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گزارش ویژه از کمیته 3 نفره  گزارش»وطن امروز« از پشت پرده اظهارات اخیر مقامات دولتی 
 SPV درباره تبعات امنیتی اجرا نشدن

امیری صالحی
درمسیرفوتبال؟!

امیددیپلماتها
بهسردارها

 صفحه   14

 صفحه     2

تفاهم برای ایجاد 
 ساز و کار ویژه 
ضد تروریسم

»وطن امروز« گزارش می دهد؛ رسانه های غربی 
درباره جزئیات بسته اروپایی چه می گویند؟

دومین کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور 
 آسیایی برای مبارزه با تروریسم روز گذشته

در تهران برگزار شد

SPV  نفت در برابر کاا

سینما اینستاگرام!

اشتباهی به نام 
واگذاری سرخابی ها

 صفحه     13
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 سرمایه ملی استقال و پرسپولیس 
فروشی نیست

آیا تعامل فضای مجازی و سینما باعث 
سطحی تر شدن هنر هفتم می شود؟

تیترهاي امروز

حسین علیزاده: 

 عنوان شهروند شیراز
از نشان شوالیه بزرگ تر است

 رژیم فرانسه با توسل به حکومت نظامی و بازداشت بیش از 1000 نفر نیز نتوانست
مانع از اعتراضات ضد دولتی در سراسر کشور شود 

شورش علیه لیبرال دیکتاتوری

پرونده »وطن امروز« درباره سیاست های دولت های حال و گذشته پیرامون »ارزش  پول ملی«

مصائب پول ملی و راه های نرفته اش

مدیرکل بورس وزارت علوم در دولت دهم در گفت وگو با »وطن امروز«:

روحانی تحت الشعاع دروغگو ها قرار گرفت
دیوان محاسبات کشور حکم نهایی خود را درباره 
بورسیه های دولت دهم صادر کرد که بر این اساس 
تخلفی متوجه ش��ورای مرکزی بورس دولت دهم 
نیس��ت و این ش��ورا در حدود وظایف و اختیارات 
قانونی عمل کرده اس��ت. به گزارش »وطن امروز«، 
5 س��ال پس از طرح ادعای عجیب دولت حس��ن 
روحانی علیه دانش��جویان نخبه بورس��یه شده در 

دولت ده��م و لغو ای��ن بورس��یه ها و هزینه  های 
مادی و معنوی ک��ه این ادعا در زندگی نزدیک به 
3 هزار دانشجوی بورس��یه ایجاد کرد، حاا دیوان 
محاسبات رأیی صادر کرده که دروغ بودن همه آن 
ادعاها و اجحاف و ظلم غیر قابل جبرانی که به این 

دانشجویان شده را نشان می دهد. 
صفحه 2 را بخوانید

سال 96 با همه فراز و نشیب هایش، با نرخ رشد 
اقتصادی 3/7 درصد، ت��ورم 9/6 درصد و بیکاری 
12/1 درصد، طی ش��د اما این ثبات شکننده و نه 
چندان راضی کننده، آبستن توفانی سهمگین بود 
که هر گذشته ای را نوستالژیک می کرد، حتی به 

زعم بسیاری از طرفداران دیروزین اعتدال، دولت 
دوم احمدی نژاد را! بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، 
نرخ ت��ورم نقطه به نقط��ه که 7/9 درص��د را در 

فروردین نشان می داد..
صفحات 6 و 11 را بخوانید
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دیوان محاسبات در حکم نهایی خود درباره بورسیه ها اعام کرد 
تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس دولت دهم نیست و وزارت 

علوم باید هزینه  های دانشجویان لغو بورسیه شده را بپردازد

روسیاهیبنفش
درپروندهبورسیهها
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ورود پیکر ۷۲ شهید دفاع مقدس 
به کشور تا ۲۰ آذر

