسالمیان 

به عن��وان نایب رئیس دوم، تاج قص��د دارد محمدرضا 
س��اکت را به عنوان نایب رئی��س دوم به مجمع معرفي 
کند، با این وج��ود وزارت ورزش مخالف گزینه مدنظر 
تاج اس��ت. وزارت ورزشي ها براي پست نایب رئیسي در 
حال فش��ار آوردن به تاج هستند تا منصور قنبرزاده را 
به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب کند، مدیرعامل نفت 
تهران از نفرات نزدیک به وزارت اس��ت که بحث حضور 
او در اس��تقالل هم مطرح شده است. اختالف دوم تاج 
ب��ا وزارت ورزش به انتخاب دبیرکل بازمي گردد. در این 
پست وزارت اصرار دارد علیرضا اسدي که در زمان علي 
کفاشیان به عنوان مهره وزارت به فدراسیون رفته بود، 
همچنان به عنوان دبیرکل فدراسیون فعالیت کند. این 
در حالي اس��ت که تاج با توجه به اختالف داش��تن با 

اسدي، نمي خواهد وي در این پست بماند«.
در نهایت محمود گودرزی که در اجرای پروژه دولت 
برای تصاحب کامل فدراسیون فوتبال ناکام مانده بود در 
آخرین روزهای مهر 95 از وزارت ورزش و جوانان برکنار 
ش��د تا مهدی تاج در ادامه با خیالی راحت ساکت را به 
عنوان دبیرکل فدراسیون انتخاب کند. اگرچه دولت با 
تغییر وزیر ورزش و تغییرات ایجاد ش��ده در فدراسیون 
فوتب��ال تالش کرد انتقادات به عملک��رد دولت در این 
حوزه را کاهش دهد اما همچنان در تصاحب فدراسیون 
فوتبال ناموفق بود. پس از تشکیل دولت دوازدهم و رای 
اعتماد مجلس به س��لطانی فر که یک س��ال قبل از آن 
جایگزین گودرزی شده بود          ، تالش  های غیرعلنی زیادی 
برای در اختیار گرفتن کامل فدراسیون فوتبال انجام شد 

اما تقریبا بیشتر آنها ناکام بود          . 
خیز دوب�اره دولت و اصالح      طلبان برای تصرف  ■

فوتبال
قانون منع به کارگیری بازنشستگان بهانه جدیدی 
شده است برای تغییرات اساسی در فدراسیون فوتبال          . 
دول��ت در ظاهر دخالتی برای تغییر در فدراس��یون ها 
نداش��ته و با توسل به قانون بازنشستگی اقدام به تغییر 
در فدراس��یون ها کرده اما وجود برخی مشکالت جدی 
درباره فدراس��یون فوتبال موجب ش��ده اس��ت امکان 
برکناری رئیس فدراسیون فوتبال وجود نداشته باشد. در 
اساسنامه فدراسیون فوتبال، این نهاد          ، غیردولتی تعریف 
ش��ده و با توجه به حساس��یت  های فیف��ا امکان تغییر 
رئیس فدراسیون وجود ندارد. اینفانتینو، رئیس فیفا هم 
در ته��ران بر این نکته تاکید کرد و اخطار داد برکناری 
رئیس فدراسیون مساوی است با تعلیق فوتبال ایران          . این 
امر موجب ش��ده است دولت استراتژی خود را در قبال 

فدراسیون فوتبال تغییر دهد.
کمیته 3 نفره برای فوتبال ■

در این باره کمیته ای 3 نفره مس��ؤول برنامه  ریزی و 
اجرای برنامه ها برای در اختیار گرفتن فدراسیون فوتبال 
شده است          ؛ مسعود سلطانی فر          ، صالحی امیری و محسن 
صفایی فراهان��ی. این نام آخر ماجراه��ای پیدا و پنهان 
فراوانی دارد که در دو دهه گذشته رد پای وی در فوتبال 
کشور قابل مشاهده است          . نحوه ورود صفایی فراهانی به 

فوتبال و تالش  های وی برای استفاده سیاسی از این فضا 
نکته ای اس��ت که بارها به آن اشاره شده است اما برای 
مشخص شدن دقیق      تر علت ورود دوباره وی در تعیین 
سرنوشت فدراسیون فوتبال، مرور این مطالب الزم است          . 
بهتر اس��ت روایت ورود سیاسی فراهانی به فوتبال را از 
زبان یک روزنامه هوادار دولت و اصالح      طلبان بش��نویم          . 
روزنام��ه اصالح طلب اعتماد، 6 دی 85 در گزارش��ی با 
عنوان »سایه صفایی فراهانی روی دیوار فوتبال« نوشت: 
»انتخابات ریاست جمهوري سال 76 زماني بود که 
صفایي فراهاني بیش از پیش مطرح شود. او رئیس حوزه 
انتخاب��ي محمد خاتمي در تهران ب��ود، حوزه ای که به 
اعتقاد بسیاري با عملکرد مثبت صفایي فراهاني بسیاري 
از آرا را به نفع خاتمي تغییر داد. اما داریوش مصطفوي که 
آن زمان ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت نیز 
پیش از انتخابات در یکي از برنامه هاي تبلیغاتي خاتمي 
به نفع او س��خنراني کرد. پیش از پایان برنامه، خاتمي 
از مصطفوي خواس��ت کنار او عکس یادگاري بیندازد. 
هیچگاه کس��ي گم��ان نمي کرد خاتم��ي براي عکس 
یادگاري ب��ه مصطفوي بگوید: »داری��وش خان! ما که 
رئیس جمهور نمي شویم، الاقل بیا با ما یک عکس بینداز 
که فردا به بچه های مان بگوییم با ایشان سالم و علیک 
داریم«. پس از راهیابي تیم ملي به مسابقات جام جهاني 
1998 فرانسه، اعضاي تیم ملي به دیدار محمد خاتمي، 
رئیس جمهور رفتند و در آن جلسه بود که علي دایي به 
نحوه عملکرد مصطفوي درباره انتخاب پاشازاده به عنوان 
بازیکن منتخب ایران در تیم منتخب جهان اعتراض کرد 
و  محمد خاتمي پس از مشورت با مشاور خود پایه هاي 
ریاست داریوش مصطفوي را سست کرد و در نهایت او 
از کار برکنار شد.  خاتمي از سیدمصطفي هاشمي طبا 
خواسته بود درباره انتخاب روساي فدراسیون هاي کشتي 
و فوتبال با او مشورت کند. به همین جهت هاشمي طبا 
4 نفر را براي ریاس��ت فدراسیون به رئیس جمهور وقت 
پیشنهاد کرد اما با اصرار سعید فائقي- معاون فني و نفر 
دوم سازمان تربیت بدني- نام صفایي فراهاني به عنوان 
نفر پنجم به فهرست اضافه شد و رئیس جمهور نفر پنجم 

را انتخاب کرد«.
همانگونه که می بینید به اعتراف خود اصالح      طلبان، 
صفایی فراهان��ی در انتخاب��ی سیاس��ی ب��ه دس��تور 
رئیس جمهور به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب 
ش��د          . و البته مصطفوی که تیم ای��ران را به جام جهانی 
رس��انده بود مجبور ش��د به بهانه بیماری قلب��ی)!( از 
فوتبال کنار رود و جای خود را به صفایی فراهانی دهد. 
صفایی فراهانی در دوره فعالیت خود توانست با دالرهایی 
که با مجوز خاتمی خرج کرد          ، زمینه رای آوردن بن همام 
را در کنفدراسیون فوتبال آسیا فراهم کند و بدین ترتیب 

در  ای اف سی جایگاه ویژه ای به دست آورد. 
فوتبال برای سیاست ■

اما نکته بس��یار مهم این است که صفایی فراهانی 
به اعتراف دوس��تان اصالح طلبش خیلی زود سیاست 
را هم وارد فوتبال کرد          . روزنامه اعتماد در ادامه گزارش 

خود حتی اعت��راف می کن��د صفایی فراهانی و دولت 
ب��رای تاثیرگذاری فوتب��ال بر رای م��ردم هم برنامه 
داش��تند: رئیس جدید فدراسیون فوتبال اینک مجال 
قدرت نمای��ي یافته ب��ود تا عالوه بر جهش مناس��ب 
اقتصادي، سیاس��ت را نیز وارد فوتبال کند. در طول 4 
س��ال و چند ماهي که او بر صندلي ریاس��ت نشست، 
هیچ��گاه نقش فوتب��ال در آراي انتخاباتي را فراموش 
نک��رد: »ماجراي صعود ای��ران به جام جهاني تلنگري 
به مردان سیاسي گروه هاي موسوم به دوم خرداد بود. 
فوتبالي که توانس��ته بود قشر عظیم و غیرقابل باوري 
را به میدان بکش��د قطعاً مي توانست در آرای مردم در 

انتخابات مختلف نیز تاثیر بگذارد«.    
این جمالت فردي اس��ت که در طول مدت ریاست 
صفایي فراهاني، به طور غیرمستقیم ولي همیشه با او در 
ارتباط بود. این فرد که پیش      تر جایگاه مهمي در سازمان 
وقت تربیت بدني داشت نمونه اي از نگاه سیاسي محسن 
صفایي فراهاني را چنین تشریح کرد: »پیش از انتخابات 
مجلس ششم، تیم ملي فوتبال براي یک دیدار دوستانه 
به آمریکا دعوت شد. تیم ملي با وجود تمام مسائل راهي 
آمریکا شد. فراهاني پیش از مسابقه گفت اگر تیم ملي این 
بازي را ببرد، دوم خردادي ها در مجلس پیروز می شوند«. 
صفایی فراهان��ی به نمایندگ��ی از اصالح      طلبان و دولت 
همواره به دنبال اس��تفاده ابزاری از فوتبال بوده است و 
حتی زمانی که فوتبال ایران برای 48 ساعت تعلیق شد، 
بس��یاری از کارشناس��ان صفایی فراهانی را در پس این 
ماجرا می دیدند. وی با رابطه خوبی که با بن همام داشت 
توانست وی را به تعلیق فوتبال و درنهایت شرط تشکیل 
کمیته انتقالی برای برداشتن تعلیق متقاعد کند. در واقع 
صفایی فراهانی با استفاده از اشتباهات مدیریتی سازمان 
وقت تربیت بدنی توانس��ت مدیریت فوتبال را در زمان 
دولت احمدی نژاد و با کمک فیفا و  ای اف سی به دست 
گیرد. وی البته به دروغ مدعی شده بود برای اینکه افراد 
خارجی در کمیته انتقالی حضور نیابند          ، عضویت در آن 
را پذیرفت اما بررسی ها نشان می دهد تمام این سناریو 
توسط وی و برای حضور در فوتبال طراحی شده بود.  

روزنامه اعتماد هم درباره حضور صفایی فراهانی در 
کمیته انتقالی نوشت: »برکناري دادگان بهانه اي بود براي 
فدراسیون بین المللي فوتبال تا فوتبال ایران را به دلیل 
آنچه دخالت دولت در امور فوتبال یک کش��ور قلمداد 
مي کرد از همه فعالیت هاي بین المللي به حالت تعلیق 
درآورد. تعلیق بیش از آنکه به سود دادگان و همکارانش 
باشد به سود 2 گروه دیگر بود؛ گروه اول توانسته بود پس 
از برکناري دادگان پست هاي اجرایي و مهم فدراسیون 
را با مصطفوي و افتخاري در اختیار بگیرد و ظاهراً پیروز 
این جنگ باشد اما گروه دوم که صفایي فراهاني در راس 
آن قرار داشت با پیش بیني صحیح توانست کل اختیار 
فوتبال را با حمایت فیفا و اف ای س��ی به دس��ت گیرد. 
در جریان مذاکرات مس��ؤوالن فیفا و ورزش ایران، تنها 
راه برون رف��ت از این وضعیت، تش��کیل کمیته تعدیل 
با 3 نماینده ایراني فیفا و 3 نماینده از س��وي س��ازمان 
تربیت بدني ذکر شد: کمیته ای که در رأس آن محسن 

صفایی فراهانی قرار گرفت«.

در نهای��ت پ��س از درگیری  های ف��راوان و تدوین 
اساس��نامه          ، صفایی فراهان��ی موفق به تاثیرگ��ذاری در 

انتخابات فدراسیون نشد و از گردونه فوتبال کنار رفت.
قانون بازنشستگی بهانه جدید برای تغییرات  ■

در فوتبال
صفایی فراهانی که پس از وقایع سال 88 و در جریان 
ناآرامی  های پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر 
و به اتهام »اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه 
نظام، توهین به مس��ؤوالن حکومتی و تشویش اذهان 
عمومی« به 5 س��ال حبس تعزیری محکوم شده بود، 
بار دیگر در دولت دوازدهم وارد عرصه شده و البته این 
بار به طور مخفیانه در حال تالش برای تغییرات اساسی 
در فدراسیون فوتبال است          . بر این اساس کمیته 3 نفره 
س��لطانی فر          ، صالحی امی��ری و صفایی فراهانی تصمیم 
گرفته  اند با توجه به حساس��یت فیفا          ، در گام نخس��ت 
با توس��ل به قانون بازنشستگی تمام اعضای بازنشسته 
فدراس��یون فوتبال جز تاج را تغیی��ر دهند          . بر همین 
اس��اس ابتدا در جلس��ه ای با حضور تاج          ، سلطانی فر و 
صالحی امیری در محل کمیته ملی المپیک مقرر شد با 
کمک از ماده 60 قانون جامع ایثارگران          ، مهدی تاج در 
فدراسیون ماندگار شود          . در همین زمینه صالحی امیری 
پ��س از جلس��ه در گفت وگو با خبرن��گاران اعالم کرد: 
»درب��اره فوتبال هم نقش��ه راهی تعیین کردیم. تاج به 
دلیل داشتن سابقه ایثارگری می تواند به عنوان رئیس 
فدراس��یون بماند اما بالفاصله باید اعضای بازنشس��ته 
هیات رئیسه استعفا بدهند. ما یک استراتژی با همکاری 
وزیر تعیین کردیم که آن اجرای قانون با کمترین هزینه 
برای فوتبال است. ما نقشه راهی داریم که در آن رئیس 
می ماند و در نخستین مجمع اعضای بازنشسته استعفا 

می کند«.
اما نکته مهم تر این است که صفایی فراهانی اسامی 
کس��انی را که باید جایگزین افراد بازنشس��ته ش��وند 
مشخص کرده و در اختیار 2 عضو دیگر کمیته 3 نفره 
قرار داده اس��ت          . برنامه بعدی برای تصاحب فدراسیون 
فوتبال          ، وادار کردن مهدی تاج به استعفا و جایگزینی 
فرد مورد نظر به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال است          . 
دولت بنفش اگرچه در 5 س��ال گذش��ته تالش  های 
ناکامی برای به دس��ت گرفتن اختی��ار کامل فوتبال 
داش��ته است اما این بار بس��یار امیدوار است بتواند در 
2 مرحله موفق به فتح فوتبال ش��ود و همان گونه که 
رسانه  های اصالح      طلبان اعتراف کرده  اند از تاثیر فوتبال 
برای انتخابات و جلب آرای مردم استفاده کند. فراموش 
نکنیم که روزنامه اعتماد نوشت: »ماجراي صعود ایران 
ب��ه جام جهاني تلنگري به مردان سیاس��ي گروه هاي 
موس��وم به دوم خرداد بود. فوتبالي که توانس��ته بود 
قش��ر عظیم و غیرقابل باوري را به میدان بکشد قطعاً 
مي توانست در آراي مردم در انتخابات مختلف نیز تاثیر 

بگذارد«.
باید منتظ��ر ماند و دید آیا اصالح      طلبان و دولتی ها 
موفق به تسخیر فدراسیون فوتبال خواهند شد یا اینکه 
همانند 5 سال گذشته همچنان در انتصاب رئیس این 

فدراسیون ناکام خواهند ماند؟

مستطیل بنفشگزارش

نما

امدادرسانی در مناطق زلزله زده و تأمین جهیزیه زوجین ناتوان توسط بسیج سازندگی
مدیر فرهنگی سازمان بسیج سازندگی استان اردبیل گفت: بسیج سازندگی سازمانی است که به فرمان 
مقام معظم رهبری ش�کل گرفته و به دنبال انتقال روحیه تعاون و همکاری اس�ت. در کنار اشتغال زایی، 
این مجموعه در راستای تامین نیازهای ضروری مردم نیز نقش آفرینی می کند؛ از امدادرسانی در مناطق 
زلزله زده گرفته تا تامین جهیزیه زوجینی که قادر به تهیه لوازم زندگی خود نیستند. از ابتدای امسال 150 
سرویس جهیزیه برای زوجین تهیه شده و تا پایان سال نیز نیازهای ضروری هزار خانواده تامین خواهد 
شد. برخی مواقع ناتوانی در تامین جهیزیه، آسیب هایی را متوجه زوجین کرده که با مداخله بهنگام مانع 
از بروز آن ش�دیم. از س�ویی در تامین جهیزیه خرید کاالی ایرانی مورد تاکید بوده تا از تولیدات داخلی 

نیز حمایت شود.



