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روند گرای��ش بانک های مرکزی 
کش��ورهای جه��ان ب��ه خرید و 
ذخیره ط��ا پس از بح��ران مال��ی ۲۰۰8 جالب 
توجه بوده اس��ت. بانک های مرکزی که تا پیش از 
بحران مالی ۹-۲۰۰8 گمان می کردند دار پشتوانه 
مناسبی برای پول ملی کشورش��ان است، از سال 
۲۰۰۹ در مسیر اقتصادی خود تغییرجهت داده اند. 
از سال ۱۹۷۱ که نیکسون پشتوانگی هر ۳۵ دار با 
یک اونس طا را ملغی اعام کرد تا سال ۲۰۰8-۹ 
که بحران مالی گریبانگیر بس��یاری از کشورهای 
توسعه یافته و درحال توسعه شد، بانک های مرکزی 
کش��ورها با اطمینان به دار، ذخیره طای خود را 
کاهش می دادند به طوری ک��ه از ابتدای دهه ۷۰ 
میادی تا زم��ان بحران، مجم��وع ذخیره طای 
بانک های مرکزی جه��ان از حدود ۱۲۰۰ میلیون 
اونس به کمتر از ۱۰۰ میلیون اونس پیش از وقوع 
بحران مالی رسید. اما بافاصله پس از وقوع بحران 
دار که پس از مدت اندکی به یورو نیز سرایت کرد، 
ذخیره طای بانک های مرکزی با یک روند صعودی 
مطلق افزایش یافته و سال ۲۰۱8 به آستانه ۱۱۰۰ 
میلیون اونس، به ارزش تقریبی ۱۳۰۰ هزار میلیارد 

دار رسیده است.
اواخ��ر هفت��ه گذش��ته بود ک��ه فری��د زکریا 
ستون نویس روزنامه واشنگتن پست در مطلبی با 
عنوان »آیا آمریکا به اوج خود رسیده است؟« به نقل 
از »روچیر شارما« استراتژیست ارشد و مدیر مالی 
مجموعه بانک و ش��رکت سرمایه  گذاری »مورگان 
استنلی« از روند نزولی اقتصاد آمریکا و در عین حال 
روند صعودی سایر کشورها به خصوص چین خبر 
داد. او می نویسد: »نرخ بهره در حال افزایش، رشد 
سود شرکت ها در حال کاهش و کسری بودجه در 
حال رشد است. حتی رئیس جمهور ترامپ به نظر 
می رس��د از احتمال روند نزولی اقتصاد آمریکا آگاه 
اس��ت. در حالی که اقتصاد آمریکا در استراحت به 
سر می برد، چین ۳ برابر آمریکا رشد اقتصادی دارد 
و توانسته سهم خود را از اقتصاد جهانی از ۲ درصد 
در ۲۵ سال گذشته به ۱۵ درصد برساند. ۹ شرکت 
از بزرگ ترین کمپانی های جهان هم اکنون در چین 
هستند. چین بزرگ ترین شریک تجاری اقتصادهای 
بزرگ آمریکای اتین، آفریقا و آس��یا ش��ده است. 
رهبران جهان درباره عقب نشینی ایاات متحده از 
صحنه جهانی صحبت می کنند که روند آن حتی 

پیش از ترامپ آغاز شده بود«.
بدیهی است روند کلی جهان تحت تاثیر افزایش 
اس��تقبال بانک های مرکزی کشورها برای خرید و 
ذخیره طا بوده است، بنابراین بررسی روند ذخیره 

طا توس��ط بانک های مرکزی کشورها به صورت 
موردی نیز قابل توجه است.

 ،Trading Economics بر اس��اس گزارش
روسیه از سال ۲۰۰8 تا ۲۰۱8 میزان ذخیره طای 
خ��ود را از کمتر از ۵۰۰ تن به ح��دود ۲۰۰۰ تن 
رسانده اس��ت که بیش از ۲۲۰ تِن آن با میانگین 
تقریبی ماهانه ۲۰ تن، تنها در یک سال اخیر بوده 
است. روس��یه با این جهش هم اکنون به پنجمین 

کشور با بیشترین ذخیره طا تبدیل شده است.
هند که هم اکنون در بین کشورهای با بیشترین 
ذخی��ره طا در رتبه دهم قرار دارد، از س��ال ۲۰۰8 
تا اکتب��ر ۲۰۱8 حدود ۶۰ درص��د به ذخایر طای 
خود افزوده است و پس از یک دوره تثبیت وضعیت 
اندوخته طای خود، در چند ماه اخیر دوباره رش��د 
جهشی را تجربه کرد. چین نیز از سال ۲۰۰8 تا اکتبر 
۲۰۱8 انباش��ته طای خود را از ۶۰۰ تن به ۱8۴۲ 
تن رس��انده و پس از روسیه در رتبه ششم رده بندی 
قرار گرفته  است. ترکیه نیز با رشد خیره کننده ۱۲8 
درصدی از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱8، ذخیره 
خود را از ۱۱۶ تن به ۲۴۶ تن رسانده است. برزیل از 
اعضای اجماع BRICS ذخیره طای خود را از سال 
۲۰۱۲ تاکنون، از ۳۴ تن به ۶۷ تن رس��انده و رشد 

تقریبا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
اما نکته جالب توجه گرایش شدید ملی گرا ها و 
راست های افراطی اروپا بویژه لهستان و مجارستان به 
خرید و ذخیره طاست. مجارستان تابستان امسال 
ذخیره طای خ��ود را به یکباره ۱۰ برابر کرد و در 
حالی که سال های س��ال ذخیره طای این کشور 
هرگز بیش از ۳ تن نشده بود، ظرف چندماه گذشته 
انباشته طای خود را از ۳/۱ تن به ۳۱/۵ تن افزایش 
داد. نخست وزیر این کشور »ویکتور اوربان« از حزب 
ناسیونالیست این کشور است. لهستان که پارلمان و 
رئیس جمهوری ملی گرا دارد، میزان طایی که در 
تابستان امسال خریداری کرده در ۲۰ سال گذشته 
بی س��ابقه بوده و طی ۴ ماه ۱۰ درصد به اندوخته 
طای خود افزوده اس��ت. پارلمان لهستان توسط 
حزب اکثریت »قانون و عدالت« که ناسیونالیس��ت 
است اداره می ش��ود؛ رئیس جمهور این کشور هم 

»آندژی دودا« از همین حزب و راست گراست.
هرچند این تغییرات در کش��ورهای ملی گرا و 
نئولیبرالیسم  مخالف سیاست های جهانی سازی، 
و سیس��تم اقتصادی دار پایه جه��ان که مبنای 
محاس��باتی و مباداتی در بانک جهانی، صندوق 
بین المللی پول و س��ازمان تجارت جهانی اس��ت، 
محسوس تر است اما به نظر می رسد افزایش ذخایر 
دار در سال های اخیر بویژه چند ماه اخیر در حال 

تبدیل شدن به یک اپیدمی در بانک های مرکزی 
کشورهاس��ت که از چند عامل نش��أت می گیرد؛ 
اوا کش��ورها بع��د از بح��ران مالی وحش��تناک 
 س��ال ۲۰۰8 دچ��ار ی��ک نگرانی درب��اره اقتصاد 
دار مبن��ای جهان ش��ده اند. کش��ورها فراموش 
نکرده اند که چگونه بحران در سیس��تم اقتصادی 
آمریکا ظرف چند هفته به سیستم اقتصادی آنها 
نیز منتقل ش��د و  آنها را نیز دچار بحرانی کرد که 
بسیاری از آنها هنوز نتوانسته اند آن را جبران کنند.

ثانیا کشورها خواستار پایان یافتن روند بلعیده 
ش��دن ثمرات اقتصادی کشورش��ان توسط نظام 
 اقتص��ادی آمریکا هس��تند که با سیس��تم مالی 
دار پایه محقق می شود. »مایک ملونی« اقتصاددان 
مطرح آمریکایی در کتاب و مستند »رازهای پنهان 
 پ��ول« اذعان می کند تورم واقع��ی آمریکا بیش از 
۴۰۰ درصد است که با چاپ دار به بقیه کشورها 
صادر می ش��ود. آمریکا تنها کش��وری است که با 
صدها میلیارد دار کسری تراز تجاری، بسیار بیشتر 

از تولیدش مصرف می کند. 
»جیم��ز ری��کاردز« در کتاب »جن��گ ارزی« 
می نویسد: »بسیاری از اثرات ترسناک سیاست های 
فدرال رزرو ]بانک مرکزی[ آمریکا در کش��ورهای 
دیگر نیز در حال ظهور است. چاپ دار در آمریکا 
به معنای تورم بااتر در چین، مواد غذایی گران تر 
در مصر و حباب بازار س��هام در برزیل است... چاپ 
دار ب��ه معنای کاهش ارزش بدهی های آمریکا به 
طلبکاران خارجی است و اینکه آنها با دار ارزان تر 
بدهی خود را پس خواهن��د گرفت. کاهش ارزش 
دار ب��ه معن��ای افزایش بی��کاری در اقتصادهای 
در حال توس��عه اس��ت، زی��را ص��ادرات آنها برای 
مصرف کنن��ده آمریکایی گران ت��ر درمی آید و بازار 
آنها در آمریکا کوچک تر می ش��ود. تورم ایجاد شده 
در ضم��ن به معنای قیمت بااتر  نهاده های تولید 
از جمله مس، ذرت، نفت و گندم در کل دنیاست«.

از س��ال ۱۹۷۱ که نرخ برابری هر اونس طا با 
۳۵ دار توسط نیکسون ملغی شد، آمریکا بین ۴۰ 
تا ۵۰ برابر پش��توانه اقتصادي اش دار چاپ کرده 
اس��ت. )نگاه کنید به نسبت نرخ هر اونس طا در 
زمان حال و نرخ ۳۵ دار س��ال ۱۹۷۱ و تغییراتی 
که در این سال ها داشته است(. بر اساس برآوردها، 
آمریکا از ۱۹۷۱ تاکنون حدود ۳۵ هزار میلیارد دار 
از ثروت جهانی را با تغییر نرخ ارز دزدیده و بلعیده 
اس��ت، بنابراین کشورها بخوبی درک می کنند که 
حذف دار و تقویت پول ملی کشورشان با پشتوانه 

طا، اقتصاد آنها را نیز بهبود خواهد داد.
ادامه در صفحه 12

انگار که آمپول کرخت  کننده زده 
باشند به ما. آنقدر بی حس شده     ایم 
که اگر روزی بگویند سازمان ملل گفته برخی اشعار 
حافظ مروج خشونت است، جماعتی خواهند گفت 
اُه، ببخشید، حاا برای رفع این مشکل- بهانه- باید 
کدام تعهد را به شما بدهیم؟! دقیقا بفرمایید کجا را 
امضا کنیم تا نگرانی جامعه جهانی رفع شود؟! راستی! 
چه کسی به ما گفته بود سازمان ملل، سازمان ملل 
اس��ت؟ کدام شیر پاک ناخورده ای هوس گاز زدن از 
کیک حقوق بشر این سازمان را در دل ما انداخت؟ 
چه کسی مالک سرقفلی این سازمان را شفادهنده 
تمام امراض جس��می و ذهنی ما جا زد؟ قصه دار 
و پوش��ک را که باور می کنید تقصیر اش��عار حافظ 
نیس��ت؟ یا نه؟! تقصیر حمایت ما از تروریس��ت ها 
چطور؟ حکما ش��اید باش��د! چراکه نه؟! آدم گاهی 
احساس می کند فتحعلی شاه قاجار خیلی هم آدم 
بدی نبود که آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و کذا 
را به باد فنا داد. واقع امر همین است که ما در جایگاه 
این آدم نبوده       ایم، اگرنه چه بس��ا، نمک  های دریاچه 
ارومیه را هم به مدد برخی، به توفان فنا داده بودیم! 
ما اگر قرار بود منافع ملی بفهمیم کیلویی چند 
است، باید با همین برجام به اندازه کافی استاد شده 
بودیم، نه اینکه حاا نایب رئیس مجلس مان خروج 
ترامپ از برجام را هم گ��ردن خودمان بیندازد! تا 
خبرنگار بی بی سی از آن سوی کره زمین بفرماید 
»این جناب مطهری چرا اینقدر اهل مزاح اس��ت؟ 
تاسیس��ات هس��ته ای که هی��چ، اگر ای��ران تمام 
موش��ک هایش را هم بار می زد می برد کاخ سفید، 
باز ترامپ از برجام خارج می شد«. قصه پرغصه ای 
اس��ت حکایت این روزهای ما. ان��گار آذربایجان را 
داده باش��یم به توفان فنا، حاا منتظر گردن زدن 
حضرت حافظ باشیم، آن هم نه به جرم می خوارگی 
و لعبت جویی، که به جرم تروریست بودن! ماندم با 
این دست فرمان، فردا ابوالفضل زرویی نصرآباد را به 
چه جرمی در سازمان ملل محاکمه می کنند علی 

مطهری و دوستانش؟ 
م��ردک اجنبی صراحت��ا به ما گفت��ه »هیچ 
تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته های 
FATF از لیست سیاه آن خارج شود«.)مصاحبه 

 دبی��ر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی با بی بی س��ی،

۲۳ مهرماه ۹۷( ب��از جای دیگر تاکید کرده ایران 
باید: »به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را 
جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه های تحریم 
شده را که »در تاش برای پایان دادن به اشغالگری 
خارجی، نژادپرس��تی و اس��تعمار هستند« حذف 
کن��د«. )بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ۲۹ مهر ۹۷( 
با این ح��ال، گروهی وکیل الدوله اص��رار دارند ما 
اگر این دس��تورات را بپذیریم، یک سری اتفاقات 
خوب��ی می افتد! می پرس��یم به به، ک��دام اتفاقات 
خ��وب؟ آقای ظریف به عنوان موکل باس��واد این 
حضرات پاسخ روش��نی برای ملت دارد: »نه بنده 
و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین دهیم 
که با پیوس��تن به ایحه حمایت مالی از تروریسم 
مشکات مان حل خواهد شد«. )سخنان وزیر امور 

خارجه در صحن علنی مجلس، ۱۵ مهر ۹۷(
آقای ظریف به عنوان متخصص سپردن تعهدات 
سنگین و چندنسلی به جامعه جهانی! البته به این 
قانع نیست و همزمان با اینکه برجامش اقتصاد ما 
را به زمین گرم کوبیده، می گوید اینها که دوست 
ندارند تعهد جدید به بیگان��گان بدهیم، آدم  های 
خیلی فاسدی هستند! می گویند سند فسادشان را 
بیاور و خاصه کیلوی��ی اتهام نزن، خوبیت ندارد، 
شما وزیر این مملکتی مثا! خبری از سند نیست 
که هیچ؛ چون می بیند خبری از پیگیری قضایی 
نیس��ت، عینا و دوباره هم همان اتهامات را تکرار 
کرده است. نوع مواجهه وکیل الدوله ها با سپردن این 
تعهد جدید به اجنبی ها هم قابل تامل است. پیش 
از ای��ن رهبر انقاب حضورا به نمایندگان مجلس 
گفته اند: »مجلس شورای اسامی که رشید و بالغ و 
عاقل است، باید مستقا در موضوعاتی مثل مبارزه 
با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون گذاری کند. 
البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی 
خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این 
مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف 

آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکاتی دارند«.
اینان اما یک روز  به دروغ از تغییر نظر رهبری در 
این زمینه حرف می زنند. روز بعد می گویند رهبری 
تصمیم   گیری در این باره را به مجلس سپرده اند! انگار 
که قبا کسی این اختیار را از مجلس گرفته بود یا 
اینکه مجلس برای تمام مصوبات قبلی از رهبری 

مجوز می گرفته اس��ت! علی مطهری، نایب رئیس 
مجلس در همی��ن زمینه گفته ب��ود: »این لوایح 
ایرادهایی داشته که با همکاری مرکز پژوهش های 
مجلس، ش��ورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط 
با دفتر رهبری رفع ش��ده است«. محمود صادقی، 
نماین��ده تهران هم گفته ب��ود: »مراجع امنیتی و 
نظامی ایران و دفتر رهبر انقاب که بعضا نسبت به 
لوایح مبارزه با پولشویی نظر مساعد نداشتند، پس 
از توضیحات کارشناسان اقتصادی و بانکی تغییر 
نظر دادند«. پس از تکذیب چندین و چندباره این 
دروغ ها اما حاا وکیل الدوله ها در برابر هیأت نظارت 
مجمع تشخیص صف آرایی کرده  اند و مدعی  اند در 

کار قانون  گذاری مجلس دخالت می کند!
این در حالی اس��ت که کارویژه هیأت نظارت 
مجمع تش��خیص، رفع اختاف شورای نگهبان و 
مجلس ش��ورای اسامی در مواردی است که یک 
طرح یا ایحه محل اختاف دنباله دار بین این دو 
می ش��ود و اساسا فلس��فه ایجاد مجمع تشخیص 
توس��ط امام راحل)ره( نیز، رفع همین بن بست ها 
بوده اس��ت. س��ال های قب��ل و در زمان ریاس��ت 
مرحوم هاشمی بر مجمع، این هیأت بارها و بارها 
در این موضوع��ات اختافی ورود کرده، آن را رفع 
و رجوع کرده اس��ت. آقایان وکیل الدوله اما حاا به 
قیمت دور زدن تمام این س��ازوکارهای قانونی هم 
می خواهند تعهدات جدیدی را از سوی اجنبی ها به 
ملت تحمیل کنند.  مسعود پزشکیان، نایب رئیس 
مجلس از جمله همین افراد اس��ت که می گوید: 
»کسی که شاکی ماجرا است، نمی تواند همزمان به 
عنوان قاضی هم ایفای نقش کند. مجمع تشخیص 
وظیفه برط��رف کردن اختاف��ات بین مجلس و 
شورای نگهبان در زمینه لوایح و طرح ها را بر عهده 
دارد ول��ی با این روش اگر اختافی بین مجلس و 
هیات عالی نظارت مجمع تش��خیص ایجاد شد، 
آیا باز هم مجمع باید درب��اره آن نظر دهد؟« این 
در حالی اس��ت که اعضای مجمع در زمان حیات 
مرحوم هاشمی و ظاهرا به پیشنهاد ایشان، از بین 
خود اعضا، این هیأت را به صورت انتخابی تعیین 
کرده ان��د! اگر اصرار به فروش کش��ور دارید، دروغ 
نگویید، راست راست از یک گوشه شروع به فروش 

کنید حداقل! مثل فتحعلی!

امان از وکیل الدوله هاآیا فروپاشی دار نزدیک است؟
      حسن رضایی            امید رامز      

نگاهدیدگاه

اصاح و اصرار
 مجلس با 125 رأی اصاح ناقص ایحه CFT را تصویب کرد 

 نمایندگان برخی ایرادات شورای نگهبان به این ایحه را 
 رفع اما بر برخی مفاد مسأله دار دیگر اصرار کردند 

و این موارد به مجمع تشخیص ارجاع شد

 پیامک خوانندگان
  10002231@vatanemrooz
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 پیام رهبر انقاب 
به بیست وهفتمین اجاس سراسری نماز

مدارس را به نمازخوانی نوجوانان
مزین کنید

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای در پیامی 
به بیست وهفتمین اجاس سراسری نماز، این 
اجاس ساانه را نشانه  حق گزاری در برابر فریضه 
نماز خواندند و درباره اهمیت نماز افزودند: نماز 
آنجا که با خش��وع و حضور گزارده شود جامعه 
را به صاح و س��داد در زبان و عمل می کش��اند 
و اعتا می بخشد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر حکیم 
انقاب اس��امی به این اجاس که صبح دیروز 
)چهارش��نبه( در استان س��منان برگزار شد و 
آیت اه شاهچراغی، نماینده ولی فقیه در سمنان، 

آن را قرائت کرد به شرح زیر است: 
بسم اه الرحمن الرحیم

و صلی اه علی محمد و آله الطاهرین
اجاس ساانه  نماز از سویی نشانه  حق گزاری 
در برابر فریضه ای است که می تواند بر همه  اعمال 
و فرایض دیگ��ر، روح بدمد و آنها را کارآمد کند: 
»إن ُقِبلَت ُقِبَل ماِسواها« و از سوی دیگر خدمت 
بزرگی اس��ت به آنان که ح��ق این هدیه  الهی را 

ندانسته و در آن سهل انگاری می کنند.
نماز آن��گاه که با خش��وع و حض��ور گزارده 
ش��ود جامعه را به صاح و سداد در زبان و عمل 
می کش��اند و اعتا می بخش��د. بخش مهمی از 
گرفتاری ه��ا و آلودگی های ما بر اثر نپرداختن به 
این حقیقت هشداردهنده است. از این رو ترویج 
نماز با همه  ش��یوه های اثرگذار، در شمار وظایف 
بزرگی اس��ت که همه باید بدان اهتمام ورزیم و 
شما دست اندرکاران این اجاس بویژه عالم مجاهد 
جناب حجت ااسام آقای قرائتی بحمداه در این 

راه از توفیق الهی بهره مند شده اید.
آموزش وپرورش می توان��د در این عرصه از 
اثرگذارترین ها  باشد. مدارس را مزین کنید به 
نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین برای 

سامتی آینده  جامعه است.
والسام علیکم و رحمه اه و برکاته
سیدعلی خامنه ای         
۱۳ آذر ۹۷

فاصله مسؤوان از مردم 
خاف دستور اسام است

نوری همدانی  آیت اه العظمی 
فاصله گرفتن و بی اعتنایی به 
مردم را خاف دستورات اسام 
دانست و از مسؤوان خواست 
به جای پشت میزنش��ینی، در 
میان مردم باشند و مش��کات را حل کنند. به 
گزارش رس��ا، آیت اه حس��ین نوری همدانی از 
مراجع تقلید، روز گذش��ته در درس خارج خود 
که در مس��جد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به 
خطبه ای از نهج الباغه، به حقوق مس��ؤوان و 
مردم نس��بت به یکدیگر اش��اره کرد و گفت: به 
فرموده امیرمؤمنان)ع( حق والی و مردم نسبت 
به یکدیگر از اعظم حقوق اس��ت که اگر رعایت 
شود جامعه قوام پیدا می کند. وی افزود: بر اساس 
روایت، مردم به صاح نمی رسند مگر اینکه والیان 
و مسؤوان جامعه صالح باشند، حق بزرگی بین 
مس��ؤوان و مردم وجود دارد و یکی از آنها این 
اس��ت که ارتباط مستمر بین آنها برقرار باشد و 
دیدار و صحبت داش��ته باشند. حضرت آیت اه 
نوری همدانی با تأکید بر لزوم ارتباط مس��ؤوان 
با مردم برای حل مش��کات اظهار داش��ت: اگر 
مس��ؤوان بخواهند تنها در جایی بنشینند و با 
مردم ارتباط نداشته باشند و به بهانه   های مختلف 
اجازه ندهند مردم درد خود را بگویند و با درهای 
بسته روبه رو ش��وند، خاف معارف و دستورات 
اسامی است. وی بی اعتنایی مسؤوان به مردم را 
غیرقابل قبول دانست و ادامه داد: پشت میزنشینی 
و فقط سخنرانی کردن و فاصله گرفتن از مردم 

خاف دستورات اسامی است. 

کمتر از ۵۰  قاضی بازنشسته
 استثنا شدند 

معاون منابع انسانی قوه قضائیه درباره تعداد 
قضات بازنشسته ای که استثنا هستند، گفت: 
در جایی ک��ه ما نیاز داریم به قاضی می توانیم 
از اذن اس��تفاده کرده و قاضی را در آن پس��ت 
نگه داریم، البته تعدادشان بسیار کم است و این 
فقط مربوط به کار قضایی است. حجت ااسام 
علیرضا امینی در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 
ما اگر احساس نیاز کنیم به رئیس قوه قضائیه 
مطرح می کنیم و طبق آن اجازه کلی که ایشان 
دارند، ب��ا آن قاضی دوباره ق��رارداد می بندیم. 
امینی ادامه داد: تعداد این افراد بسیار کم است 
و به ۵۰ نفر هم نمی رسند و شاید حدود ۳۰ نفر 
باشند. این افراد با اذنی که وجود دارد مجددا به 

کار بازمی گردند.

گروه سیاس�ی: یک م��اه از 1۳ آبان 
1۳97 هم گذش��ت و خروج آمریکا 
از برج��ام نیز به 7 ماهگی رس��یده 
اس��ت. اروپایی ها برخاف ادعاهای 
اولیه شان برای نگه داشتن ایران در 
برجام، هنوز هی��چ کاری برای ارائه 
س��ازوکار مالی جایگزین س��وئیفت 
انج��ام نداده ان��د. درحالی که برنامه 
هس��ته ای ایران همچن��ان تعطیل 
جدیدتری��ن  در  آژان��س  و  اس��ت 
گ��زارش خود باز هم پایبندی ایران 
به تعهداتش در برجام را تایید کرده، 
اروپا حتی مقدمات ثبت س��ازوکار 
مالی را نیز انجام نداده اس��ت و این 
سازوکار همچنان در مرحله نخست، 
یعنی ثبت آن در یک یا چند کشور 

اروپایی قرار دارد. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، تعلل 
اروپایی ها ک��ه نوعی بدبینی مفرط را 
نس��بت به آنها در ای��ران ایجاد کرده، 

باعث شد از عباس عراقچی، نفر دوم پرونده برجام در 
ایران تا علی اریجانی، رئیس مجلس شورای اسامی 
نیز صراحتا اعام کنند برجام در مس��یر مرگ قرار 

گرفته و اروپایی ها برای نجات آن کاری نمی کنند.
دی��روز ام��ا وزیر ام��ور خارجه دولت حس��ن 
روحان��ی و نف��ر اول پرونده برج��ام در ایران در 
 SPV اظهاراتی عجیب مدعی شد اگر درباره ثبت
صدایی از اروپا شنیده نمی شود به این خاطر است 
که آنها برای جلوگیری از فشار آمریکا، به صورت 

محرمانه در حال ثبت SPV هستند!
محمدجواد ظریف دیروز چهارشنبه در جلسه 
هی��ات دولت درباره تداوم بدعه��دی اروپا و عدم 
ارائه SPV اظهار داشت: »هفته گذشته که من در 
ژنو بودم و دوستان در بروکسل بودند از اروپایی ها 
ش��نیدیم که توافق های نهایی انجام ش��ده و در 
آینده نزدیک شاهد ثبت SPV خواهیم بود، البته 
با توجه به اینکه آمریکایی ها به محض اطاع پیدا 
کردن از هر تحولی تاش می کنند با فش��ار مانع 
آن بشوند. اروپایی ها می خواهند که این مرحله را 
در حالت محرمانه دنبال کنند تا به نتیجه برسد، 
لذا این حرکت را ادامه می دهند و خودشان زمانی 

که ثبت کردند اعام می کنند«.
تو تا دیروز... ■

اظه��ارات عجیب ظری��ف و ادع��ای او درباره 
نهایی ش��دن ثبت SPV در اروپا به دور از چشم 
آمریکایی ها و به صورت محرمانه، در حالی است که 
خود ظریف تا روز سه شنبه اظهارات انتقادآمیزی 
را نسبت به رفتار اروپایی ها داشته است. ظریف در 
حالی می گوید در جریان سفر اخیرش به ژنو اخبار 
خوبی از ثبت SPV ش��نیده که روز سه شنبه در 
اظهاراتی قابل تامل از اروپا بش��دت انتقاد کرد و 
گفت اروپا به دنبال آن است که بدون دادن هزینه 

از منافع برجام بهره مند شود.
در همی��ن راس��تا، ظریف روز سه ش��نبه در 
توضی��ح ادعای اخیر رویترز درباره عدم پوش��ش 
فروش نف��ت در جریان م��راودات مالی اتحادیه 
اروپایی با ایران، اظهار داشت: بر اساس اطاعاتی 
که ما داریم اینگونه نیس��ت، زی��را اگر پول نفت 
ایران به حس��ابی واریز نشود مشخص نیست که 
پولی برای مراودات وجود داش��ته باشد، از سوی 
دیگر قس��مت عمده صادرات جمهوری اسامی 
ایران نفت اس��ت، بنابراین به نظر می رسد برخی 
فضاسازی ها در حال شکل گیری است تا مردم را 

ناامید کند.

وزی��ر امور خارج��ه تصریح ک��رد: جمهوری 
اسامی ایران همیشه بر توان داخلی خود تأکید 
داشته و از این رو تاش خود را با اروپایی ها ادامه 
دادی��م و بر ای��ن باوریم ک��ه اروپایی ها در تاش 
برای ارتباط با ایران هس��تند. اروپایی ها معتقدند 
اجرای برجام برای امنیت آنها ضروری اس��ت، لذا 
آنه��ا برای تأمین امنیت خود و اجرای برجام باید 
هزین��ه کنند. وی یادآور ش��د: ما در تماس فنی 

ب��ا اروپایی ها هس��تیم تا این 
برقرار  مکانی��زم ویژه مال��ی 
ش��ود، بنابرای��ن امیدواری��م 
SPV بتواند نیازهای کش��ور 

را در ح��د قابل قبولی تأمین 
کند. ظری��ف درباره مذاکرات 
پیرامون  با کش��ورهای 4+1 
برجام، گف��ت: اروپایی ها قرار 
بود ای��ن مکانیزم را به عنوان 
نخستین قدم راه اندازی کنند 
تاکن��ون تاش های��ی هم  و 

کرده اند. به نظر احتی��اط بیش از حدی از طرف 
اروپایی ها احساس می شود، اروپایی ها می خواهند 
بدون هزینه برای رفع نگرانی های امنیتی، صرفا 
از منافع برجام بهره مند شوند که این امکان پذیر 
نیس��ت. انتقادات صریح ظریف همان واقعیتی را 
متبادر می کند که اظهارات اخیر عباس عراقچی 

درباره خلف وعده اروپایی ها می گوید. 
ب��ه گزارش »وط��ن امروز«، عب��اس عراقچی 
که 28 تیرم��اه در اظهاراتی قابل تامل گفته بود 
برجام در  آی س��ی یو قرار دارد، 26 آبان ماه پس از 
بازگشت تحریم های آمریکا در 4 نوامبر و پس از 
آنک��ه اروپا خلف وعده کرد و SPV را ارائه نکرد، 
از »ناامیدی« نس��بت به وفای به عهد اروپا گفت. 
عراقچی در گفت وگو با ایرنا در اس��پانیا در پاسخ 
به این پرس��ش که در صورتی که س��رانجام اروپا 
در برابر خواس��ته های ترامپ تسلیم شود، ایران 
چ��ه اقداماتی را در پیش خواه��د گرفت، گفت: 
ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم ولی دستگاه های 
جمهوری اس��امی ایران برای همه س��ناریوهای 
احتمال��ی پیش بینی  ازم را به عم��ل آورده اند و 
برای هر کدام آنها، اقدام ازم را در زمان خودش 
خواهیم کرد. ما هن��وز به نقطه قطع کامل امید 
از اروپا نرس��یده ایم. ما راهکارهای زیادی را برای 
مقابله با تحریم ها بررس��ی و پیش بینی  کرده ایم 
و همکاران مان در دس��تگاه های اقتصادی دولت، 

کارگروه های��ی دارند که مش��غول کار روی همه 
ایده ها  و بررسی راه حل ها هستند. این یک واقعیت 
اس��ت که آمریکایی ها در ح��ال تهدید اروپایی ها 
هس��تند که اگر بخواهند با ای��ران برای مقابله با 
تحریم ه��ا کار بکنند، آنها را تحریم خواهند کرد. 
این خاف حاکمیت کش��ورهای اروپایی است و 
فکر می کن��م اروپایی ها باید تصمیم بگیرند برای 
حفظ حاکمی��ت و اعتبار خودش��ان اقداماتی را 

اتخاذ بکنند یا نه.
عراقچی 2 روز بعد یعنی 
28 آب��ان در حالی که به نظر 
می رس��ید با دس��ت خالی از 
اروپ��ا بازگش��ته، در همایش 
نظ��ام  و  منطق��ه  تح��وات 
بین الملل در دانش��گاه عامه 
طباطبایی اظهار داشت: پس 
از اع��ام خ��روج آمری��کا از 
برجام ما درخواست اروپایی ها 
را قب��ول کردی��م و ب��ه آنان 
فرص��ت جبران خروج آمری��کا از برجام را دادیم 
که این فرصت چند هفته ای بود تا خواس��ته های 
ایران از برجام از س��وی اروپایی ها تامین ش��ود. 
ب��ا وجود این 6 ماه فرصت کمی نیس��ت که آنها 
نتوانند راه حل عملی پیدا کنند و متاسفانه هنوز 
قادر نیس��تند SPV را رسما اعام کنند، چرا که 
فش��ارهای آمریکا به اروپا بشدت سنگین است و 
آمریکا نه تنها به دنبال آن اس��ت که SPV شکل 
نگیرد، بلکه نمی خواهد بین ایران و اروپا همکاری 
 SPV اقتصادی برقرار باش��د. اروپا ناتوان از ثبت
است. آمریکا با تک تک شرکت های اروپایی تماس 
گرفت��ه و آنان را تهدید به تحریم کرده اس��ت و 
این شرکت ها از ترس تحریم های آمریکا مجبور به 
خروج از ارتباط اقتصادی با ایران شده اند. چه اروپا 
بخواهد با ما بازی کند و چه به دلیل فش��ارهای 
آمریکا و اسرائیل قادر به اجرای تعهداتش نباشد، 
در نتیج��ه فرقی ن��دارد و ما با ش��رایطی مواجه 
هس��تیم که اروپایی ها یا نخواسته یا نتوانسته اند 

سازوکار مالی ایجاد کنند.
عراقچی ۵ آذرماه نیز واقعیت های قابل تاملی 
درباره وضعی��ت ایران و مقوله برجام مطرح کرد. 
معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه اظهارداش��ت: 
اعمال مجدد تحریم های آمریکا، بهره مندی ایران 
از مزای��ای برجام را به صفر نزدیک کرده اس��ت. 
وی افزود: برجام متعلق به آمریکا یا ایران نیست، 

بلک��ه توافقی بین المللی اس��ت که 
اعضای شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در قالب قطعنامه 22۳1 آن را 
تایید کرده اند. این در حالی است که 
آمریکا ای��ن قطعنامه را نقض کرده 
و سایر کش��ورها را به دلیل پیروی 
از آن مجازات می کند. وی در ادامه 
گفت: اروپ��ا به لحاظ سیاس��ی در 
مس��یر درستی قرار دارد اما واقعیت 
این است که هنوز راهکارهای عملی 
و مکانیس��م هایی که ایران بتواند از 
مزای��ای اقتصادی برج��ام بهره مند 
و س��بب ش��ود تحریم های آمریکا 
ای��ن توافق را از بی��ن نبرد، محقق 
نشده اس��ت. عراقچی با بیان اینکه 
توازن»بده بس��تان« برج��ام از بین 
رفته اس��ت، هش��دار داد: اگر ایران 
از مزایای برجام بهره مند نشود این 

توافق زنده نمی ماند.
با  اظه��ارات صری��ح عراقچ��ی 
اظهارات روز سه ش��نبه ظریف که اروپا را شماتت 
ک��رده و گفته ب��ود آنها می خواهند ب��دون دادن 
هزین��ه، از منافع برجام بهره مند ش��وند، همه در 
یک راس��تا و گوی��ای یک واقعیت واح��د درباره 
وضعی��ت بدعهدی اروپا بوده اس��ت. اما اظهارات 
دیروز ظریف و اینکه او گفته است اروپا دارد روی 
SPV به ص��ورت محرمان��ه کار می کند به کلی 

اظهارات روزهای گذشته آنان را زیر سوال می برد!
محرمانه ای که فاش شد! ■

بر اس��اس اظهارات محمدج��واد ظریف، اروپا 
ب��ه دور از چش��م آمریکا در ح��ال کار روی ثبت 
SPV است. ظریف می گوید برای آنکه آمریکا در 

مسیر ثبت SPV س��نگ اندازی نکند اروپایی ها 
این مرحله را به صورت محرمانه انجام می دهند.