فرمانده کمیته جست وجوی 
مفقودین ستاد کل نیروهای 
مسلح گفت: پیکرهای طیبه 
۷۲ شهید دوران دفاع مقدس 
صبح روز سه شنبه ۲۰ آذرماه 
۹۷ از مرز ش��لمچه وارد کش��ور خواهد شد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��ردار 
سیدمحمد باقرزاده روز گذشته با اشاره به ورود 
پیکر های مطهر شهدا به کشور گفت: پیکر های 
طیبه ۷۲ ش��هید دوران دفاع مق��دس که در 
دوره اخی��ر در مناطق عملیاتی جنوب عراق و 
استان های میسان و بصره توسط اعضای کمیته 
جس��ت وجوی مفقودین س��تاد کل نیرو های 
مسلح کاوش شده و آماده انتقال به کشورمان 
شده ، صبح روز سه شنبه ۲۰ آذرماه ۹۷ از مرز 
شلمچه وارد کشور خواهد شد. فرمانده کمیته 
جس��ت وجوی مفقودین س��تاد کل نیرو های 
مس��لح در ادامه تصریح کرد: مراسم استقبال 
از این شهدا را برادران بسیج اهل سنت گچین 
بندرعب��اس به نمایندگی از ملت ایران در مرز 
انجام خواهند داد. وی افزود: این شهدا مربوط 
به عملیات ه��ای رمضان، مح��رم، کربای ۵ 
و تک دش��من در شلمچه هستند که متعلق 
به لش��کر ۱۴ امام حسین)ع(، لشکر ۸ نجف، 
لشکر ۱۹ فجر، لشکر ۲۷ حضرت رسول)ص(، 
لشکر ۱۰ سیدالشهدا)ع(، یگان هایی از ارتش 
جمهوری اسامی و مجاهدین عراقی در لشکر 

بدر هستند.

رونمایی از جدیدترین طرح های 
تجهیزاتی نداجا

جدیدترین طرح ها و ماکت های تجهیزاتی 
در حال س��اخت نیروی دریای��ی ارتش صبح 
دیروز)ش��نبه( در نمایش��گاه توانمندی ه��ا و 
دس��تاوردهای فنی و تخصصی نداجا رونمایی 
ش��د. به گزارش مهر، صبح دیروز در نمایشگاه 
توانمندی ها و دس��تاوردهای فنی و تخصصی 
نیروی دریای��ی ارتش ماک��ت جدیدترین ناو 
موش��ک انداز کاس س��ینا )س��ینای۷( ک��ه 
هم اکنون در کارخانجات نیروی دریایی ارتش 
در بندرعباس آخرین مراحل س��اخت خود را 
می گذران��د و با عنوان »زره« نامگذاری ش��ده 
اس��ت به نمایش درآمد. این سومین شناور از 
این کاس است که در آب های جنوب عملیاتی 
خواهد شد. شناور اطاعاتی و تجسسی نیروی 
دریایی نیز با عنوان »طائیه« نامگذاری و بیش 
از نیمی از مراحل س��اخت آن طی شده است. 
این شناور وظیفه جمع آوری اطاعات نظامی 
از شناورهای هدف با استفاده از پیشرفته ترین 
تجهیزات شنود، راداری، مخابراتی و اطاعاتی 
را برعه��ده دارد. در ای��ن نمایش��گاه ط��رح 
جدیدترین شناور ایرانی با نام پروژه »سفینه« 
نیز رونمایی ش��د. این شناور که تریماران )سه 
بدنه( است، قابلیت عملیات در شرایط مختلف 
دریا جهت مقابله با جنگ های نامنظم ساحلی 
و عکس العمل س��ریع را داراس��ت. مدل اولیه 
این ش��ناور جهت ارزیابی استحکام و عملکرد 
هیدرودینامیکی س��ازه عرضی، ساخته شده و 

سرعت این شناور باای ۴۰ نات است.

تصمیم اتحادیه اروپایی برای اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران!