13 فرهنگ و هنر

کتاب

فیلسوف و اسالم شناس فرانسوی 
در »شوکران« هجدهم

برنامه  هجدهمین قس��مت 
تلویزیون��ی »ش��وکران« ب��ا 
حضور پروفس��ور کریستین 
فیلس��وف  بون��و،  )یحی��ی( 
فرانس��وی  اسالم ش��ناس  و 
امشب از ش��بکه 4 س��یما پخش می شود. به 
گ��زارش »وطن ام��روز«، بونو س��ال ١٣٣٦ در 
ش��هر فرایبورگ آلمان در خانواده ای مسیحی 
و فرانس��وی االصل به دنیا آمد. بونو سال ١٩٨٧ 
درجه پروفسور اگرژه را گرفت و در سال ١٩٩۵ 
از رساله دکترای خود تحت عنوان الهیات در آثار 
فلسفی و عرفانی امام خمینی در دانشگاه سوربن 
فرانسه دفاع کرد که در سال ١٩٩٩ نیز به عنوان 
پژوهش برتر س��ال برگزیده ش��د. او دوره فوق 
دکترای خود را نیز در دانشگاه سوربن در زمینه 
»حکمت متعالیه مالصدرا، پاسخی به انتظارات 
صدرالدین قونوی« به پایان رساند. بونو به مدت 
٧ سال از س��ال ١٩٩١ از ش��اگردان برجسته 
استاد سید جالل الدین آشتیانی در مشهد بوده 
است. از جمله آثار این الهی دان و اسالم شناس 
فرانس��وی می توان به »تفس��یر و ترجمه قرآن 
مجید به فرانس��وی« اش��اره کرد. »شوکران« 
محصول مشترک حوزه هنری و شبکه 4 سیما 
به تهیه کنندگی علی قربانی است که دوشنبه ها 

حوالی ساعت ٢١ روی آنتن می رود.

بزرگداشت ویژه شبکه 4 
برای ابوالفضل زرویی نصرآباد

به مناسبت درگذشت ابوالفضل 
و  پژوهش��گر  زرویی نصرآباد، 
طنزپرداز ایرانی، »شب شعر« 
از مجموعه »ش��ب های هنر« 
به  بزرگداش��ت این طنزپرداز 
سرش��ناس کش��ورمان می پردازد. ب��ه گزارش 
»وطن امروز«، ابوالفضل زرویی نصرآباد، ش��اعر و 
طنزپرداز سرش��ناس کشورمان، شنبه دهم آذر، 
بر اثر عارضه قلبی درگذش��ت. به همین منظور 
برنامه »ش��ب ش��عر« با اجرای دکت��ر محمود 
اکرامی ف��ر دوش��نبه )١٢ آذر( با حضور س��عید 
بیابانکی و ناصر فیض به زندگی هنری و آثار این 
هنرمند سرشناس می پردازد. پخش پلی بک هایی 
مرح��وم  ش��عرخوانی های  و  زندگی نام��ه  از 
زرویی نصرآباد و همچنین مراس��م تش��ییع این 
هنرمند از دیگر بخش های »شب شعر« این هفته 
اس��ت. مجله ادبی »شب شعر« به تهیه کنندگی 
کورش انصاری، هر دوشنبه شب در حوزه ادبیات، 

ساعت ٢٣ روی آنتن شبکه 4 می رود.

مهلت ثبت نام در جشنواره عمار 
تمدید شد

در  آث��ار  ارس��ال  مهل��ت 
بخش ه��ای »فیلم« و »فیلم 
ما« این جش��نواره به ترتیب 
ت��ا ١۵ و ٢0 آذرم��اه تمدید 
شد. به گزارش »وطن امروز«،  
مهلت ارسال آثار به این دوره از جشنواره مردمی 
فیلم عمار تنها در ٢ بخش »فیلم« و »فیلم ما« 
تمدید ش��ده اما زمان تعیین شده برای ارسال 
آثار در بخ��ش »نقد، مق��االت و پژوهش های 
سینمایی« تمام شده است. همچنین امسال ٢ 
بخش فراخوان معرفی سوژه و فراخوان مردمی 
نیز به نهمین جش��نواره عمار اضافه شده است 
و افراد، گروه ها و تشکل های فرهنگی- مردمی 
می توانند در این بخش ها مشارکت داشته باشند. 
نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، دی ماه ٩٧ 

در سینما فلسطین تهران برگزار می شود.

رابرت دنیرو بار دیگر از سیاست های 
جدید آمریکا انتقاد کرد

راب��رت دنیرو هنگام دریافت 
جای��زه افتخاری جش��نواره 
جهان��ی فیلم مراک��ش بار 
دیگر به سیاست های آمریکا 
تاخت. به گزارش مهر به نقل 
از ورایتی، رابرت دنیرو روز ش��نبه اول دسامبر 
)١0 آذر( جایزه افتخاری خود را از جش��نواره 
جهانی فیلم مراکش دریافت کرد. بازیگر برنده 
جایزه اس��کار س��خنان خود هن��گام دریافت 
جایزه افتخاری را ب��ا انتقاد تند از دولت فعلی 
ایاالت متحده آمریکا به پایان رس��اند. او گفت: 
متاسفانه در کشور من، در حال گذراندن یک 
دوره عجیب و غریب از ناسیونالیس��م هستیم، 
ن��ه آن نوع ناسیونالیس��می ک��ه در آن تنوع 
جمعیتی مان را ارج بگذاریم، بلکه برعکس یک 
ش��کل اهریمنی از ناسیونالیسم که مشخصه 
آن زیاده خواهی، بیگانه هراسی و خودپسندی 
است که تحت ش��عار »اول آمریکا« قرار دارد. 
)اول آمری��کا: ش��عاری در گفتمان سیاس��ی 
ایاالت متحده آمریکاس��ت که س��عی در ایجاد 
سیاست های انزواگرایی دارد( دنیرو در این نطق 

نامی از رئیس جمهوری آمریکا نیاورد.

با ترویج کتاب سرباز کوچک امام
پویش سراسری کتاب قهرمان 

آغاز شد
مسابقه کتابخوانی و پویش 
سراس��ری کتاب قهرمان با 
ترویج کتاب س��رباز کوچک 
ام��ام از دی��روز آغ��از ش��د. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، 
سیدس��جاد موس��وی، دبیر پویش سراسری 
کتاب قهرمان با بیان اینکه این پویش جدید 
را با هدف معرفی الگو های ملموس و شایسته 
به نسل جوان برگزار می کنیم، گفت: معرفی 
کتاب های خوب و معرف��ی خوب کتاب های 
خ��وب در این پویش م��ورد توجه قرار گرفته 
تا چنین کتاب هایی در ص��در پرفروش ترین 
کتاب های کش��ور و یک دهه ق��رار گیرد. در 
این پویش موضوع صبر، اس��تقامت، پایداری 
و مقاوم��ت مدنظر قرار گرفته اس��ت تا برای 
داش��تن س��بک زندگی اس��المی الگویی از 
پایداری را معرفی کنیم و اگر قرار باش��د افراد 
مشهور )سلبریتی( را معرفی کنیم، سلبریتی 
مناس��ب امثال مهدی طحانیان، آزاده کشور 
است. ایجاد دسترسی آسان به کتاب و تقویت 
بنیه اقتصادی در توزیع کتاب با حمایت مراکز 
توزیع کت��اب در این پویش وجود دارد. وی با 
بیان اینکه این پویش تا پایان اسفند به ترویج 
بیش��تر کتاب س��رباز کوچک امام می پردازد، 
افزود: به افراد برگزیده این پویش جوایزی اهدا 
می شود که به صورت نقدی ارزش آنها از ٦00 
میلیون ریال آغاز می ش��ود. مهدی طحانیان، 
 آزاده س��رفراز کشورمان نیز در این نشست با 
بیان اینکه در ٨ سال دفاع مقدس و در دوران 
اس��ارت، الطاف الهی بر ما می بارید، گفت: ما 
شاهد این الطاف بودیم و با اوضاع سختی که 
اسارت داشت وظیفه داریم از آن روز ها بگوییم، 
زیرا اس��الم قدرتی به ما می دهد که می شود 
با آن فتح الفتوح کرد. دشمن تمام تالش خود 
را کرد و همه تدابیر را به کار گرفت تا پش��ت 
اطفال و نوجوان��ان را به زمین بزند اما در این 
مس��یر ناکام ماند. قلعه قوند، معاون پژوهشی 
انتش��ارات پیام آزادگان نیز در این نشست با 
بیان اینکه ٢00 عنوان کتاب در عرصه اسارت 
به همت انتش��ارات پیام آزادگان منتشر شده 
اس��ت که شامل یک چهارم کتاب های اسارت 
می شود، گفت: کتاب س��رباز کوچک امام در 
پویش کتاب قهرمان با قیمت ٢4 هزار تومان 

عرضه می شود.

 مجری »من وشما« تا اطالع ثانوی
از اجرا کنار گذاشته شد

به دلیل س��خنان نامتعارف و اجرای خارج 
از ادب در برنامه »ما و شما«ی شبکه »شما«، 
آرش ظلی پور تا اطالع ثانوی از اجرای تلویزیونی 
کنار گذاشته شد. به گزارش تسنیم، مدیر شبکه 
ش��ما با ابالغ این تصمیم معاونت استان ها به 
مجری برنامه »من و شما«، تهیه کننده برنامه 
را نیز توبیخ و جریمه نق��دی کرد. بر پایه این 
گزارش، در آینده ای نزدیک برنامه »من و شما« 
با گروهی جدید و رویکردی متفاوت روی آنتن 

شبکه شما خواهد رفت.

۱۰۰ میلیون تومان 
برای برگزیده جایزه جالل

نشس��ت خبری یازدهمین 
دوره جای��زه ادب��ی ج��الل 
آل احم��د با حض��ور مهدی 
و  اجرای��ی  دبی��ر  قزل��ی 
دبیر  بایرام��ی  محمدرض��ا 
علمی ای��ن جایزه برگزار ش��د. ب��ه گزارش 
ف��ارس، مهدی قزل��ی، دبیر اجرای��ی جایزه 
جالل در بخش��ی از صحبت های��ش در این 
نشست در پاسخ به سوالی درباره میزان مبلغ 
نقدی جایزه این دوره و تاثیرگذاری ش��رایط 
اقتصادی کشور در آن، گفت: امسال برگزیده 
جای��زه ج��الل ١00 میلیون توم��ان هدیه 
نقدی دریافت می کند و آثار شایس��ته تقدیر 
نیز ٣0 میلی��ون تومان دریافت خواهند کرد. 
محمدرضا بایرامی، دبیر علمی این جایزه نیز 
در سخنانی عنوان کرد: من فکر می کنم با نگاه 
مقایسه ای در این جشنواره و اینکه امسال آن 
در مقایس��ه با سال های قبل چه تفاوتی دارد 
به جایی نمی رسیم. داوران ما آثار سال ٩٦ را 
مورد بررس��ی قرار داده   و از میان آنها دس��ت 
به انتخاب زده   اند. از نظر آنها بعضی آثار نازل 
بودند، بعضی شایسته تقدیر و بعضی برگزیده. 
ب��ه باور خ��ود من نیز باید آثار هر س��ال را با 
آثار دیگری در همان سال مقایسه کرد، نه با 

سال های قبل از آن. 

محس�ن ش�همیرزادی: ابوالفض�ل زرویی نصرآباد 
خیلی پیش      تر از میان ما رفته بود، همان موقعی که 
در میانه دهه 80 از مدیریت دفتر طنز حوزه هنری 
اس�تعفا  کرده و به ق�ول خودش از ته�ران »قهر« 
می کند. هرچند وقتی از گل آقا بپرس�ند در آینده 
طنز به که امید داری، بگوید همین زرویی 23 ساله 
آینده طنز اس�ت. اما آن جوان 23 ساله کجا و این 
ابوالفضل زرویی نصرآبادی که در تنهایی 49سالگی 
خود پش�ت میز کارش درمی گ�ذرد و زمان زیادی 
می طلبد تا اطرافیان او بفهمند جسمش از این دنیا 
وداع گفته است، کجا. خالق »ماه به روایت آه« نیمه 
اردیبهشت 1348 به دنیا آمد و پس از تجربه کردن 
کارگ�ری در باغ، کار در کارخانه م�واد غذایی، کار 
در کارگاه صندلی سازی و معلمی آموزش وپرورش 
با مدرک کارشناس�ی ارشد زبان و ادبیات فارسی، 
نویسندگی را راه کسب معیشت خود قرار می دهد. 
در این دوران بود که زرویی نصرآباد با اسامی ای چون 
چغندر میرزا، ننه قمر، کلثوم ننه،  آمیز ممتقی، میرزا 
یحیی و عبدل در گل آقا، کیهان ورزشی، همشهری، 
جام جم و... می نوش�ت. او در این دوران سردبیری 
گل آقا را برعهده گرفت و سرویس طنز همشهری 
را راه ان�دازی کرد. راه ان�دازی و مدیریت دفتر طنز 
حوزه هنری نیز از دیگر سابقه  های مدیریتی زرویی 

بود که دیگر از میانه دهه 80 متوقف ش�د و پس از 
آن تنها به نوشتن در خلوت خودگزیده    اش بسنده 
کرد. کتاب های »خاطرات حسنعلی خان مستوفی«، 
»م�اه ب�ه روای�ت آه«، »افس�انه  های ام�روزی«، 
»تذکره المقامات«، »اصل مطلب«، »کتاب گویای با 
معرفت  های عالم«، »حدیث قند«، »غالغه به خونش 
نرسید!« و »رفوزه ها« نیز ماحصل همین تنهایی و 
نوشتن است که عمدتا به همت سیدمهدی شجاعی 
و انتشارات نیستان به چاپ رسید. او اگرچه طنز و 
شعر را در اولویت قلم سرایی هایش قرار داده بود، اما 
ارادتش به پیشوای هم نامش حضرت ابوالفضل)ع(، 
»م�اه به روایت آه« و ش�عرهای ماندگاری از جمله 
»دس�ت« را به یادگار گذاشت تا زرویی را هم طناز 
و هم آیینی بشناس�یم. اهالی قلم و دوستدارانش 
امروز س�اعت 9:30 پیکر او را از مقابل حوزه هنری 
تش�ییع می کنند، اما از یاد نمی بریم که رفتنش از 
تهران به احمدآباد را اینگونه تعبیر کرد: »با رفتنم 
از تهران ب�ه نوعی از فضای فرهنگ�ی قهر کردم؛ 
قهری که کم�اکان نیز ادامه دارد. چون احس�اس 
کردم که معتبرترین آدم ها در اطراف ما حتی وقتی 
می میرند، س�خت ترین کاری که از دوستان ما در 
رس�انه ها برمی آید پاک کردن اس�م آنها از لیست 

شماره تلفن شان است«.