به گزارش »وطن ام��روز«، اظهارات ظریف در 
حالی است که بر اساس دیدگاه های امنیتی، اساسا 
این موضوع که اروپا در چنین سطحی موضوعی 
را از چشم آمریکایی ها پنهان نگاه داشته و دنبال 
کند، میسر نیست. مواضع اروپایی ها در قبال ایران 
به گونه ای است که مش��خص می کند آنها برای 
افزایش فشار بر ایران در حال تقسیم کار هستند. 
آمریکا با خروج از برجام، بس��ته فش��ار را مجددا 
علیه ایران اعمال کرده و اروپا نیز با نش��ان دادن 
نوک هوی��ج، همچنان دولت ای��ران را در برجام 
حف��ظ کرده و اینگونه تعطیلی برنامه هس��ته ای 
ایران را تداوم بخش��یده است. از سوی دیگر، این 
حالت به آمریکا و اروپا اجازه می دهد مطالبه های 
موشکی و منطقه ای را علیه ایران دنبال کنند که 
نمونه اخیر آن یعن��ی همنوایی آمریکا و اروپا به 
بهانه ادعایی یک آزمایش موش��کی کاما شنیده 
شد، بنابراین در حالی که مناسبات آمریکا و اروپا 
به وضوح پیداس��ت، این ادعا ک��ه اروپا به دور از 
چش��م آمریکا در حال بستن پیمان با ایران علیه 
آمریکاس��ت؛ از آن آرزوهایی اس��ت ک��ه به نظر 

می رسد بسیار خوش خیاانه باشد.
 ام��ا نکته دوم نیز این اس��ت که اگر حتی به 
فرض مح��ال، اروپایی ها در تقابل ب��ا آمریکا قرار 
گرفته باش��ند – که نیس��تند - اظهارات ظریف 
 SPV اساس��ا پ��روژه محرمان��ه اروپا ب��رای ثبت
را س��وزانده اس��ت، چراک��ه وزیر ام��ور خارجه با 
ای��ن اظهارات خود رس��ما آمریکایی ها را از پروژه 
محرمانه اروپا برای ثبت SPV باخبر کرده است)!(

بنابراین در هر دو حالت اظهارات ظریف مورد 
انتقاد و غیرقابل پذیرش است.

سیاسی 0 2

دوری از مردم 
یعنی اشرافی گری و بی عدالتی

تش��خیص  مجم��ع  عض��و 
مصلحت نظ��ام با بیان اینکه 
مردم در تنگنای معیش��تی، 
ت��ورم  و  گران��ی  بی��کاری، 
هس��تند، گف��ت: توج��ه به 
آزادی  های اجتماع��ی در چارچوب قانون حق 
مردم است اما داشتن سفره  مناسب، داشتن کار 
و درآمد، حقوق اساس��ی تری است. به گزارش 
فارس، محمدباقر قالیباف ظهر دیروز در جمع 
دانشجویان ضمن گرامیداشت یاد شهدای 16 
آذر، گف��ت: ناکارآمدی فعل��ی مدیران 2 دلیل 
دارد؛ اول ضعف مدیریت و دوم تفکر غیرانقابی 
و امی��د به بیگان��ه . این عوامل در س��طح اداره 
کشور و تصمیم گیری و سیاست گذاری باعث 
ناکارآمدی می شود. وی ادامه داد: حاا اگر کسی 
این مشکات را داشته باشد و بخواهد پیوسته 
در قدرت هم باقی بماند، نتیجه اش می ش��ود 
دوری از م��ردم. دوری از م��ردم یعنی نزدیکی 
به بیگانه، بی عدالتی، نفاق، دش��من را دوست 
پنداشتن، دروغ، وعده های پوچ و اشرافی گری. 
قالیباف افزود: این جریان و تفکر بیش از ۳ دهه 
سکان اداره و مدیریت کشور را در حوزه اقتصاد 
در دست داشته و اقتصاد دولتی و شبه دولتی را 
گسترش داده است؛ اقتصادی که در دست خود 
این آدم هاس��ت، یا اگر خصوص��ی کرده اند، در 
اختیار افراد محدود و همان 4 درصدی هاست.  
وی با بیان اینکه ای��ن آدم ها وقتی نمی توانند 
به دغدغه اصلی مردم پاس��خ بدهند، دست به 
جنگ روانی می زنند، خاطرنشان کرد: آن وقت 
طوری وانمود می کنند که مشکل اصلی مردم 
رفتن به کنس��رت، ورزشگاه و... است. البته که 
توجه ب��ه آزادی  های اجتماع��ی در چارچوب 
قانون حق مردم است اما داشتن سفره  مناسب، 
داش��تن کار و درآمد، حقوق اساسی تری است. 
وی با بیان اینکه روزی که حاکمان قبلی یمن 
کشور را رها کردند، یک سکوی موشک در یمن 
امکان شلیک نداشت، اظهار داشت: این سکو ها 
یا بمباران و خراب شده بود یا قطعاتش را برده 
بودن��د اما بچه های با همت و با اعتقاد و انگیزه 
یمنی پای کار ایستادند و هم جنگ نظامی را 
اداره کردند و هم کشورشان را به رغم محاصره 

توانستند حفظ کنند.

یمنی ها موشک ۴۰۰ کیلومتری 
در اختیار دارند

جانش��ین فرمان��ده س��پاه 
امروز  قدس عن��وان ک��رد: 
همه کس��انی که به مسائل 
هس��تند،  آش��نا  امنیت��ی 
قبول دارند امنیت بخش��ی 
از یمن که در دس��ت انصاراه اس��ت بیشتر 
از بخش هایی اس��ت که در دس��ت و کنترل 
دولت منصور هادی اس��ت. س��ردار قاآنی در 
مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت یمن که 
در دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد با بیان 
اینکه بچه های انص��اراه در کوتاه ترین زمان 
به فناوری ساخت دقیق ترین موشک ها دست 
یافتند، گفت: این موشک ها که 4۰۰ یا ۵۰۰ 
کیلومتر برد دارد، امروز تنها با 1۰ تا 12 متر 
تفاوت به نقطه اصل��ی اصابت می کند و این 
امکانات ساخت همه از طریق خود بچه های 
انصاراه به دس��ت آمده اس��ت. ب��ه گزارش 
تس��نیم، وی تصریح کرد: نیروهای انصاراه 
کسانی را که فکر می کردند در زمان کوتاهی 
یم��ن را اش��غال می کنند، بیچ��اره کردند و 
آنهایی که بیچاره شدند همه امکانات خود را 
یکجا از دست داده اند. جانشین فرمانده سپاه 
ق��دس با تاکید بر اینکه ام��روز انصاراه یک 
قدرت در منطقه شده اس��ت، اظهار داشت: 
ای��ن ادعا ک��ه م��ا در دریای س��رخ دخالت 
می کنیم، درس��ت نیس��ت. همین بچه های 

انصاراه هستند که جنگ را اداره می کنند.

تاش برای اصاح قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان

رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی گفت: 
مجلس ب��ا کمک دولت س��عی می کند برای 
اصاحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
اقدام کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
جمشید انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت 
درباره احتمال خالی ش��دن فضای مدیریتی 
کش��ور با توجه ب��ه قانون من��ع به کارگیری 
بازنشس��تگان افزود: ما در حوزه قانون گذاری 
نباید رویکرد صفر و یک داشته باشیم و زمانی 
که قوانین را بررس��ی و تصویب می کنیم باید 
موارد خاص را در نظر داش��ته باش��یم. رئیس 
س��ازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: 
س��خنان مقام معظم رهبری ه��م مبتنی بر 
این مطلب بود که ب��ه برخی موارد خاص در 
تصویب این قانون توجه ازم نش��ده اس��ت و 
از مجلس خواس��تند این اشکال را رفع کند و 
مجلس با کمک دولت سعی می کند در تامین 
نظر مقام معظم رهب��ری اصاحات ازم را به 

عمل آورد.

یک ماه پس از ۱۳ آبان و ادامه خلف وعده تروئیکای اروپایی برای ارائه سازوکار مالیاخبار

ظریف: اروپا برای ثبتSPV  محرمانه کار می کند!
اخبار

پنجشنبه ۱5 آذر ۱۳۹۷وطن امروز  شماره 25۹۹ 

بیش از 2۵ حزب، گروه  و تشکل  
انقابی درباره بزرگداشت 16 آذر 
بیانیه ای صادر کردند و ضمن انتق��اد از وادادگی 
برخی جریانات به آمریکا، خواس��تار اس��تفاده از 
دیپلماسی متناسب با عزت و جایگاه تاریخی مردم 
ایران شدند. به گزارش »وطن امروز«، در این بیانیه 
که به امضای تش��کل هایی چ��ون جبهه مردمی 
نیروه��ای انقاب، جمعی��ت ایثارگران، جمعیت 
رهپویان و حزب موتلفه اس��امی رسیده، ضمن 
اشاره به س��وابق درخشان دانشگاهیان در مبارزه 
با اس��تبداد و استعمار پیش از انقاب آمده است:  
دانشگاه و دانشگاهیان در طول ایام پس از پیروزی 
انقاب اس��امی نیز همچنان این پیشتازی را با 
اشغال سفارت آمریکا، مرکز جاسوسی و براندازی 
نظام نوپای اسامی، حضور گسترده در دفاع مقدس 
و فعالیت در حوزه های سازندگی کشور و تولید علم 
و فناوری حفظ کردند. برخی امروز اگر ترامپ به 
ایران بیاید حاضرند دانشجویان را هم پایش ذبح 
کنند. این میزان ارادت برخی به آمریکا یا از س��ر 
جهل تاریخ اس��ت یا از سر وادادگی. در ادامه این 
بیانی��ه، قدرت علم��ی و دفاعی برآم��ده از جهاد 
دانشگاهیان مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده 
است: از وجوه اصلی واقعه 16 آذر و از ویژگی های 
مهم جنبش دانش��جویی، استقال کشور و عدم 
وابس��تگی به قدرت های بزرگ و سلطه گر است. 
این استقال خواهی برآمده از تجربه تلخ ایرانیان 

از تجاوز و غارت بیگانگان به کشور عزیزمان نشأت 
گرفته است و جنبش دانشجویی با مبنا قرار دادن 
این تجارب تلخ تاریخی که تا امروز نیز به ش��کل 
تحریم های ظالمانه آمریکای جنایتکار ادامه پیدا 
کرده اس��ت، بر عدالت خواهی و استکبارستیزی 
تأکید داش��ته اس��ت. خون دانش��مندان شهید 
دانشگاهی کشور از چمران تا کاظمی آشتیانی و 
شهریاری، حفظ پرچم مقاومت به رنگ سرخ در 
سردر دانشگاه های این کشور است.  قدرت علمی 
و دفاعی برآمده از جهاد دانشگاهیان چنان شکوه 
و اقتداری را برای جامعه اس��امی ایران به دنبال 
داشته که مخالفان و دشمنان سرسخت نیز راهی 
جز کرنش و تعظی��م در برابر این موفقیت بزرگ 
ندارند. به اعتقاد تشکل های انقابی، خط مبارزه 
6۵س��اله از 16آذر۳2 تا 16آذر97 یک پیام دارد 
و آن ه��م پی��ام ذلت ناپذیری ملتی بزرگ اس��ت. 
تشکل های انقابی در بخش دیگری از این بیانیه، 
سال 1۳97 را نقطه عطفی در پیکار 6۵ ساله ایران 
با اس��تکبار دانسته و تاکید کردند: شیطان بزرگ 
در حالی که نش��انه های بارز افول��ش، خواب را از 
چشمان رهبران فکری آن ربوده است، با تجمیع 

همه امکانات، جنگ اقتصادی و جنگ رسانه ای و 
تکرار بدعهدی های همیشگی و استفاده از تنبلی 
و سس��تی بریدگان، عافیت طلبان و برگشتگان از 
مسیر اهداف انقاب اسامی، در پی ضربه زدن به 
ملت ایران است. اما قدرت باای دفاعی و منطقه ای 
جمهوری اسامی، جرأت حتی اندیشه به اعمال 
تجاوز و تعدی نظامی را از ذهن دش��منان خارج 

کرده است.
هدف استکبار، ناامیدسازی افکار عمومی است ■

در ادامه بیانیه تشکل های انقابی به مناسبت 
16 آذر، ه��دف اصل��ی دش��من در این مقطع و 
راهبرد مقابله با آن تشریح شده است. این بیانیه 
در این ب��اره می افزاید: ملت با عظمت، و جوانان 
و دانش��جویان عزیز بدانند هدف مهم استکبار از 
آتش افروزی های جنگ نرم اخیر، ناامیدس��ازی 
افکار عمومی جامعه ایران��ی از کارآمدی انقاب 
اس��امی در قدم اول، و انفعال و تعلل و سستی 
و رخ��وت جوانان دانش��جوی انقاب��ی در دفاع 
تمام عی��ار از انقاب اس��امی و دس��تاوردهای 
بی نظی��ر رویکردی و عملکردی آن اس��ت. برای 
مقابل��ه با این اهداف خطرناک، راهبرد اساس��ی 

»خودب��اوری و اتکا ب��ه توانمندی های بی نظیر 
کشور«، چارچوبی برای اندیشه ورزی، تدبیرگری 
و چاره جویی جوانان در مسیر پیشرفت اسامی 
- ایرانی اس��ت. به گزارش تس��نیم، تشکل های 
انقاب��ی همچنی��ن خواس��تار ت��داوم پویای��ی 
جنبش دانش��جویی در ادامه اس��تقال خواهی، 
استکبارستیزی و عدالتخواهی شدند. تشکل های 
انقابی در این راستا در بیانیه خود ابراز امیدواری 
کردند: اطمینان داریم دلس��وزان دانش��گاهی با 
ایمان راسخ، در پیشانی حمایت از انقاب اسامی 
و آرمان های بلند جامعه ایرانی خواهند ایس��تاد 
و اجازه خودنمایی به غرب، آمریکا، صهیونیس��م 
و ارتج��اع منطقه در ناامیدس��ازی مردم ایران از 
مسیر عزتمند 4۰ س��اله نخواهند داد. در پایان 
بیانیه تش��کل های انقابی به مناس��بت 16 آذر 
آمده است: از دستگاه های حاکمیتی و دولتی هم 
انتظار داریم  با باور عمیق به بزرگی ملت ایران و  
بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های بی بدیل این 
کشور بزرگ و با میدان دادن به نخبگان و جوانان 
دانش��گاهی برای ورود جهادگونه به عرصه حل 
مشکات مردم و استفاده از دیپلماسی متناسب 
ب��ا عزت و جایگاه تاریخی م��ردم ایران، با هدف 
توسعه روابط با همپیمانان، بتوانند ماموریت اداره 
کشور را به نحو درستی پیش ببرند و بدانند همه 
ما در صورت حرکت در این جهات، پش��تیبان و 

حامی آنها خواهیم بود.

 25 حزب و جریان انقابی طی بیانیه ای درباره بزرگداشت ۱۶ آذر
 از وادادگی برخی جریانات در برابر آمریکا انتقاد کردند

ذلت ناپذیری، پیام جنبش دانشجویی 
احزاب

اظهارات عجیب ظری�ف و ادعای او 
درباره نهایی ش�دن ثب�ت SPV در 
اروپا به دور از چش�م آمریکایی ها و 
به صورت محرمانه، در حالی است که 
خود ظریف تا روز سه شنبه اظهارات 
انتقادآمی�زی را نس�بت ب�ه رفتار 
اروپایی ها داشته و گفته بود اروپا به 
دنبال آن است که بدون دادن هزینه 

از منافع برجام بهره مند شود



اخبار

افزایش نقدی حقوق کارگران 
منتفی است

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: 
مباحثی مانند پای��داری بنگاه های اقتصادی، 
حفظ اشتغال موجود، خلق فرصت های شغلی 
جدید، راهکارهای خروج و برون رفت واحدهای 
تولیدی از رکود و تعطیلی از مباحث مطرح در 
جلسه اخیر مزدی بود. اصغرآهنی ها، نماینده 
کارفرمایان در ش��ورای عالی کار در گفت وگو 
با تس��نیم، درباره جلس��ه اخیر م��زدی گفت: 
باتوج��ه به عدم توانمن��دی واحدهای کوچک 
تولیدی برای افزایش دستمزد و حقوق و فشار 
بیش��تر به دلیل مشکات عدیده که متأسفانه 
بخش��ی از آنها دچار تعطیلی زودرس شده اند،  
منتظر هستیم تا دولت پیشنهاد خود را برای 
حل این موضوع اعام کند. وی اظهار داش��ت: 
تقویت قدرت خرید کارگران را مطرح  کردیم 
که امیدواری��م بزودی کااهای اساس��ی را به 
کارگ��ران بدهند و بخش��ی از مش��کات این 
عزیزان را حل کنند. امکان افزایش نقدی حقوق 
و دس��تمزد کارگران وجود ن��دارد. وی افزود: 
تاش می کنیم قدرت خرید این قشر در قالب 
حمایت های غیرنقدی دولت تقویت ش��ود. اما 
نماینده کارگری در شورای عالی کار بر این باور 
است که کارگران به حمایت نقدی و آبرومندانه 

بیشتری نیاز دارند.

سقوط سنگین بیش از ۳ درصدی 
وال استریت

گروه اقتص�ادی: در حالی که بازار اوراق قرضه 
آمریکا نشانه هایی از افت رشد اقتصادی از خود 
بروز داد و سرمایه گذاران درباره تجارت جهانی 
نگران ماندند، وال اس��تریت بی��ش از ۳ درصد 
س��قوط کرد. به گزارش »وطن امروز« به نقل 
از رویترز، اظهارات رس��می ف��درال رزرو درباره 
مسیر افزایش نرخ بهره و همچنین موانع سر راه 
دول��ت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپایی، 
وضعیت باتکلیفی س��رمایه گذاران را تشدید 
کرد. آنچه بیشتر در مرکز توجه سرمایه گذاران 
قرار گرفت، نرخ س��ود اوراق قرضه ۱۰ س��اله 
آمریکا بود که تا پایین ترین سطح خود از اواسط 
سپتامبر تاکنون، سقوط کرد. زنگ خطر آنجا به 
ص��دا درمی آید که توجه کنیم تمام رکودهای 
اقتصادی ۵۰ س��ال اخیر زمانی رخ داده است 
که س��ود اوراق ۲ ساله بیش از اوراق ۱۰ ساله 
ش��ده اس��ت. این اتفاق تا حدودی در حال رخ 
دادن اس��ت، چرا که این دومین روزی بود که 
در بازارها س��ود اوراق ۲ ساله و ۳ ساله بااتر از 
سود اوراق ۵ ساله بود. میانگین صنعتی داو جونز 
799/۳6 واحد یا ۳/۱ درصد س��قوط کرد و به 
۲۵۰۲7/۰7 واحد رس��ید. اس اندپی۵۰۰ هم 
9۰/۳۱ واحد یا ۳/۲4 درصد س��قوط کرد و در 
۲7۰۰/۰6 واحد بسته شد. همچنین شاخص 
کامپوزیت نزدک ۲8۳/۰9 واحد یا ۳/8 درصد 
از ارزش خ��ود را از دس��ت داد و در 7۱۵8/4۳ 

واحد به کار خود پایان داد.

 تأمین میوه شب عید 
توسط وزارت صمت

معاون وزیر جهادکش��اورزی با بیان اینکه 
امسال تولید مرکبات و کیوی به اندازه ای است 
که باغ��داران با کاهش قیمت محصوات خود 
مواجه شده اند، گفت: ذخیره سازی میوه عید را 
وزارت صمت بر عهده گرفته است. محمدعلی 
طهماسبی اظهار داشت: امسال تولید میوه بویژه 
مرکبات و کیوی به حدی زیاد است که باغداران 
با کاهش قیمت در باغات روبه رو ش��ده اند و در 
حال حاضر نیز سازمان مرکزی تعاون روستایی 
برای جلوگیری از کاه��ش قیمت وارد میدان 
ش��ده  اس��ت، ضمن اینکه تا زمانی که بازار به 
تعادل برسد خرید ادامه دارد. معاون وزیر جهاد 
کش��اورزی همچنین از اخت��اف قیمت میوه 
از باغ تا خرده فروش��ی ها انتق��اد کرد و گفت: 
متأس��فانه همیش��ه از این فاصله چند برابری 
قیمت ها ۲ گ��روه تولیدکننده و مصرف کننده 
متضرر هس��تند که به نظر می رسد باغداران و 
تولیدکنندگان باید خود چاره ای برای این مساله 

بیندیشند.

 احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی
 در بافت های فرسوده

وزی��ر راه وشهرس��ازی گف��ت: اح��داث ۱۰۰ 
هزار واحد مس��کونی در ۲7۰ محله در شهر های 
گوناگون با مدیریت استانداران در ستاد بازآفرینی 
استانی اباغ شد. محمد اسامی در حاشیه جلسه 
هیأت دولت گفت: بازار مس��کن متاثر از شرایط 
اقتصادی و تحوات ارزی اس��ت و افزایش قیمت 
مسکن مربوط به خود مسکن نیست. وی با اشاره 
به اینکه با هدف قرار دادن نیاز جامعه برنامه  های 
متنوع��ی برای تولید مس��کن پیش بینی ش��ده 
است، افزود: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در 
شهرهای کوچک در دستور کار بنیاد مسکن است 
که بزودی اباغ می ش��ود و همچنین قرار اس��ت 
ساانه ۵۰ هزار واحد در شهرهای جدید ساخته 
ش��ود. وی درباره تکمیل واحدهای مس��کن مهر 
تصریح کرد: ۵۰۰ هزار واحد از مس��کن مهر باقی 
مانده ک��ه با مدل هایی که برای هر پروژه در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت، تکمیل این واحدها شتاب 

بیشتری می گیرد.

زمان تقسیم سود نقدی سایر مشموان 
سهام عدالت مشخص نیست

مقام مس��ؤول س��ازمان خصوصی  سازی با 
برآورد حدود ۱۱۵ ه��زار میلیارد تومانی ارزش 
روز سبد سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی 
س��هام عدالت گفت: تاکنون سود نقدی مجامع 
دوره مال��ی 96 برای ح��دود ۵ میلیون و 4۰۰ 
هزار نفر از مشموان واریز شده است. محمدرضا 
جودکی در گفت وگو با فارس، پیرامون آخرین 
اقدام ها برای توزیع س��ود نقدی مجامع منتهی 
به پایان دوره مالی 96 شرکت های سهام عدالت 
گف��ت: با توجه به فرصت 8 ماهه ش��رکت های 
بورسی برای توزیع س��ود تقسیمی مصوب در 
مجامع میان س��هامداران، تاکنون حدود 8۳۵ 
میلیارد تومان س��ود نقدی ای��ن مجامع میان 
۵ میلیون و 4۰۰ هزار نفر از مش��موان تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیس��تی توزیع شده اس��ت. وی درباره توزیع 
سود س��هام عدالت میان سایر مش��موان این 
دارایی نیز گفت: به تناسب دریافت سود نقدی 
از ش��رکت هایی که مجامع خ��ود را برگزار و در 
بازه زمانی قانونی میان سهامداران توزیع کرده اند، 
می توان انتظار داشت تا پایان امسال سود نقدی 
سایر مشموان سهام عدالت نیز بر اساس اولویت 

دهک های درآمدی- جمعیتی توزیع شود.

ابطال ۲ هزار کارت سوخت مهاجر
۵/۵ میلی��ون نفر ب��رای ثبت  درخواس��ت 
کارت هوش��مند س��وخت المثنی اقدام کردند. 
زیب��ا اس��ماعیلی در گفت و گو ب��ا خبرگزاری 
صداوس��یما گفت: ح��دود ۵/۵ میلی��ون نفر از 
طریق س��امانه تلفن همراه، اپلیکیش��ن و کد 
دس��توری #4* برای ثبت نام کارت هوش��مند 
 س��وخت المثن��ی ب��ه س��امانه دول��ت همراه

 )www.mob.gov.ir( مراجعه کرده اند که از 
ای��ن میان، حدود یک میلیون مراجعه در نوبت 
تعیین شده )جدول زمان بندی شده بر پایه رقم 
سمت راس��ت تلفن همراه( بوده است. وی آمار 
نهایی ثبت نام کنندگان کارت س��وخت المثنی 
را 4۰۰ ه��زار نفر اعام ک��رد و افزود: ۱۵۰ هزار 
نف��ر نیز به صورت مراجعه حضوری نس��بت به 
ثبت درخواس��ت کارت س��وخت المثنی اقدام 
کرده اند. سخنگوی شرکت ملی پاایش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران همچنین از ابطال ۲ هزار 
کارت سوخت مهاجر در هفته گذشته خبر داد 
و افزود: هفته گذش��ته و همزمان با آغاز فرآیند 
ثبت نام کارت هوش��مند سوخت المثنی، بیش 
از ۲ هزار کارت س��وخت از س��وی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی باطل شد که بیشتر این 
کارت ها از س��ایر استان ها به یکی از استان های 

مرزی منتقل شده بود.

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودرو
2،249،200038،300،000 پراید 111
22،709،00034،500،000 پراید 131
74،952،000129،000،000 چانگان

54،361،900114،00،000 پژو 207 اتوماتیک
39،590،00063،000،000 رانا

32،944،60055،000،000 پژو 405
SLX 35،105،90060،000،000 پژو
40،595،70070،000،000 پژو پارس

36،286،00060،5000،000 پژو 206 تیپ 2
41،942،00071،500،000 پژو 206 تیپ 5

42،763،10072،000،000 پژو V8 206 صندوقدار
33،535،40057،000،000 سند ال ایکس 
EF7 34،338،20059،000،000 سمند

46،989،40081،000،000 دنا
53،265،800107،000،000 دنا پاس

27،507،00039،500،000 تیبا صندوقدار

اخبار

3اقتصاد

گروه اقتصادی: حس��ن روحانی باز هم وقتی مورد 
نقد قرار گرفت گاف داد و خبرهای اقتصادی صحیح 
و ناصحیح را خلط کرد و به س��مع مخاطبان خود 
رساند؛ این بار موضوع اظهارات روحانی دار 4۲۰۰ 

تومانی و  موسسات اعتباری بود.
به گزارش »وطن امروز«، روحانی روز گذش��ته 
در جمع دانش��جویان و فعاان اقتصادی س��منان 
درب��اره تورم، FATF، موسس��ات اعتباری، مجوز 
برای بانک ه��ای خصوص��ی و دار 4۲۰۰ تومانی 
س��خن گفت؛ اظهاراتی که بوی توجیه می داد و به 
نظر می رسد وی برای اقناع هم استانی های خود هم 
کار دشواری در پیش داشته است. روحانی اظهاراتی 
درباره دار 4۲۰۰ تومانی بر زبان آورد که در تناقض 
آشکار با ادعای ولی اه سیف، رئیس کل سابق بانک 
مرکزی- و مش��اور کنونی روحان��ی- و همچنین 
مسعود نیلی، دستیار ویژه سابق خود است.  روحانی 
شامگاه سه شنبه در جمع فعاان اقتصادی سمنان 
گفت: »ما در ش��رایطی که در آغاز س��ال با توطئه 
آمریکا مواجه بودیم، در فروردین ماه در جلسه  مهم 
اقتصادی که تمام اقتصاددانان دولت و بس��یاری از 
مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، 
تصمیمی را به اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای 
آن همه اقتصاددانان و مش��اوران اقتصادی معتقد 
بودن��د ارز باید در کش��ور تک نرخی ش��ود و اعام 
کردن��د باید قیمت ارز را 4۲۰۰ تومان اعام کنیم. 
در آن جلس��ه همه به اتفاق گفتند اگر قیمت ارز 
را 4۲۰۰ تومان اعام کنیم، تمام نیازمندی کشور 
از لح��اظ واردات و س��رمایه گذاری ب��ه طور کامل 
تأمین خواهد ش��د به ش��رط آنکه کسانی که این 
ارز را دریافت می کنند، بر اساس اعام خود دقیق 
و درست عمل کنند. نسبت به این تصمیم تردید 
داشتم؛ اینکه آیا در عمل این طرح موفق می شود یا 
برخی از آن سوءاستفاده خواهند کرد؟ پس از اخذ 
این تصمیم به همه مسؤوان و اقتصاددانان گفتم 
تصمیم امشب ما »اکل میته« است، چرا که شرایط 
این الزام را به وجود آورده که تصمیم به تک نرخی 
کردن ارز بگیریم، اگر همه مردم همراهی می کردند، 
حتماً می توانس��تیم آن تصمی��م را بخوبی به اجرا 
برس��انیم و اان هم اگر همه مردم همراهی کنند 
و ما نرخ��ی واحد برای ارز تعیین کنیم، می توانیم 
نیازمندی کشور را تأمین کنیم اما متأسفانه حین 
اجرا متوجه ش��دیم برخی از کسانی که به عنوان 
واردکننده و سرمایه گذار از بانک مرکزی ارز دریافت 
کردن��د، نص��ف آن و گاهی بیش��تر آن را در بازار 

فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند«.
سیف و نیلی درست می گویند یا روحانی ■

روحانی ادعا کرده همه کارشناسان و اقتصاددانان 
دول��ت بر س��ر تک نرخی ک��ردن ارز و دار 4۲۰۰ 
تومان��ی توافق کردند و موافق آن بودند اما س��یف 
به عن��وان رئیس کل بانک مرکزی و نیلی به عنوان 
دس��تیار ویژه روحانی و اقتصاددان شاخص دولت 
تدبیر و امید در آن زمان، به صراحت اعام کرده اند 
موافق دار 4۲۰۰ تومانی نبوده  اند. سیف حتی پا را 
فراتر گذاشته و در گفت وگو با روزنامه حامی دولت 
اعام کرد به خاطر همین مساله ارز 4۲۰۰ تومانی 
استعفا کرده است. س��یف در این باره گفت: »مثا 
همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز 4۲۰۰ تومانی را 
پایه گذاری کرد. باید بگویم از لحظه ای که تصمیم 
دولت در این باره اباغ ش��د، من و همکارانم تاش 
کردیم با س��رعت و دقت، مقررات و بخشنامه های 

ازم را ط��وری تغیی��ر دهیم یا اص��اح کنیم که 
کمترین آس��یب به اقتصاد و فعاان اقتصادی وارد 
شود. در طول مسؤولیتم در بانک مرکزی چند مورد 
پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره گیری کردم و 
آخرین مورد آن همین فروردین سال  جاری بود که 
البت��ه این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا 
تایید می فرمایید با توجه به حساسیت مسؤولیت 
بانک مرک��زی بویژه در ش��رایط جنگ اقتصادی، 
امکان کناره گیری از مس��ؤولیت و خالی گذاشتن 
س��نگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین 
وج��ود ندارد. تردیدی نیس��ت اگ��ر در آن مقطع 
نس��بت به اس��تعفا اصرار می کردم و به هر صورت 
از کار کن��اره می گرفتم، با توجه به دس��تاوردهای 
مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نس��بت به دوره 
مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاما متفاوت بود 
و می توانس��ت مثبت قلمداد شود ولی به هیچ وجه 
مجاز نبودم بنا بر مصالح و ماحظات ش��خصی یا 
حتی س��ازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده 
بگیرم و وظیفه داش��تم تا تعیین جانشین به کارم 
ادامه ده��م... توصیف و نامگذاری سیاس��ت ارزی 
بانک مرکزی را برای آنچ��ه از ۲۱ فروردین 97 به 
بعد رخ داد مناس��ب نمی دانم. سیاست مذکور، در 