دیپلمات ه��ای غرب��ی ب��ه ی��ک روزنامه 
انگلیس��ی گفته اند اتحادیه اروپایی قصد دارد 
اعمال تحریم های محدود علیه ایران را بررسی 
کند. به گزارش فارس، منابع خبری گفته اند 
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در 
نشستی روز دوشنبه در بروکسل درباره اعمال 
تحریم های محدود علیه ایران بحث و رایزنی 
خواهند کرد. دیپلمات ه��ای غربی جمعه به 
روزنامه فایننشال تایمز گفته اند وزرای خارجه 
کش��ورهای اتحادیه اروپایی در نشست بعدی 
خود در بروکس��ل درباره تحریم ایران به بهانه 
ادعاهای مطرح ش��ده درباره اقدامات ایران در 
دانمارک رایزنی خواهند کرد. پلیس دانمارک 
ماه گذشته بدون ارائه هیچ مستنداتی عوامل 
منتس��ب به ایران را به حمل��ه به یک فرد در 
خاک این کش��ور متهم ک��رد. وزارت خارجه 
دانم��ارک در همی��ن ارتب��اط ماه گذش��ته 
سفیر کش��ورش را از تهران فراخواند. »آندره 
ساموئلس��ن« وزیر خارجه دانم��ارک در یک 
کنفرانس خبری گفت معتقد است حکومت 
ای��ران عامل این حمله بوده و به همین دلیل 
 س��فیر دانم��ارک را از تهران برای مش��ورت 
ف��را می خوان��د. دیپلمات  ها گفته ان��د وزرای 
خارج��ه کش��ورهای اتحادیه اروپای��ی درباره 
افزای��ش ی��ا ع��دم افزای��ش فش��ارهای این 
اتحادیه علیه ایران به بهانه برنامه موش��کی و 
فعالیت های منطق��ه ای نیز گفت وگو خواهند 
کرد. این اقدامات در حالی اس��ت که اتحادیه 
اروپای��ی ادعا می کن��د در تاش اس��ت آثار 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران را بعد 
از خروج این کشور از توافق هسته ای با ایران، 

خنثی کرده و این توافق را حفظ کند!

گروه سیاسی: دیوان محاسبات کشور حکم نهایی 
خود را درباره بورسیه های دولت دهم صادر کرد که 
بر این اساس تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس 
دولت دهم نیس��ت و این شورا در حدود وظایف و 

اختیارات قانونی عمل کرده است.
به گزارش »وطن امروز«، ۵ س��ال پس از طرح 
ادعای عجیب دولت حسن روحانی علیه دانشجویان 
نخبه بورسیه شده در دولت دهم و لغو این بورسیه ها 
و هزینه  های مادی و معنوی که این ادعا در زندگی 
نزدیک به 3 هزار دانشجوی بورسیه ایجاد کرد، حاا 
دیوان محاس��بات رأیی صادر کرده که دروغ بودن 
همه آن ادعاها و اجحاف و ظلم غیر قابل جبرانی که 
به این دانشجویان شده را نشان می دهد. هزینه   هایی 
که حتی با وجود حکم نهایی دیوان محاسبات برای 
جبران هزینه لغو بورس��یه  های این دانشجویان اما 
قابل جبران نیست. طی سال  های اخیر برخی اخبار 
از خودکشی و نیز طاق برخی دانشجویان بورسیه 
خبر داده   اند. دانش��جویانی که یک اقدام سیاسیون 
نه تنها جل��وی ادامه تحصیل آنه��ا را گرفت بلکه 
زندگی آنان را نیز مختل کرد و درس��ت به همین 
خاطر بود که رهبر معظم انقاب بارها اعام کردند 
و به قوه قضائیه دستور دادند موضوع اجحافی که به 

دانشجویان بورسیه  شده را پیگیری قضایی کنند.
حاا با حکم نهایی دیوان محاس��بات، حداقل 
بی گناه��ی این دانش��جویان و اجحافی که به آنها 
شده ثابت شده اس��ت. دیوان محاسبات کشور در 
حکم نهایی خود درباره بورسیه های دولت دهم که 
بتازگی صادر شده است، تاکید کرد تخلفی متوجه 
وزیر وقت علوم کامران دانش��جو و شورای مرکزی 
بورس متصور نیست و این شورا در حدود وظایف و 
اختیارات قانونی عمل کرده است. بر اساس گزارش 
فارس،  مس��ؤوان فعل��ی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری موظفند اگر بورس��یه دانشجویی لغو شده 
اس��ت هزینه های آن را از محل تضامین و تعهدات 
اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبات کشور 

اعام کنند.
در قسمتی از این حکم آمده است:

»با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده، ماحظه 
مفاد لوایح اعتراضی��ه و دفاعیه تجدیدنظرخواهان 
مختل��ف  مراح��ل  در  ضمیم��ه  مس��تندات  و 
 رس��یدگی بویژه ایحه تکمیلی مثبوت به شماره