تلویزیون

وطن امروز  شماره 2596  دوشنبه 12 آذر 1397

اصوال  زرویی نصرآب��اد  ابوالفض��ل 
در ای��ن س��ال های آخ��ر عمرش 
زی��اد اه��ل ح��رف زدن نبود و ت��ن ب��ه انزوایی- تا 
ح��دودی- خودخواس��ته داده بود. طنزپ��ردازی که 
پایه گذار نخستین نهاد رسمی متولی طنز در کشور 
و همچنین نخس��تین شب ش��عر طنز تاریخ زبان 
فارسی بود. آخرین گفت وگوی تفصیلی منتشر شده 
از این طنزپرداز مربوط به گپ و گفت شهرام شکیبا 
از طنزپردازان کشورمان با زرویی نصرآباد است که در 
شهریورماه امسال در مجله »سه نقطه« منتشر شد. 
نصرآب��اد در این گفت وگو به نکات جالبی در ارتباط 
با فراز و فرودهای طنزنویس��ی در س��ال های پس از 
انقالب اشاره می کند و دوره فعالیت در دولت خاتمی 
را سخت ترین دوره طنزنویسی بعد از انقالب می داند. 

در بخشی از این مصاحبه آمده است: 
 شما نخستین کسی بودید که در جلسات شعر 
بیت رهبری ش�عر طنز خواندی�د. چه جوری این 
اتفاق افتاد؟ آیا نگران نبودید چه اتفاقی می افتد 

و واکنش ایشان چیست، یا واکنش 
را از قبل ح�دس می زدید؟ و اینکه 
چقدر در شعرتان دست بردید برای 
اینکه در آنجا بخوانی�د؟ اگر نکرده 

بودید، چرا؟
نگرانی نداش��تم. از این جهت که 
فکر می کردم کار بامعرفت ها که در آن 
جلسه خواندم، قبال در نشریات چاپ 

شده و علی القاعده اگر مشکلی می داشت، قبال پیش 
آمده بود و البته می دانستم که خود آقا تحمل این 
نوع شعر و شاید خیلی تندتر از این را دارند. چیزی 
هم نبود که در آن به جایی توهینی ش��ده باشد یا 
چیزی را زیر سوال برده باشم. نسخه کامل شعر هم 

االن چاپ شده و می شود قضاوت کرد.

 ش�ما آنجا نشان دادید که می شود 
پیش ش�خص اول مملکت هم شعر 
خوان�د و اتفاق�ی نیفتد. ب�ه نظر من 
این خیل�ی اتفاق خوبی ب�ود؛ اینکه 
طنزنویس را مثل بچ�ه ناخلف قایم 

نکنند.
ضمن اینکه آقای خامنه ای قبل از 
این قصه هم بارها موافقت خودشان 
را با طنز اعالم کرده بودند.... با کس��ان دیگری هم 
که صحبت می کردیم. مثل استادمان، آقای مظاهر 
مصفا و اس��اتید دیگر، هم��ه می گفتند اتفاقا آقای 
خامنه ای از بزرگواران اهل دل هستند. خیلی اهل 

شعر و خیلی اهل نکته سنجی و طنازی هستند ... 
. خودتان چقدر آدم بانمکی هستید؟

م��ن هیچ وقت ذات��اً آدم بانمکی نب��وده ام. این 
اعتراف شخصی و واقعی خودم است. مثال می گویید 
ش��هرام شکیبا آدم خوش مشرب و نکته یابی است. 
درجا و س��روقت می زند. من اص��ال نمی توانم. خدا 
می داند گاهی اوقات با یک بچه ۵ ساله که رودررو 
می شوم، ترجیح می دهم س��ر شوخی را باز نکنم، 
چ��ون می ترس��م یک دفعه چیزی بگوی��د که من 
نتوان��م جواب��ش را بدهم. چرا! اگ��ر به من بگویند 
یک هفته برو فکر کن و مثنوی درباره بچه پرروها 
بگو، می گویم باش��د. پوستش را هم می کنم. چیز 
ماندگاری هم می نویسم ولی اینکه بگویم همان موقع 
آنقدر حاضرجواب و شیرین کار هستم، واقعا نیستم.

 با ش�وخی مس�تقیم ب�ا اف�راد و اش�خاص در 
برنامه های تلویزیونی چقدر موافقید؟

اصال موافق نیستم. حتی با شوخی غیرمستقیم 
هم موافق نیستم. تلویزیون یک رسانه عمومی است 
و ش��وخی عمدتا جنبه خصوصی دارد. نقد چرا! اما 

صرف شوخی با اشخاص نه. 

خبر درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد 
با واکنش های بسیاری از سوی کاربران 
فضای مجازی روبه رو شد. در کنار این کاربران، اهالی 
فرهنگ و هنر نیز نسبت به این واقعه دردناک واکنش 
نش��ان دادند. مبین اردستانی از جمله شاعران طنز با 
زبان شعر درگذشت زرویی را تسلیت گفته است؛ »کار 
خودش را ک��رد/ آری عاقبت کار خودش را کرد /این 
بدعجول، این بی فراموش��ی/ این برگریزان؛ رهنمون 
فصل خاموش��ی./ این بار اما/ سرو رش��یدی... نه!کوه 
نجاب��ت روی خ��اک افتاد/ در یاد م��ا اما/ او همچنان 
بشکوه و پابرجاست/ هرچند/ او همچنان/تنهاست«. 
س��عید بیابانکی نیز در توئیتی کوتاه نوشت: »فرصت 

کوتاه بود و س��فر جان��کاه بود... 
ابوالفضل زرویی نصرآباد، شاعر 
و طنزپرداز برجس��ته کشور ما 
را س��وگوار کرد«. س��یدمهدی 
ش��جاعی از جمل��ه دوس��تان 
نزدی��ک مرحوم زرویی نیز پس 

از درگذش��ت او نامه ای گالیه آمیز منتشر کرد که در 
بخش��ی از آن آورده است: »وس��عت جای خالی اش 

چنان بی کران و نامحدود است 
ک��ه هیچ چیز و هیچ کس آن را 
پ��ر نمی کند. ابوالفض��ل زرویی 
نصرآب��اد، نه تنه��ا ش��خصیتی 
بی بدیل در ادبیات طنز معاصر 
بود که در تاریخ طنز ایران مثل 
و نظیر نداش��ت. اگر چه مرگ حق است و سرنوشت 
محتوم و مختوم همه ما، اما داغ سنگین تری که سفر 

ناگهانی این بزرگمرد عرصه ادب، بر دل ما گذاش��ت، 
م��رگ مظلومانه و غریبانه اش ب��ود«.  ناصر فیض نیز 
با جمله ای نس��بت به این خبر واکنش نش��ان داد و 
نوشت: خبر پتک سنگین در آینه بود؛ تسلیت به همه. 
افش��ین عال، شاعر نیز در یادداشتی درباره شخصیت 
زنده یاد زرویی نصرآباد نوشت: دوست یگانه ام ابوالفضل 
زرویی نصرآباد، شاعر، محقق و نویسنده نامدار معاصر 
پس از سال ها تحمل بیماری جسم و بی وفایی روزگار 
در آغوش مهربان خداوند به آرامش ابدی رس��ید. در 
سال های اخیر، خلوت عارفانه ابوالفضل در احمدآباد 
مستوفی مأمن مألوف معدود یاران و قلندران صاحبدل 

و شاعران و سخن شناسان فرزانه روزگار بود.

بخش هایی از آخرین گفت وگوی منتشر شده مرحوم زرویی نصرآباد

هیچ وقت ذاتاً آدم بانمکی نبوده ام!

واکنش های اهالی فرهنگ و هنر به درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد

او همچنان تنهاست!

گفت وگو

واکنش

جشنواره عمار

استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد نویسنده و شاعر طنزپرداز بزرگ دوران درگذشت

دوباره کار طنزمون به غم خورد

سینمای جهان

فدای همت مردی که داد آخر دستقربون اون دالی تک سرنشین
چه اس��تاد موس��وی گرمارودی گفته باش��ند 
»زرویی عبیدزاکانی طنز معاصر است« و چه گل آقا 
درباره چش��م امیدش به طنز بگوید: »... قلمی که 

عبید و دهخدا در دس��ت داش��تند، 
االن بی صاحب نیس��ت. طن��ز دارد 
جان می گیرد. یکی از مش��هورترین 
طنزنویسان امروز ما – مالنصرالدین 
)ابوالفض��ل زرویی نصرآباد( فقط ٢٣ 
س��ال دارد! چراغ ه��ا دارند روش��ن 
می ش��وند. ش��هر چراغان��ی خواهد 
ش��د…« هیچ ک��دام از آنها موجب 

نخواه��د ش��د ابوالفض��ل زرویی نصرآب��اد از خود 
کیس��ه ای برای طنز ب��دوزد. او زمان��ه را کارخانه 
تولید متن می بیند اما ب��از هم گزیده کار می ماند 
 و معیش��تش تنگ تر می ش��ود. همانط��ور که در 
گفت و گوی س��ال ٩١ خود می گوید: »به هر حال 
زمانه ما زمانه ای نیس��ت که بش��ود مثل سعدی و 
حافظ زندگی کرد. کل اشعار حافظ را که بشماریم، 
با هم��ه احت��رام و جایگاهی که ب��رای او، جایگاه 
شعرش و مفاهیم ارائه شده در کارش قائل هستیم، 
400 غزل است. اگر این را بر طول عمر وی تقسیم 
کنیم، چیز زیادی نمی ش��ود اما او با همین تعداد 
غزل زندگی کرد. کسی از او توقع تولید انبوه نداشته 
اس��ت. او هم برای دل خودش کار می کرده است«. 
»رفوزه ها« برجس��ته ترین کتاب شعر طنز اوست 
ک��ه برخی از کتاب های قدیمی وی را نیز ش��امل 
می ش��وند. این مجموعه تقریب��اً دربردارنده  همه 
طنز سروده های زرویی است. اما عالوه بر شعر طنز، 
زرویی در نثر آثار متنوع تری را ارائه داده اس��ت. او 
در»خاطرات حس��نعلی خان مس��توفی« دست به 
خلق ٢ شخصیت خیالی با عناوین حسنعلی خان 
مستوفی و میرزاحسین پیشکار  زده است که یکی 

به تقریر و بازگویی خاطرات دیگری مشغول است 
و جالب اینجاس��ت که هر دو نیز از اس��اس وجود 
خارجی ندارند. این کتاب اثری اس��ت طنز در باب 
اندیش��ه و فکر و سیاست و هر آنچه 
که زرویی در خالل سال های زندگی 
خود دست مایه ای برای نگاه طنزآمیز 
ب��ه آن یافته اس��ت. »افس��انه های 
ام��روزی« حاص��ل س��ال ها مطالعه 
روی افسانه ها و  َمَثل های فرهنگ ها 
و کشورهای مختلف جهان است که 
زرویی با نگارش نقیضه هایی بر آنها، 
کوشیده تا دغدغه ها، آرزوها و اشتباهات انسان امروز 
را در قالب افسانه هایی مدرن باز نمایاند. او همچنین 
در »حدی��ث قند« به دنبال پاس��خ هایی می گردد 
ک��ه عالقه مندان ورود به ح��وزه طنز در ابتدا با آن 
مواجه می ش��وند. در میان اشعار وی »قربون دالی 
تک سرنشین« از محبوبیت خاصی برخوردار است. 
شعری که او در نزد رهبر انقالب نیز خواند و مورد 
تحسین ایشان نیز قرار گرفت. بخشی از شعر او از 

این قرار است:
یه چیز می گم، ایشاال دلخور نشین:

»قربون اون دالی تک سرنشین!«
بال به دور از این دالی عاشق

که جمعه عاشقند و شنبه فارغ!
گذشت دوره ای که ما یکی بود

خدا و عشق آدما یکی بود
نامه مجنون به حضور لیلی
می رسه اینترنتی و ایمیلی!

شیرین می ره می شینه پیش فرهاد
روی چمن تو پارک بهجت آباد
تو کوچه،  غوغا می کنند و دعوا
چهار تا یوسف سر یک زلیخا!

برای ابوالفضل زرویی نصرآباد، ش��عر آیینی 
گفتن و نوش��تن از مکتب تش��یع جزو اموری 
نبوده اس��ت که بخواهد خود را در آنها عرضه 

کند. از همین س��و گزیده کاری و 
حساس��یت فراوانش باعث ش��ده 
»ماه به روای��ت آه« ماندگارترین 
اثر در میان معدود کارهایی شود 
که پیرامون حضرت ابوالفضل)ع( 
نگاش��ته شده اس��ت. او حتی در 
پی نوش��تن رمانی برای حضرت 
خدیجه ب��ود که این امر میس��ر 

نش��د. زرویی درباره آثار آیینی خود می گوید: 
»واقعی��ت امر این اس��ت  که م��ن هیچ گاه با 
نگاهی خ��اص وارد این حوزه نش��دم. طنز را 
چرا! احس��اس می کردم باید بنویسم. اما حوزه 
آیینی حوزه ای نبود که من احس��اس کنم به 
قصد عرضه می ش��ود در آن کار ک��رد. کاری 
بوده که خودم دوست داشتم. بیشتر می توانم 
بگویم »ذوق آزمایی« بود. یا اظهار ارادت بوده. 
»ماه به روایت آه« جزو مواردی بوده که همواره 
دوست داشتم بنویس��مش. مطالعه را دوست 
داش��تم و آن را در همه این سال ها ادامه دادم. 
هر چیزی که برای کارم الزم بوده و توانس��تم 
انجام دادم«. رمانی که سیدمهدی شجاعی- به 
عنوان کس��ی که نوشتن این رمان را به زرویی 
پیش��نهاد داده بود -  آن را آرزوی خود عنوان 
ک��رده و در نامه اش به زرویی نصرآباد نوش��ت: 
»واقعیت این است که نقش من در تکوین این 
اثر فاخر و ماندگار، تنها بیان بلند یک آرزو بوده 
است. یا یک عرض تقاضای شاگردانه. از کسی 
که تحقیق و تتبع و تسلطش بر ادبیات کهن، 
کم نظیر است؛ از کسی که دقت وسواس آمیزش 

در متون تاریخی و مذهبی، آموختنی است؛ از 
کسی که دلش آسمانی است و پیمان و پیوندش 
با اهل بیت عصمت و طهارت )ع(، جاودانی؛ از 
کس��ی که با ش��عر بی بدیلش در 
رثای حضرت ابوفاضل – با ردیف 
دست – غوغا کرده است. شعری 
که ی��ک بیت آن، کفایت می کند 
برای اینکه دس��ت های با کفایت 
عباس، قبیله ای را دس��ت گیری 
کن��د« اما منظور ش��جاعی کدام 
شعر بود؛ شعر »دست« که بخشی 

از آن را می خوانید:
قلم که عود نبود، آخر این چه خاصیتی است

که با نوشتن نامت شود معطر دست؟
چنین به آب زدن، امتحان غیرت بود
وگرنه بود شما را به آب کوثر دست

چو دست برد به تیغ، آسمانیان گفتند:
به ذوالفقار مگر برده است حیدر دست؟

چو فتنه موج زد از هر کران و راهش بست
شد اسب، کشتی و آن دشت، بحر و لنگر دست

بریده باد دو دستی که با امید امان
به روز واقعه بردارد از برادر دست

فرشته گفت: بینداز دست و دوست بگیر
چنین معامله ای داده است کمتر دست

چو شیر، طعمه به دندان گرفت و دست افتاد
به حمل طعمه نیاید به کار، دیگر دست
گرفت تا که به دندان، ابوالفضایل مشک

به اتفاق به دندان گرفت لشکر دست
حکایت تو به ام البنین که خواهد گفت

وزین حدیث، چه حالی دهد به مادر دست؟
به همدلی، همه کس دست می دهد اول

فدای همت مردی که داد آخر دست

خبر

ادبیات
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کیوسک

موندودپورتیوو
نبرد صدرنشینی

توتو اسپورت
توقف ناپذیری در فرانکی

اسپورت
اولویت، اللیگا ست

آ.اس
قهرمانان جهان

 CAS هنوز رأی نداده
باز هم بازی با تیم های عربستانی

در زمین بی طرف
در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا هم بازی 
تیم  های ایرانی و عربستانی در کشور بی طرف 
برگزار می ش��ود. ای��ن تصمیم ب��ه این خاطر 
اجرایی می ش��ود که هن��وز دادگاه بین المللی 
ورزش درباره این پرونده اظهارنظری نداش��ته 
است؛ موضوعی که مورد اشاره شیخ سلمان در 
س��فر به تهران هم بوده است. رئیس بحرینی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در سفری که به بهانه 
برگزاری دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا بین 
تیم  های پرسپولیس و کاشیما به تهران داشت، 
در گفت وگ��و با خبرنگاران تاکی��د کرد درباره 
برگزاری دی��دار تیم  های ایرانی و عربس��تانی 
تغیی��ری به وجود نخواهد آم��د. این در حالی 
اس��ت که پیش      تر مدیران فدراس��یون فوتبال 
اینط��ور اظهارنظر کرده بودند ک��ه رای دادگاه 
بین المللی ورزش به س��ود فوتبال ایران صادر 
شده است. یکی از مدیران فدراسیون فوتبال با 
تایید این خبر گفت: »هنوز از دادگاه بین المللی 
ورزش نامه ای برای فدراسیون فوتبال مبنی بر 
تغییر در زمینه برگزاری بازی تیم  های ایرانی و 
عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا نیامده است 
و تصمیم قبلی کمیته مسابقات AFC به قوت 

خود باقی است«.