حقیقت سیاس��ت ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و 
مباحث انجام  ش��ده در س��تاد اقتصادی بود که در 
دولت به تصویب رس��ید. در حقیقت بانک مرکزی 
از همان زم��ان صرفا مجری مصوب��ات دولت بود 
و سیاس��ت گذاری مس��تقلی از مصوب��ات دولت 
نمی توانس��ت داشته باشد«. سیف در آن گفت وگو 
صراحتا گفت دار 4۲۰۰ تومانی تصمیم دولت بود 
نه بانک مرکزی و اگر این گفته صحت داشته باشد، 
بای��د از آقای روحانی پرس��ید اگر بانک مرکزی به 
عنوان بزرگ ترین سیاست گذار پولی و بانکی مخالف 
چنین سیاس��تی بود، چرا او آن را اجرا کرد و چرا 
اان ادعا دارد همه اقتصاددانان و کارشناسان دولت 
موافق دار 4۲۰۰ تومانی بوده اند؟ کارشناس��ان و 
مدیران بانک مرکزی جزو کارشناسان و اقتصاددانان 
دولت نیستند؟ اگر آقای روحانی درست می گوید 
پ��س باید اظهارات رئی��س کل وقت بانک مرکزی 
را اش��تباه و نادرست بدانیم. از طرفی مسعود نیلی 
به عنوان اقتصاددان ش��اخص دولت روحانی که به 
عنوان دس��تیار ویژه دولت و مشاور ارشد اقتصادی 
فعالیت می کرده نیز ادعا دارد اصا موافق سیاست 
ارز 4۲۰۰ تومانی نبوده اس��ت. وی نیز صراحتا در 
گفت وگویی اعام کرد: »البته اس��تعفای من بعد 

از پذی��رش )در ابتدای دولت دوازدهم و تابس��تان 
۱۳96( مس��ؤولیت، به 6 ماه هم نرسید و تقریبا از 
شهریور ۱۳96 یعنی پس از یک ماه به این نتیجه 
رسیدم که قادر به ادامه فعالیت نیستم، بنابراین پس 
از طی یک فرآیند ۲ ماهه، ۱4 آبان ۱۳96 استعفایم 
را تقدی��م ک��ردم. به این ترتیب، در آبان ماه س��ال 
گذشته بود که نامه ای به آقای رئیس جمهور نوشتم 
و عنوان کردم دولت دوازدهم دولت پرمشکلی است. 
اشاره کردم که دولت یازدهم در برابر دولت دوازدهم 
ماه عسل بوده اما مشکات پیش روی دولت دوازدهم 
خیلی جدی است و باید سازوکار تصمیم گیری در 
دولت تغییر کند و تیم اقتصادی دولت هم بشدت 
تقویت شود. اگر شما جمع بندی داشته باشید که 
این رویکرد باعث می شود پس از یک دوره تثبیت، 
ن��رخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه 
برسانید، نخواهید توانس��ت در مسؤولیت اجرایی 
مرتبط با این موضوع نقش آفرینی کنید... در دولت 
دوازدهم، مس��اله ارز در کش��ور مهم و اثرگذار بود. 
نظرم این بود س��رکوب ن��رخ ارز باعث جهش آن 
می شود، قاعدتا آقای روحانی چنین نظری نداشتند 
و معتقد بودند اگر ن��رخ ارز کاهش پیدا نمی کند، 
حداقل افزایش پیدا نکند«. مسعود نیلی نیز خود 
را کا از ماجرای ارز 4۲۰۰ تومانی کنار کش��ید و 
اعام کرد آبان 96 اس��تعفا کرده اما پذیرفته نشده 
بود. نیل��ی در زمان تصمیم گیری برای س��رکوب 
قیمت ها و ارز 4۲۰۰ تومانی همچنان دستیار ویژه 
روحانی بوده و قطعا نمی توانسته از جریان سرکوب 
قیمت ها بی اطاع باشد. طبق صحبت های روحانی 
حتی نیلی هم موافق سیاست تک نرخی کردن ارز 
ب��وده و وی نمی تواند اان ادعا کند در جریان این 
سیاس��ت نبوده و 6 ماه قبل از آن اس��تعفای ناکام 
داش��ته اس��ت. اگر اظهارات نیلی را بپذیریم، پس 
روحانی در ادای این جمله که »همه اقتصاددانان و 
کارشناسان دولت موافق سیاست ارز 4۲۰۰ تومانی 
بودند« اش��تباه بزرگی مرتکب شده و باید منتظر 
تکذیب های فراوانی  درباره آن باش��یم. روحانی در 
جمع دانشجویان سمنانی نیز اشتباه بزرگی مرتکب 
شد و سعی کرد تجمع مال باختگان موسسات مالی 
را به گذشته بچسباند اما حقیقت چیز دیگری است.
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روحانی سیاست دار 4200 تومانی را به اقتصاددانان و کارشناسان دولت نسبت داد

سیاست عرضی »من نبودم«!
سیف و نیلی پیش از این اعام کرده بودند مخالف مصوبه ارزی فروردین 97 بوده اند

نما
روحانی: تجمع مالباختگان در کدام دولت بود؟!

روحانی با طرح این سوال که چه کسانی مجوز مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی و خصولتی را صادر 
کردند، گفت: »در چه زمانی بود که مال باختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند؟ چه کسی باعث 
شد مردم آن همه زجر ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند؟ وقتی دولت یازدهم 
خواس�ت مقابل آنها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه 90 امضایی فرستادند که به اینها دست 
نزنید. یکسری بیماری های مزمن اقتصادی کنار هم جمع شد و متأسفانه مجبور شدیم 30 هزار میلیارد 
تومان از خزانه به مال باختگان این موسس�ات پرداخت کنیم ک�ه این مبلغ به معنای 250 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی است. همچنین چه کسانی و با چه مجوزی در سال 96 به خیابان آمدند و شعار دادند و 

ناآرامی های مضر برای منافع ملی ایجاد کردند که البته همه اینها آشکار است«.
اتفاقا باید از آقای روحانی پرسید که تجمع مال باختگان موسسات مالی در چه دولتی بود؟ همه می دانند 
که اوج تجمعات و اعتراضات به سیاست ساماندهی موسسات مالی که به سرکوب بازار غیرمتشکل پولی 
معروف ش�د، در دولت یازدهم و دوازدهم بود. گویا آقای روحانی یادش�ان رفته عملکرد پرانتقاد سیف 
و روش اش�تباه در ساماندهی موسسات مالی موجب س�رگردانی سپرده گذاران و مالباختگان شد و آن 
اتفاق�ات را رقم زد. البته این موضوع بحث مفصلی می طلبد اما فقط آقای رئیس جمهور بداند نمی تواند 

تجمعات مال باختگان را به گردن کس دیگری بیندازد؛ اصا و ابدا!

اقتص��ادی  رئی��س کمیس��یون 
مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت 
برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال 98 گفت: به 
احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش 
حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است اما فعا 
نمی توانیم عدد دقیقی را اع��ام کنیم. به گزارش 
تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی با حضور در تحریریه 
بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه در 
بودجه سال آینده سیاس��ت های حمایتی در نظر 
می گیریم، تاکید کرد: قیمت کااهای اساس��ی در 
بودجه سال 98 نسبت به سال 96 نباید تغییر کند 
و هرگونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش 
تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود از نظر مجلس 
کنار گذاشته خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه هنوز ایحه 
بودجه سال آینده به مجلس شورای اسامی تقدیم 

نش��ده اس��ت، اف��زود: عدد و 
رقم های مطرح ش��ده درباره 
این بودجه، غیررس��می است. 
پ��س از ارائه رس��می ایحه 
بودجه از سوی رئیس جمهور 
به مجلس، درباره آن اظهارنظر 

و تصمیم گیری می کنیم. وی با بیان اینکه تغییر نرخ 
ارز یکی از مولفه های اصلی بودجه سال 98 خواهد 
بود، اضافه کرد: ابتدا پیشنهاد دولت را در این زمینه 
مبنا قرار می دهیم و س��پس متناس��ب با نرخ های 
اقتصاد آن را بررس��ی می کنیم. پورابراهیمی افزود: 
با توجه به اختص��اص ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی به 

کااهای اساس��ی، قیمت این 
کااه��ا در س��ال 97 حداکثر 
باید ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به 
س��ال 96 تغییر می کرد اما بر 
اساس آمارها حدود 7۰ درصد 
افزایش یافته و به این معناست 
که دولت در حوزه سیاست های نظارتی، موفق عمل 
نکرده است. رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اس��امی، موضوع حقوق و دس��تمزد را از 
جمله دغدغه ها اعام و اضافه کرد: در بودجه سال 
97، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به 
بودجه های جاری است. پیش بینی دولت این است 

که حقوق و دستمزد در سال 98، ۲۰ درصد افزایش 
یابد. پورابراهیمی افزود: انتظار ما از دولت این است 
که خروجی کار به گونه ای باشد که بخشی از قدرت 
خری��د مردم از طریق افزایش حقوق در س��ال 98 
جبران شود. وی اضافه کرد: به احتمال زیاد میزان 
پیش��نهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به 
پیشنهاد دولت بیشتر است اما فعا نمی توانیم عدد 
دقیقی را اعام کنی��م. وی در ادامه افزود: موضوع 
کارت سوخت در دس��تور کار قرار دارد. درباره نرخ 
س��وخت در سال 98 باید مولفه های مختلفی را در 
نظر بگیریم. اگر افزایش قیمت بخواهد موجب رشد 
تورمی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شود از 
نظر مجلس قابل قبول نیست. پورابراهیمی تاکید 
کرد: هر گونه افزایش قیمت س��وخت که منجر به 
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم ش��ود، از 

نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد.

رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
گفت: قیمت هر بش��که نفت در 
ایحه بودجه س��ال 98 را به طور متوسط ۵4 دار 
لحاظ کردیم و این رقم مبنای محاسبات است، نرخ 
 هر لیتر بنزین هم ۱۰۰۰ تومان پیش بینی ش��ده

 است.
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت 
درباره قیمت ارز در بودجه 98 گفت: آنچه برای نرخ 
تسعیر ارز پیش بینی شده است ۱4 میلیارد دار با 
ارز 4۲۰۰ تومانی اس��ت که برای کااهای اساسی، 
دارو و نهاده های کش��اورزی است. وی ادامه داد: با 
تاش هایی که در جلس��ات هیات دولت و سازمان 

برنامه و بودجه داش��تیم، فردا 
۱۵ آذر )امروز( بر اساس قانون، 
ایحه بودج��ه در ۱4 جلد به 
مجلس ارسال  و همچنین در 
سازمان برنامه و بودجه هم از 
آن رونمایی می شود. وی بیان 

کرد: رشد ریالی بودجه نسبت به سال گذشته ۱۲ 
درصد است.

وی درب��اره ح��ذف یارانه 
ثروتمندان گفت: امس��ال هم 
این موضوع در دستور کار است 
ام��ا از آنجایی که این موضوع 
نیاز به اطاعات بیشتری دارد 
در جهت اجرای��ی کردن این 
امر، توزیع یارانه ها را استانی کردیم و به هر استان 
به تعداد یارانه بگیرها پرداخت می کنیم و باقی هم 

صرف طرح های عمرانی آنها می شود. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه ادام��ه داد: در همه بخش ها تاش 
کردی��م واقع بینانه ببینی��م و در هزینه ها تعدادی 
از ردیف ه��ا را حذف و بر اس��اس واقعیت ها بودجه 
را تنظیم کردیم تا از این س��ال س��خت، به آسانی 
عبور کنیم. وی درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق 
کارمندان دولت گفت: دوستان مجلس می گویند 
این افزایش قیمتی به صورت پلکانی باش��د، یعنی 
حقوق کمتر، بیش��ترین افزایش و حقوق بیش��تر 
کمترین افزایش را داش��ته باش��د، این افزایش تا 
سقف ۲۰ درصد است اما در برخی گروه های شغلی 

افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد است.

 رقم پیشنهادی مجلس  برای افزایش حقوق
بیش از 20 درصد است

نوبخت: 
بنزین در بودجه 98 گران نمی شود

حقوق

بودجه 98



اجتماعي 0 4

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی
 رشیدیان رئیس سازمان

حج و زیارت شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
در حکمی علیرضا رشیدیان 
را ب��ه عنوان مع��اون وزیر و 
رئیس س��ازمان حج و زیارت 
منصوب ک��رد. ب��ه گزارش 
»وطن امروز«، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی در حکمی علیرضا رشیدیان را 
به عنوان معاون وزیر و رئیس س��ازمان حج و 
زیارت منصوب کرد. رشیدیان، استاندار پیشین 
استان خراس��ان رضوی در دولت های یازدهم و 
دوازدهم است. وی تحصیلکرده دکترای حقوق 
کیفری و جرم شناسی است. رشیدیان همچنین 
مسؤول نظارت و بازرسی حوزه نماینده ولی فقیه 
در امور حج و زیارت بوده اس��ت. به این ترتیب 

رشیدیان جایگزین حمید محمدی شد.

وزیر آموزش وپرورش خبر داد
 قرار گرفتن نظام رتبه بندی 

معلمان در بودجه 98

وزیر آموزش وپ��رورش از قرار گرفتن نظام 
رتبه بن��دی معلمان در بودجه س��ال 98 خبر 
داد. به گزارش ایسنا، سیدمحمد بطحایی اظهار 
داش��ت: کار نظام رتبه بندی در حال پیشرفت 
اس��ت، آخرین خبرهایی که من دارم نیز این 
موضوع در بودجه س��ال 98 هم در نظر گرفته 
شده است. منتظر ارائه بودجه به مجلس هستیم 
تا تکلیف این موضوع روش��ن شود. وی افزود: 
پیش��نهادی که در کمیسیون اجتماعی دولت 
ارائه شد به تصویب رسید و در دستور کار دولت 
قرار می گیرد. وزیر آموزش وپرورش گفت: هدف 
اصلی رتبه بندی افزایش حقوق نیس��ت، بلکه 
ارتقای شایس��تگی ها و توانمندی های معلمان 
اس��ت اما یکی از آثار توانمندی این اس��ت که 
با ارتقای شایس��تگی ها حقوق ه��ا هم افزایش 

می یابد.

 مجتبی توسلی، معاون اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری منطقه یک تهران از گشت و پایش 
مستمر شبانه برای یافتن بی خانمان ها و افراد 
آسیب دیده در نقاط شهری با هدف ساماندهی 
این افراد در هوای سرد تهران، خبر داد و گفت: 
درحال حاضر مددسرای ازگل با گنجایش هر 
ش��ب حدود ۵۰ نفر، در حال خدمت رسانی به 
مددجویان و از س��اعت 17 آماده پذیرش افراد 
اس��ت و آنها می توانند تا 6 صبح در مددس��را 
مستقر باشند. در مواقع اضطراری آب و هوایی 
تا ۲۴ س��اعت خدمات ازم به مددجویان ارائه 
می شود و این طرح تا پایان فروردین ادامه دارد.

 مرتضی صانعی طاهری، دبیر سی و پنجمین 
کنگره ساانه رادیولوژی در آستانه برگزاری این 
کنگره گفت: این کنگره با حضور اساتید داخلی 
و خارجی س��وم تا شش��م اردیبهشت ماه سال 
آینده برگزار می شود و جدیدترین دستاوردهای 
علمی در حوزه های مختل��ف رادیولوژی مورد 
بحث و گفت وگو قرار می گیرد. محورهای اصلی 
این کنگره نورورادیول��وژی، رادیولوژی زنان و 
مامایی، رادیولوژی سرطان، رادیولوژی هیبرید 

و حفاظت در مقابل اشعه است.  
 مخزن و سامانه آبرسانی اضطراری در محله 
زرگنده با حضور مصطفی س��لیمی، ش��هردار 
منطقه 3 تهران برای شرایط اضطراری افتتاح 
شد. این مخزن با ظرفیت 1۰۰ هزار لیتر برای 
ش��رایط خاص مانند وق��وع بایای طبیعی در 
محل پست امداد زرگنده شرکت آب و فاضاب 
منطقه یک تهران طراحی و ساخته شده است 
و می تواند آب را تا 3 روز برای 33 هزار نفر مهیا 

کند و این منبع ضدزلزله است.
 محمود پاکدل،  معاون تعاون و امور اجتماعی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران از محل میز خدمت 
در س��تاد مرکزی بنی��اد بازدید کرد و گفت: با 
توسعه میز خدمت الکترونیکی،  مشکات در 
حوزه های پذیرش و امور اداری، اجرای ماده 38 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اشتغال 
و تسهیات رفاهی تسهیل خواهد شد. به گفته 
پاکدل، بیش��تر خدمات بنیاد تا پایان دی ماه 

به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شود.
 صدرالدین علی پور، مدیرکل محیط زیست و 
توسعه پایدار ش��هرداری تهران  با بیان اینکه 
براساس اسناد فرادستی و مصوبه هیأت وزیران، 
تأمین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفي از طریق 
انرژي هاي تجدیدپذیر در دستور کار شهرداری 
تهران قرار دارد، گفت: از انرژی های تجدیدپذیر 
و نو برای تولید برق در تهران اس��تفاده خواهد 
ش��د و این پ��روژه گامي مؤث��ر و محکم  برای 
افزای��ش کیفیت محیط زیس��ت ش��هر تهران 

خواهد بود.

براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا
هوای تهران          ، همچنان ناسالم است

هوای تهران روز گذش��ته با شاخص 139 
در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار 

گرفت. 
به گزارش »وطن امروز«، بر اس��اس آخرین 
اطاعات دریافتی از ایس��تگاه های س��نجش 
کیفیت ه��وای تهران، وضعی��ت کیفی هوای 
تهران در ۲۴ س��اعت گذشته با شاخص 139 
در ش��رایط ناس��الم برای گروه های حس��اس 
ق��رار گرفت. این در حالی اس��ت که در برخی 
از ساعات روز شاخص میانگین سطح شهر به 
1۵1 نیز رسید. همچنین با توجه به اطاعات 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به 
شهرداری، منطقه ۲۰ با شاخص 173، منطقه 
18 با شاخص 17۲، منطقه 17 با شاخص 167 
و مناط��ق 6 و ۲1 با ش��اخص 163 آلوده ترین 

مناطق سطح شهر بودند.

 واکنش کرباسچی
 به دوچرخه سواری حناچی

غامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران 
در اینس��تاگرام خود درباره دوچرخه س��واری 
حناچی در روز سه ش��نبه های ب��دون خودرو 
واکنش نش��ان داد. به گ��زارش »وطن امروز«، 
پیروز حناچی، شهردار تهران سه شنبه گذشته 
مسیر خانه تا محل کار و بالعکس را با دوچرخه 
ط��ی کرد؛ اقدامی که ب��ا واکنش های متفاوت 
در فضای مجازی مواجه ش��د. در همین باره، 
کرباس��چی ش��هردار اس��بق تهران در صفحه 
ش��خصی خود در فضای مجازی نوشته است: 
»ای کاش آق��ای حناچی به ج��ای دوچرخه، 
صبح زود بدون ترافیک با ماشین می رفت دفتر 
کارش و پیگی��ری و تاش می ک��رد که زودتر 
صدها واگن معطل مانده مترو به خطوط مترو 
ملحق شوند که صدها هزار مسافر مترو راحت تر 
و سریع تر برس��ند و ده ها هزار اتومبیل کمتر 

بیرون بیایند«.

رئیس پلیس پایتخت:
 نرده های چهارراه ولیعصر 

برداشته نمی شود
رئیس پلیس پایتخ��ت اعام کرد محدوده 
چهارراه ولیعص��ر برای تردد عابران از س��طح 
تقاطع بازگش��ایی نمی ش��ود. س��ردار حسین 
رحیم��ی درب��اره اینک��ه آیا مس��یر و تقاطع 
خیابان های ولیعصر و انقاب برای عبور عابران 
پیاده بازگشایی خواهد شد به ایسنا گفت:  این 
نرده ها برداشته نمی شود، چرا که فلسفه ساخت 
زیرگذر چهارراه ولیعصر یا چهارراه جهان نما این 
بود که عبور و مرور جمعیت به زیر سطح برود 
و میلیاردها تومان نیز برای س��اخت آن هزینه 
شد تا ترافیک در آن منطقه از بین برود و حتی 
سوانح و حوادث رانندگی نیز کاهش یابد. وی 
با بیان اینکه موضوعاتی مانند تس��هیل تردد 
توانیاب��ان باید در همان زیرگذر تعبیه ش��ود، 
خاطرنشان کرد: این همه هزینه شده تا ترافیک 
مدیریت ش��ود، بنابراین باید برای رفت و آمد 
معلوان، مدیران ش��رایطی را فراهم کنند که 
در همان زیرگذر مش��کل تردد برای شان حل 
شود. پیش از این شهرداری تهران با درخواست 
انجمن ه��ای فعال در دف��اع از حقوق معلوان 
تصمیم به بازگشایی مس��یر و تقاطع چهارراه 
ولیعصر برای تردد عابران گرفته بود که با وجود 
برگزاری مراسمی برای بریدن نرده های چهارراه 
ولیعصر، با مخالفت پلیس مواجه شد و نرده ها 

دوباره نصب شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبر داد
استیضاح وزیر علوم

»اس��تیضاح وزیر علوم با بیش از 7۰ امضا 
و در 1۰ مح��ور تقدیم هیات رئیس��ه مجلس 
ش��د«. عضو هیات رئیس��ه مجلس با بیان این 
مطلب  به مهر گفت: استیضاح وزیر علوم با 1۰ 
محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. علی اصغر 
یوسف نژاد اظهار داشت: طرح استیضاح منصور 
غامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیش 
از 7۰ امضا در 1۰ محور به هیات رئیسه تقدیم 
ش��د. گفتنی است برخی محورهای استیضاح 
منصور غامی شامل نبود برنامه و سیاست های 
کان پژوهش��ی و فناوری در چارچوب اسناد 
باادس��تی، عدم توجه ب��ه آموزش های فنی و 
حرفه ای و رش��ته های مهارتی، ضعف ش��دید 
مدیریتی و نظارتی وزیر در س��تاد وزارت علوم 
و انتصابات دانشگاه های کشور و تضعیف شدید 
دانش��گاه پیام ن��ور به بهانه آمایش س��رزمین 
و منطق��ه ای کردن دانش��گاه برخ��اف نظر 
نمایندگان مجلس و عدم تعیین تکلیف اعضای 

هیات علمی دانشگاه پیام نور می شود.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: فرمانده ناجا گفت: امسال جرائم در 
فضای مجازی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حدود 71 درصد افزایش پیدا کرده اما بیش از 8۰ 

درصد جرائم فضای مجازی کشف شده است. 
به گزارش تسنیم، سردار حسین اشتری در نشست 
ساانه رؤس��ای پلیس فتای سراسر کشور با بیان 
اینکه فضای مجازی با زندگی مردم عجین ش��ده 
اس��ت، اظهار داش��ت: باید اقداماتی انجام شود که 
این فضا باعث آسیب به استفاده کنندگان آن نشود. 
جرایم در فضای مجازی امس��ال نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته حدود 71 درصد افزایش پیدا 
کرده اما بی��ش از 8۰ درصد جرائم فضای مجازی 
کش��ف ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه جرائم در 
این فضا رو به رش��د اس��ت، گفت: نسبت به دنیا و 
بسیاری از کشورها در کشف جرائم فضای مجازی 
رتبه بااتری داریم. یکی از موضوعات نگران کننده 
در فضای مجازی کاهبرداری اس��ت؛ مجرمان در 
این فضا کاهبرداری می کنن��د که در این زمینه 

توصیه هایی به بانک ها و مردم داشتیم. 
میانگین کشف جرائم ■

 اشتری با اشاره به ظرفیت خوب 
ش��کل گرفته در پلی��س فتا در 
سراسر کش��ور یادآور شد: امروز 
در 1۴6 نقطه کش��ور پلیس فتا 
استقرار دارد که تا پایان سال این 
تعداد افزایش پیدا می کند. در سال آینده شهرهای 
با بیش از 1۵۰ هزار نفر جمعیت نیز به مرکز پلیس 
فتا مجهز می شوند. فرمانده ناجا درباره زمان کشف 
جرائم در پلیس فتا هم گفت: کشف جرائم بستگی 
ب��ه نوع ج��رم و نوع اطاعات دارد؛ هرچه اش��راف 
بیشتر باشد سرعت عمل بیشتر می شود اما اکنون 
میانگین کشف جرائم در پلیس فتا حدود 1۵ روز 

است.
وقوع 4۱ هزار جرم در فضای مجازی ■

عاوه بر این سردار کمال هادیان فر، رئیس پلیس 
فتای ناجا با اش��اره به اینکه در 8 ماه امس��ال در 
مقایس��ه با س��ال گذش��ته جرائم فضای مجازی 
71 درصد رشد داشته است، گفت : طی این مدت 
۴1 هزار جرم در فضای مجازی رخ داده اس��ت که 

پیش بینی می شود تا آخر سال 
این جرائم به حدود ۵8 تا ۵9 
هزار مورد برسد. رئیس پلیس 
فتای ناجا افزود: در  عین  حال 
قدرت کش��ف پلیس نیز، باا 
بوده اس��ت. برای  مث��ال در 
آمریکا چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ 
درصد جرائ��م فضای مجازی 
کشف می شود اما در کشور ما 

توان کشف پلیس فتا بالغ بر 8۰ درصد است. وی 
درباره بیشترین جرائم در فضای مجازی خاطرنشان 
کرد: برداشت غیرمجاز از حساب بیشترین جرم رخ 
داده در فضای مجازی اس��ت که در این راس��تا از 
مدت ه��ا قبل تدابیری به منظور توقف این فرآیند 
انجام دادی��م. حتی چندی پیش فرمانده ناجا نیز 
از رئیس جمهور درخواستی را درباره رمزهای یک 
بار مصرف بانکی مطرح کردند که خوش��بختانه با 
دس��تور رئیس جمهور به بانک مرک��زی و صدور 
اباغیه، تمام بانک ها موظف به ارائه خدمات مربوط 

ب��ه رمزهای یک ب��ار مصرف 
ش��دند. هادیان فر با اشاره به 
فعالی��ت ۴۰۰ میلیون کارت 
بانک��ی در کش��ور، گفت : این 
نش��ان می دهد ه��ر ایرانی به 
طور متوس��ط ۵ ی��ا 6 کارت 
بانکی در دس��ت دارد که باید 
امنیت تراکنش با این کارت ها 

تأمین شود.
حضور 35 میلیون نفر در هاتگرام و طاگرام ■

همچنی��ن س��ردار هادیان فر در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
چن��د درص��د از جرائ��م فضای 
مج��ازی در فض��ای تلگ��رام و 
اینستاگرام رخ داده است، گفت : 
بر اس��اس آماره��ا ۴1 درصد از جرائ��م ما در حال  
حاضر در تلگرام رخ می دهد که البته نسبت به قبل 
کاهش یافته است، ضمن اینکه در حال  حاضر 3۵ 
میلیون نفر در هاتگرام و طاگرام حضور دارند و از 

این طریق همچنان به تلگرام دسترسی دارند. عاوه 
بر این بخش��ی هم با VPN به تلگرام دسترس��ی 
داشته و عده ای هم به پیام رسان های داخلی مانند 
گپ و سروش کوچ  کرده اند. به گفته رئیس پلیس 
فت��ای ناجا، ۲۴ درصد جرائم فضای مجازی نیز در 
اینس��تاگرام اتفاق می افتد و مابقی جرائم در دیگر 

فضاها انجام می شود. 
سردار هادیان فر با اشاره به اینکه ۴۲ هزار همیار 
پلیس فتا در سراس��ر کش��ور فعالیت دارند، اظهار 
داش��ت: به ۲1۰ هزار دانش آموز نیز آموزش هایی 
درباره فضای مجازی از س��وی پلیس فتا ارائه شده 
که ما در نظر داریم ای��ن دانش آموزان را به عنوان 
همی��ار پلیس فتا معرفی کنی��م. وی درباره نحوه 
شکایت از جرائم فضای مجازی نیز افزود: شکایت 
طبق قانون باید در دس��تگاه قضایی ثبت ش��ده و 
برایش تمبر باطل شود و از آنجا به پلیس فتا ارجاع 
ش��ود اما مردم می توانند گزارشات خود را از طریق 
راه های ارتباطی به پلیس فتا منتقل کنند اما باید 

شکایت در دستگاه قضایی ثبت شود.

آوای شهر

س�ردار هادیان ف�ر:  بر اس�اس آمارها 
4۱درصد از جرائم ما در حال  حاضر در 
تلگرام رخ می دهد که البته نس�بت به 
قبل کاهش یافته است، ضمن اینکه در 
حال  حاضر 35 میلیون نفر در هاتگرام 
و طاگ�رام حضور دارند و از این طریق 

همچنان به تلگرام دسترسی دارند
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فرمانده ناجا آخرین وضعیت فضای مجازی کشور را تشریح کرد

رشد ۷۱ درصدی جرائم فضای مجازی
رئیس پلیس فتای ناجا: 35 میلیون نفر در هاتگرام و طاگرام حضور دارند

س��خنگوی  اجتماع�ی:  گ�روه 
س��ازمان غ��ذا و دارو در واکنش 
ب��ه اظهارنظ��ر مهناز افش��ار مبنی ب��ر مصرف 
داروی نالوکس��ان برای جلوگیری از مرگ ناشی 
از س��وء مصرف مواد، گفت: سراسر این اظهارات 
اشتباه است و داروی نالوکسان دارویی است که 

باید با تجویز پزشک تهیه شود.
 کیان��وش جهانپ��ور در واکنش ب��ه اظهارات 
مهناز افش��ار، بازیگر سینما درباره معرفی آمپول 
نالوکسان و بازتاب آن در فضای مجازی، به ایسنا 
گفت: اظهارات این بازیگر صحت ندارد و کس��ی 
غیر از صاحبان حرفه پزش��کی حق اظهارنظر در 
حوزه سامت و درمان را ندارد. متاسفانه در کشور 
ما  افراد وقتی  اشتغاات دیگرشان کمتر می شود، 
فورا به اظهارنظر در حوزه پزشکی و طب مبادرت 
می کنند که این کار تنها باعث بروز مشکات برای 
مردم می شود و می تواند پیامدهایی را برای مردم 
به دنبال داشته باشد. وی تاکید کرد:  هیچ آمپول 
و فرآورده تزریقی در دنیا نیست که بدون تجویز 
پزشک مصرف شود. داروی نالوکسان دارویی است 
که به طور کامل  باید با تجویز پزشک تهیه شود 
و هیچ داروخانه ای حق ندارد بدون نسخه پزشک 
این دارو را در اختیار قرار دهد و این دارو،  دارویی 
اس��ت که در اورژانس پیش بیمارستانی، اورژانس 
بیمارستانی، اتاق عمل و ریکاوری های اتاق عمل 
با تجویز پزش��ک و تحت نظر افراد آموزش دیده و 

متخصص و تحت مانیتورینگ استفاده می شود.
جهانپور با بیان اینک��ه تجویز این دارو حتی 

برای افراد معتاد که ب��ه موادمخدر اعتیاد دارند 
می توان��د عوارض و پیامدهایی به دنبال داش��ته 
باش��د و حتی ممکن اس��ت عوارض قلبی بروز 
کند، گف��ت: بنابراین باید در ش��رایط اورژانس، 
اتاق عمل ی��ا ریکاوری یا آی س��ی یو تحت نظر 
پزشک و با مانیتورینگ تزریق شود و به هیچ وجه 
تزریق خودسرانه و خودتجویزی آن توسط افراد 

غیرپزشک نمی تواند برای بیمار مفید باشد.
 وی افزود: بای��د توجه کرد اظهارنظر در این 
م��وارد نوعی خ��اف و اخال در ام��ر درمان و 
دخالت افراد غیرمتخصص در موضوع درمان به 

حس��اب می         آید. اظهارات این بازیگر هم ش��ائبه 
دخالت در موضوع درمان را دارد. 

ما توصیه می کنیم افراد و سلبریتی ها و افرادی 
که ممکن اس��ت در حوزه خودش��ان به شهرتی 
دست پیدا کرده باشند، در موضوعاتی که ربطی 
به آنها ندارد، دخالت نکنند و به حرفه خودشان 
مش��غول باشند و موضوع دارو و درمان را به اهل 
فن آن بس��پارند. سخنگوی سازمان غذا و دارو با 
بیان اینکه این اظهارات را تکذیب می کنیم، گفت: 
این اظهارات اشتباه است و دخالت در امر درمان 
به حساب می         آید. این خانم بازیگر هیچ تخصصی 

در این زمینه ندارند و سراسر اظهارات شان اشتباه 
اس��ت که می تواند منجر به سرگردانی و عوارض 

ناگوار برای مردم شود.
هشدار انجمن داروسازان ■

عاوه بر این          ، نایب رئیس انجمن داروس��ازان 
ایران به موج ایجادشده در فضای مجازی و معرفی 
یک آمپول توسط مهناز افشار جهت جلوگیری از 
مرگ ناشی از سوءمصرف مواد واکنش نشان داد. 
س��یدعلی فاطمی در این باره گفت: نوع تزریقی 
نالوکسان، یک داروی ضدمسمومیت با موادمخدر 
است که از آن برای تشخیص اعتیاد هم می توان 
استفاده کرد. واقعیت این است که تجویز صحیح 
و بموقع این دارو می تواند جان یک فرد مسموم 
به موادمخدر هم خان��واده تریاک نظیر مورفین، 
متادون، هروئین و فنتانیل را که قادر به تنفس 
نیست و در آستانه مرگ قرار گرفته نجات دهد. 