در  مداق��ه  و  نظ��ر  امع��ان   ۱۸۹/33-۹۷/6/۲6
دادخواس��ت های اولی��ه و پیروی دادس��رای دیوان 
محاسبات کشور، قرارهای صادره از سوی هیأت اول 
مستش��اری و رأی معترض عنه، مستفاد از ماده ۷ 
آیین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به 
خارج از کشور مصوب 6۸/۱۲/۱۲ شرایط عمومی و 
اختصاصی متقاضیان بورس در کمیته های تخصصی 

گروه های آموزشی، بورسی و پس از احراز شرایط در 
شورای مرکزی بورس مطرح و با اکثریت آرا تصویب 
شده است و انتساب عدم رعایت ماده ۱۲ قانون اعزام 
دانشجو به خارج مصوب ۹3/۱/۲۵ مجلس شورای 
اس��امی، آیین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی 
داخل کش��ور و آیین نامه اعطای بورس تحصیلی و 
اعزام دانشجو به خارج از کشور و دستورالعمل های 
نحوه اعطای بورس تحصیلی و آیین نامه استخدامی 
اعضای هیأت علمی در احراز ش��رایط سن، معدل، 
اش��تغال و... بدون تفکیک وظایف نظارتی شورای 
مرک��زی بورس و وظایف اجرای��ی ادارات مرتبط و 
کمیته ه��ای تخصصی، محل تأمل اس��ت و خالی 
از اش��کال به نظر نمی رس��د. با توجه ب��ه گزارش 
کارشناس��ی مضبوط در پرونده و نتیجه بررس��ی 
موضوع در کمیسیون های اصل نودم قانون اساسی 
و آم��وزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس��امی، 

تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود 
وظایف و اختیارات قانونی، اتخاد تصمیم نموده اند 
متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد 
فاقد ش��رایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات 
محضری دانشجویان امکان پذیر می باشد. بنا علی هذا 
 اعتراض های واصله، وارد تش��خیص و رأی شماره

۹۷/6/3-۵6/۲۹ هیأت اول مستشاری نقض و اعام 
می گردد. مسؤوان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری موظفند هزینه های دانشجویانی که بورس 
آنها لغو شده است )موضوع بند 3 دادخواست( را از 
محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای 

دیوان محاسبت کشور اعام نمایند«.
ادعایی که دروغ بود ■

رأی دیوان محاس��بات در اثب��ات بی گناهی 
مس��ؤوان شورای مرکزی بورس در وزارت علوم 
دول��ت دهم در حالی صادر ش��د ک��ه بیش از ۵ 
سال اتهام و ادعای غیرقانونی بودن بورسیه  های 
این دانش��جویان نه تنها مان��ع ادامه تحصیل این 
دانش��جویان ش��د بلکه خس��ارات زیادی نیز به 
آنان وارد کرد. در مدت ۵ سال مقامات دولتی و 
رسانه  های همسو با دولت اتهامات زیادی درباره 
دانشجویان بورس��یه مطرح کردند. البته در این 
میان ورود کنایه آمیز حس��ن روحانی به ماجرای 
ادعای بورسیه ها باعث ش��د موج دولتی ها علیه 
دانشجویان مظلوم بیشتر ش��ود. حسن روحانی 
۱۵ مهرم��اه ۹3 در دانش��گاه ته��ران یک ورود 
کنای��ی به ماجرای ادعای بورس��یه ها داش��ت و 
عبارت معروف: »بورسیه و ما ادراک مالبورسیه« 
را بر زبان آورد. اصطاحی که رس��انه  های حامی 
دول��ت آن را به معنای تایید ادع��ای غیرقانونی 
بودن بورس��یه ها از سوی حسن روحانی دانسته 

و این خط را ترویج کردند.

دومین کنفرانس روسای مجالس 
6 کش��ور ایران، پاکستان، ترکیه، 
چین، روس��یه و افغانس��تان با موضوع »چالش های 
تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای« روز گذشته در 
تهران برگزار شد. به گزارش »وطن امروز«، تصمیم 
آمریکا برای انتقال تروریست های داعش به افغانستان 
یا کشورهای حوزه آسیای مرکزی قفقاز که به دنبال 
شکست داعش و کشورهای غربی حامی آن در عراق 
و س��وریه صورت گرفت، موجب شد کشورهای این 
منطقه از یکی دو سال پیش همکاری های سیاسی 
و امنیتی خود را توسعه داده و برای مقابله با تهدید 
تروریس��م تاش کنند. در این راستا طی یک سال 
گذش��ته چند کنفرانس سیاس��ی- امنیت��ی با این 
رویکرد در تهران برگزار شد. در همین راستا دومین 
کنفرانس روسای مجالس 6 کشور ایران، پاکستان، 
ترکیه، چین، روس��یه و افغانس��تان که روز گذشته 
در ته��ران برگزار ش��د هم اولویت خ��ود را مقابله با 
تروریس��م تعریف کرد. عاوه بر این تجارب گذشته، 
راهبرده��ای کنونی و اتخاذ رویک��رد جدید و موثر 