نخستین رکورد رونالدو
با پیراهن یوونتوس

س��تاره پرتغال��ی یوونتوس ب��ا گلزنی در 
دی��دار برابر فیورنتینا به یک رکورد با پیراهن 
بیانکونری ه��ا رس��ید. ب��ه نقل از مدیاس��ت، 
کریس��تیانو رونالدو به درخش��ش با پیراهن 
یوونتوس ادامه داد و توانس��ت در دیدار برابر 
فیورنتین��ا از روی نقطه پنالت��ی گلزنی کند. 
رونالدو که در تابس��تان به یوونتوس پیوست 
ب��ا گلی که در این دیدار به ثمر رس��اند با 10 
گل به هم��راه مهاجم جن��وا در صدر جدول 
بهترین گلزنان قرار گرفت. رونالدو با گلزنی در 
این دیدار به نخس��تین رکورد خود با پیراهن 
یووه رس��ید تا جایی ک��ه از فصل 1958-59 
نخستین بازیکن در رقابت  های سری A بوده 
که توانسته در 14 هفته ابتدایی برای یوونتوس 
10 گل به ثمر رساند. رونالدو همچنین بعد از 
ایگوآی��ن و دیوید ترزگه س��ومین بازیکن در 
تاریخ یووه به ش��مار می        آید که توانسته در 5 
بازی متوالی گلزنی کند. یوونتوس با درخشش 
کریس��تیانو رونالدو به نظر می رس��د براحتی 
قهرمانی در سری A را به دست خواهد آورد، 
چ��را که از 14 بازی خ��ود 13 پیروزی و تنها 

یک تساوی داشته است.

هم گروهی آلمان و هلند
در مرحله مقدماتی یورو ۲۰۲۰

تیم ه��ای اروپایی حریفان خ��ود را در مرحله 
مقدماتی یورو ۲0۲0 ش��ناختند. به نقل از آ.اس، 
قرعه کش��ی مرحل��ه مقدماتی ی��ورو ۲0۲0 در 
بعدازظهر روز یکش��نبه در دوبلین برگزار ش��د و 
55 تیم حاضر در ای��ن رقابت ها حریفان خود را 
شناختند. این بازی ها قرار است در 10 گروه 5 و 

6 تیمی برگزار شود.
در گروه A انگلیس به مصاف چک، بلغارستان، 

مونته نگرو و کوزوو می رود.
پرتغ��ال در گ��روه B ب��ا تیم ه��ای اوکراین، 

صربستان، لیتوانی و لوکزامبورگ هم گروه شد.
 در گ��روه C هلن��د، آلمان، ایرلندش��مالی، 

استونی و بالروس قرار دارند.
سوییس با تیم های دانمارک، ایرلند جنوبی، 
گرجستان و جبل الطارق در گروه D قرار گرفت. 

کرواسی نایب قهرمان جام جهانی ۲018 باید 
با تیم های ولز، اسلواکی، مجارستان و آذربایجان 

روبه رو شود. 
در گ��روه F که 6 تیم حضور دارند اس��پانیا، 
س��وئد، نروژ، رومانی، جزایر فارو و مالت هم گروه 

شدند.
در گروه G لهستان، اتریش، رژیم صهیونیستی، 

اسلوونی، مقدونیه و التویا حضور دارند.
فرانسه قهرمان جهان در گروه H باید به مصاف 
ایس��لند، ترکیه، آلبانی، مول��داوی و آندورا برود.
در گروه I بلژیک، روس��یه، اسکاتلند، قبرس، 

قزاقستان و سن مارینو حضور دارند.
نهای��ت در گ��روه J تیم ه��ای ایتالی��ا،  در 
بوس��نی وهرزگوین، فنالند، یونان، ارمنس��تان و 

لیختن اشتاین رقابت خواهند کرد.
از ه��ر گروه ۲ تیم برتر صعود می کنند و 4 
تیم دیگر از پلی آف لیگ ملت ها به این رقابت ها 

راه خواهند یافت.
مسابقات یورو ۲0۲0، در 1۲ شهر اروپایی 
برگزار خواهد ش��د. آمس��تردام )هلند(، باکو 
)آذربایجان(، بخارس��ت )رومانی(، بوداپس��ت 
)مجارس��تان(، کپنهاگ )دانم��ارک(، دوبلین 
)ایرلند(، گالسکو )اسکاتلند(، مونیخ )آلمان(، 
)روس��یه(،  پترزب��ورگ  )ایتالی��ا(، س��ن  رم 
 لندن )انگلی��س( و بیلبائو )اس��پانیا( میزبان

خواهند بود.

سیدجالل حسینی در نشست خبری 
خداحافظی اش از تیم ملی فوتبال:

 تصمیمم عوض نمی شود
س��یدجالل حسینی که روز ش��نبه با انتشار 
نامه ای، خداحافظی خود را از تیم ملی اعالم کرد، 
دیروز یکشنبه در یک نشست خبری شرکت کرد 
و به سواالت خبرنگاران پاسخ داد. در این نشست 
برانک��و و گرشاس��بی هم کاپیتان پرس��پولیس 
را همراه��ی می کردن��د. چکی��ده صحبت های 

سیدجالل را بخوانید:
- ای��ن تصمیم را از ماه ها قب��ل گرفتم و هر 
سری مردد می ش��دم. هر تصمیمی سختی های 
خ��اص خ��ود را دارد. بعد از صحبت ب��ا برانکو و 
گرشاسبی این تصمیم را گرفتم. قرار بود جمعه 
خداحافظی کنم که به شنبه موکول شد. از برانکو 
تش��کر می کنم که من را به تیم ملی دعوت کرد. 
از قلعه نویی تش��کر می کنم که به من بازی داد و 
همیش��ه کنارم بود. از دایی تشکر می کنم که در 
تیم ملی و باشگاه کنارم بود. از آقای قطبی ممنونم 
که کمکم کرد. از آقای کی روش تشکر می کنم که 
7 سال با من کار کرد و خیلی به من کمک کرد.

- از مردم ش��هرم بندرانزلی تش��کر می کنم. 
در آنجا س��اخته شدم. 3 س��ال در سپاهان بودم. 
مهم ترین مس��اله ه��واداران خودم��ان بودند که 
همیش��ه کنارم بودن��د و بعد از خط خ��وردن از 
تیم ملی تش��ویقم کردند. از دیروز که از تیم ملی 
خداحافظ��ی کردم حمایت��م کردن��د. امیدوارم 
تالشم را بیشتر کنم و موفقیت های بیشتری برای 
پرسپولیس کسب کنیم. در شرایطی هستیم که 
شرمنده هواداران هستیم. نتوانستیم قهرمان آسیا 

شویم. ان شاء اهلل بتوانیم خوشحال شان کنیم.
- بزرگان ما هم همین طور خداحافظی کردند. 
متاسفانه این شرایط وجود دارد و هیچ وقت اصالح 
نشده است. مهم ترین مس��اله برای ما جنگیدن 
برای پیراهن کش��ورمان و مردم اس��ت. کسی به 

بازی خداحافظی فکر نمی کند.
- قرارداد با استقالل؟ اصال چنین چیزی امکان 
ندارد. اگر جایی دیدید من قرارداد ببندم و تیمم را 
بعد از آن عوض کنم سند بیاورید. من ۲ سال در 
پرسپولیس بودم و به قطر رفتم. به ایران آمدم و به 
نفت رفتم. بعد هم با افتخار با پرسپولیس قرارداد 
بستم. امکان ندارد با تیمی صحبت کنم و با تیم 

دیگری قرارداد ببندم.
- بای��د خیلی خوش��حال باش��م که ش��ما 
خبرنگاران کنار من هس��تید. خیلی هیجان زده 
هستم. مهم ترین مس��اله برای من مردم کشورم 
هس��تند. هر ج��ا توانس��تم تالش ک��ردم و اگر 
نتوانس��تم کاری کنم خارج از توانم بود. جا دارد 
اینجا از علی پروین و علی کریمی تشکر کنم که 
همیشه حمایتم کردند. از بازیکنان تیم ملی که با 
آنها زندگی کردم و کنارشان بودم تشکر می کنم. 
هنوز هم هوادار تیم ملی هستم. از دیروز کاری با 

من کردند که نمی توانم فراموش کنم.
- تصمیم با مشورت گرشاسبی و برانکو بوده 
است. تا جایی که توانستم تالش کردم. اگر جایی 
نتوانس��تم خارج از توانم بود. االن وقت این است 
تمرکزم را روی باش��گاه بگذارم. االن پرسپولیس 
بیشتر از هر زمانی به من و سایر بازیکنان نیاز دارد. 

مطمئنا تصمیمم را عوض نمی کنم.
- من هرجا بودم برای موفقیت تیم تالش کردم. 
شرایط پرسپولیس و تیم ملی حساس بود. تصمیم 
سرمربی تیم ملی بود. موظف هستم این تصمیم را 
قبول کنم. در هر تیمی باشم، برای موفقیت تیم 
تالش می کنم. همیشه برای تیم ملی تالش کردم. 
االن هم هوادار تیم ملی هستم و به این مسائل فکر 
نکردم. من باید از همه تش��کر کنم. می دانم تمام 
تمرکزم روی تیمی است که در آن بازی می کنم.
- نخستین کسی که با او صحبت کردم همسرم 
بود. بعد هم با آقای برانکو و گرشاسبی صحبت کردم. 
نه من بلکه همه بازیکنان برای موفقیت تیم ملی 
بازی کردند. من به فکر برگزاری بازی خداحافظی 
نیستم. خیلی خوشحالم که شما را می بینم. من 
از مردم تشکر می کنم که همیشه حمایتم کردند.

- همیش��ه کنار تیم ملی هس��تم. همیش��ه 
یک ه��وادار بزرگ و قوی هس��تم. یک خواهش 
دارم. بعضی از مش��کالت یا تصمیمات اشتباه را 
نمی توانیم گردن مس��ؤوالن بیندازی��م. هر بازی 
تدارکاتی به تیم ملی کمک می کند. مسؤوالن باید 
بیش��تر تالش کنند. می دانم کادرفنی و بازیکنان 
تیم ملی زحمت می کشند. مردم ما یکرنگ و یکدل 
کنار تیم ملی هس��تند. شما جام جهانی را دیدید. 
در ایران و روس��یه هم��ه برای حمایت از تیم ملی 
کنار تیم ملی بودند. ما پرسپولیسی ها هم هواداران 

زیادی هستیم که کنار تیم ملی قرار می گیریم.
- روی��ای هر بازیکنی حض��ور در جام جهانی 
است. برای حضور در روسیه خیلی تالش کردم. 
باید از خانواده و همسرم خیلی تشکر کنم. رویای 
م��ن تجربه دومی��ن جام جهانی ب��ود. خانواده و 
فرزندانم خیلی روزهای سختی را سپری کردند. 

این یک حسرت بزرگ برای من بود.
- هواداران ما بی نظیر هستند. بعد از اینکه خط 
خوردم، کنارم بودند. فکر کنم همیش��ه حمایتم 
کردند. من شرمنده هواداران هستم. خیلی به من 
لطف داشتند. امیدوارم بتوانم در باشگاه بیشتر کار 
کنم و در کنار سایر بازیکنان هواداران را خوشحال 
کنیم. تیم ملی قسمتی از زندگی من است. زندگی 
م��ن در آنجا تمام ش��د و برای کارهای��ی که در 

پرسپولیس دارم، آماده می شوم.

گزارش اخبار

از اواسط تابستان 97 با تصویب قانون جدید 
منع ب��ه کارگی��ری بازنشس��تگان در نهادهای 
دولتی، فدراس��یون های ورزشی هم دچار چالش 
بزرگی ش��دند. در ابت��دا نام ح��دود 13 رئیس 
فدراسیون به عنوان بازنشسته در رسانه ها منتشر 
شد اما در ادامه و بعد از ابالغ قانون 10 تن از این 
روس��ا در لیست نهایی بازنشسته ها قرار گرفتند. 
 در ای��ن میان بعد از ابالغ قانون منع به کارگیری
بازنشس��ته ها در ۲4 ش��هریورماه و در شرایطی 
ک��ه ۲ ماه مهل��ت برای اجرای آن تعیین ش��ده 
بود، وزارت ورزش توانس��ت ب��ا هماهنگی ای که 
ایجاد کرد تغییرات را در 7 فدراسیون رقم بزند. 
هندبال، ناش��نوایان، هاکی، س��ه گانه، قایقرانی، 
چوگان و ج��ودو در ماه های اخیر دچار تغییرات 
ش��دند و االن ب��ا سرپرس��ت اداره می ش��وند تا 

انتخابات ریاست برای آنها دوباره برگزار شود.
ام��ا در 3 فدراس��یون دیگ��ر ک��ه پیش بینی 
تغییرات می ش��د، هنوز روس��ای بازنشسته روی 
صندل��ی خود حض��ور دارند و وضعیت ش��ان به 
صورت ش��فاف مش��خص نشده اس��ت. فوتبال، 
والیبال و کاراته با وجود گذشت تاریخ ۲4 آبان ماه 
هن��وز با هم��ان روس��ای قبلی اداره می ش��وند؛ 
اگرچ��ه مهل��ت پایانی برای اج��رای کامل قانون 
بازنشس��ته ها 15 آذرماه عنوان ش��ده است. این 
3 رئیس فدراس��یون سعی می کنند با استفاده از 
ظرفیت های قانونی مج��وز ادامه فعالیت خود را 
حداقل تا پایان دوره 4 ساله ریاست شان به دست 
آورند. البته در این میان مهدی تاج توانس��ته این 
مج��وز را بگیرد و اختالف او ب��ا وزارت ورزش در 
حال حاضر بر سر اعضای هیات رئیسه فدراسیون 
فوتبال است. همچنین باید به مدیرعامل باشگاه 
پرس��پولیس هم به عنوان یک��ی دیگر از مدیران 
بازنشس��ته تاثیرگذار اش��اره کرد که او نیز وضع 
مشخصی ندارد. حتی مجمع باشگاه پرسپولیس 
هم باعث نشد تکلیف گرشاسبی مشخص شود و 
او نیز چند روز دیگر بیشتر برای تعیین وضعیت 