وی افزود: اما باید توجه داشته باشیم تزریق 
خودس��رانه نالوکسان، می تواند بسیار خطرناک 
ب��وده و عوارض متع��ددی را به دنبال داش��ته 
باش��د. ضمن اینکه ای��ن دارو تاثی��ری در رفع 
مسمومیت با داروهای خواب آور مانند کلونازپام 
و مواد محرک مانند کوکائین، اکستازی و شیشه 
ندارد و متاسفانه شاهد شیوع چنین حرف های 
بی  پای��ه ای در می��ان م��ردم از س��وی برخ��ی 
چهره های غیرعلمی هس��تیم.  فاطمی گفت: 
آمپول نالوکسان در داروخانه های بیمارستانی و 
برای بخش مسمومان در دسترس است و توزیع 

عمومی در داروخانه ها ندارد. 

سخنگوی سازمان غذا و دارو:سامت
سلبریتی ها در درمان دخالت نکنند

واکنش انجمن داروسازان به اظهارات مهناز افشار

به همت آستان قدس رضوی انجام شد
برگزاری دومین کنگره پزشکان قلب ایران و اروپا

گ�روه اجتماع�ی:  دومین کنگره 
بین المللی پزش��کان قلب ایران و 
اروپا با حضور ۵۰۰ فوق تخصص، متخصص و جراح 
قلب از ۲1 کش��ور جهان به همت آس��تان قدس 

رضوی در بیمارس��تان رضوی 
مشهد در حال برگزاری است.  
این کنگ��ره بین الملل��ی روز 
گذشته با حضور حجت ااسام 
آس��تان  تولی��ت  رئیس��ی، 
قدس رضوی در بیمارس��تان 

فوق تخصصی رضوی مشهد آغاز به کار کرده است.
3۰۰ س��خنرانی ب��ا موضوعات جدی��د در این 
گردهمایی علمی انجام می شود که ۲۰۰ سخنرانی 
توس��ط اس��اتید خارجی و 1۰۰ سخنرانی توسط 

پزشکان داخلی در ۵۰ بخش برگزار خواهد شد.
 در ای��ن کنگ��ره که با ن��گاه وی��ژه ای در حوزه 
آم��وزش برگ��زار می ش��ود، بی��ش از ۲۰ م��ورد 

ط��ی   Live Inbox و   Live Case عم��ل 
 Iran CTO Meeting 2018 کنگ��ره   ۲ 
و CASPIAN Meeting 2018  در بیمارس��تان 

فوق تخصصی رضوی انجام می شود. 
دومی��ن  نشس��ت های  در 
کنگره علمی پزشکان قلب ایران 
و اروپا در بیمارستان رضوی از 
تعداد زیادی از بیمارانی که به 
طور معمول از طریق کاتتریسم 
و آنژیوگرافی درمان می شوند، 
حین عمل جراحی تصویربرداری ش��ده و به صورت 
زنده روی صفحه نمایش به ش��رکت کنندگان ارائه 
می شود. همچنین تعدادی از جراحی های ویژه که در 
بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، بیمارستان کوثر 
شیراز و بیمارستان کینگ فیصل عربستان پیش تر 
انجام و از آنها فیلمبرداری ش��ده است، در طول این 
کنگره ها برای شرکت کنندگان نمایش داده می شود.

کنگره

راحت باش!
عکس نوشت

پارک خودرو با خیالی راحت زیر تابلوی توقف ممنوع و حمل با جرثقیل! خیابان ولیعصر تهران

زی
لبر

لی ا
 از ع

س
عک

بهارستان

کوتاه و گویا
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گ�روه سیاس�ی: نمایندگان مجلس روز گذش��ته با 
اصاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
درب��اره الحاق دولت جمه��وری اس��امی ایران به 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 

CFT موافقت کردند.
به گ��زارش »وطن ام��روز«، CFT یکی از لوایح 
چهارگانه مرتبط با FATF بود که مهرماه گذشته 
به رغم مخالفت  های گس��ترده کارشناسان اقتصادی 
و همین طور مراجع عظام تقلید در مجلس تصویب 
شد. CFT البته قرار بود خردادماه گذشته در دستور 
کار مجلس قرار گیرد که به خاطر انتقادات گسترده و 
همین طور ابهام در نتیجه مذاکرات دولت با کشورهای 
اروپای��ی به مدت 2 ماه مس��کوت مان��د. غامرضا 
تاجگردون در جلس��ه علنی 20 خردادماه به عنوان 
یکی از متقاضیان مسکوت ماندن ایحه الحاق ایران 
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به مدت 
2 ماه، گفت: »این درخواس��ت با امضای حدود ۵0 
نماینده به هیات رئیسه تقدیم شده است. ما با تصویب 
3 ایحه قبلی به نوعی همراهی خود را با دنیا ثابت 
کردیم«. وی افزود: »پیش��نهاد کردیم این ایحه 2 
ماه مسکوت بماند تا فرصتی برای مذاکره در اختیار 
دیپلمات ها و مسؤوان قرار گیرد، چون اکنون ما در 
مذاکره با اروپایی ها هستیم و هنوز به نتیجه روشنی 
هم دست پیدا نکرده ایم. هنوز اتفاق جدیدی از سوی 
اروپایی ها رخ نداده است«. وی افزود: »این فرصت را 
در اختیار دولت قرار می دهیم تا حین اینکه تضامین 
ازم را از اروپایی ه��ا برای برجام می گیرد، این ایحه 
نیز مورد بررس��ی بیش��تر قرار گیرد. ما می خواهیم 
وحدت رویه ای در این ب��اره به وجود آید«. این مدت 
2 ماهه چند بار تمدید شد تا بااخره مهرماه گذشته 
نمایندگان با ۱۴3 رای موافق، ۱20 رای مخالف و ۵ 
رای ممتنع از مجموع 2۷۶ نماینده حاضر در صحن، 
به عضویت ایران در این کنوانسیون رای مثبت دادند.
3 هفته بع��د از تصوی��ب CFT در مجلس اما 
 CFT سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این شورا به
را 20 مورد اعام کرد. عباسعلی کدخدایی ۱3 آبان با 
اشاره به بررسی ایحه الحاق دولت جمهوری اسامی 
ایران به کنوانس��یون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
)CFT( ]یک��ی از لوایح FATF[ گفت: این ایحه 
در جلس��ات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور 
تم��ام اعضا مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. وی با 
اشاره به نتیجه بررسی های ش��ورای نگهبان درباره 
ایح��ه الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم )CFT( اظهار داشت: نظرات شورای 
نگهبان درباره این ایحه ش��امل موارد خاف شرع، 
خاف قانون اساس��ی و ابهاماتی است که در نامه ای 
به مجلس شورای اسامی اعام شده است. قائم مقام 
دبیر شورای نگهبان ایرادات این شورا نسبت به ایحه 

CFT را حدود 20 مورد دانست و افزود: همزمان با 
بررس��ی مصوبه مجلس درباره ایحه CFT، مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام نیز این ایحه را بررسی و 
درباره آن اعام نظر کرده است. کدخدایی اضافه کرد: 
ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ایحه 
CFT را نیز که ش��امل عدم انطباق با سیاست های 
کلی اس��ت، در نامه ای به مجلس ش��ورای اسامی 

ارسال کرده ایم.
■ CFT مخالفت مراجع با

CFT از جمله مع��دود لوایحی بود که در زمان 
بررسی آن، مراجع تقلید بارها و بارها نسبت به عواقب 
آن هشدار داده و خواستار عدم تصویب آن شده بودند. 
شهریورماه گذشته آیت اه  العظمی مکارم شیرازی با 
اشاره به اهمیت توجه دقیق به موضوع FATF گفته 
بود: در اینکه باید منابع تأمین مالی تروریسم را کور 
کنیم شکی نیست اما در اینکه چه کسی تروریست 
اس��ت و کدام نهاد مصادیق تروریس��م را تشخیص 
می دهد ابهام وجود دارد. آنها؛ س��پاه، حشدالشعبی 
و حزب اه را تروریس��ت می دانند ولی معلوم نیست 
داعش، جبهه النصره و القاعده را نیز تروریست بدانند. 
دومین نقطه مبه��م در FATF نظارت بر اطاعات 
بانکی اس��ت. آیت اه العظمی نوری همدانی نیز ۱۱ 
مهرم��اه در درس خارج فقه خود در مس��جد اعظم 
قم با اش��اره به در دس��تور کار بودن بررسی قرارداد 

FATF  از سوی مجلس تاکید کرده بود: هم پیمانان 
در ای��ن قرارداد، اس��رائیل کودک کش و عربس��تان 
سعودی را تروریست ندانسته اند ولی حزب اه لبنان 
را تروریست قلمداد می کنند؛ چنین قراردادهایی با 
هدف جلوگیری از پیش��رفت نظام اسامی پیگیری 

می شود.
■ CFT اصرار مجلس بر چند بند

مجلس روز گذشته بار دیگر 
بررسی CFT را در دستور کار 
قرار داد با این تفاوت که این بار 
اصاح این ایحه جهت تامین 
نظر ش��ورای نگهبان در دستور 

کار مجلس قرار داشت.
در جریان جلس��ه دیروز هر 

چن��د نمایندگان برخی ایرادات ش��ورای نگهبان به 
ایح��ه CFT را رفع کردند اما بر برخی مواد مانند 
»ج��زء ب بند ۱ ماده 2«، »م��اده ۷ و بندهای آن«، 
»بند ۶ ماده 9«، »اطاق اس��ترداد در بندهای ماده 
۱۱«، »بند 2 م��اده ۱2«، »ماده ۱۵« و »ماده ۱۷« 
اصرار ورزیدند و بدین ترتیب این بخش از مصوبات به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
طبق این گزارش در جلسه علنی دیروز مجلس 
بررسی گزارش کمیس��یون امنیت ملی درباره رفع 
ای��رادات ش��ورای نگهبان ب��ه ایحه الح��اق دولت 

جمهوری اس��امی ایران به کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس 
قرار گرف��ت و در نهای��ت نمایندگان ب��ا ۱2۵ رای 
موافق، ۵9 رای مخال��ف و ۶ رای ممتنع از مجموع 
20۶ نماینده حاضر در مجلس با رفع برخی ایرادات 
ش��ورای نگهبان موافقت کردند. در ماده واحده این 
ایحه که توسط کمیسیون امنیت ملی اصاح شده، 
آمده است: به دولت جمهوری 
داده  اج��ازه  ای��ران  اس��امی 
می شود کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریس��م 
مشتمل بر یک مقدمه، 2۸ ماده 
و یک پیوست را با اعام شروط 
زیر پذیرفته و س��ند ذی ربط را 

مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
در این اصاحیه آمده است: »دولت موظف است 
۶ ماه پس از تودیع س��ند الحاق این کنوانسیون نزد 
امین اس��ناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی 
بویژه مس��أله خارج شدن قطعی جمهوری اسامی 
ایران از لیست دولت های غیرهمکار را ارزیابی کرده 
و در صورت تعلل و عدم اقدام این گروه، عضویت در 

کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد«.
به گ��زارش مهر، نماین��دگان مجلس همچنین 
۷ ش��رط دولت جمهوری اسامی ایران برای الحاق 

به کنوانس��یون CFT را که در راستای رفع ایرادات 
ش��ورای نگهبان اصاح ش��ده بود، به ش��رح زیر به 

تصویب رساندند:
1- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی 

جمهوری اسامی ایران، ازم الرعایه نمی باشد.
2- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه مورخ 2۴ 
اکتبر ۱99۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده 
اس��ت و »تایید مجدد حق تعیین سرنوش��ت همه 
مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه 
استعماری و هرگونه سلطه بیگانه یا اشغال خارجی« 
را مورد تأکید قرار می دهد، شورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اس��امی ایران، مصادیق اف��راد، گروه ها و 
س��ازمان های تروریس��تی مندرج در جزء »ب« بند 
یک ماده 2 کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا 
به مراجع قانونی کشور اباغ خواهد نمود. مفاد ماده 
۶ کنوانس��یون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه 

کنوانسیون را محدود نماید.
3- دولت جمهوری اس��امی ای��ران به موجب جزء 
»الف« بند 2 ماده 2 کنوانسیون، اعام می نماید مفاد 
آن دسته از کنوانسیون ها و تشریفات )پروتکل های( 
مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها 
درنیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی 
نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده 23 درباره اصاح 
فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای 

جمهوری اس��امی ایران، منوط به رعایت اصول ۷۷ 
و ۱2۵ قانون اساسی است.

۴- حل اختاف موضوع بند یک ماده 2۴ کنوانسیون 
ب��رای دولت جمهوری اس��امی ای��ران ازم الرعایه 
نمی باش��د. دولت می تواند در م��واردی که ارجاع به 
داوری هن��گام بروز اختافات به مصلحت باش��د، با 

رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
5- الحاق جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون به 
معنای شناس��ایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر 

صهیونیستی  نیست.
۶- صاحیت مقرر در بند ۵ ماده 9 کنوانسیون برای 
کمیته بین المللی صلیب س��رخ، تنها در چارچوب 
اس��ناد حقوق بشردوستانه ای که جمهوری اسامی 

ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود.
7- دولت جمهوری اسامی ایران درباره بند ۴ ماده 
۱۱ کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمان را مطابق 
قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

نظرات هیأت عالی مجمع هم اعمال شد ■
 CFT نکته جالب توجه در جریان بررسی دیروز
در مجلس، اعمال نظرات هیات عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در این باره بود. طی هفته  های 
گذشته برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس، با 
طرح این ادعا که عملکرد هیات عالی نظارت مجمع 
غیرقانونی، بدعت و دخال��ت در فرآیند قانونگذاری 
است، تاکید داشتند نظرات این هیات نباید مدنظر 
نمایندگان قرار گیرد. با این حال روز گذشته مشخص 
شد نمایندگان عاوه بر رفع ایرادات شورای نگهبان 
درباره انطباق این ایحه با ش��رع و قانون اساس��ی، 
نظرات هیات عالی مجمع در راستای انطباق ایحه 

با سیاست  های کلی نظام را هم مدنظر قرار دادند.
در همین راستا اریجانی دیروز در جریان بررسی 
CFT خطاب به علی نجفی خوش��رودی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان 
کرد: برخی نمایندگان مطرح می کنند ایرادات اصاح 
ش��ده توسط کمیسیون بیشتر از آن چیزی است که 
شورای نگهبان مدنظر قرار داده است. اصاحات انجام 

شده با نظر شورای نگهبان انجام شده یا خیر؟
نجفی خوشرودی نیز در پاسخ تاکید کرد: 2 دسته 
ایراد از س��وی ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام به کنوانس��یون بین المللی مقابله با 
تأمین مالی تروریس��م وارد ش��ده بود که جلس��ات 
متعددی برای رفع این ایرادات با حضور نمایندگان 
ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 

برگزار شد.
 با همه اینها برخی نمایندگان همچنان معتقدند 
که در این ایحه نیز اصاحات اساسی اعمال نشده 
و فرآین��د تصویب آن با عجله و با نقض مواد قانونی 

آیین نامه داخلی مجلس طی شده است.

اصاح و اصرار
 مجلس با 125 رأی اصاح ناقص ایحه CFT را تصویب کرد 

 نمایندگان برخی ایرادات شورای نگهبان به این ایحه را 
 رفع اما بر برخی مفاد مسأله دار دیگر اصرار کردند 

و این موارد به مجمع تشخیص ارجاع شد

CFT از جمله معدود لوایحی بود که 
در زمان بررس�ی آن، مراجع تقلید 
بارها و بارها نس�بت ب�ه عواقب آن 
هشدار داده و خواستار عدم تصویب 

آن شده بودند
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دانشكده 
يا داس؟!

دانشکده ما همه جوره تک و خاص است
تعریف نباشد پُِر از میز و کاس است

 بیش از همه جا رشته  پر فایده دارد
در حیطه  تولید علوم اول و آس است

یک رشته پر جاذبه اش، کشف لولو است
لولو که همان مورچه و پّشه و ساس است

یک رشته  دیگر، آنالیز کف دست است
دانشجوی این رشته »کف دست  شناس« است

دانشجوی خودشیفته  رشته  فیگور
دائم وسط راهرو و پله پاس است

او کیست که بوتاکس زده کل تَنش را
احسنت! همان ترم یِک درس آماس است!

هر کس که نشسته سر درس چک و چانه
دنبال دو - سه تا فک آکبند زاپاس است

در کار درو کردن جیب پدر ماست
دانشکده نه! بیشتر انگار که داس است

چون کله  پر مو پر درس است و کاس است
البته بماند که درونش همه تاس است

دانشجو: موجودی متشکل از مقدار زیادی سیب 
زمینی، انواع فست فود و مقادیری دانش!

استاد: دانای کل بی اعصاب!
دانشگاه: قبا در زمین های آنجا بز می چرانده اند.

امتحان: بدین وس��یله توانایی دانش��جو را در به 
کاربس��تن جدیدترین آموخته ه��ا جهت تبادل 

دانسته ها با سایرین می سنجند!
آبدارچی: وس��ط پخش چای و ش��یرینی برای 
اس��اتید و کارکن��ان، به رتق و فت��ق امور جاری 
دانشگاه می پردازد، دستش برسد دوتا پس گردنی 

هم حواله دانشجوی بخت برگشته می کند!
كاس: تاار عروس��ی در زمان تاخیر استاد و لغو 

امتحان!
كتابخانه: خوابگاهی که با قفسه های کتاب و میز 

و صندلی تزیین شده است!
اتاق استاد: معدن شیرینی و شکات!

رئیس دانشگاه: همچون شهاب سنگ و ستاره 
دنباله دار هر چندصد س��ال یکبار رخ می نماید، 
هرکه روی شهاب سنگی اش را دیدار نماید نابود 
شده پرونده اش زیر بغلش می رود و آنکه بخت با 
او یار باشد و ستاره دنباله دارش را ببیند، آرزوهای 

محالش برآورده می شود!
آموزش دانشکده: محلی که در آن می آموزیم 

چگونه بر اعصاب خود مسلط باشیم!
س�لف غذاخ�وری: کارخانه تعدی��ل گربه ها و 
چمن های زائد دانش��گاه، کارگران در آن همیشه 

مشغول کارند، هجوم گرسنگان!
خوابگاه:  انه جاسوسی خاله زنکها، آرایشگاه 
زنانه، گل کوچیک با دمپایی ابری وسط راهرو 

و ...

محدثه فاح 

مهدی نظری

به مناسبت 16 آذر كه روز دانشجو است

از موقع��ی ک��ه یادمان می آید جلس��ه اول همه 
کاس ها پ��س از تعری��ف تز دکترای اس��تاد و 
کشوری که در آن درس خوانده و اینکه مردمش 
چق��در نایس بودند، همچنین اینک��ه این واحد 
درس��ی در خارج خیلی مهم است ولی اینجا به 
آن به��ا نمی دهند که م��ا عقب مانده ایم، به این 
می گذشت که استاد حالی مان کند دانشجو یعنی 
دانش+جو!! با این تعریف، دیگر استاد هم ازم نبود 
درس بدهد چ��ون باید خودمان میجوریدیمش. 
خوبی اش هم این بود که کاس��مان بیش��تر به 
بررسی مسائل روز می گذشت و آخر ترم تازه دور 
می افتادیم برویم دان��ش را بجوریم! بااخره یک 
هفته تحمل استرس خیلی بهتر از یک ترم کامل 
درس گوش دادن است. البته همچین استرسی 

هم نبود.
پس از س��ال ها تاش برای پاس کردن ریاضی١ 
و خون دل خوردن برای اخذ ریاضی مهندس��ی 
با اون استاده که خوب نمره می ده، به این نتیجه 

رسیدیم که دانشجو یعنی د+ا+ن+ش+ج+و!

دال: در راهرو
نام سرخپوس��تی آن وول خورده در راهرو است. 
وی کا اعتقادی به هیچ جای دانش��کده ندارد، 
غیر از راهرو. یعنی اس��تاد رفته سر کاس و دارد 
حضور غیاب می کند ولی وی هنوز در راهرو است. 
دارد کوئیز می گیرد؛ راهرو. انتخاب واحد ش��روع 
شده؛ راهرو. ملت رفتند سلف نهار بخورند؛ راهرو. 
امپ های دانش��کده را خاموش کردن��د بروند؛ 

راهرو...
چی؟
راهرو
کجا؟ 
راهرو

تلفن؛ سیزده، دو تا در رو 

الف: اپای زدگی
وی از مبدعین هش��تگ #حب_الخارج_یقتلنا 
بوده و کا به عشق خارج رفتن از پیش دبستانی 
١ تا اان کاس زبان رفته است. اصا همان موقع 

فرشته موسوی 
ک��ه برای اولین بار گفت اورنج، داش��ت به این 
فکر می کرد که وقتی در آینده رفت خارج، باید 
آرنجش را جای پرتقال بخورد. اولش یک کمی 
چندش��ش ش��د ولی بعد که دودوت��ا چهار تا 
کرد و به این نتیجه رس��ید حتما خوب است 
که خارجی ها می خورند دیگر. مدتی هم دنبال 
راه هایی برای بلعیدن لپ تاپ برادرش می گشت 

ولی چون دهنی بود، بیخیالش شد.

نون: نمک پرونی
وی خیلی احس��اس خوبی نسبت به خودش 
دارد. فی الواقع یک جور خودشیفته طور است. 
همچنین فکر می کند ملت معطل نمک های 
نپرانده ش��ده  وی هس��تند و اگر نمک هایش 
را نپران��د، هم کاس��ی ها و اس��اتید، به مرض 
افس��ردگی خواهند مرد. بنابراین س��ر کاس 
آن ها را می پران��د. اینگونه می تواند نمک های 
اضاف��ه را دف��ع کرده و عاوه ب��ر جلوگیری از 
ابتا به بیماری های قلب��ی و عروقی، از مرگ 
دسته جمعی جامعه علمی نیز جلوگیری  کند. 
البته این استادهای ضد نمک پرونی هم خوب 

حالشان را می گیرند.

شین: شوماخربازی
وی خودروی ملی یا غی��ر ملی اش را به عنوان 
جایزه قبولی در دانش��گاه دریافت کرده. حاا 
دانشگاه و رشته مهم نیست، همین که فرزند 
دلبندشان معتاد نش��ده، ارزش فروختن یک 
دس��ت و یک پا و ی��ک جفت کلی��ه را دارد. 
بگذریم؛ دانشجوی ذکرشده صبح به صبح، یک 
ساعت_چهل و پنج دقیقه ای جلوی در دانشگاه 
وی��راژ داده و دور پلیس��ی می زند و تا مطمئن 
نشود که جمیع نس��وان هم دانشکده ای وی را 
رؤیت کرده اند، س��ر کاس برو نیس��ت. اصا 
یکی از عوامل تص��ادف در این مناطق همین 

»خودشوماخر پنداری« دانشجویان است.

جیم: جوگیری
همان موقع که دانش آموزی بیش نبود، یکهو 
چش��مش را باز کرد دید دوم دبیرستان است 
و هنوز هی��چ کاس کنکوری ثبت نام نکرده، 
درحالیکه هم کاس��ی هایش قریب به ده سال 
اس��ت از چیچی چی گرفته تا گزینه بیس��ت 
و چهار را خورده اند. جوگیر ش��ده و فول تایم 
کاس تس��ت زنی رفت. بعد هم درحالی وارد 
دانش��گاه ش��د که قصد داش��ت دنیای علم را 

حداقل پونزده شونزده قدم جلو 
ببرد، ول��ی دید نه فاز اس��تاد به 

ای��ن حرف ها می خورد و نه دانش��گاه؛ 
این ش��د که پیرو جو حاک��م، ترجیح داد 
آخر ت��رم جزوه آن دخت��ره که صندلی 
جلو می نش��یند را بگیرد. تازه اینجوری 
می توانس��ت گام مؤثری در راس��تای 
ادای سنت حسنه  و البته رایج “جاست 
فرندینگ” هم بردارد و خدای نخواسته 

از جو عقب نماند.

واو: واحدبرداری 
ب��ا  واح��د  انتخ��اب  روز  در  وی 
زیرپاگذاشتن تمام اصول اخاقی و 

غیر اخاقی، همچنین جابجا کردن 
مرزهای دوس��تی از جمل��ه حذف درس 

رفیق فابریکش که سیستم را به وی سپرده و 
رفته دست به آب و اخذ آن درس، تعداد خوبی 
واحد بر می دارد. حتی به حذف و اضافه هم رحم 

نمی کند 
چندتای��ی  و 
ه��م آن موق��ع 

برمی دارد. حاا اینکه 
نصف بیش��ترش را حین ترم حذف می کند و 
الباقی را حذف پزش��کی، چندان مهم نیست. 
مهم این است که وی در برداشتن واحد از هیچ 
تاشی فروگذار نیست. مورد داشتیم طرف با 
بدبختی بیست واحد برداشته ولی کا حذف 
ترم کرده اس��ت. اما آیین واحدبرداری از جهاز 
بینون هم برایش مهم تر بوده است. این وسط 
نباید از دریافت چند فحش ناقابل از افرادی که 

نتوانستند واحد را  اخذ  کنند، چشم پوشید.

القصه! این ها را که جمع بزنیم، می توانیم یک 
چیزی تو مایه های دانش��جو تحویل بگیریم، 
هرچند هنوز ابعاد ناشناخته زیادی برای این 

موجود متصور هستیم ولی همین هم خیلی 
به واقعیت نزدیک اس��ت. حتی نزدیکتر از 

آنچه در آیینه می بینیم.

دانشجو 
را بايد 
نیوشید!!

لوقاط 
دانشويی

سیدمحمد جواد طاهری ■

آخ جون نیكسون!
در حقیقت روز دانشجو

محمدحسین بناكاران

دسته دوم بر این اعتقادند که 
هنگامی که دانشجویان دانشگاه تهران 

برای جشن تولد مهدی شریعت رضوی در 
دانشگاه جمع شده بودند، نیروهای نظامی با شنیدن 
صدای ترقه هایی که برای جشن می زدند، به تصور 

شورش، وارد دانشگاه شدند که در این بین، سه نفر هم 
کشته می شوند؛ گروه دوم، با برگزاری جشن و دعوت 
از عموقناد، عموپورنگ، خاله شادونه و... این روز را 

گرامی می دارند.

اول،  دسته  تصور  به 
هنگامی که نیکسون قصد آمدن به ایران 

را داشته است، دانشجویان از ماجرا مطلع شده 
و با خوشحالی  برای آمریکا سینه چاک کرده اند که 

در این بین، سربازان خوشحالی دانشجویان را می بینند 
و به جمع دانشجویان می پیوندند اما در میان تیرهوایی 
از روی خوشحالی، چند تیر زمینی می شود و  زدن 

سه نفر می میرند؛ به همین دلیل، این گروه روز 
دانشجو را با دعوت از سخنرانانی که برای 

آمریکا سینه چاک می کنند، گرامی 
می دارند.

محمدرسول نوروزی

که  است  روزی  دانشجو  روز  می کردیم  فکر  پیش  سال  چند  تا 
دانشجویان به ورود نیکسون، معاون رییس جمهور آن زمان آمریکا، به 
ایران اعتراض کردند و سه دانشجو در این اعتراض شهید شدند و این 
روز باید نماد استکبارستیزی یا حداقلش نماد مطالبه گری دانشجویان 
به نظر  از دانشگاه ها می بیند که  اما آدم مراسماتی در بعضی  باشد 
می رسد ماجرای این روز اشتباه به گوش بعضی دوستان رسیده است. 

در ادامه به تصور بعضی دوستان از روز دانشجو می پردازیم.

نزدیک  دانشجو  روز  به  كه  همانطور 
روز  این  تبریک  منظور  به  می شویم، 
و طرفداری از قشر دانشجو كه در هر 
شرایطی حق دارند، ابیاتی را با تفسیری، 
در اینجا گرد آوردیم تا به آنها كه خاف 
این را می گویند ثابت كنیم نه تنها قضیه 
آن طوری كه آن ها می گویند نیست، بلکه 

طور دیگری است.

میاسای از آموختن یک زمان
ز دانش میفکن دل اندر گمان

شاعر در اینجا آنقدر دانشجویان را به آموختن 
توصیه کرده که گمان می رود منظورش همان 
لیسانس  سال  نه  تا  که  است  دانشجویانی 

گرفتنشان را به تعویق انداخته اند.
 

گر كسی را رغبت دانش بود گو دم مزن
زانکه من دم دركشیدم تا به دانایی زدم

بوده  همکاسي اش  به  اینجا  شاعر  حواس 
فکر  آینده مشترک شان  به  راه رفتن،  و درحال 
مي کرده که ناگهان خورده وسط صورت استاد 
عاوه  وي  شده.  زمین  پخش  و  بداخاقش 
بر برداشتن دوباره آن سه واحد، یک ترم هم 

از  آبها  تا  گرفته  استعاجي  مرخصي 
آسیاب بیفتد و اینقدر به او نخندند.

نگه كن به جایی كه دانش بود
ز داننده كشور به رامش بود

در این بیت که اوج تعلیق را به 
در  عشق  به  داده،  اختصاص  خود 
البته این  یک نگاه اشاره دارد که 
روزها دانشگاه ها را فرا گرفته است 

و همانطور که می بینید اشاره ای به 
جزوه و ریختن آن بر کف راهرو نشده 

باب مفاعله در دانشگاه
است پس هی جزوه هاتان را به محض 
دیدن جنس مخالف نقش زمین نکنید 
تنه شود  زمین  نقش  اینکه  برای  یا   و 

 نزنید.

بیارای دل را به دانش كه ارز
به دانش بود چو بدانی بورز

حتما با خودتان می گویید ارز به ما چه 
ربطی داره! ما هم نمی دانیم، احتماا در 
اینجا شاعر از دولت پول گرفته که قضیه 
اشاره  دور  از  شاعر  کند،  ماستمالی  را  ارز 
می کند که اتفاقا پول نگرفته ام و در این 
ابیات اسراری است... ضمنا چنانچه دانشجو، 

دانشجو بود به ارز مربوط است.

به یزدان چنین گفت كای دادگر
تو دادی مرا دانش و زور و فر

در این بیت نیز تعلیقی آن را دربرگرفته 
و اشاره مویرگی دارد به همان جمله افسانه 
ای “علم بهتر است یا ثروت” که از تاریخ 
کهن تا کنون جواب آن بر همگان پوشیده 
مانده و همواره دانشجویان در انتخاب یکی 
از این دو سرگردان و حیران به سر می برند.

سحر فتحي

ریحانه سلطانی

سام درخشانی با ابراز خوشحالی نسبت به 
س��الم بودن مادر و فرزن��د، گفت: من تولد 
در کان��ادا را ب��ه فرزندم هدی��ه دادم. حاا 
می خواهیم ببینیم اگر ق��رار بود هریک از 
دیگران! به فرزندش��ان ی��ک چیزی هدیه 

بدهند، آن چیز چه بوده است:

صادق زیب�اكام: 2میلی��ارد تومان پول 
نقد)کارت به کارت(

بیژن زنگنه: کپی قرارداد کرسنت
اریجانی: جزوه »خودآموز ابی گری«

عل�ی مطه�ری: فن��ون کش��تی ک��ج و 
کف گرگی

حسن روحانی: وعده
مهناز افشار: شیرخشک تاریخ مصرف دار

حسین ش�ریعتمداری: آرش��یو روزنامه 
کیهان

عباس عراقچی: کلکسیون ماله
جوادظریف: دستکش مخملی

محمود صادقی: ممبر واقعی رایگان
عباس آخوندی: آموزش پرتاب میکروفن 

»با« خبرنگار
ISI قاضی زاده هاشمی: مقاله

فائزه هاش�می: بستنی قیفی با ساندویچ 
اضافه

كواكبیان: فیلم طعم گیاس
مهدی هاشمی: ایران

الدانشجوی اایرانی!
هل انت فی رشته الفضاییه و النفطیه 

و الهسته ایه؟
هل ان��ت الس��رویس فی الزی��ر بار 

المخارج البروجه و التحقیق ؟
ا تحویل��ون المس��ئولین ان��ت فی 

البزوهشکاه؟
البدو! البدو!

فوری
به رغ��م نیات پلید تمامیت خواهان، 

دانشگاه زنده است
تجمع دانش��جویی مقابل س��لف در 
اعتراض به کمبود گوشت در خورش 

قیمه.
ساعت 3 بعد از صرف ناهار.

دانشجوی گرامی!
فردا همراه با ناه��ار، یک عدد موز از 
مح��ل درآمده��ای پس��ابرجامی در 
بازبگید  قرارخواهدگرفت.  اختیارتان 

دولت تدبیر و امید بده.

پسره پاچه خاره بود که شیش گرفته 
بود! اس��تاد بهش داده شونزده، دیگه 

نمرات رو نمودار نمیره.
خواستم بگم دهنمون آره.

هم خوابگاهی عزیز!
خفه ک��ردن صدای اس��پیکر بعد از 
ساعت س��ه نصف شب، نش��انه آدم 

بودن شماست
ستاد تبلیغات اتاق بغلی

میکنی ی��ا بمون با همون دانش��گاه یا هفته دیگه میای تکلیف منو معلوم 
همینجوری قبول نمیکنهاومدی حکم اس��تخدامتم بیار بابام جونت

به چشمهای خودت رحم کن. است. به سرورهای ما رحم نمی کنی ترافیک مصرفی دانشگاه رو به پایان مشترک گرامی!