منطقه ای، گسترش ارتباطات و تقویت همکاری های 
بین منطق��ه ای، تحقق صلح و توس��عه همه جانبه و 
پای��دار در منطقه از موضوعات مهمی اس��ت که در 
این کنفرانس مطرح شد. البته جلسات کارشناسی، 
کمیته تدوین اس��ناد و کمیته تدوین بیانیه تهران 
روز جمعه در تهران برگزار ش��ده بود. همچنین در 
جریان کنفرانس دیروز، اس��د قیصر، رئیس مجلس 
پاکستان ریاست این کنفرانس را به علی اریجانی، 
رئیس مجلس ش��ورای اسامی تحویل داد و ضمن 
ابراز امیدواری مبنی بر اینکه ریاست  اریجانی موجب 
بهبود این حرکت ش��ود، گفت اطمین��ان می دهد 
مجلس پاکستان به عنوان دفتر دائمی این کنفرانس 
با تم��ام توان پش��تیبان ایران خواهد بود. روس��ای 
مجالس شرکت کننده در کنفرانس دیروز همچنین به 

صورت جداگانه با روحانی، رئیس جمهور و اریجانی 
رئیس مجلس دیدار کردند.

در مبارزه با تروریس�م باید به ریش�ه های آن  ■
توجه کرد

روس��ای مجالس ایران، افغانس��تان، پاکستان، 
چین، ترکیه و روس��یه در بیانیه پایانی کنفرانس 
تهران تاکید کردند: مبارزه با تروریسم صرفا نباید 
به حذف تروریس��ت ها و س��ازمان ها و شبکه های 
تروریس��تی محدود شود بلکه ریش��ه ها و شرایط 
نش��و و نمای تروریس��م در جهت مقابله با آن باید 
به طور کامل م��ورد توجه قرار گی��رد. به گزارش 
ایرنا، روسای مجالس 6 کشور عصر دیروز- شنبه- 
در بیانی��ه پایانی دومین کنفران��س خود با عنوان 
»چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای« 

موافقت کردند سومین کنفرانس روسای مجالس 
درباره چالش های تروریسم در تقویت همکاری های 
منطق��ه س��ال ۲۰۱۹ در اس��تانبول ترکیه برگزار 
می ش��ود. روسای مجالس 6 کش��ور همچنین در 
پایان دومین کنفرانس مقابله با تروریسم در تهران 
اقدامات تروریس��تی در کش��ورهای عضو از جمله 
حادثه تروریستی اخیر در چابهار را محکوم و اعام 
کردند در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت 
حمایت از تروریسم مصمم هستند. همچنین در این 
بیانیه روسای مجالس 6 کشور آسیایی، سازمان های 
امنیت��ی اعضای ش��رکت کننده را ب��ه ایجاد یک 
س��ازوکار ویژه برای تبادل اطاعات آشکار و پنهان 
و رویه های خوب و درس های آموخته ش��ده برای 
جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تشویق 
کردند. آنان یادآور ش��دند مبارزه با تروریسم صرفا 
نباید به حذف تروریست ها و سازمان ها و شبکه های 
تروریس��تی محدود شود، بلکه ریش��ه ها و شرایط 
نش��وونمای تروریسم در جهت مقابله با آن باید به 

طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

سیاسی 0 2

نقش سرویس های امنیتی منطقه 
در حادثه تروریستی چابهار

وزیر اطاعات گفت: جریان ها 
و سرویس های امنیتی منطقه 
و سیاس��ت ها و راهبردهای 
رژیم صهیونیستی در حوادث 
تروریس��تی چابه��ار و اهواز 
نقش داش��تند. به گزارش مهر، محمود علوی 
روز گذشته در حاشیه دومین کنفرانس روسای 
مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین 
و روسیه در خصوص مسببان اصلی حادثه های 
تروریس��تی چابهار و اهواز گف��ت: جریان ها و 
سرویس های امنیتی در منطقه و سیاست ها و 
راهبردهای رژیم صهیونیستی در این حوادث 
دس��ت داش��تند، آمریکا هم متاس��فانه از این 
جریان تروریس��تی حمایت می کند. وی اظهار 
داش��ت: از نظر آنها تروریس��می که در جهت 

اهداف آنها باشد، تروریسم مطلوب است.