خود وقت ندارد.
مهدی تاج؛ اختالف بر سر هیأت رئیسه ■

بدون شک در میان تمام فدراسیون هایی که 
روسای آنها بازنشسته بودند، این فدراسیون فوتبال 
بود که بعد از کش وقوس های فراوان مهدی تاج 
در جلسه ای که با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی 
المپیک داش��ت، توانست آنها را به ماندنش قانع 
کند. صالحی امیری بعد از این جلسه تاکید کرد 
که تاج با استفاده از ماده 60 قانون خدمات رسانی 
به ایثارگران می تواند در س��مت خود باقی بماند. 
در واقع رئیس فدراس��یون فوتبال بخوبی از این 

ظرفیت قانونی استفاده کرد و ماندنش آنطور که 
پیداس��ت تا پایان دوره 4 ساله ریاستش قطعی 
شده اس��ت؛ اگرچه فش��ار فیفا و AFC هم در 
ای��ن تصمیم گی��ری بی تاثیر نبود. ح��اال اتفاقی 
که باعث تن��ش و اختالف می��ان وزارت ورزش 
و مهدی تاج ش��ده، موضوع بازنشستگانی است 
که در هیات رئیس��ه فدراس��یون مشغول به کار 
هستند. هم وزیر ورزش و هم رئیس کمیته ملی 
المپیک بعد از رضایت دادن به ماندگاری مهدی 
تاج تاکید کردند دیگر اعضای هیات رئیس��ه که 
بازنشسته هس��تند، باید پست های خود را ترک 
کنند. محمدرضا س��اکت، علی کفاشیان، وحید 
بهاروند، فریدون اصفهانیان و محمود اس��المیان 
جزو بازنشس��ته های هیات رئیسه فدراسیون به 
ش��مار می روند که حاضر نیس��تند پست خود را 
ترک کنند و فدراس��یون و وزارت ورزش هم به 

راه حل مشترکی در این باره نرسیده اند.
■ FIVB احمد ضیایی؛ استناد به قوانین

همچنی��ن رئی��س فدراس��یون والیب��ال که 
هن��وز ی��ک س��ال نیس��ت کار خ��ود را در این 
فدراس��یون آغاز کرده، جزو مخالفان سرس��خت 
تصویب قانون بازنشس��تگی به حس��اب می آید. 
او اعتقاد دارد حداق��ل اگر قرار به اجرای چنین 
قانون��ی اس��ت بای��د به روس��ای فدراس��یون ها 

 مهل��ت بدهن��د تا پای��ان دوره 4 س��اله خود به 
فعالیت ش��ان ادامه دهن��د و در دوره بعدی حق 
نام نویس��ی در انتخابات را نداش��ته باشند. احمد 
ضیایی در این مدت به قوانین فدراسیون جهانی 
استناد کرده که حق هیچ گونه دخالت داخلی را 
به ارگان های دولتی نمی ده��د. از طرفی رئیس 
فدراس��یون والیبال که دارای مدرک کارشناسی 
ارشد است، با ۲8 س��ال خدمت بازنشسته شده 
و هم اکنون به دنبال آن اس��ت نامه بازگشت به 
کار خود را بگیرد تا بتواند تا 35 سال به خدمت 

خود ادامه دهد.
محمدصادق فرجی؛ بن بست در مذاکرات ■

دیگر رئیس بازنشسته ای که هنوز پست خود 
را ترک نکرده، محمدصادق فرجی اس��ت. رئیس 
فدراس��یون کاراته که حدود ۲ سال از ریاستش 
در این فدراسیون می گذرد، می خواست راهی که 
مه��دی تاج رفته را برود. او با اس��تفاده از قانون 
ایثارگری درخواس��ت داد تا بتوان��د مجوز ادامه 
کارش را در فدراس��یون کاراته بگیرد اما گویا در 
این راه به بن بس��ت خورده است. آنطور که خبر 
می رس��د فرجی یک بار قبال از ای��ن بند قانونی 
اس��تفاده کرده و دیگر نمی تواند بازگشت به کار 
با این قانون داشته باشد. با وضعیت فعلی به نظر 
می رسد ترک فدراس��یون کاراته از سوی صادق 

فرجی قطعی باشد؛ مگر اینکه در چند روز آینده 
اتف��اق خاصی رخ دهد و او بتواند مجوز قانونی را 

از طریق دیگری به دست آورد.
از  ■ بالتکلیف ت�ر  گرشاس�بی؛  حمیدرض�ا 

همیشه
در حال��ی که به نظ��ر می رس��ید در مجمع 
باش��گاه پرسپولیس تکلیف مدیرعامل بازنشسته 
این باشگاه مشخص شود، در اتفاقی جالب هیچ 
صحب��ت و مذاکره ای در مجمع بین وزیر ورزش 
و گرشاس��بی درباره بازنشستگی رخ نداده است. 
آنطور که مس��ؤوالن وزارت ورزش اعالم کرده اند 
مجمع طبق دس��تور جلس��ه پیش رفته و هیچ 
ارتباطی ب��ه انتخاب مدیرعامل جدید نداش��ته 
اس��ت. مدیرعامل پرس��پولیس هم ب��ا توجه به 
قوانین فقط ت��ا 15 آذرماه فرصت دارد وضعیت 
خود را مشخص کند و به نظر می رسد اگر اتفاق 
خاص��ی رخ ندهد، وزیر ورزش ب��ه فکر انتخاب 
جانشین برای او باشد. البته گرشاسبی در پایان 
جلسه شنبه صحبت کوتاهی با سلطانی فر داشته 
و درباره وضعیت خودش مس��ائلی را جویا شده 
اس��ت که پاس��خ مبهمی دریافت کرده است. از 
آنجایی که گرشاسبی تالشی هم برای استفاده از 
بندهای قانونی نکرده، شانس زیادی برای بقا در 

سمت مدیرعاملی پرسپولیس ندارد.

بررسی وضعیت چند بازنشسته باقیمانده در ورزش

آخرین مقاومت

علیرضا هنرمن�ش:  وزارت ورزش به رغم تاکید 
اهالی کشتی بر برگزاری هر چه سریع تر مجمع 
عمومی فدراس��یون، همچنان در حال بررس��ی 
گزینه های مورد نظر و همس��وی خود است. با 
اس��تعفای رس��ول خادم از ریاس��ت فدراسیون 
کش��تی، بهترین فرص��ت ب��رای وزارت ورزش 
به دس��ت آمد ت��ا گزینه ای همس��و و هماهنگ 
با سیاس��ت های خودش را بر صندلی ریاس��ت 
فدراسیون بنشاند. هر چند بسیاری از مسؤوالن 
وزارت ورزش پس از استعفای خادم بارها به طور 
ش��فاهی اعالم کردن��د وی بهترین ف��رد برای 
سکانداری کش��تی بود و حیف است از گردونه 
مدیریت ورزش��ی ایران خارج ش��ود اما پذیرش 
فوری و بی قید و ش��رط استعفای خادم، گویای 
اش��تیاق آنها ب��ه رفتن مدیری مخال��ف با طرز 

فکرشان بود.
از ف��ردای اس��تعفای خادم، ن��ام گزینه های 
مختلفی برای جانش��ینی او در محافل کش��تی 
مطرح ش��د و برای چند روز بر سر زبان ها افتاد. 
در همین ایام حمید بنی تمیم از س��وی اعضای 
مجمع به عنوان سرپرس��ت انتخاب و مقرر شد 
تا زمان س��ر و سامان گرفتن فدراسیون کشتی 
و انتخاب رئی��س جدید، مدیریت امور جاری را 

در دست بگیرد.

 رفته رفته برخی اهالی کشتی از حمید بنی تمیم
به عنوان رئیس جدید فدراس��یون و جانش��ین 
رسول خادم نیز یاد کردند که با توجه به تعامل 
او ب��ا برنامه ه��ا و سیاس��ت های وزارت ورزش، 
چندان ه��م دور از ذهن نبود. ولی انگار اتفاقات 
دیگری ط��ی روزهای اخیر در ح��ال رخ دادن 
است. رفت و آمدهای کم سابقه برخی چهره های 
گوش شکسته به ساختمان کمیته ملی المپیک و 
وزارت ورزش و رایزنی آنها با مسؤوالن ورزشی و 
سیاسی کشور حاکی از آن است که متولیان امر 

برخالف تصور اهالی کشتی، گزینه های بهتری 
هم در آستین دارند.

س��وال اینجاس��ت که دلیل تغیی��ر موضع 
وزارت ورزش و کمرنگ شدن شانس بنی تمیم 
چیست؟ برخی اهالی کش��تی در پاسخ به این 
ابهام معتقدن��د چون بنی تمی��م از همان بدنه 
اجرایی و مدیریتی زمان ریاس��ت رس��ول خادم 
محسوب می ش��ود، در صورت ریاست احتمالی، 
خواس��ته یا ناخواسته همان راه و روش خادم را 

پیش خواهد گرفت.

در نتیج��ه این انتخ��اب ب��رای وزارت ورزش 
مشکل ساز خواهد شد و در واقع روز از نو و روزی از 
نو؛ پس وزارت ورزش تصمیم ندارد روی این گزینه 
ریسک کند و ترجیح می دهد گزینه مطمئن تر و 

قابل اعتمادتری را راهی انتخابات مجمع کند.
تجربه نشان داده وزارت ورزش خاطره خوبی 
از هم��کاری با خادم و حض��ور او در رأس امور 
کشتی نداشته است. این مس��اله را می توان در 
عزل و نصب های اخیر در تیم های ملی کش��تی 
آزاد و فرنگی هم مش��اهده کرد که نفرات قبلی 
جای خ��ود را به افرادی همچ��ون محمد بنا و 
دیگر طردش��ده ها دادن��د؛ چهره هایی که رابطه 
خوبی با خادم نداشتند و با رفتن او دوباره مجال 
حضور در عرصه کش��تی را یافتند. این موضوع 
نشان دهنده این است که وزارت ورزش به آرامی 
در حال محو کردن میراث خادم است و تمایلی 
ب��ه ابقای برخی مدیران و هم��کاران او در راس 

امور ندارد.
اتفاق��ات یک م��اه اخی��ر ثابت ک��رد وزارت 
ورزش در ح��ال پاکس��ازی بخش عم��ده ای از 
میراث رس��ول خادم اس��ت که با 6 سال تالش 
و برنامه ریزی و صرف هزینه بنا ش��د و حاال قرار 
است سهم ناچیزی از آن به مدیری تازه نفس و 

هماهنگ با وزارت ورزش برسد.

تمایل وزارت ورزش برای پاکسازی فدراسیون کشتی

محو میراث خادم
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گروه بین الملل: مارش صورتی نولیبرالیس��م که از 
بهار 2017 با به قدرت رسیدن امانوئل مکرون، نوکر 
روتشیلدها و حزب »آن مارش« او در فرانسه به راه 
افت��اده بود، حاال پس از یک س��ال و نیم در خزان 
2018، به زردی گراییده اس��ت. مکرون، جوانکی 
که با حمایت بانکداران صهیونیست و سوار بر امواج 
پروپاگاندای رسانه های اصلی که همگی خریداری 
شده بودند، به عنوان نجات دهنده جمهوری پنجم 
و حاکمیت فرانسه از بحران مشروعیت به کاخ الیزه 
پا گذاش��ته بود، خیلی زودتر از آنچه تصور می شد 
ماهیت غیر مستقل خود را لو داد و حاال در روزهایی 
که پایتخت فرانسه درگیر بزرگ ترین شورش های 
یک دهه اخیر خود شده و مقبولیتش بنا بر بعضی 
نظرسنجی ها به 5 درصد تقلیل یافته است، ژست 
یک دیکتاتور را می گیرد. »رئیس جمهور صورتی« 5 
درصدی فرانسه بر طبل توخالی می کوبد و جنبش 
اعتراضی ریشه داری را تهدید به سرکوب می کند که 
از گرسنگان و درماندگانی تشکیل شده که حمایت 
دست کم 70 درصد جامعه فرانسه را پشت سر خود 
دارند. گو اینکه همنش��ینی با ترامپ و بن سلمان، 
مکرون را دچار توهم قلدرمآبی کرده است. فرانسه 
که ادعای پیشاهنگی و محوریت اتحادیه اروپایی را 
داش��ت، حاال در مقابل جنبشی معیشتی که تنها 
2 هفته از عمرش در خیابان های پاریس می گذرد، 
به ورطه ای افتاده که کارشناسان سیاسی اتحادیه 
طبق ش��واهد موجود این کش��ور را درگیر جنگ 
داخلی دانس��ته و ابراز نگرانی می کنند که مبادا به 
کانونی برای گسترش اغتشاش به سراسر اتحادیه 

اروپایی و حتی جهان غرب بدل شود.
 جنبش »جلیق��ه زردها« از ماه م��ه )خرداد( 
امسال و با فراخوان مجازی طبقات ضعیف جامعه 
فرانس��ه از حومه کالنش��هرها و شهرس��تان های 
کوچ��ک در اعتراض به افزایش بهای س��وخت در 
نتیجه اصالحات اقتصادی اشرافی »کنت مکرون« 
- لقبی کنایه آمیز به جایگاه اشرافی رئیس جمهور 
فرانس��ه – آغاز ش��د. آنه��ا 6 ماه صب��ر کردند و 
زمانی که با بی اعتنایی دولت به افزایش بی س��ابقه 
قیمت س��وخت و در نتیجه تورم همراه با کاهش 
دستمزدها و مزایا مواجه ش��دند، از روز 17 نوامبر 
کارزار اعت��راض خیابانی را در قل��ب پاریس، نماد 
ثروت و تجمل گرایی اروپا آغاز کردند. لقب »جلیقه 
زردها« از آن رو بر این گروه از معترضان گذاش��ته 
ش��د که رانندگان وسایل نقلیه عمومی و صنعتی 

و کش��اورزی که از افزایش بهای سوخت به ستوه 
آمده بودند، هس��ته اصلی آنها را تشکیل می دادند. 
صنفی که طبق قانون سال 2008 باید حتما برای 
حرک��ت در جاده ها، جلیقه های زرد ش��برنگ در 
وسایل نقلیه خود می داشتند. به همین دلیل این 
جلیقه های محافظتی و شب نما که ارزان ترین و در 
دسترس ترین یونیفرم ممکن برای طبقات فرودست 
بود، تبدیل به لباس فرم و نماد موج اخیر تظاهرات 

ضد سرمایه داری شد.
حال و هوای انقالب در پاریس ■

پاریس توریستی ترین ش��هر جهان در آستانه 
سفرهای کریسمس و تعطیالت سال نوی میالدی 
به میدان جنگ تبدیل شده است. »ویوین والت« 
خبرنگار نشریه آمریکایی تایم، به دنبال اوج گیری 
درگیری های معترضان با پلیس و نیروهای امنیتی، 
در گزارش روز جمعه خود وضعیت پاریس و در کل 
فرانسه را چنین توصیف کرد: »اینجا اتمسفر جنگ 
داخلی دارد«. طرفه اینکه تایم همان نشریه ای است 
که در بهار س��ال 2017، پرتره مکرون را روی جلد 
معروف خود برده و او را به عنوان »رهبر جدید اروپا« 
معرفی کرده بود. تازه خبرنگار تایم نمی دانست موج 
بزرگ تری از درگیری های شهری هنوز در راه است. 
به گفته وزارت کش��ور فرانسه از نخستین ساعات 
بامداد ش��نبه بی��ش از 80 هزار نف��ر در تظاهرات 
ضددولتی سراسر کشور شرکت کردند و عروس اروپا 
غرق دود و آتش و فریاد های خشمگینانه و صدای 
انفجار و تیراندازی شد. حتی شبکه یورونیوز، ارگان 
اتحادیه اروپایی که تحت نظارت دولت فرانسه اداره 
می شود، تظاهرات روزهای اخیر را از کنترل خارج 
ش��ده خوانده  و گزارش می دهد بوی »انقالب« از 
آن به مشام می رسد. س��نگربندی های معترضان 
در خیابان شانزه لیزه که آسمانش از آتش افروزی و 
دودزایی معترضان برای مقابله با گازهای اشک آور 
پلیس تیره و تار شده، صحنه های نبردهای خیابانی 
انقالب فرانس��ه در اواخر ق��رن هفدهم میالدی را 