فروش انواع مدارک لیسانس، فوق و 

دکترا، مقاله و پایان نامه، ثبت مقاات 

در ISI، ارجاع دلخواه به مقاله ش��ما. 

امضای استیون هاوکینگ پای مقاله 

شما، با ارسال رایگان عدد 4 به همین 
شماره.

بورسیه محترم!
با زبان خوش از حضرتعالی درخواست 
می گردد تا 48 ساعت آینده شونصد 
میلیون مابقی هزینه بورس��یه را به 
حساب خزانه دولت واریز نمایید. در 

غیر این صورت هرررری ...

استخدام موسسه غازچران گستر
کارآفری��ن نمونه س��ال ب��رای فارغ 

التحصیان دانشگاه ها
با حقوق و مزایای بخور و بمیر

پژوهشگر محترم!
وام فرصت مطالعاتی به ش��ما تعلق 

نمی گیرد.
درسته شما درخواس��ت ندادی ولی 
گفتیم که الکی نیای پاس کنی وقت 

ما رو هم بگیری.

تمرین ه��ای آنالیز ع��ددی رو حل 
کردی بده ما هم کپی کنیم.

راستی کاس زبان فردا پیچونده س. 
باز خودشیرین نشی که میندازیمت 

تو گونی.

محمد كوره پز

بس�تنی 
ب�ا  قیف�ی 

ساندويچ

یک دستگاه  درحد،  کالباس بُر   -١
کالباس بر کم کارکرد که فقط از آن برای 
شده،  استفاده  محل  گربه های  ترساندن 
یک و ١50: کارگر می تواند با 50 تومان 
باقی مانده اش هم کالباس بخرد و در اوقات 
فراغت بُبرد. هم سرش گرم می شود، هم 
با  بیندازد.  راه  ساندویچی  یک  می تواند 

تشکر.

2- بوت اورجینال 
هارلی دیویدسون، 
ترکیه  از  خودم 
مال  آوردم، 
خود آقا دیویده! 
 :250 و  یک 

بتواند  اگر  کارگر 
کالباس بر  طریق  از 

تومان  ساندویچ، 50  و 
کاسبی کند، کافی ا ست آن را 
بگذارد روی حقوق ماه بعدش و 
دی ماه که شروع زمستان است،  
با  بوت اورجینال دیوید فانش 

عشق و حال کند!

3- کیت تتو، یک کیت کامل و 
حرفه ای که اصا کار نکرده، فقط دو- سه 
بار برای تست روی یه جاهایی از خودم 

زاسیون  سلبريتی 
کارگری!

زدم. قیمت یک و صد: خب! به نظر شما، 
یک مدیر فست فود بوت پوش چه کم دارد؟ 
احسنت! یک نقش اژدها روی کمرش و 
روی  شغال  و  پلنگ  و  گرگ  مشت  یک 

سایر نواحی!

فقط یک شب  ترک،  لباس شب   -4
هم  آن  که  شده  پوشیده 
زیاد شب نبود، حوالی 
فقط  قیمت  غروب! 
و سیصد: صد  یک 
از خرید  که  تومان 
باقی  تتو  کیت 
و  با یک  و  است  مانده 
یک  می کند  اسفندماه  دویست 
کارگر  می گویم  تبریک  سیصد،  و 
ساده ما از همین اان که شروع کند 
آخر سال یک سلبریتی تمام عیار است! 
شاید چند ماه گرسنگی و کارتن خوابی 
قدری اذیت کند که به سلبریتی شدن 
بیایید دعا کنیم آن لباس  می ارزد. فقط 

شبه، مردانه باشد.

شاهرخ بایرامی

ظاهرا برخی قصد دارند حقوق ماهیانه دواااازده میلیون 
ریالی كارگران را یک و دویست جلوه دهند و بعد نتیجه 
بگیرند با این پول ها نمی شود زندگی كرد. با هم سری به 
یکی از سایت های دست دوم  فروشی می زنیم تا به شما ثابت 
شود 12 میلیون ریال، همچین هم پول كمی نیست و وای 

بر یاوه گویان!

رضا عیوضی

اکنون که پس از فارغ التحصیلی به عنوان مسئول تحقیق بر شناخت تاثیر میتوکندری یوکاریوت ها در انقراض 
جلبک های قهوه ای اقیانوس آرام منصوب شده ام، باید بزرگترین درس این دوران را فاش کنم.  همانطور که به 
شیر آب گرم و سرد توالت اعتماد نمی کنید، به عنوان رشته های ثبت شده در دفترچه کنکور هم اعتماد نکنید.

مثل من موفق باشید!

دانش��گاه جای فعالیت و خدمت است. حقیر بعد از آشنایی مختصر با دانشگاه در انجمن و 
کانون های بیشماری مانند کانون مطالعات راهبردی کیفیت غذا، انجمن حفظ صمیمیت بین 
دانشجویان جدید و قدیم، انجمن حفظ سبزه های کنار پیاده روی دانشکده هنر و کانون نفهمان 
بی منطق دگراندیش، عضو شدم. باید تاوان خدمت به جامعه دانشگاهی و علم را داد، حتی با 

درس نخواندن و مشروط شدن. اولین راه خدمت، ازخودگذشتگی است.

جس��ارت و شجاعت یافتن در دانشجویان یکی از خصوصیت های دانش��گاه است. در دوران 
مدرسه برای امورات بسیار شخصی مثل دستشویی رفتن باید از معلم اجازه می گرفتیم حتی 
با حساب آبروریزی و آبیاری! اما دوران دانشجویی جای شجاعت و جسارت است. این کمترین 
نیز از این موضوع مس��تثنی نبودم و چندین مورد در کارنامه خود از جمله خروج از کاس 
بدون کس��ب اجازه از اس��تاد، کله معلق زدن در جشن های دانشگاه در مقابل دانشجویان و 
اساتید، شرکت در بازی حقیقت یا شجاعت و گرفتن جزوه های متعدد از افراد مختلف را دارم!

یکی از درسهای مهمی که در دانشگاه آموختم تاش برای تغییر در زندگی بود. قبل از ورود 
به دانشگاه، نصف شبها در فضای مجازی می چرخیدم و تا لنگ ظهر می خوابیدم. اما بعد از 
دانشجوشدن همه چیز تغییر کرد. این بار نصف شبها در فضای مجازی میچرخیدم اما با نت 

مفت دانشگاه  و تا لنگ پیش از بسته شدن در سلف دانشگاه، می خوابیدم.

درس های زندگی یک فارغ از تحصیل 

مردِک هیچ کاره! 
محسن انصاری نژاد

این نوشته ها حاصل چهار سال  از عمر تخم مرغ و سوسیس خوری من است. از روده مرغ و تاج خروس 
و سنگدان کاغ حرف های پیچیده ای بر نمی آید. نخواندید هم چیزی از دست نداده اید .

درس اول: تغییر در زندگی!

درس سوم : از خود گذشتگی!

درس دوم: جسارت و شجاعت!
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ش��رکت ملی گاز در پی انتش��ار ی��ک گزارش 
از روند گازرس��انی ب��ه زاه��دان در 11 آذر 1397 

توضیحاتی برای روزنامه »وطن امروز« ارسال کرد.
در آن گزارش به این مس��اله اش��اره ش��ده بود 
که چرا با وجود افتتاح پروژه گازرس��انی باید مردم 
همچنان در صف کپس��ول ها و س��یلندرهای گاز 
بمانند. شرکت ملی گاز در توضیحات ارسالی خود 
اعام کرده روند گازرس��انی و گازکشی به شهرها 
و روس��تاها با اس��تاندارد ازم ادامه دارد و موضوع 
س��یلندرهای گاز و گاز مایع ربطی به شرکت ملی 

گاز ندارد.
در زی��ر متن توضیحات ش��رکت مل��ی گاز را 

می خوانید.
همانگونه که قبا به صورت مستمر درخصوص 
فرآین��د گازرس��انی ب��ه ش��هر زاهدان و اس��تان 
سیستان وبلوچس��تان اطاع رس��انی شده است به 
اس��تحضار می رساند در طرح بزرگ و عدالتمندانه 
گازرس��انی ب��ه مناطق مح��روم و روس��تایی طی 
برنام��ه ای مدون در 3 فاز، گازرس��انی به اس��تان 
سیستان وبلوچس��تان در دس��تور کار این شرکت 
ق��رار گرفت و بر همین اس��اس در فاز نخس��ت با 
احداث خ��ط لوله ای به ط��ول 262 کیلومتر و به 
قطر 36 اینچ و با اعتب��اری بالغ بر 7500 میلیارد 
ریال گازرس��انی به شهر زاهدان محقق و مقرر شد 
طی فاز دوم، گازرس��انی به شمال استان و به طور 
مش��خص شهر زابل و شهرها و روستاهای واقع در 
مسیر آن و در فاز سوم گازرسانی به نواحی جنوبی و 
به طور مشخص چابهار عملیاتی و اجرایی گردد که 
به امید خداوند متعال و با همکاری سایر دستگاه ها و 
نهادهای ذی ربط در استان و همیاری مردم شریف 
و نجیب این استان بزودی شاهد بهره مندی مردم 
این مناطق از نعمت گاز خواهیم بود. شرکت ملی 
گاز ای��ران به رغم بروز محدودیت های اقتصادی در 
کش��ور، ضمن مدیریت ش��رایط و تامین اعتبارات 
ازم در ارتباط با شهر زاهدان در 2 سال گذشته با 
احداث و بهره برداری از 435 کیلومتر شبکه تغذیه و 
توزیع شهری به همراه 7068 انشعاب ایجادشده و 
اشتراک پذیری حدود 15000 مشترک، گام مهمی 
را در جریان گازرس��انی به بزرگ ترین شهر استان 
سیستان وبلوچستان برداشته و پیش بینی می شود 
ب��ا پیگیری و اس��تمرار برنامه های تدوین ش��ده و 

پیمان سپاری های جدید و همچنین همکاری سایر 
دستگاه های ذی ربط، عملیات اجرایی و گازرسانی 

در این شهر تسریع گردد.
مزید اط��اع با هدف آگاه��ی از عظمت طرح 
گازرس��انی به زاهدان کافی اس��ت نگاهی به ابعاد 
فنی طرح نیز انداخته ش��ود؛ از ابتدای سال 1395 
عملیات اجرایی این فاز با سرعت و جدیت آغاز شد 
به گونه ای که روزانه 120 دستگاه کامیون از اهواز، 
اراک و اصفهان قطع��ات لوله  مورد نیاز پروژه را به 
منطقه حمل و 3 گ��روه مجهز در 3 نقطه به طور 
همزمان عملیات خاکبرداری، کوه بری و جوشکاری 
را با س��رعت پیش بردند. حج��م و عظمت اجرای 
ط��رح در این بخش به ان��دازه ای بود که بیش از 4 
میلیون و 700 هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری 
انجام ش��د. در احداث خط لوله ایرانشهر- زاهدان، 
حدود 32 هزار شاخه لوله 36 اینچ به وزن 86 هزار 
تن از ایرانش��هر به زاهدان و 2025 شاخه لوله 16 
اینچ به وزن تقریبی 3130 تن جهت گازرسانی به 
CGS شرقی در غربی و نیروگاه های استان و بالغ 
بر 150 تن الکترود برای جوشکاری لوله ها استفاده 
شده که به طور کلی از کارخانجات داخلی تامین و 
به همراه س��ایر اقام مورد نیاز با استفاده از 7700 

تریلر به محل کارگاه های پروژه حمل شده است.
در بخش زاب��ل نیز مطابق وعده داده ش��ده و 
 CNG برنامه ریزی صورت گرفته تجهیزات ایستگاه

و احداث 36 کیلومتر ش��بکه تغذی��ه و توزیع گاز 
هم اکنون آماده ش��ده و شهر در آستانه تزریق گاز 
و بهره برداری قرار گرفته اس��ت و به تبع آن مردم 
این ش��هر نیز به تن��اوب از این نعم��ت خدادادی 
بهره مند خواهند شد. همچنین گازرسانی به شهر 
ایرانشهر در س��ال 1390 محقق و در حال حاضر 
نیز شبکه توزیع روستاهای حومه ایرانشهر و بمپور 
به میزان 190 کیلومتر احداث و 3 روستا نیز گازدار 
ش��ده و شبکه توزیع ش��هرهای بمپور و محمدان 
نیز پیشرفت مناسبی داشته اس��ت و میزان 113 
کیلومتر نیز در مرحله اجرا و تس��ت جهت تزریق 
گاز می باش��د. در سوی دیگر استان در شهر خاش 
نیز ش��بکه گازرس��انی به مقدار 84 کیلومتر اجرا 
شده و شهرهای برفان و دهگان نیز در مرحله اخذ 
مجوز، طراحی و پیمان س��پاری می باشد. موضوع 
حائز اهمیت این اس��ت که فرآیند گازرس��انی در 
شهرها و روستاها مبتنی بر اس��تانداردها، ضوابط 
و فرآیندهای تعریف ش��ده ای ش��امل احداث خط 
انتقال گاز، شبکه گذاری، انشعاب پذیری، لوله کشی 
داخل منازل، تایید لوله کشی داخل منازل توسط 
کارشناسان سازمان نظام مهندسی و ساختمان و 
اتصال ش��بکه گاز به واحد مس��کونی می باشد که 
این امر در ش��هر زاهدان و س��ایر شهرهای استان 
نیز همانند تمام ش��هرهای گازرس��انی ش��ده در 
اقصی نقاط کش��ور روند عادی و استاندارد خود را 

طی می کند. همانگونه که در خبر منتشر شده آن 
رسانه و سایر رسانه های محترم مشهود است مسأله 
و مشکل پیش آمده مربوط به حوزه توزیع گاز مایع 
)سیلندرهای LPG( و عدم هماهنگی در عرضه و 
تقاضای این حامل انرژی می باشد که به طور کلی 
عرضه و نظ��ارت بر توزیع این محصول ارتباطی با 
ش��رکت ملی گاز ایران نداشته و متولی آن بخش 
دیگری می باشد؛ حال اینکه در خبر و گزارش تهیه 
ش��ده موضوع به این ش��رکت مرتبط شده است، 
در حالی که این ش��رکت پ��س از اخذ مجوزهای 
ازم و علی رغم مش��کات گوناگون که وجود دارد 
تاکنون خدمات خود را ارائه نموده و با به کارگیری 
شرکت های جدید و استفاده از خدمات پیمانکاران 
دائما در حال بهبود و تسریع در عملیات گازرسانی 
است. شرکت ملی گاز ایران ضمن تاکید بر اهمیت و 
ضرورت رسیدگی به مشکات تمام مناطق محروم 
بویژه مش��کل تامین گاز مایع در استان سیستان 
و بلوچس��تان، به دور از هرگونه مسائل حاشیه ای 
و سیاس��ی حداکثر عزم، اراده و پتانس��یل خود را 
مصروف گازرس��انی در مناطق محروم و روستایی 
نموده اس��ت تا امید، آس��ایش و توسعه یافتگی را 
برای هموطنان عزیز در اقصی نقاط کش��ور بویژه 
نواح��ی دوردس��ت، صعب العبور و مح��روم فراهم 
آورد و گازرس��انی  به بیش از 13 هزار روس��تا در 
دولت های یازدهم و دوازدهم گواهی صادقانه بر آن 
می باشد و بی شک طرح گازرسانی به مردمان شریف 
استان سیستان وبلوچس��تان نیز یکی از مهم ترین 
اولویت ه��ای دولت و ش��رکت ملی گاز به ش��مار 
می آی��د در حالی که تا پیش از دولت تدبیر و امید 
نیز اقدام ویژه ای در این باره انجام نشده بود. بدون 
تردید مطالبه گری و بیان مش��کات مردم توسط 
رسانه های محترم نقش بسزایی در توسعه متوازن 
جوامع و رفع محرومیت ها دارد و بر همین اس��اس 
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران درباره موضوع 
گازرسانی به استان سیستان وبلوچستان از آن رسانه 
محترم درخواست می کند به منظور تبیین و حل 
مشکل پیش آمده و با در نظر گرفتن تمامی وجوه 
اعم از اثرات و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و... و انعکاس 
صحیح مشکل نسبت به پیگیری موضوع مبادرت 
نماید تا از نتیجه این زحمات با رفع مش��کات به 
وجود آمده کام مردم عزیز نیز به واقع شیرین گردد.

افزایش قیمت ماهی 
در  بوشهر پذیرفتنی نیست

معاون سیاسی، امنیتی استاندار بوشهر گفت: 
افزایش قیمت ماهی در مقایسه با گوشت قرمز در 
استان ساحلی بوشهر و کنار آب های خلیج فارس 
توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست. به گزارش تسنیم، 
مجید خورشیدی در نشست با مسؤوان شیات 
و اعض��ای تعاونی های صیادی اس��تان بوش��هر 
ب��ا بیان اینک��ه این اس��تان از طوانی ترین مرز 
دریایی با خلیج فارس برخوردار اس��ت، گفت: با 
توج��ه به طوانی بودن مرز دریایی این اس��تان 
با خلیج فارس، خالی بودن بازار ماهی فروش��ان 
از محصوات آبزیان و تعطیلی بیش��تر مغازه ها 
زیبنده اس��تان بوشهر نیست. وی افزود: افزایش 
قیمت ماهی در مقایسه با گوشت قرمز در استان 
ساحلی بوشهر توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست. 
خورش��یدی افزود: باا بودن نرخ برخی ماهی ها 
اجحاف و ظلم به مردم این اس��تان است. وی با 
تاکید بر تنظیم قیمت ماهی در استان افزود: در 
صورتی که قیمت ماهی تنظیم نش��ود، مصوبه 
ممنوعیت صادرات و محدودیت روزهای صید در 

استان با قدرت اجرا می شود. 

برگزاری همایش مدیریت مصرف 
برق در آبادان

همایش مدیریت بهین��ه مصرف برق ویژه 
کارکن��ان و کارآموزان مرکز فن��ی و حرفه ای 
شهرستان آبادان توس��ط مدیریت توزیع برق 
ناحیه جنوب برگزار شد. اکبر ناصری، مدیریت 
توزیع برق ناحیه جنوب گفت: این همایش با 
هدف ارتقای فرهنگ بهین��ه مصرف برق و با 
آموزش روش  های صحی��ح مصرف در محیط 
کار و زندگی، با توجه به وظیفه ذاتی این مرکز 
که آم��وزش و هدایت نیرو به بازار کار اس��ت، 
برگزار ش��د. ناصری ضمن تش��کر از همکاری 
ریاست مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آبادان، 
از اس��تقبال خ��وب و قابل توج��ه کارمندان و 
کارآموزان این اداره نیز تقدیر کرد. وی در ادامه 
افزود: صرفه جویی و مدیریت مصرف برق یک 
امر ضروری و اجتناب ناپذیر بوده که نیاز است 
به عنوان جزئی از فرهنگ جامعه قرار گیرد تا به 
دلیل تجدیدناپذیر بودن منابع و هزینه بر بودن 
تولید برق، استفاده از آن در درازمدت و ذخیره 
بخشی از این منابع جهت آیندگان میسر شود. 

سیستان  و بلوچستانبوشهر

ضرورت رسیدگی به معلوان 
در سیستان و بلوچستان

رئی��س هی��ات مدی��ره جامع��ه معلوان 
سیستان وبلوچس��تان در گفت وگو با تسنیم، 
اظهار داش��ت: در حال حاضر حدود 45 تا 46 
هزار معلول در استان شناسایی شده اند که این 
آمار نسبت به دیگر نقاط کشور رقم باایی است 
اما می توان گفت مناسب سازی مکان ها و معابر 
شهری برای معلوان در زاهدان مناسب نیست. 
محمد نخعی قائنی ادامه داد: قانون با صراحت 
همه دس��تگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
را موظف کرده س��اختمان ها و اماکن عمومی 
و معابر را به گون��ه ای طراحی کنند که امکان 
اس��تفاده و بهره مندی از آن برای معلوان نیز 
فراهم شود. وی با اشاره به اینکه به طور متوسط 
10 درصد ساکنان شهر که از خدمات شهری، 
مبلمان شهری و امکانات عمومی شهر استفاده 
می کنند معلول هس��تند، افزود: در مجموع از 
سال 93 تاکنون اقدام های خوبی در این راستا 
برای رفاه معلوان اس��تان انجام شد اما کافی 
نیست، چرا که معلوان هنوز برای رفت و آمد 

دچار مشکل هستند.
زیرساخت ضعیف برای معلوان ■

در حال��ی به گفت��ه مدیرکل بهزیس��تی 
سیس��تان و بلوچس��تان 45 ه��زار معلول در 
استان شناسایی شده اند که معلوان کان شهر 
زاهدان هنوز از بسیاری امکانات رفاهی بی بهره 
مانده اند. روز 12 آذر از س��وی سازمان ملل به 
نام روز جهانی معلوان نامگذاری شده و هدف 
از تعیین این روز ارتقای رش��د اذهان عمومی 
درباره مسائل مربوط به معلولیت های مختلف و 
افزایش آگاهی ها نسبت به مشارکت این افراد 
در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی اس��ت اما براستی معلوان هم مانند 
مردم عادی در جامع��ه زندگی می کنند و به 
همان اندازه از خدمات شهری سهم می برند؟ 
اگر پای درددل کس��انی که از نظر جس��می 
مشکلی دارند بنشینیم تازه در می یابیم چقدر 
به این افراد در یافتن ش��غل، رف��ت و آمد در 
ش��هر و حتی یک هواخوری س��اده س��خت 
گرفته شده است و آنها برای انجام کوچک ترین 
کارهای شان نیاز به همراهی دیگران دارند، چرا 
که نبود امکانات کافی ویژه معلوان در مبلمان 
ش��هری در ش��هر زاهدان برای آنه��ا همواره 

دردسرساز است.

توضیحات شرکت گاز درباره گزارش گازرسانی به زاهدان

سیلندرهای گاز ربطی به شرکت ملی گاز ندارد

ادامه از صفحه اول
 در ای��ن راس��تا یکی از 
راهبردها انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه، 
استفاده از پول های ملی طرفین به جای ارز واسط 
و تسویه حساب کشورها بر اساس تراز پرداخت ها 
با انتقال طا از کش��ور دارای تراز تجاری منفی به 
کشور دارای تراز تجاری مثبت در پیمان دوجانبه 
اس��ت. بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه 
اینک با ده ها کش��ور پیمان پول��ی دوجانبه امضا 
کرده اند. نمون��ه اخیر تاش برای افزایش س��هم 
ارزهای ملی در مبادات روسیه و قزاقستان از 63 
درصد فعلی به 75  درصد است. چین و فیلیپین 
نیز بزودی از سیستم مالی دوطرفه برای حذف دار 
با پیوستن چندین بانک به این سیستم، رونمایی 

خواهند کرد.
ثالثا کشورها بشدت در حال تاش برای تقویت 
ساختار اقتصادی خود جهت جلوگیری یا کاهش 
اثرپذیری از تحریم ها هستند. مجارستان و لهستان 
از تحریم های اتحادیه اروپایی نگران هستند. روسیه 

از تحریم ه��ای آمریکا بی��م دارد. در برزیل دولت 
ملی گرای دست راستی بر سرکار آمده است. ترکیه 
همچنان در تنش با آمریکاست. چین در یک جنگ 
تجاری تمام عیار با آمریکاس��ت. گویی کشورها به 
دکترین »اقتصاد مقاومتی« تسلط کافی یافته اند. با 
این روند به نظر می رسد فروپاشی دار دور نیست.

جیمز ریکاردز در کتاب جنگ ارزی می نویسد: 
»مقامات باتجربه نظامی و اطاعاتی آمریکا حاا به 
جمع بندی رس��یده اند که چیرگی منحصر به فرد 
نظام��ی آمریکا فقط با چیرگی و نقش منحصر به 
فرد مش��ابه برای دار، قابل تداوم اس��ت. اگر دار 
س��قوط کند، امنیت ملی آمریکا نیز با آن سقوط 

خواهد کرد«.
در ای��ن می��ان اما هنوز تکلیف دولت حس��ن 
روحانی با روند اقتصادی جهان مش��خص نیست. 
هرچند در منابع معتبر اطاعاتی داخلی و خارجی 
خب��ری از میزان ذخایر طای ایران نیس��ت ولی 
ظرف چند سال و چند ماه اخیر به  نظر نمی رسد 
کشور روند مناسبی را در این حوزه طی کرده باشد. 

همچنان خبری از ت��اش برای انعقاد پیمان های 
پولی دوجانبه که می توانس��ته به انباش��ت ذخایر 
طای ما و تقویت پول ملی کمک کند، نیس��ت. 
جمهوری اس��امی در چند کش��ور مهم از جمله 
چین و هند که از شرکای تجاری مهم ما محسوب 
می شوند و در این مقطع حساس نیازمند دیپلماسی 
اقتصادی در این کشورها هستیم، فاقد سفیر است. 
بان��ک مرکزی با کاهش ذخای��ر خود، ظرف چند 
ماه گذشته ده ها تن طا بین اقلیتی از سفته بازان 
توزیع کرده اس��ت. چندین سال پس از برجام که 
ارزهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی 
در کش��ورهای اروپایی و شرق دور بلوکه می شد، 
این فرصت وجود داشت که بر انباشته طای ملی 

افزوده شود. 
کشورهای جهان درباره اقتصاد متزلزل جهان 
نگران هستند. آنها در حال آماده سازی جهت قطع 
ارتباط اقتصاد و پول ملی ش��ان از دار هستند. به 
قول فوکویاما نئولیبرالیس��م و جهانی سازی رو به 

زوال است. »افا یتدبّرون!؟«

دیدگاه

آیا فروپاشی دار نزدیک است؟

خوزستان



13 فرهنگ و هنر

مهدی	نامه	

کارگردان ضدجنگ آمریکایی 
میهمان »عصر« شد

نادر طالب زاده در جدیدترین 
برنامه تلویزیونی »عصر« میزبان 
کارگردان  جیانویت��و،  ج��ان 
مستقل سینمای آمریکاست. 
به  گزارش »وطن امروز«          ، جان 
جیانویتو اس��تاد دانش��گاه و کارگردان مستقل 
سینمای آمریکاست. او نویسنده کتاب »گفت وگو 
با آندری تارکوفس��کی« و اس��تاد تاریخ سینما 
در دانش��گاه های مختلف آمریکا مثل دانش��گاه 
ماساچوست، دانشگاه بوستون و دانشگاه امرسون 
اس��ت. او یکی از منتقدان جدی سیاس��ت های 
جنگ طلبانه دولت ه��ای مختلف ایاات متحده 
است و فیلم های متعددی را در نقد این رویکرد 
کاخ سفید ساخته است؛ فیلم  »آوازهای دیوانه وار 
فراناندا حسین« و »دور از افغانستان« محصول 
نگاه انتقادی جیانویتو اس��ت. آثار این کارگردان 
در جش��نواره های مهمی چون ونی��ز، لوکارنو و 
همچنین تورنتو به نمای��ش درآمده و برگزیده 
شده  است. برنامه تلویزیونی »عصر« با اجرای نادر 
طالب زاده پنجش��نبه ها ساعت 21 از شبکه افق 
و جمعه ها بعد از خبر 14 از ش��بکه یک پخش 

می شود.

آغاز ساخت انیمیشن »پسر دلفینی«
انیمیش��ن  مراحل س��اخت 
با  سینمایی »پسر دلفینی« 
رونمای��ی از پوس��تر آن آغاز 
شد. به گزارش »وطن امروز«، 
پوستر این انیمیشن با حضور 
س��رمایه گذاران آلمانی و روس��ی ای��ن پروژه، 
رونمایی ش��د. »پس��ر دلفین��ی« تازه ترین اثر 
سینمایی استودیو صبیان با کارگردانی محمد 
خیراندیش و تهیه کنندگی محمدهمدانی در 
حال تولید است. تولید این انیمیشن سینمایی 
حدود 2۰ ماه به طول می انجامد و احتمااً در 
بهار ۹۹ آماده نمایش می شود. استودیو صبیان 
پیش از این آثاری همچون سریال های »تندر« 
)ی��وز ایرانی(، »اتل متل یه جنگل«، »حس��نا 
کوچولو« و انیمیش��ن س��ینمایی »فهرس��ت 
مق��دس« را تولی��د ک��رده اس��ت. همچنین 
قراردادی بین استودیو صبیان و سرمایه گذاران 
روسی برای تولید و پخش یک سریال در کانال 

دیزنی روسیه بسته شده است.

 تهیه کننده »خندوانه«
 به شبکه نمایش خانگی رفت

سریال »دل« به تهیه کنندگی 
ج��واد فرحانی برای ش��بکه 
نمایش خانگی تولید می شود. 
ب��ه  گ��زارش ف��ارس، بعد از 
انصراف ایرج محمدی از تولید 
سریال »دل«، به تازگی جواد فرحانی که پیش تر 
تهیه کنندگی فصل یک و 2 برنامه »خندوانه« 
را به عهده داش��ت، به عن��وان تهیه کننده این 
س��ریال معرفی شده است و س��ریال تا پایان 
امسال وارد مرحله تولید خواهد شد. با اینکه در 
دوره تهیه کننده پیشین محمدرضا گلزار، ساره 
بی��ات، یکتا ناصر و محمدرضا فروتن به عنوان 
بازیگران این سریال انتخاب شده بودند اما بعد از 
انتخاب تهیه کننده جدید، هنوز بازیگران »دل« 
مشخص نش��ده اند. قصه »دل« در زمان حال 

اتفاق می افتد و سریالی عاشقانه است. 

یک سیاه پوست مجری اسکار ۲۰۱۹ شد
»کوی��ن هارت« هنرپیش��ه 
سیاه پوست آمریکایی اجرای 
اس��کار 2۰1۹ را ب��ر عه��ده 
دارد. ب��ه گزارش ف��ارس به 
نقل از ورایتی، »کوین هارت« 
هنرپیشه سیاه پوست آمریکایی به عنوان مجری 
اصلی نودو یکمین مراس��م اسکار انتخاب شد. 
او در این باره نوش��ت: »سال ها از من پرسیده 
می ش��د که آیا مجری اس��کار خواهی شد؟ و 
جواب من همیش��ه این بود ک��ه این فرصتی 
اس��ت که بندرت در تمام ط��ول زندگی یک 
هنرمند رخ می دهد و قطعاً خوشحال خواهم 
شد. اان نیز واقعا خوش��حالم که بااخره آن 
روز رس��ید و من مجری اس��کار شدم. بشدت 
هیجان زده هس��تم، زیرا این یکی از آن اهداف 
و آرزوهایی بود که همیش��ه داشتم و به عنوان 
ی��ک هدف آن را ب��رای خ��ود در نظر گرفته 
بودم. اینکه به فهرس��ت اس��طوره ای میزبانان 
اسکار افزوده شوی باور نکردنی است. مطمئنم 
مادرم اان از خوشحالی لبخندش تا بناگوش 
رفته اس��ت. می خواهم از خانواده ام، دوستانم 
و هوادارانم تش��کر کنم که مرا حمایت کردند. 
مطمئنا اسکار امسال را به شکلی ویژه برگزار 
خواهیم کرد، همچنین از آکادمی اسکار برای 
در اختیار گذاش��تن این فرصت به بنده تشکر 
می کنم«. مراسم اسکار در 24 فوریه از شبکه 

ABC روی آنتن می رود. 

وقتی که نیستی... 

خودم را  
تمام خودم را  

با همه دلواپسی هایش 
با تم��ام دردهایی که خوب شدن ش��ان طول 

کشیده  
ب��ا بی نظمی ک��ه در حال  و ه��وای دلش اتفاق 

افتاده  
با وقت های ماقاتی که به تاخیر افتاده 

بیا که بسپارم به تو 
این من دلتنگ را بگیر از من  

که بلد نیست دوست داشتنش را  
برای تو زال کند 

زبانش نمی چرخد این بار هم  
دروغ بگوید به تویی که  

تم��ام دلواپس��ی های هفت��ه و ماه و س��الم را 
می کشی به دوش... 

رد پای تو را  
همه غیر من دیده اند 

و دلم ندیده به خودش ردی 
آدرسی، نشانی، نگاهی از تو  

تا بگیرم ردای مهرت را... 
برگرد عزیزم، یکی چند قدم  
و به پاهای زخمی ام نگاه کن  

که تیغ خورده  
از خارهای مسیرهایی که به غیر تو ختم شد 

به دلم مدیونم این  روزها 
حاا بدجور می خواهمت  

و کافه کرده دنیا را این کمبودت... 
گاهی ندیدنت آنقدر پر درد  

گاهی آنقدر نفسگیر 
گاهی آنقدر سنگین  

که فقط مرگ طلبکاریم از دنیای بی تو...
با فکر تو  

تمام دو نفره های عالم را می برم زیر سوال
باباجانم، کجاست چتر نگاهت که پر کند 

... این همه تنها رفتن را 
لعن��ت ب��ه دقایقی ک��ه داغت را گذاش��ته بر 

دل مان  
وقتی که نیستی  
تمام هست دنیا...

 

توضیحات وزیر ارشاد درباره 
جشنواره فجر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
درباره جش��نواره فجر امسال 
توضیحات��ی ارائ��ه ک��رد. به 
گزارش تس��نیم، سیدعباس 
صالح��ی، وزی��ر فرهن��گ و 
ارش��اد اسامی، در حاشیه جلس��ه دیروز )14 
آذر( هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره 
جشنواره فجر گفت: ش��ورای سیاست گذاری 
جش��نواره فجر ش��روع به کار کرده است. وی 
افزود: اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره 
تئاتر و موس��یقی نیز مشخص شدند و مسیر 
خوبی را در همه حوزه ها به مناسبت چهلمین 
س��الگرد پیروزی انقاب اس��امی داریم. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسامی درباره محل برگزاری 
جشنواره فیلم فجر تصریح کرد: گفت وگوهایی 
انجام ش��ده تا در مجموعه های دیگری برگزار 
شود که اگر صورت نگیرد، در همان مجموعه 

قبلی برگزار خواهد شد. 