دستگیری ۴ متهم در رابطه 
با حادثه تروریستی چابهار 

دادس��تان مرک��ز سیستان وبلوچس��تان از 
دستگیری ۴ متهم در شهرستان های مختلف 
استان سیستان وبلوچستان در ارتباط با حادثه 
تروریس��تی چابه��ار خبر داد. حجت ااس��ام 
موحدی راد در گفت وگو با میزان ادامه داد: این 
پرونده در مجتمع ویژه جرائم امنیتی در مرکز 
اس��تان سیستان وبلوچستان رسیدگی خواهد 
ش��د. دادس��تان زاهدان در پایان خاطرنشان 
کرد: تحقیقات درباره نقش متهمان در عملیات 
تروریس��تی و شناسایی س��ایر متهمان ادامه 

خواهد داشت.

برخورد قاطعانه با عامان 
حمله تروریستی چابهار

فرمانده نی��روی انتظامی در 
واکنش به حادثه تروریستی 
چابهار گفت: دشمنان بدانند 
ب��ا چنی��ن تحرکات ک��ور و 
در  نمی توانند  مذبوحان��ه ای 
عزم و اراده نیروهای مس��لح و مردم خللی وارد 
کنند. به گزارش مهر، سردار حسین اشتری در 
حاشیه برگزاری نشست صمیمی با دانشجویان 
دانشگاه علوم انتظامی امین در واکنش به حادثه 
تروریستی چابهار بیان کرد: 3 روز قبل، عامل 
یک گروه تروریس��تی به دنبال نفوذ به یکی از 
مقرهای انتظامی شهرس��تان چابهار بود که با 
لطف الهی، هوشیاری و واکنش سریع نیروهای 
پلی��س، این عام��ل انتحاری ن��اکام ماند. وی 
خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال ناامن کردن 
کشور هستند اما باید بدانند با چنین تحرکات 
کور و مذبوحانه ای نمی توانن��د در عزم و اراده 
نیروهای مسلح و مردم خللی وارد کنند. سردار 
اش��تری تأکید کرد: نیروه��ای پلیس با اقتدار 
روزافزون مأموریت ها را دنبال و اجرایی می کنند 
و قطعا با عامان اصلی این تحرک تروریستی 
نیز قاطعانه برخورد می کنی��م و برای خانواده 
شهدای این حادثه تروریس��تی نیز از خداوند 
منان طلب اجر و پاداش داریم. وی در پاسخ به 
این سوال که خودروی عامل انتحاری حامل چه 
میزان مواد منفجره بود؟ گفت: موضوع در حال 
بررسی است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

بررسی حادثه تروریستی چابهار
 در کمیسیون امنیت ملی

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: روز 
سه شنبه  به همراه هیاتی از کمیسیون امنیت عازم 
چابهار هستیم، البته قصد داشتیم زودتر از این به 
این ش��هر سفر کنیم اما به دلیل وجود کنفرانس 
روسای مجالس و همچنین بازدید از آب سنگین 
در روز یکشنبه، این بازدید به سه شنبه موکول شد. 
به گزارش فارس، حش��مت اه فاحت پیشه روز 
گذشته در جمع خبرنگاران درباره پیگیری حادثه 
تروریس��تی چابهار گفت: کلیت موضوع برای ما 
مهم است و دولت باید در بودجه تجدیدنظر کند. 
دولت یک پنج��م از کل نیاز مرزی را برای مرز در 
بودجه گذاشته، در صورتی که از نظر کارشناسی ۵ 
برابر آنچه دولت برای مرز گذاشته نیاز است. وی 
در ادامه تاکید کرد: س��فر ب��ه چابهار در برنامه ما 
بود اما با وقوع این حادثه تروریستی به جلو افتاد. 
فاحت پیش��ه خاطرنش��ان کرد: تحواتی از نوع 
چابهار نشان داد اگر در این زمینه کوتاهی کنیم 

کشور دچار آسیب می شود.