پیش چشم تداعی می کند.
در »ش��نبه س��یاه« از اپرای پاریس تا خیابان 
»ف��وش« و از آنجا ت��ا کوچه »ریویول��ی« و بلوار 
»اوس��مان« و همچنی��ن بنای مع��روف »ارک دو 
تریومف« یا طاق نصرت صحنه های برابر چشم یک 
انقالب یا جنگ داخلی را تداعی می کرد. ساختمان 
نماد ملی بزرگ و مشهور فرانسه در میدان »اتووال« 
به خاطر حجم گسترده آتش و دود ناشی از آن حتی 

در ساعات روز قابل مشاهده نبود. 
معترضان در مقابل ماشین های آب پاش پلیس 
از س��الحی جدید به نام توپ های بیلیارد استفاده 
می کنند و  شیشه های بسیاری از مغازه ها و بناهای 
مرکز ش��هر را شکسته اند. طاق نصرت نیز با توجه 
به حجم ش��عارها و نمادهای اعتراضی که همراه با 
الیه های دوده بر آن نقش شده به طاق انقالب تغییر 

شکل پیدا کرده است.
فرار توریست ها از عروس اروپا ■

کریستوف کاستانر، وزیر کشور فرانسه پنجشنبه 
گذشته مدعی شده بود تنها با کارت شناسایی و عبور 
از گیت های بازرسی می توان وارد خیابان شانزه لیزه 
شد اما سیل معترضان کل تمهیدات امنیتی را بر هم 
زد. چندین دس��تگاه خودرو از جمله یک ون پلیس 
در اطراف این خیابان در قلب پاریس آتش زده ش��د 
و پس از آنکه یکی از معترضان، س��الح جنگی یک  
افس��ر پلیس را ربود، نیروهای امنیتی بهانه ای برای 
به تعطیلی کشاندن تمام ش��هر پیدا کردند. تقریبا 
تمام ایستگاه های متروی بخش های مرکزی پایتخت 
فرانسه تعطیل ش��ده و فروشگاه های زنجیره ای نیز 
هنوز از ترس غارت ش��دن توسط جماعت گرسنه و 
خشمگین، درهای خود را به روی مراجعان بسته اند. 
در چنین ش��رایطی حت��ی تارنماه��ای بین المللی 
راهنمای توریس��م به ج��ای وص��ف جذابیت های 
پاریس، دست به انتش��ار خبرهایی درباره وضعیت 
حاد این ش��هر برای هش��دار دادن به توریس��ت ها 
زده اند. از جمله تارنمای »ای توربو نیوز« به گزارش 
کامل اغتشاش��ات پرداخته و گردشگران را به فرار از 
فرانس��ه و عدم برنامه ریزی برای سفر به این کشور 
در تعطیالت کریسمس تشویق کرده است. »مارسل 
بنه زه« رئیس س��ندیکای هتلداران و رستوران داران 
فرانسه با فاجعه بارخواندن وضعیت پدید آمده، گفت: 
»50 درصد توریس��ت ها سفر خود را لغو کرده اند یا 
قبل از پایان زمان سفرشان به لندن، آلمان یا اسپانیا 

رفته اند«.
مکرون بنزین روی آتش ریخت ■

بنا به گزارش وزارت کشور فرانسه، طی سومین 
دور ش��ورش »جلیقه زردها«، پلیس تا ظهر دیروز 
412 معترض را دستگیر کرده، 2 نفر کشته و صدها 
نفر ش��امل نزدیک به 23 نیروی پلیس در جریان 
درگیری های ش��نبه زخمی ش��ده اند که مجموع 
مجروحان پلیس را به 60 نفر می رساند. با فراخوان 
این وزارتخانه و با باالگرفتن احتمال برقراری مجدد 

وضعیت اضطراری در فرانسه، شمار نیروهای امنیتی 
مستقر در پایتخت به 10 هزار نفر بالغ می شود به 
ط��وری که اغلب خبرگزاری های بین المللی دیروز 
گ��زارش دادن��د با بازگش��ت مک��رون، در پاریس 

حکومت نظامی برقرار شده است.
در چنین وضعیت امنیتی بغرنجی، مکرون که 
از نظر اغلب فرانسویان بیشتر برای کاسبی شخصی 
و بازی کردن نقش دالل محبت برای آشتی دادن 
رهبران غربی با ولیعهد جنایتکار س��عودی درگیر 
در رس��وایی قتل خاشقجی، به اجالس جی 20 در 
بوئنوس آیرس آرژانتین رفته بود، ش��نبه  شب و در 
نشست پایانی این اجالس مجبور شد به جز مسائل 
بین المللی، درباره بحران اجتماعی و اقتصادی کشور 

خودش هم با خبرنگاران صحبت کند.
اما رئیس جمهور صورتی فرانسه در این آزمون 
مهم سیاستمداری مردود شد و به جای آرام کردن 
فض��ا، به التهابات دام��ن زد به طوری که تحلیلگر 
شبکه »آرتی« تهدید معترضان توسط مکرون را به 

بنزین ریختن روی آتش پاریس تعبیر کرد.
او که پیش از س��فر به آرژانتین نیز تاکید کرده 
بود دولتش از مواضع خود در قبال سیاس��ت های 
اقتص��ادی س��رمایه داری کوتاه نمی آی��د، با انتقاد 
از آنچ��ه در خیابان های پاریس و دیگر ش��هرهای 
فرانس��ه در حال وقوع است، گفت: »آنچه امروز در 
پاریس روی داد هیچ ارتباطی با بیان مسالمت آمیز 
یک خشم مشروع ندارد. عامالن این خشونت ها نه 
خواهان تغییر هستند و نه بهبود اوضاع؛ آنها تنها به 

دنبال آشوب و برهم زدن نظم هستند«.
بالفاصله وزیر کش��ور فرانس��ه نیز معترضان را 
خربکار خواند و نه فعال سیاسی و ابراز نگرانی کرد 
که تظاهرات گسترده برای نخستین بار هر دو طیف 
چپ و راست افراطی - آنارشیست ها و ملی گرایان 
تندرو - را متحد کرده است. »دنیس یاکوب« مقام  
ارشد پلیس فرانسه نیز از پیوستن گروه های کوچک 
هرج و مرج طلب به صفوف تظاهرات کنندگان برای 
حمله به نیروهای امنیتی هشدار داده است. اگرچه 
این اظهار نظره��ا تالش هایی حکومت برای بدنام 
کردن معترضان واقعی، یعنی طبقات فرودس��ت و 
انگیزه های آنان و زمینه چینی برای برقراری وضعیت 
فوق العاده و حتی حکومت نظامی در فرانسه است 
ام��ا در عین حال پرده از آش��فتگی و هرج و مرج 

سیاسی خارج از کنترل برمی دارد.
ادامه در صفحه 5

پس از 2 کشته، صدها مجروح و 480 بازداشتی، رئیس جمهور فرانسه جلیقه زردها را تهدید به سرکوب کرد

چماق مکرونی
فرانسه، کانون جنگ داخلی اتحادیه اروپایی

کارزار شام

 سوریه از کشف موشک های آمریکایی
 در مقر تروریست ها خبر داد

بن بست روسیه و ترکیه درباره ادلب
گ�روه بین الملل: ارتش س��وریه پس از آزادسازی 
منطقه جنوب این کش��ور در حال پاکسازی این 
منطقه اس��ت. یگان های متخصص ارتش سوریه 
در ادامه تأمین امنیت مناطق آزاد ش��ده، مقادیر 
زیادی س��الح ها و مهمات متعلق به تروریست ها 
را کشف و ضبط کردند. خبرگزاری رسمی سوریه 
گزارش داد در میان سالح ها و مهمات متعلق به 
گروه های تروریستی، چندین موشک تاو آمریکایی 
نیز کش��ف شده است. یک افسر در ارتش سوریه 
گفت که در جریان پاکسازی روستاهای آزاد شده 
در منطقه جنوب، در داخل مقرهای تروریست ها 
همچنین تجهیزات ویژه عناصر تروریستی موسوم 
به »کاله سفیدها« کشف شده که نشان می دهد 
این گروه یکی از ابزارهای واشنگتن و غرب است 
تا تحت پوشش امدادرسانی، اقدامات تروریستی 
انجام دهد. کاله سفیدها یک گروه به ظاهر امدادی 
اس��ت که از س��ال 2013 در سوریه نقش زیادی 
در حمایت از تروریس��ت ها ایفا کرد. این گروه که 
توس��ط انگلیس و آمریکا حمایت مالی می شود، 
مدعی کمک به افراد غیرنظامی در سوریه است. 
این افسر سوری در ادامه اعالم کرد که در جریان 
عملیات تفتیش، بیش از 100 هزار فش��نگ 23 
و 14/5 میلیمتری و مهمات دیگری کشف شده 
که در زیر زمین مخفی شده بود. این مهمات در 
زیرزمین به نحوی پنهان شده بود که تحت تأثیر 
عوامل جوی غیر قابل استفاده نشود؛ مسأله ای که 
بیانگر حضور کارشناسان و متخصصان در میان 
تروریست هاست. نیروهای ارتش سوریه دوشنبه 
گذش��ته مقادیر زی��ادی موش��ک دوش پرتاب و 
تجهی��زات جنگی دیگر در غوطه ش��رقی، درعا، 
قنیطره و حمص کش��ف کردند. طبق گزارش ها، 
سیاس��ت های  ت��داوم  در  همچنی��ن  آمری��کا 
توسعه طلبانه و تجاوزکارانه خود در سوریه، پایگاه 
نظام��ی خود در روس��تای هیمو در غرب ش��هر 
قامشلی سوریه را توسعه داده و تجهیزات جدید 
و رادارهای پیشرفته ای را در این پایگاه نصب کرده 
است. از سوی دیگر، عناصر تروریستی در سوریه 
در راستای نقض چندباره توافق سوچی در استان 
ادلب بار دیگر تالش کردند به مواضع ارتش سوریه 
نفوذ کنند. ارتش سوریه نیز در واکنش به عملیات 
تروریست های جبهه النصره، با توپخانه عناصر این 
گروه را در اللطامنه، الجیسات و شمال محرده واقع 
در ریف شمالی حماه و در محورهای السرمانیه و 
الصخر واقع در غرب س��هل الغاب هدف قرار داد. 
این اقدام ارتش س��وریه واکنشی به نقض توافق 
س��وچی بود که از رهگذر ت��الش آنان برای نفوذ 
به مواضع نیروهای س��وری در شمال حماه انجام 
شد. روسای جمهوری روسیه و ترکیه در سوچی 
روسیه در بیست و ششم شهریورماه گذشته اعالم 
کردند یک منطقه حائل و عاری از سالح به عمق 
15 ت��ا 20 کیلومتر در بین خطوط تماس ارتش 
سوریه و افراد مسلح در شمال غرب سوریه ایجاد 
خواهد شد و بعد از عقب نشینی گروه های مسلح 
و ارت��ش س��وریه از این مناطق،  فق��ط نیروهای 
روس و ترک در آن مس��تقر خواهند ش��د. با این 
حال، در حاش��یه نشس��ت س��ران گروه 20 در 
آرژانتی��ن رجب طیب اردوغان از والدیمیر پوتین 
درخواست کرد نسبت به برگزاری نشستی دیگر 
درباره ادلب موافقت کند. موش��کباران شیمیایی 
اخیر حلب توس��ط تروریس��ت ها و حمالت گاه 
و بیگاه آن��ان در چند هفته اخی��ر در کنار عدم 
تحقق کامل بندهای توافق س��وچی نشان داد 2 
نماینده حاضر در اجالس سوچی یعنی روسیه و 
ترکیه که به نمایندگی از ایران و دولت سوریه از 
یک سو و مسلحین در سوریه از دیگر سو در این 
نشست حاضر بودند آنچنان که انتظار می رفت در 
تحقق توافقات موفق نبوده اند. پوتین روز شنبه در 
کنفرانسی مطبوعاتی در آرژانتین گفت: ما نگران 
اوضاع ادلب هستیم، چرا که ترکیه در حل بحران 
موفق نش��ده است. باید به مواضع دولت سوریه و 

ایران درباره حل وفصل بحران توجه کرد.

بی توجهی آنکارا به هشدارهای 
واشنگتن درباره اس400

به رغ��م هش��دارهای آمری��کا و پنتاگون 
به آن��کارا برای انصراف از خرید س��امانه دفاع 
موش��کی اس400 روسیه، وزیر خارجه ترکیه 
گفت که کش��ورش بدون تردید این سامانه را 
خریداری خواهد کرد. مولود چاووش اوغلو گفت: 
»قرارداد اس400 ]بین ترکیه و روس��یه[ یک 
قرارداد انجام ش��ده است. ما از قبل این توافق 
را نهای��ی کرده ای��م و بدون تردید، از روس��یه 
اس400 خواهیم خرید. این چیزی اس��ت که 
ما داریم به روس ها هم می گوییم«. وی افزود: 
»ما نیاز فوری داریم و دلیل خرید اس400 هم 
همین است. روسیه بهترین توافق را به ما داد و 
حاال این یک توافق تمام شده است و در آینده 
خواهیم دید چه کسی بهترین توافق را پیشنهاد 
خواهد کرد«. جمعه هفته گذشته وزارت دفاع 
آمریکا به ترکیه هش��دار داد اگر قرارداد خرید 
سامانه های پدافند موشکی اس400 از روسیه 
را ادامه دهد، از برنامه مش��ترک جنگنده های 

اف35 کنار گذاشته می شود.

چهارگوشه

 سفر بن سلمان به الجزایر
در میان اعتراضات مردمی

در می��ان اعتراض ه��ای مدن��ی در الجزایر 
علیه س��فر ولیعهد س��عودی به این کش��ور، 
محمد بن سلمان عصر دیروز وارد الجزیره شد. 
گزارش ها حاکی ا ست گروهی از اصحاب رسانه 
و فرهنگیان در الجزایر در بیانیه ای نس��بت به 
سفر ولیعهد عربس��تان به این کشور اعتراض 
کردند. در این نامه که 17 تن از اصحاب رسانه 
و فرهنگیان آن را امضا کرده اند، آمده است در 
حالی که جهانیان یقین دارند محمد بن سلمان، 
آمر قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد و 
مس��ؤول جنایات بشری در یمن است، الجزایر 
برای استقبال از بن سلمان آماده می شود. رئیس 
جمعیت علمای مسلمین الجزایر که اوایل دهه 
1۹30 تاسیس شد نیز این بیانیه را امضا کرده 
است. نامزدهای سابق ریاست جمهوری الجزایر 
هم به س��فر بن س��لمان به این کشور اعتراض 
کردند و دبیرکل حزب کارگر نیز مخالفت خود 
را با س��فر بن سلمان اعالم و آن را تحریک آمیز 
توصیف کرد. این در حالی است که در بحبوحه 
مخالفت های مردمی، ریاست جمهوری الجزایر 
در بیانیه ای اعالم کرد سفر محمد بن سلمان به 

این کشور، 2 روزه است.

 شهادت 345 فلسطینی
در سایه توطئه ترامپی

مرکز مطالعات »قدس« با اشاره به تشدید 
جنایت های رژیم صهیونیستی ضد شهروندان 
فلس��طینی افزود، از زمان اعالم قدس اشغالی 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی توسط 
دونالد ترامپ، صهیونیست ها 345 نفر ازجمله 
71 ک��ودک فلس��طینی را در مناطق مختلف 
فلسطین ش��هید کردند. ششم دسامبر 2017 
رئیس جمه��ور آمری��کا،  ق��دس را ب��ه عنوان 
پایتخت رژیم اسرائیل به رسمیت شناخت و 14 
مه گذشته هم س��فارت آمریکا را از تل آویو به 
قدس منتقل کرد. به رغم اقدام ترامپ اما قدس 
در س��طح جهانی به عنوان پایتخت اس��رائیل 

پذیرفته نشده است.  