تغییر در مدیریت مؤسسه 
نمایشگاه های فرهنگی 

»قادر آشنا« با حکم محسن 
فرهنگی  مع��اون  ج��وادی، 
ارش��اد  و  فرهن��گ  وزی��ر 
اس��امی، سرپرست موسسه 
شد.  فرهنگی  نمایشگاه های 
به گزارش فارس، با این حکم، آش��نا جایگزین 
امیرمسعود شهرام نیا شده است. شهرام نیا طی 
روزهای گذش��ته از س��مت خود برکنار شده 
بود، در حالی که در مجامع رس��انه ای از عنوان 

»استعفا« برای برکناری او استفاده شده بود.

ساخت فاز دوم »بچه مهندس« 
تمام شد

با پای��ان یافتن تصویربرداری فاز 2 س��ریال 
»بچ��ه مهندس« ب��ه کارگردانی عل��ی غفاری، 
این س��ریال وارد مرحل��ه پیش تولید فاز بعدی 
می ش��ود. به گزارش فارس، فاز دوم این سریال 
با پایان بازی تعدادی از شخصیت های اصلی در 
لوکیشن پرورشگاه تمام شد و گروه تولید بزودی 
پیش تولی��د ف��از 3 و پایانی این س��ریال را آغاز 
خواهند کرد. فاز اول این س��ریال در ماه رمضان 
۹۷ از ش��بکه دو سیما پخش شد و این احتمال 
م��ی رود تا فاز 2 آن نیز در رمضان س��ال آینده 
روی آنتن رود. داس��تان سریال »بچه مهندس« 
به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی سعید 
س��عدی در تاری��خ معاصر و در 3 ف��از کودکی، 
نوجوانی و جوانی شخصیت اصلی مطرح می شود.

محس�ن	ش�همیرزادی:	یک	فیلم	ب�رای	تولید	و	به	
نمای�ش	درآم�دن	در	ایران	نی�از	دارد	ت�ا	2	پروانه	از	
وزارت	ارش�اد	دریافت	کند؛	نخست	پروانه	ساخت	و	
دیگری	پروانه	نمایش.	پس	از	نوشته	شدن	فیلمنامه،	
لیس�ت	عوامل	به	هم�راه	نس�خه	ای	از	فیلمنامه	به	
شورای	پروانه	ساخت	سپرده	می	شود	تا	پس	از	تایید	
کلیات،	فرآیند	تولید	آغاز	شود.	پس	آن	نیز	شورای	
پروانه	نمایش	وظیفه	دارد	نسخه	نهایی	فیلم	را	برای	
اکران	عمومی	مورد	بازبینی	قرار	دهد	و	مجوز	نمایش	
فیلم	صادر	ش�ود.	با	این	وجود	برخی	اهالی	سینما	بر	
این	عقیده	اند	فیلم	ها	برای	تولید	نیاز	به	پروانه	تولید	
ندارند،	بلکه	تنها	در	مرحله	نمایش	باید	مورد	بازبینی	
و	نظ�ارت	قرار	بگیرند.	نامه	ای	که	از	جانب	تعدادی	از	
سینماگران	خطاب	به	رئیس	جمهور	ارسال	شده	نیز	
ناظر	بر	همین	مساله	است.	در	بخشی	از	این	نامه	کوتاه	
آمده	است:	»ما	امضا	کنندگان	این	نامه	خواستار	پایان	
بخشیدن	به	نگاه	خردپندار	و	محجورانگار	حاکمیت	
به	فیلمسازان	هستیم.	از	این	رو	در	پایین	ترین	سطح	
مطالب�ات،	خواهان	ثبت	آثار	س�ینمایی	برای	مجوز	
س�اخت،	خارج	از	هرگونه	کنترل	ش�کل	و	محتوا	در	
راس�تای	اختیاری	کردن	دریافت	»پروانه	س�اخت«	
فیلم	س�ینمایی	هس�تیم«.	این	نامه	در	پی	آن	است	
که	س�ینماگران	لزومی	ب�ه	دریافت	پروانه	س�اخت	
جهت	تولید	فیلم	نداشته	باشند،	بلکه	پس	از	تولید	
اثر	دلخواه	خود،	شورای	نمایش	تصمیم	بگیرد	فیلم	
تولیدش�ده	می	تواند	اکران	ش�ود	یا	خی�ر.	این	نامه	
بهانه	ای	ش�د	تا	نگاهی	داشته	باشیم	به	مقوله	پروانه	
ساخت	و	نظرات	موافق	و	مخالفی	که	در	این	باره	وجود	

دارد.	
آزموده	را	آزمودن	خطا	نیست! ■

مخالفان فرآیند صدور پروانه ساخت استدال های 
متفاوت��ی درب��اره موضع خود دارن��د؛ از جمله آنکه 
این ش��ورا متعلق به دوره قبل از دیجیتالیزه ش��دن 
سینماس��ت و تح��وات به وج��ود آم��ده، نظارت و 
ارزشیابی آثار سینمایی را دگرگون کرده است، برای 
مثال س��هولت در تولید فیلم است که در گذشته به 
این آسانی تولید فیلم ممکن نبود و طبیعتا اصاحات 
پس از تدوین نیز مش��کات خود را داشت. علیرضا 
رئیس��یان، کارگردان و تهیه کننده سینما استدال 
مشابهی دارد و معتقد است: »به نظر می رسد امروز 
بحث پروانه ساخت بر اساس آیین نامه وزارت ارشاد 
که بیش��تر مصوبه داخلی است با توجه به تغییرات 
اساس��ی در جامعه و سیطره تکنولوژی ها و فضاهای 
مج��ازی از حیز انتف��اع افتاده، کما اینک��ه ما امروز 
ش��اهدیم تئاترها قبل از اج��رای عمومی،  یک بار به 
نمای��ش درمی آین��د و بعد مجوز نمای��ش دریافت 
می کنند یا درباره مطبوعات و کتاب هم نظارت بعد 
از چاپ وجود دارد. پس مناسب است چنین فرصتی 
هم برای فیلم ها میسر شود«. این در حالی است که 
مسیر پیشنهادی رئیس��یان یک بار در ابتدای دولت 
یازدهم مطرح شد و با انتقادات فراوانی مواجه شود. 
اولین وعده علی جنتی، وزیر سابق ارشاد تغییر نحوه 
نظارت بر کتاب ها ب��ود و در این باره وعده   هایی داد 
از جمله اینکه: »ممیزی قبل از نش��ر را برمی داریم. 
خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایه  گذاری می کند، 
می دان��د اگر آن کتاب از چارچوب های قانونی خارج 
شود، سرمایه اش دچار مشکل شده، بنابراین از همان 
اول ناش��ر این ضوابط را مراع��ات خواهد کرد«. این 
مس��اله بافاصله مورد انتقاد کارشناس��ان و ناشران 
قرار گرفت؛ چه بس��ا کتابی از همه مراحل نگاشتن، 

ویراستاری، چاپ و... گذر می کرد و پس از آن اجازه 
چاپ نمی یافت یا با تغییرات اساسی مواجه می شد، 
آن وقت بیش از همه ش��خص ناش��ر و سرمایه گذار 
متضرر می شد. از همین سو نخستین وعده وزیر که 
این روزها به شعار سینماگران تبدیل شده، با شکست 

و مخالفت صنف مربوط مواجه شد. 
سلیقه	چقدر	در	شورای	نمایش	سهم	دارد؟ ■

برخورد س��لیقه ای و وجود ران��ت دیگر انتقادی 
است که سینماگران به واس��طه آن معتقدند پروانه 
س��اخت باید در چرخه تولید س��ینما حذف شود. 
جمال ساداتیان، تهیه کننده فیلم »برف روی کاج ها« 
در این باره اظهار داشت: »در بخش پروانه ساخت به 
دلیل اعمال نظرات سلیقه ای و گاهی هم غیرعادانه، 
فیلمنامه  لطمه می خورد. به  همین  دلیل مدت هاست 
ما فیلم های خوب، باکیفیت و در عین حال پرفروش 
نداری��م«. اگرچه وج��ود رانت و برخورد س��لیقه ای 
در هرجایی که نیروی انس��انی تصمیم گیر باش��د، 
امکان پذیر است اما باید توجه داشت اعضای شورای 
پروانه س��اخت ترکیبی از نمایندگان وزارت ارشاد و 
2 نماینده از خانه سینما هستند که از جانب اهالی 
سینما در این شورا قرار گرفته   اند. از سوی دیگر این 
شورا بناست طبق آیین نامه مشخص و خطوط قرمز 
ترسیم شده مجوز صدور پروانه ساخت فیلم را به رای 
بگذارد و سلیقه   فارغ از ارزش هنری نمی تواند در این 
شورا اثرگذاری چندانی داشته باشد، بویژه آنکه طیف 
متنوع کارش��ناس- کارگردان- تهیه کننده موجب 
تعدیل آرا و برخوردی عادانه      تر با موضوع خواهد شد. 
حبیب ایل بیگی، معاون سابق نظارت و ارزشیابی 
سازمان سینمایی پیش از این در برنامه هفت پیرامون 
معیارهای تصمیم   گیری در ش��ورای پروانه ساخت 
اظهار داشته بود: »ما در پروانه ساخت حداقل هایی را 
در نظر می گیریم و اگر قرار باشد بررسی دقیق کنیم 
تبعاتی خواهد داشت؛ اتاف داریم و در نهایت منجر 
به خروج سرمایه گذار می ش��ود، چون اان بسیاری 
از تهیه کنندگان از فیلمساز سرمایه گذار می خواهند. 
پروانه س��اخت حداقل تضمین برای س��رمایه گذار 
است و اان هیچ سرمایه گذاری بدون پروانه ساخت 
حاضر به حمایت از فیلمساز نیست«. وی همچنین 
درباره برخورد سلیقه ای در این شورا نیز گفت: »اگر 
ش��وراي پروانه به هر فیلمي پروانه ساخت ندهد در 

جلسه دیگري باید پاسخگو باشیم که سلیقه شخصي 
خود را اعم��ال کرده ایم. به این نکته باید توجه کرد 
که فیلمنامه های��ي که ما مي خوانیم محصول کامل 
نیست. الفاظ رکیک در فیلمنامه ها لحاظ نمي شود و 
حتي براي عدم استفاده از کلمات نامناسب اداره کل 
تعهد مي گیرد. دیالوگ ها را اغلب س��ر صحنه اضافه 
مي کنند. کیفیت هنري داستان بارها به نویسنده و 
تهیه کننده گفته مي ش��ود اما گوش شنوا نیست و 
تعبیر به ممیزي مي ش��ود. کیفیت ساخت اغلب در 
مرحله فیلمنامه مشخص نمي شود و بعد در مراحل 

تولید و ساخته شدن مطرح مي شود«.
ش�ورای	پروانه	س�اخت؛	تنظیم	کننده	س�بد	 ■

تولیدات	سینمای	ایران
اما این همه ماجرا نیس��ت، بلکه ش��ورا موظف 
اس��ت نگاهی کان      تر نیز به موضوع تولید داش��ته 
باش��د. این ش��ورا در واق��ع ورودی س��ینمای ایران 
اس��ت و این ورودی می تواند حج��م و کیفیت آثار 
س��ینمایی را مورد ارزیابی قرار داده و آنها را کنترل 
کند. اگر این ش��ورا تاکنون می توانست وظیفه خود 
را بدرس��تی انجام دهد، در آن صورت گیشه مملو از 
کمدی  های مبتذل و آثاری با مضمون رئالیسم سیاه 
نبود و آثار آگاهی بخش، جذاب، امیدآفرین و با نشاط 
سهم بیشتری در سینما داشتند. جمال شورجه، از 
اعضای ش��ورای پروانه س��اخت، از دیگر وظایف این 
ش��ورا را تنظیم  سبد تولیدات ساانه سینما می داند 
و معتقد است: »شورای پروانه ساخت تنظیم کننده 
سبد تولیدات ساانه سینماست و باید این برنامه  ریزی 
به گونه ای باشد که از همه  گونه ها فیلم داشته باشیم 
تا مردم با هر س��لیقه و نیازی بتوانند از محصوات 
سینما استفاده کنند. در کنار این وظیفه          ، مراقبت از 
محتوای آثار نیز بس��یار مهم است تا آثار تولید شده 
تاثیر منفی در جامعه نداش��ته باشند. همچنین ما 
باید مراقب هزینه ای که مخاطب برای دیدن فیلم ها 
می کند نیز باشیم، یعنی آثاری ساخته و اکران نشود 
که مخاطب پس از دیدن آنها فکر کند پولی که داده 
به هدر رفته اس��ت. مخاطب حداقل باید احس��اس 
کند یک اثر سرگرم کننده دیده و یک ابتهاج درونی 
برایش ایجاد شده است. البته نباید فراموش کرد که 
هر تولید س��رگرم کننده نیز باید پیام ازم را داشته 
باش��د و تنظیم این ام��ور از وظایف ش��ورای پروانه 

ساخت است«.
بخش		های	ناخواندنی	یک	نامه	درخواست! ■

نامه س��ینماگران که با امض��ای 2۰۰ فعال این 
حوزه به رئیس جمهور ارسال شده است، تنها شامل 
جماتی با بار احساس��ی بوده که به نظر نمی رس��د 
چندان از تامل در تمام ابعاد صنعت س��ینمای ایران 
بهره مند باشد. قطعا شورای پروانه ساخت با چالش ها 
و مش��کات فراوانی روبه رو است اما یقینا حذف این 
شورا راه حل بلندمدت و کارآمد نخواهد بود. با حذف 
شورای ساخت، سینمای ایران تبدیل به حیاط خلوت 
تاجران هنرهفتم خواهد ش��د و در این میان جایی 
برای فیلم  ه��ای دغدغه مند و عمده هم��ان افرادی 
که ذی��ل نامه را امض��ا کرده    اند، نخواه��د بود، چرا 
که تغییر ذائقه مخاطبان س��ینما را با توجه به بازار 
پرفروش کمدی های کلیشه ای و گیشه ای به دنبال 
خواهد داشت و در این میان فیلمسازان دغدغه مند 
در اقتصاد س��ینما دچار مشکات فراوانی می شوند؛ 
موضوعی که همین حاا هم در سینمای کشورمان 
دیده می شود. افزایش بی رویه آثار سینمایی با کیفیت 
نازل و از سوی دیگر فراهم شدن بستری برای عبور از 
هنجار  های اخاقی از دیگر پیامدهای حذف شورای 
پروانه ساخت اس��ت. این اتفاق می تواند گامی برای 
عدول از قانون یا دور زدن آن نیز محس��وب ش��ود. 
همه این فرضیات در ش��رایطی اس��ت که در حال 
حاضر و با وجود فعالیت شورای پروانه ساخت عما 
سینمای ایران شاهد تولید انبوهی از آثار کم کیفیت 
و گاهی مبتذل است و معلوم نیست در این شرایط 
چگونه سینماگران ایرانی انتظار دارند همین فیلتر 
حداقلی نیز در مس��یر س��اخت تولیدات سینمای 
ایران قرار نگیرد. در واقع حذف شورای پروانه ساخت 
موجب تولد انبوهی از فیلمسازان بی کیفیت خواهد 
ش��د که بازار فیلم های ش��ان نه در میان مردم، بلکه 
جش��نواره  های دس��ت چندم خارجی است و به این 
ترتیب نه تنها غده  های ناسالم سینمایی در وضعیت 
کنونی تکثیر می شوند، بلکه سینماگران دغدغه مند 
نی��ز بتدریج به حاش��یه می روند. از ای��ن رو به نظر 
می رسد اگر افرادی مانند »مسعود کیمیایی«، »امراه 
احمدجو«، »بهروز افخمی«، »نرگس آبیار« و... از ابعاد 
این درخواست آگاه می شدند، بی شک به جای تایید 

تلویحی نامه، تصمیم دیگری اتخاذ می کردند. 
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عبدالعلی علی عس��گری، رئیس 
س��ازمان صداوسیما در نشستی 
با نمایندگان تشکل های دانشجویی که به مناسبت 
روز دانش��جو برگزار ش��د، با اش��اره ب��ه وضعیت 
صداوس��یما، مدیریت آن را با بودجه محدود نوعی 
معجزه خواند. به گزارش »وطن امروز«، وی در این 
نشست با تشریح وضعیت رسانه ملی اظهار داشت: 
دشمن تاش کرد از چند جهت رسانه ملی را هدف 
قرار دهد و مرجعیت این رسانه را از بین ببرد و برای 
رسیدن به این هدف کوشید راه های کسب درآمد 
س��ازمان را ببندد و بیش از 3۰۰ شبکه ماهواره ای 
راه اندازی کند و در فضای مجازی با صرف هزینه ای 
هنگفت به این مهم برس��د. علی عس��گری افزود: 
فقط کش��ور آمریکا بیش از 4 میلی��ارد دار برای 
دیپلماسی عمومی یا همان در دست گرفتن افکار 
عمومی دنیا هزینه کرده است که بیشترین مبلغ 

صرف فعالیت های رس��انه ای 
علی��ه جمه��وری اس��امی 
می ش��ود. رئیس رسانه ملی 
س��پس در پاس��خ به مطالبه 
دانش��جویان درباره پرداختن 
به  مشکات معیشتی مردم، 

کارگران و کشاورزان استان های مختلف گفت: در 
چنین مقطعی که دشمن می خواهد اوضاع کشور را 
نابسامان جلوه دهد و از نوسانات بازار ارز سوءاستفاده 
کند، ما باید ضمن طرح مشکات مردم، امیدآفرینی 
هم بکنیم تا این نقشه دشمن به نتیجه نرسد. باید 
در عین بیان خواس��ته ها و مشکات مهم مردم از 

سیاه نمایی پرهیز و به دولت 
برای اداره اوضاع کشور کمک 
کنیم. علی عسگری در پاسخ 
به اینکه چرا رسانه ملی از نظر 
مالی به دولت وابسته است و 
آی��ا این موض��وع در عملکرد 
رسانه نسبت به فعالیت های دولت تأثیرگذار نخواهد 
ب��ود، گفت: یکی از مطالبات همه دولت ها، گرفتن 
عنان اختیار رسانه است اما بر اساس قانون اساسی، 
رسانه ملی مستقل از قوای سه گانه است و هیچ گاه 
به چالش های میان آنها نمی پردازد. وی با اش��اره 
به بودجه کان یکی از شبکه های دولتی انگلیس 

نیز گفت: رس��انه ملی یک دهم این بودجه را  برای 
۶۶ ش��بکه تلویزیونی و ۹۰ ش��بکه رادیویی ملی، 
فراملی و اس��تانی دریافت می کند که با احتساب 
رقم پیش بینی شده  از محل درآمد تبلیغات، رقم 
فوق العاده کمی اس��ت و کفاف مخارج س��ازمان را 
نمی دهد.  علی عسگری با اشاره به حقوق کارکنان 
رس��انه ملی که بخش اعظم بودجه س��ازمان را به 
خود اختصاص می دهد، گفت: اداره رسانه ای با این 
وسعت و این هزینه، بیشتر شبیه یک معجزه است. 
وی همچنین در پاس��خ به گایه دانش��جویان در 
پرورش هنرمندان معروف )سلبریتی ها( غیرمتعهد 
گفت: بارها از گروه های متعدد انقابی خواسته ایم 
افراد بااس��تعداد و توانمند را در این عرصه معرفی 
کنند ت��ا از آنها در برنامه ها بهره ببریم که تاکنون 
فقط یک نفر معرفی ش��ده که توانمندی اش را در 

زمینه اجرا اثبات کرده است.

رئیس	رسانه	ملی	در	نشست	با	نمایندگان	تشکل	های	دانشجویی:
افراد	با	استعداد	و	توانمند	معرفی	کنید

گزارش

نمایش	خانگی

آیا	سینماگران	ایرانی	از	همه	پیامدهای
	حذف	شورای	پروانه	ساخت	آگاهی	دارند؟

پروانه سوزی!
فاطمه		عبدالوند

سینمای	جهان

تازه	ترین	خبرها	از	مهم	ترین	جایزه	ادبی	کشور
از	»رهش«	تا	»سرزمین	عجایب«	مدعی	جایزه	جال

هوشنگ	جاوید،	پژوهشگر	عرصه	موسیقی:
رسانه	ملی	موسیقی	ملی	و	بومی	را	نمی	شناسد

هی��أت داوران بخ��ش »رم��ان 
و داس��تان بلن��د« یازدهمی��ن 
دوره  جایزه  ادبی جال آل احمد، اس��امی ۵ نامزد 
راه یافته به مرحله نهایی این بخش را اعام کرد. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، 3 روز مانده به آیین 

پایان��ی یازدهمی��ن جای��زه 
جال آل احم��د و در حالی 
که نامزدهای سایر بخش ها 
پی��ش از این معرفی ش��ده 
بودند، بنیاد ش��عر و ادبیات 
نامزد های  ایرانیان،  داستانی 

بخش رمان و داس��تان بلند این جایزه را معرفی 
کرد. »آلوت« نوشته »امیر خداوردی« از انتشارات 
نگاه، »رهش« به قلم »رضا امیرخانی« از نشر افق، 
»سرزمین عجایب« نوشته »جعفر مدرس صادقی« 
از نش��ر مرکز، »کاغ ها هم بس��تنی می خورند« 
کاری از »یعسوب محس��نی« از انتشارات کتاب 

کوله پش��تی و »موعود« به نویسندگی »سیامک 
ایثاری« از نشر چشمه، نامزدهای یازدهمین جایزه 
جال آل احمد هستند. داوری این بخش را »محمد 
حنیف«، »احمد اکبرپور« و »محمدرضا ش��رفی 
خبوشان« بر عهده داشته اند. همچنین بر اساس 
یازدهمین  دبیرخان��ه  اعام 
جایزه ادب��ی جال آل احمد، 
داس��تان»ماندن«  مجموعه 
نوش��ته مرتض��ی فرجی، به 
رغ��م راه یافتن ب��ه جمع ۵ 
نامزد نهایی این جایزه ادبی 
پس از بررسی دبیرخانه در زمینه  برخی اشکاات 
مطرح شده درباره این اثر، فاقد شرایط حضور در 
ارزیابی ها تش��خیص داده و از روند داوری حذف 
ش��د. دبیرخانه این جایزه اع��ام کرد: با بروز این 
رخ��داد،  برنده نهایی این بخ��ش را از میان 4 اثر 

انتخاب خواهد کرد.

 هوشنگ جاوید، پژوهشگر عرصه 
موسیقی با اش��اره به کم توجهی 
رس��انه ملی در ارائه موسیقی ملی بیان کرد: رسانه 
مل��ی ما جایی برای ارائه درس��ت موس��یقی ملی 
ندارد. البته دس��ت اندرکاران در این رس��انه هم از 

نظر ش��ناخت موس��یقی در 
ضعف کامل به س��ر می برند. 
به گزارش تسنیم، کارشناس 
حوزه موسیقی در ادامه گفت: 
واقع��اً بدن��ه اصلی س��ازمان 
صداوس��یما از نظر ش��ناخت 

موسیقی ایرانی و بویژه شناخت موسیقی بومی در 
ضعف کامل ق��رار دارد. اصاً نمی دانند کدام قطعه 
بای��د در کجا قرار بگیرد. اغلب از موس��یقی غربی 
استفاده می کنند چون ساده تر و نزدیک تر به رسانه 
اس��ت. خود همین مس��ائل برای موسیقی ما یک 
آسیب محسوب می شود. هوش��نگ جاوید درباره 

میزان تأثیرگذاری کنسرت هایی با رویکرد موسیقی 
مذهبی گفت: جامعه و رس��انه نیاز دارند به تولید 
این نوع از موسیقی فکر کنند. البته این کار را باید 
به آدم خودش بس��پارند چون هر کسی نمی تواند 
وارد این قضیه شود. آدمی که می خواهد این کار را 
انجام بدهد، باید کاماً زمینه 
تولی��د را بشناس��د. به نظرم 
تولید سوگ ترانه ها سخت تر از 
ترانه های اصلی است. شما در 
ترانه عاشقانه از نظر ساختار و 
متن هر کاری می توانید انجام 
بدهید ولی در س��وگ  ترانه اینطور نیست. شما در 
سوگ  ترانه با شخصیت های خاص و دینی و مذهبی 
مواجه هستید و باید به صورت جدی با فضای باور 
مردم برخورد کنید. آنگاه کار یک هنرمند از یک کار 
ساده عبور می کند و سخت می شود. باید ادبیات و 

موسیقی با هم گره بخورد تا یک چیزی در بیاید.

موسیقیکتاب

انیمیشن

اخبار
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پنجه عقاب
موندودپورتیوو
رئیس جدید

اسپورت
پدیده

آ.اس
توپ طا در کمپ

آخرین وضعیت درمان بازیکن 
پیشین استقال و تیم ملی تشریح شد

به گفته رئیس فدراسیون پزشکی- ورزشی، 
ایرج دانایی فرد که به بیماری »سیروز« کبدی 
مبتا اس��ت، باید برای عم��ل جراحی هر چه 

زودتر در نوبت پیوند کبد قرار بگیرد.
ای��رج دانایی فرد از پیشکس��وتان باش��گاه 
استقال است که تنها گل تیم ملی ایران مقابل 
اس��کاتلند در جام جهانی آرژانتی��ن را به ثمر 
رس��اند و اینگونه نامش را به عنوان نخستین  
گلزن تاریخ فوتب��ال ای��ران در ادوار جام های 
جهانی به ثبت رساند. این پیشکسوت فوتبال 
ایران از ابتدای هفته به دلیل نارس��ایی کبدی 
در بیمارستان بس��تری است. در همین راستا 
مسعود س��لطانی فر، وزیر ورزش به فدراسیون 
پزش��کی- ورزشی دستور داده تا تمام اقدامات 
ازم ب��رای حمایت و پیگی��ری درمانی وی را 
انجام دهد. غامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون 
پزش��کی- ورزشی در گفت وگو با مهر با تاکید 
بر اینکه این فدراس��یون پیگیر مراحل درمانی 
ایرج دانایی فرد است، گفت: دانایی فرد به دلیل 
خونریزی گوارشی به بیمارستان مراجعه کرد اما 
معاینات تکمیلی برای آغاز روند درمان او نشان 
داد به بیماری مزمن کبدی مبتا ش��ده است. 
وی تصریح کرد: این پیشکسوت فوتبال ایران 
به بیماری »س��یروز« که نوعی نارسایی شدید 
کبدی به حس��اب می آید، مبتا ش��ده است. 
وضعیت وی به گونه ای است که باید متقاضی 
پیوند کبد ش��ود. در صورت مس��اعد ش��دن 
وضعی��ت عمومی دانایی ف��رد باید حتما عمل 
پیوند کبد شود. دانایی فرد باید به مراکز پیوند 
معرفی شود تا در نوبت عمل قرار بگیرد. رئیس 
فدراس��یون پزشکی- ورزشی با تاکید بر اینکه 
این فدراسیون بنا به وظایف ذاتی در کنار لحاظ 
کردن دستور وزیر ورزش، وضعیت درمانی ایرج 
دانایی فرد را پیگیری می کند، گفت: فدراسیون 
پزش��کی- ورزش��ی تا حد امکان کمک حال 
وضعی��ت درمانی ایرج دانایی ف��رد خواهد بود، 
البته به لحاظ هزینه کار زیادی از دست مان بر 
نمی آید اما برای تسریع در روند درمان کوتاهی 

نخواهیم کرد. 

رئیس جمهوری از علیرضا بیرانوند 
تقدیر کرد

حس��ن روحانی، رئیس جمهوری ایران در 
اجاس سراس��ری نم��از از علیرض��ا بیرانوند، 
دروازه ب��ان ملی پوش پرس��پولیس تش��کر و 
قدردانی کرد. اجاس سراسری نماز در سمنان 
برگزار شد و طی آن رئیس جمهور با اهدای لوح 
تقدیر از علیرضا بیرانوند به خاطر فعالیت هایش 

در این زمینه قدردانی کرد.
در متن تقدیر حسن روحانی آمده است:

»زیباترین عبادت حق نماز است که ستون 
دین و معراج مومن اس��ت. همه آنهایی که در 
اقامه باشکوه تر نماز تاش می کنند بی تردید در 
استحکام دین خداوند و عروج انسان ها به سوی 
خالق مهربان کوشیده اند. بدین وسیله از اهتمام 
ارزشمند جنابعالی در ترویج فرهنگ نورانی نماز 
در آوردگاه های ورزشی صمیمانه تقدیر و تشکر 
می کنم. امید اس��ت تاش های خالصانه شما 

مورد پذیرش درگاه خداوند بزرگ قرار گیرد«.

سرمربی جدید ساوتهمپتون 
مشخص شد

رالف هازنهاتل اتریش��ی به عنوان سرمربی 
جدید تیم فوتبال ساوتهمپتون انتخاب شد.

ب��ه گزارش ایس��نا و به نق��ل از دیلی میل، 2 
روز بع��د از برکناری مارک هی��وز از هدایت تیم 
س��اوتهمپتون، رالف هازنهاتل اتریشی به عنوان 
سرمربی جدید تیم فوتبال ساوتهمپتون انتخاب 

شد.
ساوتهمپتون در این فصل رقابت های لیگ 
برتر فوتبال انگلیس نتایج ضعیفی کسب کرد 
و در آخرین بازی خود در حالی که با 2 گل از 
منچستریونایتد پیش بود در نهایت به تساوی 

2 - 2 رسید.
س��ران س��اوتهمپتون نیز در نهایت رالف 
هازنهاتل، سرمربی سابق ایپزیگ را به عنوان 

سرمربی جدید این تیم انتخاب کردند.

فرشید باقری به بازی با سپیدرود 
رسید

هافبک استقال مشکلی برای بازی مقابل 
سپیدرود رشت ندارد.

فرشید باقری، هافبک تیم فوتبال استقال 
روز چهارشنبه در محل تمرین آبی پوشان حاضر 
شد و با سایر بازیکنان تمرین کرد. دکتر امین 
نوروزی، معاون پزشکی باشگاه استقال با اعام 
این موضوع که باقری تست های نهایی خود را 
با موفقیت س��پری کرد به س��ایت رسمی این 
باش��گاه گفت این بازیکن مشکلی برای دیدار 
با س��پیدرود رشت ندارد و کادرفنی در صورت 

صاحدید می تواند از وی استفاده کند.
استقال روز جمعه در شهر رشت میهمان 

سپیدرود خواهد بود.

این راهش نیست آقای میناوند!

مرتضی رضایی کاسککی: سال ها قبل، که شبکه 
3 تازه راه اندازی شده بود، نه اینترنت قدرتمندی 
بود، نه کانالی و نه شبکه ای به معنای امروزی 
اجتماع��ی. به همین دلیل هم ب��ود که وقتی 
مداح��ی کردن و قرآن خواندن بازیکنانی مثل 
میناوند، منصوریان و هاشم حیدری از تلویزیون 
پخش می ش��د بازتاب زیادی داش��ت. در بین 
هواداران قدیمی فوتبال، کمتر کسی است که 
بازی با نانت فرانس��ه و رختکن تیم ایران را از 
یاد برده باشد. حرکت ارزشی مهرداد میناوند در 
بین 2 نیمه همان زمان الگوی خیلی از جوان ها 
ش��د. آن زمان تیم ملی داشت خودش را برای 
جام جهانی 98 آماده می کرد که س��ال تحویل 
دقیقا افتاده بود بین 2 نیمه بازی دوستانه ایران 
با نانت و دوربین یک لحظه میناوند را نشان داد 

که در حال خواندن نماز بود.
میناوند یکی از بهترین چپ پاهای ایران بود 
و در این اصا ش��کی وجود ندارد؛ بازیکنی که 
ارسال هایش روی محوطه جریمه شکل خاصی 
داش��ت و به قول نس��ل قدیم خط کشی شده 
ب��ود. اما فوتبال چندان ب��رای او پرفروغ نبود. 
یعنی نشد ستاره ای مثل مهدوی کیا، کریمی 
و خیلی های دیگر. نش��د س��تاره ای که جای 
مش��خصی در قلب هواداران داش��ته باشد. او 
میناوند بود و رفته رفته داشت از ذهن خیلی ها 
پاک می ش��د. اما میناوند دوست نداشت این 
رویه تکراری که س��تاره ها را از مردم می گیرد 
ب��رای خودش اتف��اق بیفتد. مه��رداد بازیکن 
خوبی بود اما محبوبیت خیلی ها را نداشت! او 
در سال هایی که شاید از فوتبال دور افتاده بود 
تاش زیادی کرد تا خودش را یک پرسپولیسی 
دوآتشه نش��ان بدهد و بهترین راه این بود که 
در رس��انه ها باشد! کل کل کند، برای تیم های 
رقیب کری بخواند و از این طریق در اصطاح 
خودش را روی بورس نگه دارد. ش��کایت های 
رحمت��ی و منصوریان از میناوند، آن هم برای 
اس��تفاده از القابی که فقط تیفوس��ی ها از آن 
استفاده می کنند آیا برازنده فوتبالیستی است 
که زمانی الگوی اخاقی بوده و خیلی ها روی 
سر و جانش قسم می خوردند؟ اصا یک سوال 
از میناون��د؛ آیا واقعا ارزش��ش را دارد که برای 
روی بورس ماندن و برای اینکه مردم فراموشت 
نکنند از این طریق مطرح باش��ی؟ در فوتبال 
ایران بازیکن هایی داریم که شوخ طبع هستند 
و ممک��ن اس��ت در مصاحبه های ش��ان کمی 
ش��یطنت هم بکنند، مثل خداداد عزیزی اما 
آنها از دایره ای که به آن ادب می گویند خارج 
نمی ش��وند. راه یافتن به قلب هواداران راهش 
این نیس��ت که شما انتخاب کرده ای. در طول 
سال بازیکنی مثل مهدوی کیا چند بار مصاحبه 
می کند یا چند بار خودش را وارد کل کل های 
استادیومی می کند تا رسانه ها از او بنویسند؟ 
آیا مهدوی کیا که کمتر حاش��یه دارد و کمتر 
مصاحبه می کند محبوبیتش را از دس��ت داده 
یا از یاد کس��ی رفته اس��ت؟ ما از ش��ما توقع 
نداریم قدمی برای اجرای درس��ت شیوه های 
فرهنگ��ی در این مملک��ت بردارید اما حداقل 
احت��رام بقیه را نگه دارید و هر کس��ی را با هر 
لقبی خطاب نکنید. راستی سه شنبه هم یک 
اتهام به ذوب آهنی ها زدید و مدعی شدید که 
آمده بودند داور را بخرند اما نتوانستند. با همین 
حرف دوباره تیتر یک خیلی از رسانه ها شدید. 