کشاورززاده سفیر ایران در چین شد
محمد کشاورززاده، دستیار وزیر امور خارجه 
و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه به عنوان 
سفیر جدید ایران در چین منصوب شد. به گزارش 
فارس،  به پیش��نهاد وزیر امور خارجه و تصویب 
رئیس جمهور »محمد کشاورززاده« دستیار وزیر 
و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه به عنوان 
سفیر جدید جمهوری اسامی ایران در جمهوری 
خلق چین منصوب ش��د. وی قرار اس��ت بزودی 
راهی محل ماموریت خود شود. کشاورززاده پیش 
از این سفیر ایران در ونزوئا و ازبکستان بوده است. 

 دیوان محاسبات در حکم نهایی خود درباره بورسیه ها اعام کرد تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس دولت دهم نیستاخبار
 و وزارت علوم باید هزینه  های دانشجویان لغو بورسیه شده را بپردازد

روسیاهی بنفش در پرونده بورسیه ها
اخبار
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درباره ظلمی ک��ه اصاح      طلبان 
و دول��ت در قبال دانش��جویان 
بورس��یه کردند و همین طور درب��اره رأی دیوان 
محاسبات، »وطن امروز« با دکتر مسلمی نائینی، 
مدی��رکل ب��ورس در وزارت عل��وم دول��ت دهم 

گفت وگویی انجام داد. 
***

  درب�اره رأی دیوان محاس�بات مبن�ی بر عدم 
تخلف در اعطای بورسیه ها در دولت دهم صحبت 

می فرمایید؟
ببینید! یک مساله ای هست؛ وقتی یک خافی 
انجام می شود؛ در کشور          ، در دولت و... دستگاه   هایی 
هستند که بر این رفتارها و احیانا خاف    ها نظارت 
می کنند. یعنی اینها مشروعیت بررسی دارند. اینکه 
دولتی سر کار بیاید و اتهامی علیه دولت قبل از خود 
مطرح کند، این قابل قبول نیست. فکر می کنم این 
رفتار تا به حال سابقه نداشته است. متاسفانه دولت 
یازده��م آمد و ادعا و اتهامی را علیه دولت قبل از 
خود مطرح کرد و البته اان نتیجه عملکرد و رفتار 
چندساله    اش را می بینید که در عمل دیگر چیزی 
برای این دولت باقی نمانده اس��ت. یعنی به جای 
اینکه به کار و مسؤولیت خود رسیدگی کند و به 
فکر رفع مش��کات کشور باشد، به دنبال مسائل 
دیگ��ری بود تا به دولت قب��ل از خود هجمه وارد 
کند. متاسفانه در ماجرای بورسیه ها هم اینها آمدند 
و با عجل��ه ادعایی را مطرح کردند و به قول مقام 
معظ��م رهبری یک ظل��م و کار غلط و بدعتی را 
راه انداختند. با ای��ن ادعا، یک اقدام خاف قانون 
و خ��اف اخاق کردند و ۵ س��ال تعدادی جوان 
تحصیلکرده آن هم دانشجویان نخبه و دانشجویان 
دوره دکترا را که می توانس��تند منشأ اثر فراوانی 
ش��وند درگیر کردند. بعضی از اینها درخواس��ت 
داده اند؛ فارغ          التحصیل ش��ده  اند از خارج از کشور؛ 
دانشجو درخواس��ت داده است به دانشگاهی که 
آنجا بورس بوده؛ متاسفانه اینجا به کار نگرفتند ولی 
دانشگاه خارجی درخواست او را پذیرفته   و حاا این 
نخبه ایرانی مجبور است ۲ هفته در کنار خانواده 
باشد و ۲ هفته در خارج از کشور مشغول درس و 

تحصیل شود. جالب است که 
اینجا آنها را طرد می کنند اما 
در خارج از کشور و بویژه در 
کشورهای اروپایی، دانشگاه ها 
این دانشجویان نخبه را به کار 
دانش��جویان  این  گرفته اند. 

نخبه را ۵ س��ال تحت ظلم و زجر روحی و روانی 
قرار دادند و این کار را با خبرگزاری های شان و به 
خاطر جهل و نادانی خود انجام دادند. البته برخی 
نماینده  های مجلس نیز در دوره  های اخیر به این 

خاف دامن زدند که واقعا باید جوابگو باشند. 
  ش�ما ام�روز رأی دیوان محاس�بات را خودتان 

رویت کردید؟
بله! من این رای را خودم گرفتم.