 انصاراهلل:
 یمن عرصه تسویه حساب ها نیست

وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن روز شنبه 
اعالم کرد که کش��ورش عرصه درگیری برای 
تسویه حس��اب های دیگران نیست و اظهارات 
برخی مقام��ات ارش��د و مس��ؤول آمریکایی 
غیرمسؤوالنه است. هشام شرف گفت:  اظهارات 
برخی مسؤوالن ارشد آمریکایی از جمله متیو 
تویلر، سفیر آمریکا در یمن در جریان سفرش به 
استان حضرموت در راستای عرف دیپلماتیک 
نیس��ت. س��فیر آمریکا با گفتن این جمله که 
»اوض��اع امروز یمن به خاطر حمایت نامحدود 
ای��ران اس��ت«، واقعیت را نادی��ده گرفت. وی 
گفت: سفیر آمریکا فراموش کرده که حمالت 
ائتالف عربستان به کشته و زخمی و قطع عضو 
ش��دن ده ها هزار تن از ساکنان یمن و نابودی 
زیرساخت های کشور منجر شده است. عالوه بر 
این، محاصره زمینی، دریایی و هوایی نیز موجب 
وخامت اوضاع اقتص��ادی و پایین آمدن ارزش 
ریال یمن شده است. این مسائل موجب شده 
ما در یمن شاهد بدترین فاجعه انسانی در طول 
تاریخ جهان باشیم. ما از آمریکا می خواهیم یمن 
را به میدان تسویه حساب با ایران تبدیل نکند.

نتانیاهو به فساد مالی متهم شد
پلیس اس��رائیل تصری��ح کرد بر اس��اس 
تحقیقات انجام شده، شواهد کافی را برای متهم 
کردن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم 
و همسرش به رش��وه خواری و کالهبرداری به 
دست آورده است. پلیس رژیم صهیونیستی 4 
پرونده درباره فساد دولتی و مالی ضد نتانیاهو 
تش��کیل داده و طی یک س��ال اخیر از منابع 
مختلفی ش��امل دس��تیاران و وزیران پیشین 
کابینه بازجویی کرده است. در حالی که کابینه 
نتانیاهو بعد از استعفای آویگدور لیبرمن، وزیر 
جنگ در آس��تانه فروپاش��ی قرار گرفته است 
اعالم جرم علیه وی به اتهام فساد ممکن است 
حیات کابینه وی را بیش از پیش دچار مخاطره 

کند.

مرگ بلندپایه ترین مقام نیروی 
دریایی آمریکا در خاورمیانه

وزارت دف��اع آمری��کا گفته اس��ت جس��د 
دریاس��االر اس��کات اس��ترنی، فرمانده ناوگان 
پنجم نیروی دریایی آمریکا، در محل اقامتش 
در بحرین پیدا ش��ده اس��ت. فرمانده عملیات 
نیروی دریایی آمری��کا در بیانیه ای تأکید کرد 
که تاکنون هیچ ش��واهدی دال ب��ر اینکه این 
مرگ یک قتل یا یک توطئه بوده است، وجود 
ندارد. دریاساالر استرنی ماه مه به عنوان فرمانده 
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا منصوب شده 
بود و فرماندهی بیش از 20 هزار نیرو را به عهده 
داش��ت. او سابقه 36 س��ال خدمت در نیروی 

دریایی آمریکا را داشته است.
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گ�روه بین الملل: نشس��ت سران 
گ��روه ج��ی 20 شنبه ش��ب در 
بوئنوس آیرس، با توجه به تنش ها و اختالف نظرهای 
عمیق میان برخی اعضا بویژه بر سر توافقات مالی، 
رویکرد تجاری، مناقشات ژئوپلیتیک و موضوعات 
آب وهوایی با انتشار بیانیه ای کلی و پرابهام به کار 
خود پایان داد. کارشناسان بسیاری از هفته ها قبل 
به دلیل مواضع و سیاست های یکجانبه گرایانه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نسبت به تاثیرگذاری 
این نشست مردد بودند. مواضع ترامپ از جمله آغاز 
جنگ تجاری این کشور با چین و ادامه این جنگ 
و همچنی��ن خروج از توافق تغیی��رات آب وهوایی 

پاریس و بی اهمی��ت خواندن آن از جمله مواردی 
است که چندجانبه گرایی را در جهان معاصر تهدید 
کرده است. در بیانیه پایانی نشست گروه جی 20، 
بر وجود مش��کالت و معضالت تجاری میان اعضا 

تاکید شده اس��ت. این در 
واقع ی��ک از معدود نکاتی 
اس��ت که همه کشورهای 
ش��رکت کننده در اجالس 
بر س��ر آن تفاه��م دارند. 

بزرگ ترین قدرت های اقتصادی جهان به رغم اتفاق 
نظر درباره وجود مش��کالت تجاری، به سرمنشا و 
یکی از علت  ه��ای مهم آن یعنی پراتکشنیس��م 
اش��اره ای نکردن��د. 20 اقتص��اد ب��زرگ دنیا در 
واق��ع از محک��وم ک��ردن 
سیاست های حمایتی و رویکرد 
یکجانبه گرایانه بزرگ ترین 
اقتص��اد دنیا طف��ره رفته 
و آن را نادی��ده گرفتن��د. 

تمام کش��ورهای ش��رکت کننده در این نشست، 
به اس��تثنای آمریکا در بیانیه پایانی بر تعهد خود 
نسبت به مفاد توافقنامه آب وهوایی پاریس تاکید 
کردن��د. امضاکنندگان این بیانی��ه تاکید کرده اند 
توافقنامه پاریس غیر قابل بازگش��ت و تجدیدنظر 
است. این درحالی است که در بخشی از بیانیه که 
به تغییرات آب وهوایی اختصاص دارد آمریکا ضمن 
اعالم مخالفت با س��ند پاریس، تاکید کرده است 
استفاده از همه فناوری ها و منابع موجود انرژی را 
با لحاظ همه مسائل زیست محیطی مدنظر دارد و 
موافق »رشد اقتصادی، دسترسی به منابع انرژی و 

امنیت است«.

یکجانبه گرایی آمریکا در نشست جی 20 جی 20

نقطه کور آتش بس جنگ تجاری آمریکا و چیناردوغان: حرف بن سلمان درباره خاشقجی را قبول ندارم
 موض��وع پرون��ده قتل جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار منتقد عربستان در کنسولگری این 
کشور در استانبول، بر حضور محمد بن سلمان 
در همایش رهبران گروه 20 سایه افکنده. این 
موضوع به اعتبار عربستان و ولیعهد این کشور 
در غرب نیز آس��یب رسانده است. بسیاری این 
شاهزاده جوان را آمر اصلی قتل این روزنامه نگار 
می دانن��د. رئیس جمه��ور ترکی��ه، ش��نبه در 
پایان نشس��ت گروه 20 در آرژانتین در جمع 
خبرنگاران گفت سعودی ها با تحقیقات درباره 
پرونده ترور خاشقجی همکاری کافی نداشته اند.

 رجب طیب اردوغان اظهار داش��ت: ترکیه 
قصد ندارد به خاندان سلطنتی در عربستان ضرر 
برس��اند، در واقع شناسایی عامالن قتل جمال 
خاش��قجی به نفع خود عربس��تان هم هست. 
وی افزود: محمد بن س��لمان،  ولیعهد سعودی 

دادستان کل عربس��تان را برای تحقیق درباره 
قتل خاش��قجی به ترکیه فرس��تاد اما او هیچ 
اطالعاتی به آنکارا ارائه نکرد. وی خاطرنش��ان 
کرد، کش��ورش ادله و شواهدی دارد که نشان 
می دهد خاشقجی در عرض هفت و نیم دقیقه 
کش��ته ش��ده و این ادله را به هر کشوری که 
درخواس��ت کرده از جمل��ه آمریکا، انگلیس و 
عربستان داده اس��ت. اردوغان افزود: این گفته 
بن سلمان را که نمی توان به ادعایی ثابت نشده 
کس��ی را در قتل خاش��قجی متهم کرد قبول 
ندارم. او بعد از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا 
تاکید کرد موضع گیری بن سلمان را درباره این 
جنایت قبول ن��دارد. رئیس جمهوری ترکیه از 
عربس��تان خواست مظنونان قتل خاشقجی را 
تحویل دهد و همچنین نسبت به محاکمه آنها 

در عربستان ابراز نارضایتی کرد.

رؤس��ای جمه��ور آمریکا و چین س��رانجام پس از 
چندین ماه تنش بر سر تعرفه های تجاری، با یکدیگر 
توافق کردند. کاخ سفید شنبه اعالم کرد واشنگتن 
و پکن توافق کردند جنگ تعرفه  های مالیاتی را به 
مدت ۹0 روز متوقف کنند تا مذاکرات تجاری بین 
چی��ن و آمریکا ادامه یابد. ای��ن توافق پس از دیدار 
دونالد ترامپ و شی  جین پینگ در حاشیه نشست 
س��ران گروه 20 در آرژانتین به دست آمد. به گفته 
کاخ س��فید، ترامپ توافق کرد تا از ماه ژانویه سال 
201۹ افزایش 25 درصدی تعرفه ها بر 200 میلیارد 
دالر کاالی وارداتی از چین را اعمال نکند. در مقابل 
رئیس جمه��ور چین نیز با توق��ف وضع تعرفه های 
جدید، همچنین ب��ا واردات مقدار نامش��خص اما 
قابل توجهی از تولیدات آمریکایی در زمینه کشاورزی، 
انرژی، صنعت و دیگر شاخه ها موافقت کرده است. 
به گفته کاخ سفید، چنانچه گفت وگوها میان چین 

و آمریکا در مهلت ۹0 روزه به نتیجه نرس��د، هر دو 
ط��رف توافق کرده اند افزایش 10 درصدی تعرفه ها 
به 25 درصد برس��د. این همان نقطه کوری اس��ت 
که باعث می ش��ود سرمایه گذاران همچنان به آرزو 
ک��ردن برای برق��راری صلحی پایدار میان ش��ی و 
ترامپ ادامه دهند. ترامپ در ماه س��پتامبر بر 200 
میلیارد دالر کاالی وارداتی از چین 10 درصد تعرفه 
وضع کرد. او همچنین پکن را تهدید کرد تعرفه ها 
را گس��ترش داده و 267 میلیارد دالر کاالی دیگر 
وارداتی از چین را نیز مشمول تعرفه  خواهد کرد. در 
مقابل چین نیز با وضع تعرفه بر کاالهای وارداتی از 
آمریکا به این تصمیم ترامپ واکنش نشان داد. وضع 
تعرفه ها و تنش های اقتصادی میان 2 کشور سبب 
شده صندوق بین المللی پول هشدار دهد ادامه این 
روند پیامدهایی خواهد داشت که »همه از آن رنج 

خواهند برد«.
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قاب روز
تهران - پرندگان مهاجر در دریاچه چیتگر

عکس:    ایرنا

بازار

گزارش

گ�روه اقتص�ادی: تعل��ل س��تاد تنظیم ب��ازار در 
تعیین تکلیف قیمت لبنیات موجب ش��ده برخی 
شرکت های لبنی از این وضعیت سوءاستفاده کرده 
و به دلخواه محصوالت خود را قیمت  گذاری کنند. 
بازار لبنیات مدت هاست دچار آشفتگی شده و هر 
روز نیز دامنه این آشفتگی بیشتر می شود. از ابتدای 
سال قیمت محصوالت لبنی از سوی شرکت های 
تولیدی بار ها بدون مجوز افزایش یافته است، این 
در حالی اس��ت که یک بار نیز مردادماه گذش��ته 
قیمت لبنیات به صورت رس��می گران شد اما این 
افزایش قیمت نتوانست رضایت شرکت های لبنی 
را جل��ب کند و پس از مدتی آنه��ا دوباره افزایش 
قیمت خودسرانه را در پیش گرفتند. رضا باکری، 
دبیر انجمن صنایع لبن��ی پیش تر در گفت وگو با 
میزان درباره چرایی افزایش خودس��رانه قیمت ها 
گفته بود: زمانی که بی��ن ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان 

در قیمت هر کیلوگرم ش��یر 
و مواد بس��ته   بندی تغییرات 
وج��ود دارد، هیچ کارخانه ای 
ن��دارد که  آنچنان��ی  س��ود 
بتواند ای��ن موضوع را تحمل 
کند، بنابراین وارد زیان دهی 

می ش��ود. وی تصریح کرده بود: برای جلوگیری از 
ضرر و زیان و ترازنامه منفی بالفاصله ما مس��أله را 
منعکس می کنیم اما زمانی که روند تصمیم   گیری 
کند و طوالنی می شود، کارخانجات نمی توانند چند 
ماه دچار ضرر و زیان شوند، بنابراین یک ماه صبر 
می کنند و اگر جوابی نگیرند به ناچار افزایش قیمت 
می دهند. تعلل ستاد تنظیم بازار و مدت زمان زیادی 
که این ستاد صرف تصمیم   گیری و تعیین تکلیف 
قیمت ها می کند موجب ش��ده برخی شرکت های 
لبنی به دلخواه قیمت ها را تغییر دهند و ما شاهد 
تغییرات زیاد و حتی روزانه قیمت محصوالت لبنی 
باش��یم. از طرفی س��ازمان حمایت نیز به عنوان 
متولی نظارت بر بازار هیچ گونه عکس العملی نسبت 
ب��ه تخلفات مکرر ندارد. ای��ن در حالی که قیمت  
محص��والت لبنی که در س��ایت ۱۲۴ که مربوط 
به قیمت کاال هاست ثبت شده، به هیچ عنوان در 
س��طح بازار وجود خارجی ن��دارد و محصوالت با 
قیمت های بس��یار باالتر به فروش می رسند و این 
س��ازمان عمال کارایی ندارد و دست اندرکاران این 

سازمان نیز از هرگونه پاسخگویی طفره می روند.
محکومیت 22 شرکت لبنی  ■

س��خنگوی س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی از 
محکومیت ۲۲ ش��رکت تولید فرآورده  های لبنی 
به جرم گران فروش��ی خبر داد. سیدیاسر رایگانی 

در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه ۲ سیما 
افزود: این ش��رکت ها در مجموع به پرداخت ۸۲۹ 
میلیارد ریال به عنوان جریمه گران فروشی محکوم 
ش��دند. وی با بیان اینکه پرونده ۷ ش��رکت دیگر 
در ش��عب تعزیرات حکومتی در حال رس��یدگی 
اس��ت، گفت: در چند روز گذش��ته یک ش��رکت 
تولید فرآورده  های لبنی به جرم گران فروش��ی به 
پرداخ��ت ۲۹ میلیارد ریال جریمه محکوم ش��د. 
رایگانی افزود: ش��اهد کم فروشی  های بی سابقه در 
محصوالت لبنی کش��ور هس��تیم و در این زمینه 
گزارش  های بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی 
رس��یده اس��ت. مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت هم در ای��ن برنامه گفت: قیمت 
نهاده ه��ا از ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در پارس��ال به ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومان در سال جاری افزایش یافته که 
بخشی از افزایش قیمت فرآورده  های لبنی مرتبط 
با آن است. محمدرضا کالمی 
هزینه  های  افزای��ش  اف��زود: 
حمل ونقل هم از جمله عوامل 
باال رفت��ن قیمت محصوالت 
لبنی اس��ت.  دبی��ر انجمن 
صنف��ی گاوداران هم در این 
 برنام��ه گف��ت: تولید ش��یر خ��ام در کش��ور در

۸ ماهه اول سال به طور میانگین 5/۷ درصد افزایش 
یافت و تولید شیر به اندازه مصرف کشور وجود دارد. 
س��یداحمد مقدس��ی گفت: ۲5 تا ۳۰ درصد شیر 
تولیدی کشور صرف تولید شیرخشک می شود. دبیر 
انجمن صنایع لبنی کشور هم در این برنامه گفت: 
۷۰ درصد محصوالت لبنی در صنایع بزرگ تولید 
می ش��وند که این صنایع برای خرید هر لیتر شیر 
خام ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان می پردازند. رضا باکری 
افزود: در ۳ ماهه بهار امسال هر ماه ۲ هزار و ۲5۰ 
تن شیرخشک صادر شد و با افزایش قیمت ها روند 
دریافت شیر خام از تولید کنندگان معکوس شد. وی 
گفت: در شهریور امسال کارخانجات صنایع لبنی 
کشور با ۳۰ درصد کسری دریافت شیر خام مواجه 
بودند که اکنون این کس��ری به ۲۰درصد رسیده 
است. وی با بیان اینکه آخرین قیمت مصوب ابالغی 
در دوم مرداد امسال بود، گفت: تا ستاد تنظیم بازار 
در ابالغ قیمت جدید محصوالت لبنی تأخیر داشته 
باشد شاهد ناهماهنگی ها در قیمت این محصوالت 
هستیم. باکری افزود: کم فروشی تخلف است و هر 
کارخانه ای که مرتکب آن ش��ود باید با آن برخورد 
قانونی انجام ش��ود. وی گفت: هیچ کارخانه تولید 
فرآورده  ه��ای لبنی به هیچ عنوان حق کاس��تن از 

کیفیت محصوالت تولیدی خود را ندارد.