این راهش نیست آقای میناوند!

پاداش ۲ میلیون داری فیفا
به تیم های ایرانی

فیفا جوایز تیم های باشگاهی برای جام جهانی 
را اع��ام کرد که ۷ تیم ایرانی ش��امل این جوایز 

شدند.
فیفا پاداش تیم های ایرانی را برای جام جهانی 
2۰۱8 روس��یه اع��ام کرد که ب��ه این ترتیب ۷ 
باش��گاه پرسپولیس، سپاهان، اس��تقال، سایپا، 
پدیده، س��یاه جامگان و ذوب آهن ش��امل پاداش 
جام جهانی شدند. در این بین، دو باشگاه استقال 
و پرسپولیس به ترتیب جوایز بیشتری را نسبت 
به سایر تیم ها کسب کردند. در مجموع تیم های 
ایرانی 2 میلی��ون و 2۵۴ هزار و 9۵ دار دریافت 

می کنند.
جوایز تیم های ایرانی برای جام جهانی به شرح 

زیر است:
استقال 8۴۰ هزار و ۵۱۰ دار

پرسپولیس ۶۴9 هزار و ۴8۵ دار
ذوب آهن 229 هزار و 23۰ دار

سایپا 229 هزار و 23۰ دار
پدیده ۱۵2 هزار و 82۰ دار

س��یاه جامگان ۷۶ هزار و ۴۱۰ دار )این تیم 
منحل شده و با قیمت امروز دار، جایزه ای معادل 

حدود 8۷۰ میلیون تومان دریافت می کند(
سپاهان ۷۶ هزار و ۴۱۰ دار

یادداشت اخبار

افشین خماند: سوت پایان بازی که زده شد، انگار 
برانکو ایوانکوویچ خوشحال به نظر نمی رسید؛ او 
مثل برنده ها نبود، ش��اد نبود، با مربی تیم بازنده 
خیلی خوش و بش نکرد، زیر لب غرولند می کرد 
و می رفت تا دوربین تلویزیون از روی او برداشته 
ش��د. برانکو از چه چیز ش��اکی ب��ود؟ کنفرانس 
مطبوعاتی می گوید که از داور! مگر داور چه کرده 
ب��ود؟ آن چیزی که برانک��و را عصبی کرده بود، 
کارت زردی بود که به کمال کامیابی نیا داده شده 
بود. مگر مهم اس��ت؟ کارت زرد اس��ت دیگر، در 
همه مسابقه های دنیا ممکن است داور کارت زرد 
بده��د یا ندهد، چرا باید یک مربی که به آرامش 
مشهور است، برای این مساله اینگونه به خروش 
برآید و آس��مان و زمین را به هم بدوزد؟ ش��اید 
برای جواب به این سوال ها باید به عقب بازگشت 
و هم��ه اتفاق هایی که از ابتدای فصل رخ داده را 
مرور کرد ، از همان روزی که پنجره ها بسته شد، 
از همان روزی که هر بازی و هر چند بازی یکی 
از بازیکنانش را از دست داد؛ او در طول فصلی که 
خیلی بازیکن نداشته، هر بازی هم چند بازیکن 
را به دایل مصدومیت ی��ا محرومیت در اختیار 
نداشته، برای همین است که انگار برانکو شرطی 
شده است، به هر کارت به عنوان یک شروع برای 
یک معم��ای تازه نگاه می کن��د و به هر تکل به 
 عن��وان کلیدی برای ی��ک مصدومیت احتمالی.
این اتفاقات برانکو را عصبی می کند، البته شاید 
کلمه بهتر عصبی تر است، او انرژی زیادی هم سر 
 این جدال های بی فای��ده با کی روش می گذارد...
پرسپولیس برانکو دارد همه مشکات را پشت سر 
می گذارد، او تراکم بازی ها را پشت سر گذاشته، 
او خس��تگی و بدون بازیکن بودن را پش��ت سر 
گذاش��ته و هنوز هم در کورس است؛ شاید بهتر 
باش��د برانکو هنوز هم عصبی نباش��د، یک خبر 
 .»Winter is coming« خوب وج��ود دارد؛
آقای برانکو زمستان می آید و همه این مشکات 
حل می ش��ود، مگر اینکه عصبانیت اس��تراتژی 
باشد برای اینکه از بازی ذوب آهن استفاده کرده 
باش��ی و پیام داده باش��ی که ب��ه داوری بازی با 
سپاهان همه را حساس کنی که باز هم این کار... 
نمی دانم ولی هر چه هست، این چهره عصبی به 
برانکو نمی آید؛ او باید به زمس��تان فکر کند، به 

پنجره ای که بااخره باز خواهد شد.
بررسی ادعای برانکو ■

پرسپولیس موفق شد در دیدار مقابل ذوب آهن 
در ورزشگاه آزادی با نتیجه یک بر صفر به برتری 
برسد و این 3 امتیاز مهم در حالی به دست آمد 
که برانکو و س��ایر بازیکن��ان و اعضای کادرفنی 
این تیم بش��دت به عملکرد داور معترض بودند. 
برانکو در نشس��ت خبری پس از ب��ازی با اعام 
چند باره اینکه در طول دوران ۴ ساله حضورش 
روی نیمکت این تیم حتی به اندازه یک اوت هم 
از اشتباهات داوری س��ود نبرده است، از داوران 
خواست مانند س��پاهان برای آنها داوری کنند؛ 
اظهارنظری عجیب که بازتاب زیادی هم داشت. 

سوای اینکه ادعای حتی نبودن یک اوت اشتباه 
داوری به س��ود پرس��پولیس به قدر کافی جای 
بح��ث دارد و می توان به صحنه گل بحث برانگیز 
تراکتورسازی، گل نخست پرسپولیس به پیکان 
که روی خطای به اشتباه گرفته شده توسط داور 
به ثمر رس��ید ی��ا عدم اخراج ش��جاع خلیل زاده 
در دی��دار با پیکان و عدم اع��ام خطای پنالتی 
توس��ط او در بازی با ماشین سازی اشاره کرد که  
تنها گوش��ه ای از سودهایی است که پرسپولیس 
فق��ط در هفته ه��ای اخیر از داوری برده اس��ت 
که روی نتیجه و تقس��یم امتی��ازات بازی تاثیر 
مستقیم داشته  اس��ت. در حالی که تنها اشتباه 
فاحش در این هفته ها که به زیان سرخپوش��ان 
تمام ش��د گل دوم آنها به ماشین س��ازی بود که 
از لحاظ امتیازی موثر نبود. س��پاهان هم یکی از 
باشگاه هایی است که اعتراضات زیادی نسبت به 
عملکرد داوران در طول لیگ برتر داشته و مدعی 
متضرر شدن از جانب داوری است و البته تعداد 
زی��ادی از این اعتراضات طبق کارشناس��ی های 
انجام ش��ده در برنامه نود و س��ایر رس��انه ها به 
درس��تی صورت گرفته است و طایی پوشان در 
آن متضرر شد ه اند. در اینجا به بررسی اشتباهاتی 
 می پردازیم که تاکنون س��پاهانی ها متحمل آن

شده اند:
سپاهان- سپیدرود

عدم اخراج دروازه بان سپیدرود در دقیقه ۵۶
اعام پنالتی برای سپیدرود با تصمیمی اشتباه

سپاهان- پیکان
عدم اخراج مدافع پیکان در دقیقه ۱8

سپاهان- ذوب آهن

عدم اخراج بازیکن ذوب آهن در دقیقه 3۷
عدم اعام پنالتی برای سپاهان در دقیقه ۵۷
عدم اعام پنالتی برای سپاهان در دقیقه ۶۱

سپاهان- تراکتورسازی
عدم اعام پنالتی برای سپاهان در دقیقه ۵۰

سپاهان- پارس جنوبی
قب��ل از گل اول پارس جنوب��ی روی بازیک��ن 

سپاهان خطا شده بود.
مردود اعام کردن گل سالم سپاهان

اعام پنالتی برای پارس جنوبی در دقیقه ۴۵ با 
تصمیمی اشتباه

سپاهان- نفت مسجدسلیمان
عدم اعام پنالتی برای سپاهان

سپاهان- نساجی مازندران
عدم اعام پنالتی برای سپاهان

سپاهان- استقال تهران
پس از اعام پنالتی برای سپاهان کمک داور به 

شکلی عجیب نظر داور را تغییر داد!
سپاهان- ماشین سازی

عدم اعام پنالتی برای س��پاهان و عدم اخراج 
بازیکن ماشین سازی

البته بدون ش��ک س��پاهان هم در م��واردی از 
تصمیم داوری س��ود برده است و رفتاری مشابه با 
رفتار برانکو از این تیم پیش از بازی با اس��تقال با  
صدور بیانیه درباره قضاوت بازی سر زده که آن هم 
به نوبه خود مذموم و دارای اش��کال اس��ت. به نظر 
می رسد برانکو در آستانه بازی ۶ امتیازی و حیاتی 
با سپاهان در حال جوسازی علیه داوری است تا به 
این شیوه قاضی مسابقه را از پیش تحت تاثیر قرار 

دهد که کار درستی نیست.

مدیر سپاهان: مزاح و جوسازی است! ■
مدیرعامل باشگاه سپاهان با انتقاد از صحبت های 
سرمربی پرسپولیس درباره اشتباهات داوری گفت: 
اظهارات برانکو ایوانکوویچ جوسازی است و به نظرم 
او زرنگی کرده اس��ت! مس��عود تابش در واکنش به 
صحبت ه��ای برانک��و ایوانکوویچ بع��د از برد مقابل 
ذوب آه��ن و انتق��اد از داوری ها در آس��تانه دیدار با 
سپاهان گفت: صحبت های برانکو دقیقا جوسازی بود. 
به نظرم برانکو مزاح کرده اس��ت که داوری ها به نفع 
س��پاهان و ذوب آهن است. ما با اصرار از صداوسیما، 
فدراس��یون فوتب��ال و س��ازمان لی��گ می خواهیم 
بازی های لیگ را از ابتدا تا اان بررس��ی کنند. بدون 
شک سپاهان و ذوب آهن 2 تیمی هستند که بشدت 
از داوری لطمه خورده اند. وی افزود: پرسپولیس هم 
تیمی بوده که بیش��ترین نفع را از اشتباهات داوری 
برده اس��ت. در بازی ماشین س��ازی با پرسپولیس، 
پنالتی محرز برای ماشین سازی گرفته نشد. در بازی 
با پیکان، خطایی که منجر به گل پرس��پولیس شد 
اصا خطا نبود. ب��رای همین معتقدم صحبت های 
برانکو از روی زرنگی به و نوعی مزاح اس��ت تا قبل از 
بازی با سپاهان، اذهان عمومی را منحرف کند. این 
مزاح جالب و در نوع خودش عجیب است. مدیرعامل 
باش��گاه س��پاهان خاطرنش��ان کرد: ما در دیدار با 
ماشین سازی و پدیده، از داوری متضرر شدیم. مقابل 
پدیده یک خطای عجیب روی دروازه بان ما شد که 
نگرفتند و توپ به کرنر رفت. نزدیک بود همان صحنه 
به گل پدیده تبدیل شود. یک آفساید اشتباه هم برای 
سجاد شهباززاده مهاجم ما گرفتند. به هر حال ضمن 
احترام به برانکو، می گویم ایش��ان زرنگی کرده است 

و می خواهد قبل از بازی با سپاهان جوسازی کند.

علیرض�ا هنرمن�ش: نزدیکان یک��ی از گزینه های 
ریاست فدراسیون کشتی مدتی است با رایزنی های 
خودمانی و مکرر با روسای برخی هیات های کشتی 
اثرگ��ذار، در حال جل��ب نظر و کس��ب آرای ازم 

هستند.
بازار شایعات و گمانه زنی های مختلف درباره 
انتخاب جانش��ین رس��ول خادم در فدراس��یون 
کش��تی هر روز داغ تر از روز قبل می شود. برخی 
معتقدند به رغم این همه جنجال و هیاهو، تنها 
فردی که از هر نظر ش��رایط ریاس��ت فدراسیون 
کش��تی را دارد، »حمید بنی تمیم« سرپرس��ت 
کنونی فدراسیون است. او تنها گزینه ای است که 
فعا هم جایگاه خوبی در میان گوش شکس��ته ها 
دارد و ه��م از حمایت مطلوبی از س��وی وزارت 

ورزش برخوردار است.
این در حالی اس��ت که نام برخ��ی گزینه های 
شناخته شده و مطرح دیگر همچون امیررضا خادم و 
حسن رنگرز نیز بارها در محافل کشتی مطرح شده 

ولی با توجه به اتفاقات یک ماه 
اخیر، نمی توان شانس زیادی 
برای انتخاب این گزینه ها برای 
ریاست فدراسیون کشتی قائل 
ش��د مگر اینکه اتفاق خاصی 
رخ دهد و نظر متولیان امر در 

لحظه آخر به سود این دو چهره تغییر کند.
اما در حالی که نگاه اهالی کش��تی به س��مت و 
سوی اسامی مذکور دوخته شده، گزینه ای شناخته 
ش��ده و عنوان دار در کش��تی ایران ه��م در کمال 
س��کوت و آرامش در حال تاش برای رس��یدن به 
صندلی ریاست است؛ گزینه ای که به قول معروف 
ب��ا »چراغ خاموش« در حال حرکت اس��ت و بیش 
از آنک��ه خ��ود را درگی��ر س��روصداهای تبلیغاتی 

کن��د، مش��غول پیش��روی به 
مجمع انتخابات و سپس فتح 
رفیع ترین جایگاه مدیریتی در 

کشتی است.
گفته می ش��ود دوستان و 
نزدی��کان ای��ن گزینه خاص 
که اتفاقا از رفقای گرمابه و گلس��تان این چهره 
هس��تند، مدتی است طی رایزنی و تماس تلفنی 
ب��ا برخی اعض��ای مجمع و روس��ای هیات های 
تاثیرگذار در انتخابات، مش��غول کسب آرا و نظر 
ش��فاهی به س��ود گزینه مورد نظرشان هستند؛ 
گزین��ه ای ک��ه در طول دوران ریاس��ت رس��ول 
خادم در فدراس��یون کش��تی از منتقدان اصلی 
او ب��ود اما ترجیح داد همواره س��کوت کند و به 

هنگام پیروزی و شکس��ت هم هیچ اظهارنظری 
در رسانه ها نداشته باشد.

این گزینه خاص که اتفاقا تا همین چند س��ال 
پیش هم دس��تی بر آتش مدیریت داشته، در نظر 
دارد ب��ا حمایت ویژه کمیته ملی المپیک و ش��اید 
وزارت ورزش جانشین رسول خادم شود و ثابت کند 
می تواند پرافتخارترین ورزش ایران را به سامت به 

سر منزل مقصود برساند.
ه��ر چند تا ب��ه ام��روز از او به عن��وان یکی از 
گزینه های اصلی و مدعیان بزرگ مجمع فدراسیون 
کش��تی نام برده ش��ده ام��ا باید تا زم��ان ثبت نام 

کاندیداهای ریاست صبر کرد و منتظر ماند.
بدین ترتیب از یک س��و اگر حمید بنی تمیم با 
مجوز وزارت ورزش بخواهد وارد گود انتخابات شود 
و از س��وی دیگر گزینه خاص ه��م با تایید مراجع 
ذی صاح به این رقابت راه یابد، ش��اهد زورآزمایی 
جذاب و حساس��ی بین این دو گوش شکسته برای 

جانشینی خادم خواهیم بود.

رایزنی پنهانی حامیان»گزینه خاص« با رؤسای هیأت های کشتی
برای جانشینی خادم

دلیل شلوغ بازی بی مورد برانکو درباره داوری های پرسپولیس

فکر بازی با سپاهان است

خبر
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گ�روهبینالمل�ل: تاش ه��ای دولت 
دونالد ترام��پ برای نج��ات ولیعهد 
س��عودی از رس��وایی ت��رور جم��ال 
خاشقجی، بااخره ناکام ماند و رئیس 
س��یا روز سه شنبه در نشستی، نقش 
محمد بن سلمان در این قتل را مورد 

تایید قرار داد.
 بر این اساس، برخی سناتورهای 
آمریکای��ی پس از ش��نیدن گزارش 
محرمانه جینا هاسپل، مدیر سازمان 
اطاع��ات مرکزی آمریکا درباره قتل 
روزنامه نگار منتقد عربس��تانی، ابراز 
اطمینان کردند محمد بن سلمان به 
طور مستقیم در قتل جمال خاشقجی 
دست داشته است. باب کورکر، رئیس 
جمهوری خواه کمیته روابط خارجی 
سنا، سه ش��نبه در پایان این جلسه 
به خبرن��گاران گفت به ب��اور او اگر 
ولیعهد سعودی محاکمه شود ظرف 
»حدود ۳۰ دقیق��ه« هیات منصفه 

او را گناهکار اعام خواهد کرد. س��ناتور لیندسی 
گراه��ام هم پس از نشس��ت با مدیر س��یا گفت 
»احتمال آن صفر اس��ت« که محمد بن س��لمان 
در قتل خاشقجی مشارکت نداشته باشد. گراهام 
ضمن ابراز اطمینان از دخالت ولیعهد عربس��تان 
در قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی تصریح کرد 
به باور او، بن سلمان »روانی« و »خطرناک« است. 
این سناتور جمهوری خواه اعام کرد، تا زمانی که 
مسؤوان قتل خاشقجی مورد مؤاخذه و مجازات 
قرار نگیرند، او نیز حاضر به پش��تیبانی از فروش 
تسلیحات به عربستان سعودی نخواهد بود. او به 
طعنه گف��ت: »دود تفنگی وجود ن��دارد، دود اره 
است«. اشاره وی به گزارش مقام های ترکیه است 
که می گویند این روزنامه نگار منتقد سعودی پس 
از شکنجه شدن و به قتل رسیدن در کنسولگری 
عربستان در استانبول، با اره قطعه قطعه شده بود. 
س��ناتور دموکرات، باب منندز خواس��تار واکنش 

صریح ایاات متحده به قتل آقای خاشقجی شد. 
وی همچنین پس از ش��نیدن گزارش رئیس سیا 
گفت، وضع تحریم هایی فراتر از تحریم های کنونی 
ضد رژیم سعودی می تواند پیامی روشن و عاری از 
ابهام به سعودی ها دهد. در عین حال برخی نیز از 
رئیس سیا انتقاد کردند که چرا این نشست را تنها 
با برخی اعضای سنا داشته و با همه اعضا نشست 
را برگزار نکرده است. رند پل، یکی از سناتورهای 
جمهوری خواه و منتقد رژیم سعودی با بیان اینکه 
عدم دعوت تعدادی از سناتورها »مصداق سیاستی 
خودکامه است«، عنوان داشت دولت دونالد ترامپ 
ب��ا دادن اطاعات به تعدادی از س��ناتورها درباره 
قتل جمال خاشقجی احتماا قصد دارد رای آنها 
را تغییر دهد. این در حالی اس��ت که منابع مطلع 
گفتند دولت آمریکا 1۳ دس��امبر نشستی با تمام 
اعضای مجلس نمایندگان خواهد داش��ت تا آنها 
را در جریان موضوع روابطش با دولت عربس��تان 

ق��رار دهد. به گفته این منابع، جینا هاس��پل نیز 
قرار است مجلس نمایندگان آمریکا را در جریان 
اطاعات سیا درباره قتل خاشقجی قرار دهد. هر 
چند مشخص نیس��ت قانونگذاران آمریکایی چه 
واکنش��ی به گزارش سیا درباره مشارکت ولیعهد 
سعودی در ترور خاشقجی نشان  دهند ولی به نظر 
می رس��د  دولت ترامپ در برابر هر تصمیمی که 
به قراردادهای سودآور نظامی با سعودی ها لطمه 
بزند، مانع تراش��ی کند. مفسران می گویند تاش 
رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت از بن سلمان 
و ممانعت از مقصر دانستن وی در قتل خاشقجی 
به ارتباطات تجاری شرکت های ترامپ با عربستان 
س��عودی ربط دارد. به نظر می رسد عصبانیت از 
عربستان به دلیل قتل خاشقجی با مسائل ناتمام 
مربوط ب��ه حمات 11 س��پتامبر در نیویورک و 
واش��نگتن ارتباط دارد. از این رو، قتل خاش��قجی 
بر خش��م نهان ناشی از 11 سپتامبر افزوده است. 

بن سلمان درگیر بحران وحشتناکی 
ش��ده است و بس��یاری در واشنگتن 
دیگ��ر ازم نمی بینن��د عملکرد بد 
س��عودی ها را بیش��تر از این تحمل 

کنند.
نزدیکانبنسلمانتحتتعقیب ■

ترکیه
همزمان با افشای گزارش محرمانه 
سیا درباره ترور خاشقجی، دادستانی 
استانبول برای 2 نفر از نزدیکان محمد 
بن سلمان در دیوان پادشاهی سعودی 
در ارتباط با این پرونده قرار بازداشت 
صادر کرده است. طبق اعام 2 مقام 
امنیتی ترکیه، دادستانی کل استانبول 
برای احمد عسیری و سعود ااقحطانی 
که از عوامل اصلی جوخه ترور جمال 
خاشقجی در کنسولگری عربستان در 
ترکیه بودند قرار بازداشت صادر کرده 
اس��ت. براس��اس این گزارش، دولت 
ترکیه همچنین از مقامات س��عودی 
خواس��ته اس��ت متهمان این پرونده را به ترکیه 
تحویل دهد تا نگرانی های جامعه بین الملل کاهش 
یاب��د.  این دو نف��ر از چهره های نزدیک به محمد 
بن س��لمان در دیوان پادشاهی عربستان سعودی 
محسوب می شوند و بنا به برخی گزارش ها احتماا 
برای در امان ماندن ولیعهد سعودی از تبعات قتل 
خاشقچی، قربانی خواهند شد. عربستان سعودی 
پس از اعتراف به کش��ته ش��دن این روزنامه نگار 
منتقد سعودی، مجبور شد تعدادی را برای محاکمه 
و کاهش فش��ارهای بین المللی بازداشت کند. این 
درحالی اس��ت ک��ه دولت رجب طی��ب اردوغان 
می گوید ریاض بای��د این افراد را برای محاکمه به 
آنکارا تحویل دهد، چرا که این قتل در خاک ترکیه 
اتفاق افتاده اما آل سعود تاکنون این درخواست را 
بی پاسخ گذاشته است. تحلیلگران می گویند ریاض 
از بیم روشن ش��دن همه ابعاد این موضوع حاضر 

نیست به خواسته ترکیه تن بدهد. 

ترکیهحکمبازداشت2تنازنزدیکانولیعهدسعودیراصادرکرد

مهر تأیید سیا بر نقش بن سلمان در قتل خاشقجی
بابکروکر:اگربنسلمانمحاکمهشودظرف30دقیقهمحکومخواهدشد

گزارش
بهرغمعقبنشینیرئیسجمهورفرانسه

رخداد
ادامه تظاهرات جلیقه زردها

تظاهرات جلیقه زردها در فرانس��ه در حال 
تبدیل ش��دن از یک جنبش ملی معیشتی به 
بزرگ     ترین نهضت ضدحاکمیتی در اروپاست. 
سه شنبه پیش در س��ومین هفته از تظاهرات 
در پاریس، مارس��ی و چند شهر دیگر فرانسه 
در اعتراض به افزایش بهای سوخت و تغییرات 
 اقتصادی، ادوارد فیلیپ، نخس��ت وزیر فرانسه
ب��ا تعویق اج��رای ف��از اول اصاح��ات مزبور 
ش��امل افزایش مالیات سوخت به مدت 6 ماه 
و افزایش بهای گاز و برق به مدت ۳ ماه، رسما 
عقب نش��ینی کرد. با این وجود خشم عمومی 
فروکش نکرده و جنبش جلیقه زردها که طبق 
آخرین نظرس��نجی ها حمای��ت 84 درصدی 
جامعه فرانسوی را پشت سر می بیند، قصد دارد 
مبارزه خود را برای س��رنگونی رئیس جمهور با 
تنها 5 درصد مقبولیت عمومی و حزب حاکم 
»آن مارش« ادامه دهد. با آنکه امانوئل مکرون، 
وزیر کش��ور او و مقامات امنیتی فرانس��ه، این 
جنبش را به خرابکاری متهم کرده و از  محاکمه 
دس��ت کم 2۰ تن از همراهان آنها به بهانه  های 
امنیتی خبر داده  اند اما معترضان همچنین در 
خیابان های پاریس و مارسی هستند. به گزارش  
اسپوتنیک، بنژامین کوش��ی، یکی از رهبران 
»جلیقه زردها« اعام کرد معترضان شنبه آینده 
نیز چهارمین اقدام )هفته( برای تجمع را برگزار 
خواهند کرد و با هش��دار به مام��وران دولتی 
تاکید کرد: »چیزی که برای من مهم است این 
است که این جنبش باید مسالمت آمیز و بدون 
خشونت باشد. تحصن 5۰۰۰ نفری جلیقه  زردها 
در میدان کاپیتول می توانس��ت نسبت به این 
تصاویر خشونت آمیز تاثیر بیشتری بر مسؤوان 
دولتی داشته باشد. باید همبستگی و حمایت 

85 درصدی فرانسوی ها را حفظ کنیم«.
به گفته این رهبر مخالفان، عقب نش��ینی 
دولت مکرون نمایش��ی است و تعلیق افزایش 
مالیات سوخت چیزی نیست که معترضان به 
دنبالش هس��تند بلکه آنها خواهان »لغو کامل 
افزایش مالیات س��وخت و انرژی هستند« که 
ق��رار اس��ت از اول ژانویه 2۰1۹ اعمال ش��ود. 
پلیس پاریس تظاهرات ۳ هفته اخیر، بویژه اوج 
درگیری  های خیابانی  معترضان با نیروهای ویژه 
در روز شنبه گذشته- موسوم به شنبه سیاه-  را 
که از سوی رسانه  های غربی به »جنگ داخلی« 
و »انقاب« تعبیر ش��د، شدیدترین اعتراضات 
عمومی س��ال های اخیر در این کش��ور برآورد 
کرده اس��ت. اما کارشناسان دامنه اعتراضات و 
میزان خشم عمومی را حتی فراتر از شورش  های 
جوان��ان در جریان انق��اب اجتماعی  1۹68 
می دانن��د. عاوه بر این، حتی به رغم تس��لیم 
موقت دولت مکرون و نخست وزیرش در مقابل 
خواست مردم، دامنه تظاهرات جلیقه زردها در 
حال سرایت به دیگر اصناف، طبقات و شهرهای 
فرانس��ه اس��ت به طوری که از روز سه شنبه با 
تعطیلی دس��ت کم 1۰۰ مدرسه، دانش آموزان 
نیز به این جنبش ضدس��رمایه داری پیوستند. 
راننده  های آمبوانس نیز در همبستگی با این 
جنبش اعام اعتص��اب کرده   اند. افکار عمومی 
زمانی جریحه دار شد که فیلم های دوربین های 
متصل به لباس های پلیس که خش��ونت های 
اعمال شده را ثبت کرده، به طور عمومی انتشار 
یافت. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، 
جلیقه زردها و حامیان اجتماعی آنها از طبقات 
مختلف در سراسر کشور بسیج شده   و بویژه در 
بزرگراه ها تجم��ع کرده   اند. حتی  برخی مراکز 
ذخیره نفت و دس��ت کم 75  پمپ س��وخت 
ش��رکت توتال توسط معترضان محاصره شده    
اس��ت. این احتم��ال وج��ود دارد که جنبش 
جلیقه زردها تبدیل به یک انقاب تمام عیار ضد 
ریاس��ت جمهوری مکرون و حتی ساختارهای 

سرمایه داری فرانسه شود.

سعودیمجبوربهتغییرسیاستدرقبال
قطرشد

دعوت سلمان از تمیم
گ�روهبینالملل:ملک سلمان، پادشاه سعودی 
از تمیم بن حم��د آل ثانی، امیر قطر به صورت 
رس��می برای شرکت در نشست سران شورای 
همکاری خلیج فارس در ریاض دعوت به عمل 

آورده است.
 دوحه، با اعام این خبر، مش��خص نکرده 
اس��ت آیا ش��یخ تمیم در این نشست شرکت 
خواهد کرد یا خیر. این در حالی ا ست که امیر 
قط��ر، دعوت اخیر ری��اض از او برای حضور در 
نشس��ت س��ران اتحادیه عرب در ظهران را رد 
ک��رده بود، چرا که س��رویس اطاعات قطر به 
اطاعاتی دست یافته بود مبنی بر اینکه محمد 
بن س��لمان، ولیعهد س��عودی برای ترور شیخ 
تمیم برنامه ریزی می  کند و قصد دارد داعش را 

مسئول این عملیات معرفی کند.           
طبق این گزارش، سی ونهمین نشست سران 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ۹ 
دسامبر در شهر الدمام )شرق عربستان( برگزار 

خواهد شد. 

نگاه
اسرائیلباجبههمقاومت

ازغزهتاتهرانروبهرواست
مرگ سیاسی در یک قدمی نتانیاهو

گروهبینالملل:رژیم صهیونیستی روز سه شنبه 
از عملیات »س��پر شمال« برای کشف تونل های 
ادعایی حزب اه در میان اراضی لبنان در جنوب 
و اراضی اش��غالی، خبر داد و اعام کرد نیروهای 
ارتش و تجهیزات نظامی را در این منطقه مستقر 
و اق��دام به حفاری هایی در جبهه ش��مالی کرده 
اس��ت. نگاهی گذرا به تحوات و اوضاع سیاسی 
و امنیتی در داخل اراضی اشغالی و نیز وضعیت 
منطق��ه ای، از ابعاد و جنبه های متف��اوت از این 
تحرکات نظامی و امنیتی پرده برمی دارد. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم با بحرانی بی سابقه 
در س��طح سیاس��ی مواجه اس��ت. این بحران با 
اس��تعفای آویگدور لیبرم��ن از وزارت جنگ در 
نتیجه شکست نیروهایش در نوار غزه و در نتیجه 
تکیه کردن او به نفتالی بنت و حزبش آغاز شد. 
دوم اینکه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
نخس��تین  و مهم ترین همپیمان نتانیاهو است 
که وضعیت خوش��ایندی در داخل آمریکا ندارد. 
این وضعیت ناش��ی از مسائل متعددی است که 
از مهم ترین آنها، موضع ترامپ در قبال عربستان 
و کشته ش��دن جمال خاش��قجی، روزنامه نگار 
س��عودی و نیز هجمه ای اس��ت که دموکرات ها 
برای راه ان��دازی آن علیه ترامپ پس از کس��ب 
اکثریت در مجلس نمایندگان آماده می ش��وند و 
همچنین ظاهر شدن نشانه های ناخرسندی در 
داخل کنگره از کابینه رژیم اش��غالگر اس��ت که 
آخرین مورد آن، مانع تراش��ی سناتور رند پل در 
اجرای توافقنامه امنیتی میان واشنگتن و تل آویو 
به ارزش ۳8 میلیارد دار است. این دایل، انگیزه 
مهمی ب��رای نتانیاهو برای فرار از آن به ش��مار 
می رود. این فرار، چیزی جز ایجاد بحران یا نبردی 
برای فرار کردن از بحران داخلی نیست. گزارش ها 
نشان می دهد نتانیاهو به دنبال این است از طریق 
تونل هایی که گفته شد در شمال اراضی اشغالی 
کشف شده است، بحرانی را با لبنان به وجود آورد، 
اگر چه نمی خواهد یا نمی تواند در حال حاضر وارد 
نبردی جدید ش��ود اما دست کم تاش می کند 
اوضاع را در جبهه ش��مالی ناآرام کند و همزمان 
با آن با درخواست از شورای امنیت سازمان ملل 
برای برگزاری جلس��ه ای درباره موضوع تونل ها، 
آش��وبی سیاسی را در سطح بین المللی به وجود 
آورد. گزارش ه��ای رس��انه ای حاکی ا  س��ت در 
حقیق��ت هیچ عملیات قابل توجهی در مرزهای 
جنوبی لبنان از س��وی اس��رائیل صورت نگرفته 
است، بنابراین اعام عملیاتی با نام »سپر شمالی« 
تنها یک مانور سیاسی و تبلیغاتی از سوی رژیم 
صهیونیستی اس��ت که به نظر با هدف منحرف 
کردن افکار عمومی از مساله پرونده مالی بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر و رس��یدگی به آن در این 
روزها کلید زده شده است. در واقع، نتانیاهو این 
عملیات را برای نجات دادن ش��مال نمی خواهد، 
بلکه ب��رای نجات دادن خود از بحران سیاس��ی 
می خواه��د که می تواند به مرگ سیاس��ی و چه 
بس��ا گذراندن بقیه عمرش در پش��ت میله های 
زندان به اتهام فساد منتهی شود. در این باره، امین 
حطیط، کارشناس مس��ائل امنیتی و راهبردی 
لبنان با اشاره به چالش های فراروی نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی می گوید، نتانیاهو در داخل 
و خارج در بحران اس��ت، در سوریه دست هایش 
بسته است، در غزه محاصره شده و در داخل نیز با 
پرونده های فساد روبه رو است، لذا به عرصه لبنان 
متوسل شد و ادعا کرد تونل هایی در مرز شمال 
فلس��طین اش��غالی با لبنان وجود دارد. نتانیاهو 
ای��ن کار را برای خروج از بح��ران داخلی خود و 
منحرف کردن انظار اس��رائیلی ها درباره آنچه در 
جریان است، انجام داد. محافل نظامی در تل آویو 
در یک حالت سردرگمی بی سابقه به سر می برند، 
آنها از حضور ایران در س��وریه نگران هستند و از 
استقرار حزب اه در جوان سوریه برای رویارویی 
در جوان اش��غالی و نیز مجهز ب��ودن این گروه 
مقاومت لبنان به کارخانه های تولید موشک های 
نقطه زن می ترس��ند. س��ران سیاس��ی و نظامی 
اسرائیلی همچنین به دلیل هماهنگی شتابنده ای 
که میان حزب اه و گروه های مقاومت در نوار غزه 
وجود دارد و نیز مجهز شدن مقاومت در نوار غزه 
به موش��ک های کورنت که جنگ اخیر اسرائیل 
در ن��وار غزه را در کمتر از 48 س��اعت یکس��ره 
کرد، لرزه بر اندام ش��ان افتاده اس��ت. همان گونه 
که وحش��ت اسرائیل از موشک های اس۳۰۰ که 
در اختیار ارتش س��وریه اس��ت، به عربده کشی 
هواپیماهای این رژیم اشغالگر در آسمان سوریه 
پایان داد، لذا اسرائیل خوب می داند برای جنگ 
با ح��زب اه آمادگی ندارد، زی��را قوای هجومی 
برای تحقق دس��تاورد مورد نظر خ��ود را ندارد 
و از توان دفاعی ب��رای حفاظت از جبهه داخلی 
خود در برابر حمات حزب اه برخوردار نیست. 
با ای��ن حال، امین حطیط تأکید می کند تفاوت 
ب��زرگ هرگونه جنگی در آینده بین اس��رائیل و 
هر ی��ک از جبهه های مقاوم��ت در منطقه، این 
خواهد بود که اسرائیل نمی تواند چارچوب زمانی 
و جغرافیایی آن را تعیین کند و اس��رائیل امروز 
خود را در برابر جبهه ای خواهد دید که از شمال 
 ت��ا جنوب )ایران، عراق، س��وریه، لبن��ان و غزه(

کشیده شده است.
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در  بح��ران  بینالمل�ل:  گ�روه
مناسبات میان روسیه و اوکراین 
ابعاد تازه ای یافته اس��ت. اوکراین و ناتو نشس��ت 
مشترکی برگزار کرده اند و گفته می شود بروکسل 
بر این باور است که می تواند با چنین حمایت هایی، 
دول��ت پترو پروش��نکو را که با ترویج احس��اس 
ضدروس��ی کماکان در قدرت تکیه زده اس��ت، بر 
مس��ند کار نگه دارد. این در حالی است که ارتش 
اوکراین نیروهای نظامی خود را به مرز با روس��یه 
اعزام و در مناطق مرزی مستقر کرده است. بنا بر 
گزارش سایت وزارت دفاع اوکراین، در شرایطی که 
تنش ها میان مسکو و کی یف بشدت افزایش یافته 
و نگرانی هایی درباره احتمال وقوع درگیری میان 
2 کش��ور وجود دارد، ارتش اوکراین یک بار دیگر 
مانوری را در مناطق شرقی این کشور برگزار کرده 
است. این مانور نظامی با حضور »پترو پروشنکو« 
رئیس جمه��ور اوکراین در منطقه »چرنیهیو« در 
نزدیکی مرز اوکراین با روس��یه برگزار شده است. 
عاوه بر رئیس جمهور و فرمانده کل قوای اوکراین، 
»کریستوفر کاوولی« فرمانده نیروهای ارتش آمریکا 
در اروپ��ا و »ژان مارک لنتی��ر« فرمانده نیروهای 
کانادا نیز در این رزمایش شرکت کردند. این نوع 
همکاری نمایشی است که تاش دارد نشان دهد 
آمریکایی ها از اوکراین بحران زده در مقابل روسیه 
حمایت می کنند اما معامله بر سر اوکراین بخشی 
از نقش��ه بزرگ در ش��رق اروپا است که می تواند 
تغییرات مرزها را در آینده نه چندان دور به دنبال 
خود داش��ته باش��د. اما در آن س��وی مرزها و در 
بخش روس��ی آمارها نشان می دهد ارتش روسیه 
همانن��د دوران جدایی کریم��ه صف آرایی کرده 
اس��ت و نیروهای نظامی روسی با همان تعدادی 
که پیش از این حضور داش��تند حاضر هس��تند. 
اوکراین می گوید نیروهای روسی تا 18 کیلومتری 
مرزهای این کش��ور پیشروی کرده اند و حاضر به 
هر اقدامی در حال حاضر هس��تند. افزایش تعداد 

تانک ها و نیروهای نظام��ی در مجموع می تواند 
شرایط را در منطقه متشنج کند و بعضا به سمت 
خطر پیش ببرد. اگر روسیه نتواند از طریق قدرت 
نرم در اوکراین پیشروی کند مشت آهنین یکی 
از سناریو هایی اس��ت که نمی توان آن را در نظر 

نگرفت.
درخواست رئیس جمهوری اوکراین از حامیان 
غربی    اش برای حضور نظامی در دریای س��یاه با 
هشدار روس ها مواجه شد. »پترو پروشنکو« که با 
توجه به پایین     ترین سطح مقبولیت عمومی در ماه 
اکتبر به دنبال فرار از حضیض مشروعیت سیاسی 
در کشورش در آستانه انتخابات جدید است، سعی 
دارد از طری��ق غائله تنگه کرچ که با نقض حریم 
آبی شبه جزیره کریمه روسیه توسط کشتی  های 
جنگی اوکراینی آغاز شد برای خود اعتباری تازه 
جمع آوری کرده و با اعام وضعیت حکومت نظامی 
انتخابات را به تعویق انداخته و دوران ریاستش را 
تمدید کند. این موضوعی است که نه تنها وادیمیر 
پوتین در نخستین واکنش خود به غائله آفرینی 
مرزی جدید از س��وی اوکراین به آن اذعان کرد، 
بلکه حت��ی در رس��انه  های مس��تقل اروپایی یا 
ترکیه ای نیز می توان ن��گاه منفی به انگیزه  های 
حکومت کی یف از خلق چنین بحرانی را مشاهده 

کرد. ام��ا رئیس جمهور اوکراین این 
هفت��ه در گفت وگو با ش��بکه 

مدیاگروپ«  »فونکه  آلمانی 
بدون ارائ��ه دلیل و مدرک 
مدعی ش��د روسیه قصد 
تصرف 2 ش��هر بندری 

ماریوپل  و  بردیانسک 
جنوب ش��رقی  در 

کشورش را دارد تا خط عبور زمینی بین منطقه 
دونباس و شبه جزیره کریمه را تکمیل کند.

او سپس با استقبال از وعده ناتو برای حمایت  از 
اوکراین در غائله تنگه کرچ، خواهان افزایش حضور 
نظامی آلمان و دیگر کشورهای غربی در دریای سیاه 
شد و آن را عاملی برای بازدارندگی روسیه دانست. 
البته درخواست پروشنکو از آلمانی ها بیشتر به طنز 
ش��باهت دارد، چرا که ژرمن ها پس از شکست در 
جنگ دوم جهانی تقریبا فاقد ناوگان نظامی معتبری 

حتی در آب های ساحلی خود هستند.
پروشنکو همچنین خواهان ممانعت از تکمیل 
طرح ساخت خط لوله گاز »جریان شمالی-2« از 
روسیه به آلمان و اعمال تحریم های جدید علیه 
مسکو به دلیل ضبط کشتی  های جنگی اوکراین در 

سواحل شمالی دریای سیاه شد.
اما درخواست  های پروشنکو که در سنای آمریکا 
هم با حمایت  های جنگ      طلبان جمهوری خواه مثل 
سناتور جان باراس��و، مورد حمایت قرار گرفت با 
واکنش جدی رئیس کمیته سیاس��ت اطاعاتی 

شورای فدراسیون روسیه مواجه شده است.
به گ��زارش روزنامه »ایزوس��تیا«، »آلکس��ی 
پوش��کوف« که در س��اختار حکومتی روس��یه 
سمتی معادل سناتور دارد در توئیتی به همتای 
آمریکایی    اش باراس��و که خواهان ناوگان دریایی 
آمریکا و ناتو به دریای س��یاه شده بود، تذکر داد: 
»او باید آرام گرفته و ابتدا کمی مطالعه کند، برای 
مثال در همان ایالت وایومینگ محل تولد خود، 
درباره جغرافیا و محیط زیست مطالعه کند. اعزام 
ن��اوگان نظام��ی به 
س��واحل روس��یه 
کاما  اقدام  یک 

غیرمنطقی و بی معناست. اگر مقامات آمریکایی 
می خواهند ما را وادار به دفاع از آب های ملی خود 
کنند، نیازی به اجبار نیست و اگر می خواهند ما را 
بترسانند، باید بدانند ناوگان دریایی آنها مجبور به 
بازگشت خواهد شد و این بازگشت تنها در کام 

نخواهد بود«.
در همین حال، مهم��ت علی گوللر، تحلیلگر 
مس��ائل امنیتی ترکیه ای در مقال��ه ای در روزنامه 
جمهوریت، غائله کرچ را بخشی از سریال راهبردی 
آمریکایی ها و ناتو برای تسخیر سواحل دریای سیاه 
و محاصره آبی روسیه می داند به طوری که همین 
حاا پس از آنکه رومانی و بلغارس��تان به عضویت 
ناتو در آمدند، غرب تاش زیادی برای گس��ترش 
این پیمان نظامی به س��واحل گرجستان می کند. 
کنترل دریای سیاه برای آمریکا نه فقط به معنای 
جلوگیری از نفوذ آبی روسیه به مدیترانه و اروپای 
جنوبی و غربی خواهد بود، بلکه اهرمی است برای 
کنت��رل آبی برخی از اعض��ای خود مانند ترکیه و 
همچنی��ن دخالت در اوضاع قفق��از و دریای خزر. 
به نوشته تحلیلگر ترک، راهبرد آمریکایی ها برای 
دریای سیاه طبق اولویت های پنجگانه ذیل تعریف 
می شود: نخست، آمریکا می خواهد با این اقدامات، 
رفته رفته فضای سیاس��ی ازم را برای تاس��یس 
پایگاه های نظامی بزرگ در اوکراین به وجود آورد. 
دوم اینکه آمریکا به دنبال آن است در دریای سیاه 
و دریای آزاد گشت  های آمریکا و ناتو حضور مداوم 
داشته باشند. سوم، به دنبال آن است در یک مدار 
حس��اس در کنار دریای آزوف در ش��مال دریای 
س��یاه، زنجیره ای از نقاط نظامی وابسته به آمریکا 
ایجاد کند. چهارم اینکه به دنبال آن است استراتژی 
روسیه را بر هم زده و مانع از انتقال انرژی از روسیه 
به سوی اروپا شود. هدف پنجم این است که آمریکا 
به دنبال آن اس��ت پروشنکو را همچون یک پیاده 
سیاسی آمریکا تقویت کرده و در انتخابات پیش رو 

او را مجدداً به قدرت برساند.

سناتورروس:ناوگانآمریکامجبوربهبازگشتازدریایسیاهمیشود!
ماهیگیریواشنگتنازغائلهآبیروسیه-اوکراین

روسیه
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قاب روز
آلودگی هوای تهران از برج میاد

عکس:    میزان

بازار

گزارش

و  مغازه ه��ا  تجمی��ع  اقتص�ادی:  گ�روه 
خواربارفروش��ی های کوچک با ش��کل و شمایلی 
خاص در قالب فروشگاه های زنجیره ای بزرگ که 
کاربرد آن بیشتر در مراکز شهری نمایان است، هر 
چند در مسیر توسعه اقتصاد مارکتینگ می تواند 
بخوبی تاثیرگذار باش��د اما گویا این فروش��گاه ها 
ب��ه جای ترغیب و تش��ویق مش��تریان به خرید 
کاا با قیمت مناس��ب و س��ود متعارف، اقدام به 
تخفیفات صوری می کنند که این موضوع در سایه 
بی توجهی نهادهای نظارتی به کنترل قیمت ها به 
بی اعتمادی مردم به فروشگاه های زنجیره ای منجر 
شده اس��ت. به هر حال عرضه محصوات غذایی، 
بهداش��تی و مارکتین��گ در حال گ��ذر از حالت 
سنتی به مدرن است و  بتدریج مغازه های بقالی و 
خواربارفروشی کم رونق شده اند. هر چند این اتفاق 
در کشورهای پیشرفته مدت هاست رخ داده است 
اما در کشورهایی مانند ایران این تحول بتدریج و 
با سرعت کمتری در حال انجام است ولی در این 
مسیر انحرافاتی نیز رخ می دهد که می تواند منظور 
و هدفگذاری اصلی از ایجاد و ترویج فروشگاه های 
ب��زرگ زنجی��ره ای را مخ��دوش کن��د. خبرنگار 
خبرگزاری ف��ارس در گزارش خود در این ارتباط 
می نویسد: چندی پیش که برای خرید به یکی از 
این فروش��گاه های زنجیره ای مراجعه کردم، چند 
قلم کاا را در سبد خرید گذاشتم و پس از پرداخت 
مبلغ، رسید را از صندوقدار گرفتم و طبق معمول 
پس از کنترل مبالغ و کااهای خریداری ش��ده، 
نگاهی هم به متن پایانی رس��ید کردم که نوشته 
بود: »سود شما از این خرید مبلغ 75400 ریال«. 
بی اختیار بدون اینکه بدانم این تخفیف ها از کجا و 
به چه علت اعمال می شود، احساس رضایتمندی 
خوبی بابت این تخفیف داشتم. عصر وقتی مادرم 
به خانه بازگش��ت، چند قل��م کاا از مغازه محله 
خری��داری کرده بود که چند قلم آن با خریدهای 
من مشترک بود. وقتی کااهای خریداری شده را 
داخل کابینت می گذاش��تم، متوجه چیز عجیبی 
ش��دم. مایع تمیزکننده ای که از یک ش��رکت با 
ی��ک تاریخ تولید ب��ود، 2 قیمت متف��اوت برای 
مصرف کننده داشت! وقتی سایر کااها را نیز چک 
کردم متوجه شدم قیمت همه محصواتی که از 
فروشگاه زنجیره ای خریداری کرده ام، بسیار بااتر 
از قیمت محصواتی است که روی کااهای مغازه 
درج شده است. به عنوان مثال قیمت یک قوطی 
کنس��رو ذرت از یک مارک با تاریخ تولید مش��ابه 
ح��دود 2 هزار تومان تفاوت قیمت داش��ت. یک 
کاا با یک تاریخ تولید از یک کارخانه با 2 قیمت 
متفاوت! وقتی قیمت س��ایر اق��ام را نیز کنترل 
کردم، متوجه شدم قیمت مصرف کننده بسیاری از 
کااهای موجود در فروشگاه های بزرگ زنجیره ای 
گران تر از قیمتی است که روی کااهای موجود در 

مغازه درج شده است.
تفاوت تخفیف واقعی و غیرواقعی ■

از لحاظ اقتصاد مارکتینگ، خریدهای کان 
و عم��ده دارای تخفیف های ویژه و ریزش قیمت 
اس��ت و کارخانه های تولی��دی درصدی تخفیف 
را ب��رای خریدهای عم��ده در نظر می گیرند که 
فروش��نده بتواند عاوه بر محاس��به س��ود خود، 
تخفیف هایی را نیز به مش��تریان بدهد. تا کنون 
تص��ور می کردم منش��أ ای��ن تخفیف ه��ا اصول 

مارکتین��گ و قواع��د مربوط به خری��د عمده و 
خرده فروشی اس��ت اما تازه فهمیدم که اینگونه 
نیست. در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت 
تولیدکنندگان قیمت سفارشات خریداران عمده 
و فروش��گاه های زنجیره ای را با هماهنگی قبلی 
بیش��تر از قیمت واقعی درج می کنند که هنگام 
فروش در ظاهر به مشتری تخفیف داده شود اما 
در اصل نه تنها تخفیفی داده نش��ده، بلکه برخی 
محص��وات را گران تر از حد معم��ول به فروش 
رسانده اند که در نمونه کاای باا مشاهده کردید. 
بروز این پدیده می تواند عاوه بر مخدوش کردن 
فعالیت فروش��گاه های زنجیره ای بزرگ، تحول از 
فروش س��نتی به مدرن را نیز به شکست منجر 
کند. در این میان حضور و نظارت دقیق نهادهای 
ناظر مانند سازمان های بازرسی، تعزیرات و حمایت 
مصرف کنندگان می تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ 
نظارتی که خأ آن تاکنون مش��هود بوده و ظاهرا 
س��از و کاری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی 
وجود ندارد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون 
حقوق��ی و قضایی مجلس ش��ورای اس��امی در 
گفت وگو ب��ا »وطن ام��روز« درباره آش��فته بازار 
قیمت ها و بی توجهی دولت و نهادهای نظارتی به 
این موضوع گفت: هر گونه افزایش قیمتی خارج 
از چارچ��وب مصوبات و تعیین نرخ آن در س��تاد 
تنظیم بازار تخلف محسوب می شود و متخلفان 
باید در برابر قانون پاسخگو باشند. وی با اشاره به 
اینکه وزارت صمت و س��ازمان های زیرمجموعه 
آن ک��ه وظیفه قیمت گذاری و نظ��ارت بر بازار را 
ب��ر عهده دارند باید پاس��خگوی گرانی های اخیر 
شوند، گفت: بررس��ی و کنترل قیمت ها وظیفه 
وزارت صمت است اما از آنجایی که این وزارتخانه 
و س��ازمان های زیرمجموع��ه آن چون س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اراده ای 
برای کنترل و بررس��ی قیمت ه��ا در بازار ندارند، 
بنابراین بازار به حال خود رها شده است. نماینده 
مجل��س با انتقاد از اینکه چرا ب��ا کاهش نرخ ارز 
قیم��ت کااها و خدمات در ب��ازار کاهش نیافت، 
افزود: فروش��ندگان در خأ نهادهای نظارتی در 
بازار، حاضر به کاهش قیمت ها در پی کاهش نرخ 
ارز نیس��تند که این موضوع مصداق بارز اجحاف 
حقوق مصرف کنندگان اس��ت، این موضوع بویژه 
قشر آس��یب پذیر و ضعیف جامعه را تحت فشار 
قرار می دهد. پورمختار در پاس��خ به اینکه برخی 
فروشگاه های زنجیره ای با ترفندهای خاص اقدام 
به ف��روش کااهای خود در بازار ک��رده و با ارائه 
فاکتور تخفیف خرید در حالی که قیمت آن کااها 
بیش��تر از قیمت همان کاایی اس��ت که در بازار 
اس��ت، عما مردم را بازیچه خود کرده اند، گفت: 
ای��ن رویکرد چه از حیث اخ��اق و چه از لحاظ 
عرف و قانون، کار ناشایست و نادرستی است که 
در صورت تخلف مح��رز، متخلفان باید تاوان آن 

را بدهند.

گزارش »وطن امروز« از اعتراض کارشناسان به گرانی کااها در فروشگاه ها
تخفیف های سرکاری فروشگاه های زنجیره ای

مشاور سامانه هوشمند سوخت کشور:
قیمت سوخت  با کارت جایگاه داران افزایش می یابد

سوخت

مسکن

توسط بنیاد مستضعفان انجام می شود
ساخت انبوه مسکن برای اقشار متوسط به پایین

معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان با 
اش��اره به تغییر ماموریت های این نهاد در حوزه 
ساخت وس��از، گفت: ساخت مس��کن برای اقشار 
متوس��ط به پایین یکی از برنامه ه��ای راهبردی 
بنیاد اس��ت که ج��ای »مال ه��ا« و مجتمع های 
لوک��س را در برنامه ما گرفته اس��ت. به گزارش 
تسنیم، منوچهر خواجه دلویی در جمع خبرنگاران 

با اش��اره به سیاست جدید 
درباره  مس��تضعفان  بنی��اد 
ساخت وس��ازها، اظهار کرد: 
قب��ا  مس��کن  بخ��ش  در 
بنیاد مجتمع های تجاری و 
لوک��س را در ه��ر جایی که 

زمین داشت، می ساخت. مجتمع های لوکس نیز 
عمدتا مورد استفاده برندهای خارجی بود؛ به این 
جمع بندی رس��یدیم که شأن بنیاد این است که 
ساخت وساز را به سمت مردم سوق دهد.  وی ادامه 
داد: بر این اساس برنامه بنیاد به سمت پروژه های 
انب��وه رفت که مخاطبان آن اقش��ار متوس��ط به 
پایین هس��تند.  وی یادآور ش��د: در حال حاضر 
ح��دود یک میلیون مترمربع در هلدینگ عمران 
مس��کن زیربنا، در حال تولید اس��ت که به طور 
مرتب پروژه به این کارها اضافه و واگذار می شود. 
وی با بیان اینکه به تازگی ساخت یک مجموعه 
800 واحدی در اسامش��هر )واوان ونک پارک( 
آغاز شده است، اظهار کرد: واحدهای این پروژه ها 
از مرحل��ه س��فت کاری عبور ک��رده و در مرحله 
نازک کاری قرار دارد. وی با یادآوری اینکه زمین، 
پروانه و ... این پروژه با قیمت کارشناس��ی توسط 

ش��رکت ونک پارک خریداری ش��ده است، افزود: 
زمانی که پیش��رفت فیزیکی پروژه به 35درصد 
برسد، مجوزهای پیش فروش صادر شده و با یک 
قیمت کارشناسی که به تایید کمیته ای در بنیاد 
مستضعفان رسیده، عرضه می شود.  خواجه دلویی 
با بیان اینکه در شیراز پروژه ای 1200 واحدی در 
منطقه متوس��ط به پایین در حال ساخت است، 
گفت:  در مش��هد، کرمانشاه، 
یزد، اصفه��ان و... پروژه های 
واحدهای  س��اخت  ب��زرگ 
مسکونی برای اقشار متوسط 
به پایین و در شأن و جایگاه 
بنیاد مس��تضعفان در حال 
اجراست.  وی تاکید کرد: در این بخش روی صدور 
اسناد تاکید ویژه ای داریم؛ رعایت حقوق ذی نفع 
یکی از سرلوحه های شرکت های زیرمجموعه بنیاد 
است. مهم ترین ذی نفع هم خریداران هستند. در 
این راس��تا طی 3 سال اخیر در بخش واگذاری ها 
بالغ بر 6400 س��ند به مردم داده شده است. در 
حال حاضر هم برنامه ریزی به گونه ای ش��ده که 
از زمان تحویل خانه حداکثر پس از یک سال باید 
س��ند و پایان کار آن گرفته شود. وی با اشاره به 
ساخت 185 واحد مسکونی در قالب طرح نیلوفر 
در جنوب شرق تهران، گفت:  این واحدها به اتمام 
رس��یده و به ذی نفعان واگذار شده است. در حال 
تهیه اسناد و پایان کار هستیم و احتماا مراسمی 
در این رابطه برگزار خواهیم کرد. این پروژه، کل 
جنوب شهر تهران و بویژه این منطقه را متحول 

کرده است. 

مشاور سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: 
س��وخت گیری توس��ط کارت سوخت شخصی 
و به ص��ورت نامح��دود انجام می ش��ود اما اگر 
کارت س��وخت ش��خصی موجود نبود با کارت 
جایگاه داران با قیمت بااتری سوخت گیری انجام 

می شود. به گزارش تسنیم، 
سعید عارفی، مشاور سامانه 
هوشمند سوخت کشور، در 
خصوص قاچاق س��وخت و 
ضرورت سهمیه بندی بنزین، 
اظهار داشت: در 2 سال اخیر 

شاهد ثبات قیمت جهانی نفت و فرآورده های آن 
بودیم و نرخ فوب خلیج فارس در یک بازه زمانی 
بلندمدت بین 52 تا 56 س��نت نوس��ان داشت. 
وی افزود: قبل از نوس��انات نرخ ارز در یک سال 
اخیر صرفه قاچاق بنزین حدود 1200 تومان به 
ازای هر لیتر به نس��بت فوب خلیج فارس بود و 
برای نفت گاز این رق��م 2000 تومان بود اما در 
ش��رایط کنونی با نوسانات نرخ ارز این رقم برای 
ه��ر لیتر بنزی��ن حداقل 4 هزار توم��ان و برای 
نفت گاز 5 هزار تومان شده است.  مشاور سامانه 
هوشمند سوخت کشور گفت: قاچاق سوخت به 
نسبت قاچاق سایر کااها مجازات های کمتری 
در قانون دارد، ل��ذا این امر و همچنین به صرفه 
بودن قاچاق س��وخت زمینه ای را برای تشویق 
افراد به این کار فراهم کرده اس��ت. عارفی درباره 

راه های مقابله و همچنین مدیریت قاچاق سوخت 
توضیح داد: تا زمانی که بنزین با قیمت ارزان و به 
صورت نامحدود در کشور عرضه می شود قاچاق 
سوخت همچنان در جریان خواهد بود، لذا باید با 
سهمیه بندی بنزین یک میزان مشخصی را برای 
افراد دارای خ��ودرو تعریف 
کنی��م و اگ��ر بی��ش از این 
میزان مصرف داشته باشند 
باید هزین��ه واقعی مصرف 
بپردازن��د. وی  را  س��وخت 
ادامه داد: این امر از 2 جنبه 
دارای اهمیت است؛ اول اینکه در این شرایط افراد 
سهمیه اضافی برای قاچاق در اختیار ندارند، نکته 
دوم و مثبت دیگر این طرح نیز برقراری عدالت 
اجتماعی است. وی با بیان اینکه امکان عملیاتی 
شدن سامانه هوشمند سوخت بدون تغییر قیمت 
وجود دارد اما نتایج آن بسیار محدود خواهد بود، 
تصریح کرد: ایده جدید در این جهت اس��ت که 
س��وخت گیری توس��ط کارت سوخت شخصی 
و ب��ه صورت نامحدود انجام ش��ود اما اگر به هر 
دلیل کارت سوخت شخصی موجود نبود با کارت 
جایگاه داران با قیمت بااتری سوخت گیری کنند 
که این مقوله را نمی توان به افزایش قیمت نسبت 
داد و تنها کنت��رل مصرف در این زمینه مدنظر 
است اما در درازمدت این سیاست پاسخگو نیست 

و باید به سمت اصاح قیمت ها پیش برویم. 
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افق تهران

روزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
صاحب امتیاز: مهرداد بذرپاش
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تقويم امروز
 

رئیس اتحاديه مشاوران اماك تهران خبر داد
 کاهش چشمگیر تولید مسکن

نسبت به سال های گذشته
رئیس اتحادیه مشاوران اماک تهران گفت: 
وضعیت تولید مسکن نسبت به سال های گذشته 
با کاهش چشمگیری روبه رو شده است. مصطفی 
قلی خس��روی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با بی��ان اینکه هم اکنون بازار مس��کن با 
کاهش توان خرید متقاضیان با کس��ادی روبه رو 
شده است، گفت: برخی کارشناسان و مسؤوان 
اعام می کنند بازار مسکن وارد رکود شده است 
اما آمار و معامات مسکن نشان می دهد این بازار 
کساد شده است. وی از افزایش خرید مسکن در 
کشورهای همسایه خبر داد و گفت: سرمایه گذاران 
و متقاضی��ان فریب تبلیغ��ات را نخورند، زیرا در 
آینده و با تغییر حکومت یک کشور ممکن است 
کل س��رمایه های انجام شده برای خرید ملک از 
بین برود. خسروی ادامه داد: در چند سال گذشته 
میزان س��رمایه گذاری در بازار مسکن کشورهای 
امارات عربی متحده و ترکیه برای گرفتن اقامت 
افزایش یافته اما تجربه نشان داده است نباید به 
این وعده و وعیدها اعتماد کرد. به نظر می رس��د 
سرمایه گذاری در کشور ترکیه نیز همانند تجربه 
دوبی باشد. وی افزود: کشور ایران بهترین مکان 
برای سرمایه گذاری است بویژه بخش مسکن که 
ب��ه مرور زمان و ب��ا افزایش قیمت زمین تبدیل 
به یک بازار ویژه می ش��ود. خسروی تصریح کرد: 
وضعیت تولید مسکن نسبت به سال های گذشته 
با کاهش چشمگیری روبه رو شده است و دولت 
باید ش��رایط ازم و تسهیات تش��ویقی را برای 

افزایش ساخت وساز در نظر بگیرد.

تشکیل دادسرای ویژه جرائم 
مالیاتی در تهران

رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور 
گفت: بزودی دادس��رای وی��ژه جرائم مالیاتی در 
تهران تش��کیل خواهد ش��د تا جرائم مالیاتی به 
ص��ورت متمرک��ز، در یک محل خاص بررس��ی 
ش��ود. س��یدکامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کش��ور با تاکید بر اهمیت توجه به 
موضوعات اجتماعی در کنار موضوعات اقتصادی 
گفت: س��ازمان امور مالیاتی کشور طی سال های 
اخی��ر، رویکرد تعامل با مودی��ان و مودی مداری 
را س��رلوحه کار خود قرار داده و ضمن توس��عه 
دانش فنی و تجهیز نظام مالیاتی به فناوری های 
اطاعاتی، زمینه برخورداری مودیان از تسهیات 
و تمهی��دات جدید نظام مالیات��ی بویژه خدمات 
الکترونیک��ی را فراه��م کرده اس��ت. رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به درخواست 
س��ازمان از رئیس قوه قضائیه به منظور تشکیل 
دادسرای ویژه جرائم مالیاتی در تهران و موافقت 
وی، گفت: این دادس��را بزودی در تهران تشکیل 
خواهد شد تا جرائم مالیاتی به صورت متمرکز در 
یک محل خاص بررسی ش��ود و در ادامه پس از 
بررس��ی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استان ها 

تسری می یابد.

درگذش�ت »علي حاتمي« کارگردان شهیر  ■
ايراني- 1375 ش

از  ■ نیروه�اي »نات�و«  آغ�از عقب نش�یني 
خلیج فارس- 1366 ش

شکست سپاهیان ايران از مسلمانان و انقراض  ■
سلسله ساسانیان در زمان خلیفه سوم- 31 ق

تصرف شهر بغداد توسط شاه عباس صفوي و  ■
شکست امپراتوري عثماني- 1033 ق

آغاز حمله بزرگ ارتش شوروي براي نجات  ■
مسکو از محاصره قواي آلمان- 1941م

آغاز س�لطنت ملکه »الیزاب�ت« دختر پتر  ■
کبیر، امپراتور روسیه- 1741م

تخريب مسجد بابري هند توسط هندوهاي  ■
افراطي اين کشور- 1992م

اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمريکا 

يورو

پوند

درهم امارات

ين ژاپن

ريال عربستان

يوآن چین

لیر ترکیه

دينار کويت

دينار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11600

13200

14700

2837

-

-

1960

2200

-300

-50

100

-107

-

-

310

50

-

9

8800

162
184

-

-

-200

-22
-23

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت درياي شمال
اوپک

62/30
58

-
-

52/63-

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قديم

طرح جديد

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

يک گرم طای 18 عیار

يک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3550000

3750000

1950000

1150000

-

-

-

-

-

-

-

339350

-

1233/6 )دار(
14/71  )دار(

-

-

-

1

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

166860/1
8302/3

7284/8

0/70
0/60

0/63

123337/0
330419/4

151734/1

0/83

0/46

0/66

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5800/1بورس استرالیا

-
-
-

25191

22177

2602
-

کام نور

نگهبانان دين خدا،  همانانند که دين را 
برپا داشتند و ياری اش کردند و از همه 
سو، آن را در میان گرفتند و آن را برای 
بندگان خدا، نگه داشتند و آن را پاس 

داشتند و رعايت کردند.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ريال(بیشترين  افزايش
911

تغییر)درصد(قیمت)ريال(بیشترين کاهش
-4/9

ح.  ايران دارو 
کالسیمین  

ح. فرآورده هاي  تزريقي  
دارويي  لقمان  

مهندسي نصیرماشین  
درخشان  تهران  

ايران  خودرو 
داروسازي  کوثر 

داروسازي  فارابي  

7951

5940
2502

3747

6193

2620
1705

6199

9/23
5/14

5
4/99

4/99

4/98

4/93

4/92

4/91

فروسیلیس  ايران  
بین  المللي  محصوات  پارس  

سیمان هگمتان  
توسعه شهري توس گستر 

سرمايه گذاري غدير  
توسعه  صنايع  بهشهر

ايران  مرينوس  
معدني  دماوند 

ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس  

6461

3342

3016
2314

1700

1958

9299
24449

7631

-4/62

-4/25

-4/06
-3/95

-3/45

-3/34

-3/29

-3/15

 عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت وگو با »وطن امروز«:
 قیمت گذارها بايد پاسخگوی گرانی های اخیر باشد