تولیدکنندگان محصوالت لبنی جریمه می شوند و به گران فروشی ادامه می دهند

لبنیات و تخلفات!
تأکید نمایندگان مجلس بر استانداردسازی خودرو ها برای کاهش تصادفات

ساالنه یک ونیم میلیون خودرو به جاده ها اضافه می شود

جاده

گاز

انتقاد کارشناسان از سوزاندن سرمایه ملی

دولت به جلوگیری از سوختن گازهای فلر بی توجه است
جمع آوری گازهای فلر یکی از اهداف از پیش 
تعیین ش��ده برای صنعت نفت است تا در کنار 
کاهش مشکالت زیست محیطی، تکمیل زنجیره 
تولید و افزایش بهره وری را به دنبال داشته باشد. 

به گزارش میزان، گاز های فلر 
حجم قابل توجهی از گاز هایی 
هس��تند که در فرآیند های 
گاز  و  نف��ت  پاالیش��گاهی 
در راس��تای افزایش س��طح 
ایمن��ی و کنترل فش��ار در 

برج هایی مخصوص سوزانده می شوند؛ موضوعی 
که مشکالت زیست محیطی مانند آلودگی های 
مختل��ف و هدررفت س��رمایه مل��ی را به دنبال 
دارد. بنا بر اعالم کارشناس��ان، با فرآوری دوباره 
این گاز ها می توان محصوالت دیگری اس��تخراج 
کرد تا در صنعت پتروش��یمی، شبکه انتقال گاز 
و تزریق به مخازن نفتی مورد استفاده قرار گیرد 
که رسیدن به این مرحله نیازمند تکمیل زنجیره 
تولید است. جهانبخش امیری، کارشناس حوزه 
نف��ت در گفت وگو ب��ا میزان درب��اره جمع آوری 
گاز های فلر گفت: حجم قابل توجهی از گاز های 
کشور به عنوان گاز های فلر سوخته و از دسترس 
خارج می ش��ود که در راستای افزایش بهره وری، 
پروژه هایی برای جم��ع آوری این گاز ها و تبدیل 
آن به فرآورده های جدید تعریف شده است. وی 
افزود: متاسفانه تعدادی از این پروژه ها در نیمه کار 

متوقف مانده که نتیجه آن ادامه سوختن گاز های 
فلر است. این کارش��ناس حوزه انرژی بیان کرد: 
وزیر نفت نیز تاکنون بار ها بر ساماندهی گاز های 
فلر تاکید داش��ته  تا سرمایه ملی به صورت آتش 
از دس��ترس خارج نش��ود و 
زیس��ت محیطی  مشکالت 
هم به همراه نداشته باشد. در 
این باره، محمدعلی صادقی 
کارش��ناس صنعت نفت در 
گفت وگو با میزان به موضوع 
مدیریت اشاره و تصریح کرد: در بحث جمع آوری 
گاز های فلر باید ابتدا به مدیریت این حوزه توجه 
کرد که آیا این موضوع در اولویت  مسؤوالن قرار 
دارد ی��ا خی��ر و در این زمین��ه وزارت نفت باید 
تصمیم بگیرد که آی��ا می خواهد در این موضوع 
سرمایه گذاری کند یا این حوزه را به دست بخش 
خصوصی می سپارد. وی افزود: عملکرد مسؤوالن 
نش��ان می دهد در این زمین��ه اراده جدی دیده 
نمی شود و در اولویت برنامه های شان قرار ندارد. 
این کارشناس حوزه نفت تصریح کرد: محصوالت 
ثانوی��ه ای را که حین تولی��د کاالی اصلی تولید 
می شود می توان با قیمت کمتر به فروش رساند تا 
در کنار مزایایی همچون پاکسازی محیط، کاهش 
آالیندگی ها، افزای��ش راندمان، رضایت کارکنان 
و عدم فرس��ودگی سیستم، از درآمدزایی آن نیز 

استفاده کرد.

عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س گفت: 
خودروه��ای اس��تاندارد س��هم 5۰ درصدی در 
کاهش تصادفات جاده ای دارند. حسن خسته بند 
در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به آمارهای ارائه 
ش��ده درباره افزایش ۳ درصدی میزان تصادفات 
جاده ای در ۷ ماه اخیر، گفت: بر اساس آمارهای 
س��االنه حدود یک ونیم میلیون خودروی جدید 
توس��ط کارخانه های خودروس��از تولید و روانه 

خیابان ها و جاده ها می شود، 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
وضعیت زیرساختی جاده ای 
کشور در شرایط کنونی توان 
و گنجایش تردد این میزان 
خ��ودرو را ن��دارد. وی ادامه 

داد: از طرف دیگر متأسفانه عملکرد دستگاه های 
مربوطه برای رفع نقاط پرخطر جاده ها منطبق با 
برنامه ریزی ها و سیاست های کالن نیست که علت 
اصلی بروز این مساله عدم تخصیص اعتبارات الزم 
برای بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز در جاده ها 
بوده اس��ت. وی گفت: به طور حتم اگر اقدامات 
الزم برای توس��عه جاده ه��ا و رفع نقاط پرخطر 
انجام می شد، در صورت افزایش تعداد خودروها 
نیز شاهد افزایش آمار تصادفات جاده ای نبودیم. 
خسته بند ادامه داد: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار 
در کاه��ش آم��ار تصادفات ج��اده ای، آموزش و 
فرهنگ رانندگی در جاده هاس��ت اما متأسفانه 
در این حوزه اقدامات الزم صورت نگرفته اس��ت. 
وی گفت: کم اثر ب��ودن جرایم و مجازات تخلف 
رانندگی نی��ز یکی دیگر از عوامل بروز تصادفات 

جاده ای است، زیرا اگر رانندگان بدانند در صورت 
بروز تخلف، مجازات های سنگینی در انتظارشان 
اس��ت، دس��ت به اقدامات غیرمج��از نمی زنند، 
بنابراین رانندگان متخلف هم باید پیگیری قضایی 
شده و جرایم بسیار باالیی را پرداخت کنند. وی 
ادامه داد: متأسفانه غیراس��تاندارد بودن خودرو 
یکی از عوامل موثر و بس��یار برجس��ته در بروز 
تصادفات جاده ای است، از این رو اگر خودروهای 
استاندارد مطابق با مقررات 
ش��ود،  س��اخته  جهان��ی 
می ت��وان ب��ه کاهش نیمی 
از آمار تصادفات خوش��بین 
بود اما امروز مافیای خودرو 
اج��ازه نمی دهد خودروهای 
اس��تاندارد ساخته ش��ود. همچنین دیگر عضو 
کمیس��یون عمران مجلس گفت: با گران شدن 
بلی��ت قطار و هواپیما عمال بار ترافیکی و س��فر 
مس��افران به بخش حمل ونق��ل زمینی منتقل 
می ش��ود که این مساله موجب می شود تعداد و 
حجم سفرهای جاده ای به میزان قابل توجهی باال 
برود. سیدکمال الدین شهریاری گفت: همچنین 
به علت تغییر نرخ ارز، قیمت قطعات لوازم یدکی 
خودرو باال رفته و این مس��اله موجب می ش��ود 
رانندگان نسبت به زمان استاندارد، دیرتر قطعات 
خ��ودروی خود از جمله الس��تیک، لنت ترمز و 
قطعات دیگر را تعویض کنند و عمال عمر مفید 
قطعات به اتمام می رس��د. شهریاری افزود: قطعا 
زمانی که اعتب��ارات نگه��داری جاده ها کاهش 

می یابد، کیفیت راه ها نیز پایین می آید.
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افق تهران
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تقویم امروز

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی:
هاتگرام و تلگرام طالیی 

فعال مسدود نمی شوند

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ 
به این سؤال که هاتگرام و تلگرام طالیی بعد 
از اتمام مهلت جدا ش��دن از تلگرام در پایان 
آذر فیلتر می شوند، گفت: مسدود نمی شوند 
بلکه باید بتوانند مستقل از تلگرام به فعالیت 
خود ادامه دهند. به گزارش فارس، ابوالحسن 
فیروزآبادی در جم��ع خبرنگاران در توضیح 
مصوبه ش��ورای عالی فضای مج��ازی درباره 
حمایت از پیام رس��ان های داخلی و مقررات 
فعالیت پیام رسان های خارجی اظهار داشت: 
طبق این سند پیام رسان های خارجی دارای 
بیش از یک میلیون کاربر باید در کشور نماینده 
پاس��خگو داش��ته باش��ند، زیرا همچنان که 
پیام رسان ها در اروپا حق ندارند اطالعات مردم 
اروپا را خارج کنند در ایران نیز نباید اطالعات 
اجتماع��ی، اقتصادی و خصوصی م��ردم را از 
کشور خارج کنند. وی در پاسخ به این سؤال 
که این تعریف شامل ش��بکه های اجتماعی  
نیز می ش��ود، گفت: تعریف پیام رسان در این 
سند ش��امل شبکه های اجتماعی است. دبیر 
ش��ورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این 
سؤال که آیا با این تعریف فعالیت اینستاگرام 
در کش��ور غیرقانونی است، گفت: سیاست را 
توضیح دادم؛ اینکه اجرا در چه مرحله ای باشد، 
متفاوت اس��ت اما طبق این سند اینستاگرام 
باید در داخل کشور نماینده پاسخگو داشته 
باش��د و اطالعات ش��هروندان را خارج نکند. 
فیروزآبادی درب��اره فعالیت هاتگرام و تلگرام 
طالیی گفت: معتقدیم پلتفرم های اطالعاتی، 
رسانه ای، بهداشتی، آموزشی، تجاری و پولی 
و بانکی باید در کش��ور بومی شوند. وی ادامه 
داد: پلتفرم رسانه ای که شامل پیام رسان نیز 
می شود اکنون در کشور 5۰ میلیون کاربر دارد 
و امیدواریم تا سال آینده در زمینه بومی سازی 
این پلتفرم به نتایج خوبی دس��ت پیدا کنیم. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: طبق 
 س��ند به پیام رس��ان های داخل��ی هاتگرام و 
تلگرام طالیی مهلت داده شده تا به خودکفایی 
برسند که این سیاست در صنعت مونتاژ حاکم 
اس��ت و بعد از تاریخ اعالم شده سیاست های 
حمایتی مان را قطع خواهیم کرد. فیروزآبادی 
 در پاس��خ به این س��ؤال که اگ��ر هاتگرام و 
تلگرام طالیی پس از پایان مهلت داده ش��ده 
در پایان آذرماه به اس��تقالل از تلگرام نرسند 
آیا فیلتر خواهند شد، گفت: این پیام رسان ها 
مسدود نمی شوند بلکه باید بتوانند مستقل از 

تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند.

تصویب قانون اساس�ي جمهوري اس�المي  ■
ایران پس از انتخابات سراسري- 1358ش

اعزام سپاه یکصد هزار نفري محمدرسول اهلل  ■
به جبهه  هاي جنگ حق علیه باطل - 1365 ش

رحل�ت فقیه ب�زرگ ش�یعه »س�یدمرتضی  ■
علم الهدی« شاگرد معروف شیخ مفید - 436 ق

و  ■ فیلس�وف  ماکیاول�ي«  »نیک�وال  تول�د 
نظریه پرداز معروف ایتالیایي- 1469م

شکست ترك هاي عثماني در جنگ بالکان و  ■
عقب  نشیني آنان از اروپا- 1912م

تصویب تش�کیل دیوان دائمي دادگستري  ■
بین  المللي- 1920م

آغاز جنگ هند و پاکستان بر سر سرزمین  ■
بنگالدش- 1971م

روز جهاني معلولین ■

خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز

دالر آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دالر کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11950

13500

15000

3240

-

-

-

2320

250

-100

400

90

-

-

-

140

-

-

9000

-

-

-

-

-100

-

-

تغییر  قیمت )دالر(نفت

وست تگزاس

برنت دریاي شمال

اوپک

50/88

59/25

-

-

49-

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طال

یک گرم طالی 18 عیار

یک گرم طالی 24 عیار

هر اونس طال

هر اونس نقره

3600000

3900000

1950000

11200000

-

180000

320000

50000

-80000

-

-

350890

-

-

-

-

11000

-

-

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران

شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر

شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول

شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

163138/6

8077/2

7115/0

2/05

2/77

2/32

119902/8

326353/0

148315/5

2/27

1/67

2/11

تغییرشاخص کلتاالر بین الملل

بورس داوجونز

نیکی ژاپن

بورس شانگهای

5800/1بورس استرالیا

-

-

-

25191

22177

2602

-

کالم نور

دانشمندان، وارثان پیامبران اند. پیامبران، 
دینار و درهم به ارث ننهاده اند بلکه دانش 
را به ارث گذاشته اند. پس هر کس از آن 

برگیرد، بهره ای فراوان برده است.
رسول اهلل)ص(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش

5967

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش

-4/99

ح. فرآورده هاي  تزریقي

ح.  ایران دارو 

ح. حفاري شمال 

ایران  مرینوس

بین  المللي  محصوالت  پارس

دوده  صنعتي  پارس  

مهندسي  نصیر ماشین  

کالسیمین

داروسازي زاگرس فارمد پارس

716

1380

9375

3323

8541

3268

7202

8595

7/67

6/23

6/07

4/99

4/99

4/99

4/98

4/97

4/96

المیران  

فرآورده هاي  غذایي  و قند پیرانشهر  

سیمان  خزر  

سیمان  صوفیان

سرمایه گذاري  بوعلي   

سیمان خوزستان 

گروه دارویي برکت  

بیمه آسیا  

حمل ونقل بین المللي خلیج فارس

7939

9645

2741

2538

1442

4335

1419

1924

9189

-4/9

-4/89

-4/84

-4/76

-4/73

-4/57

-4/56

-4/52

بر اساس مصوبه شماره 60/113832 مورخ 1397/5/3 کارگروه تنظیم بازار حداکثر قیمت 
مصرف کننده انواع محصوالت لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر به شرح جدول زیر است 

قیمت فعلیقیمت مصوبمحصوالتردیف

2950050000شیر کم چرب 1/5 درصد1

3050055000شیر نیم چرب 2 درصد2

3250050000شیر پرچرب 3 درصد3

3300040000شیر کامل 3/5 درصد4

2200025000شیر 900 گرمی نایلونی 1/5 درصد5

3500045000شیر استریل تتراپک 1/5 درصد6

3700045000شیر استریل تتراپک 3 درصد7

95000110000ماست دبه ای 2/5 کیلوگرم کم چرب8

100000110000ماست دبه ای 2/5 کیلوگرم پرچرب9

قیمت ها به ریال است/ قیمت محصوالت لبنی در برخی برندها متفاوت است