  درباره جزئیات این رأی توضیح می دهید؟
قب��ل از اینکه این رأی نهایی بش��ود چندین 
جلس��ه در وزارتخانه و در گروه ویژه کمیس��یون 
آم��وزش و تحقیقات مجلس برگزار ش��د. آقای 
پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس 
قبل، مس��ؤول کمیت��ه ای بود که آق��ای نجفی، 
سرپرس��ت وق��ت وزارت آموزش وپ��رورش برای 
رسیدگی به این موضوع تعیین کرده بود. ایشان 
هم پرونده را بررس��ی کرد. وزارت علوم بعد از آن 
بیانیه ای صادر ک��رد که مملو از اطاعات غلط و 
کذب بود و بر اس��اس آن بورسیه دانشجویان را 
لغ��و کردند. این در حالی ب��ود که ما چندین بار 
به کمیس��یون اص��ل ۹۰ رفتیم و در جلس��ات 
این کمیسیون ش��رکت کردیم. در این جلسات 
نمایندگان دیوان محاسبات و کمیسیون آموزش 
هم حضور داش��تند. البته اگر یادتان باشد همان 
سال کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس گزارش خود 
درباره ماجرای بورسیه ها را اعان و اعام کرد هیچ 
تخلفی در این باره انجام نشده است. همان زمان 
نامه ای هم برای وزیر وقت علوم نوشتند و گفتند 

اگ��ر دانش��جویی را تعلی��ق 
کرده اید سریعا او را برگردانید 
و نگذاری��د این دانش��جویان 
دیگر اذی��ت و آزار ببینند تا 
درس ش��ان را ادام��ه بدهند، 
البته به جز آن 36 نفری که 
خودشان اطاعات غلط داده بودند. اما وزارت علوم 
زیر بار نرفت و مدعی بود دیوان محاسبات گفته 
است باید بورسیه این دانشجویان لغو شود. البته 
این هم فقط یک ادعا بود و مستنداتی درباره رای 
دیوان ارائه نکردند. بر اساس همین حرف بی سند، 
آمدند و از دانش��جویان ش��هریه گرفتند که این 
خاف بود. جالب      تر اینکه به صورت ش��فاهی به 
این دانشجویان می گفتند باید شهریه را پرداخت 
کنند؛ به صورت کتبی و مستند به آنها نگفتند باید 
شهریه پرداخت کنند. بنابراین از تعداد زیادی از 

دانشجویان پول گرفتند. 
  حتی شنیدیم در بین دانشجوها کسی بوده که 

خودکشی هم کرده است؟
ببینید! با این فش��اری که به آنها وارد می شد، 
مش��کاتی برای ش��ان ایج��اد ش��د؛ خ��ب! یک 
دانشگاهی این فرد را بورس کرده بود و بعد گفتند 
بورس نیست. خودش به من زنگ می زد که حتی 
برای تجهیزات آزمایش��گاهی ه��م از او حمایت 
نش��د. البته واقعا خودکش��ی کار صحیحی نبود 
ولی خب! فش��اری که به این دانشجویان آوردند 
به اینجا کشیده شد. متاسفانه رئیس جمهور هم 
تحت الش��عاع این جو قرار گرفت و حرف   هایی زد 
که واقعا نادرست بود. اینکه بیایند با یک عده جوان 
ای��ن کارها را بکنند و بعد بگویند آقا وزیر را کنار 
گذاشتند به خاطر اینکه بحث بورسیه ها را مطرح 
کرده بود، نادرس��ت بود. وزیر ب��ه دایل دیگری 
کنار رفت؛ به دلیل برگرداندن افراد مس��أله دار به 

وزارتخانه استیضاح شد.

  در نهایت دیوان در حکم جدید چه گفته است؟ 
دیوان گفته اس��ت با توجه به بررسی   هایی که 
کرده    اند، ب��ا توجه به دفاعیات و اعتراضاتی که ما 
کردیم، با توجه به بررس��ی  های کارشناسانی که 
برای این منظور استخدام شده بودند و همچنین 
بر اساس نظرات و گزارش کارشناسی کمیسیون 
اصل ۹۰ و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، 
هیچگونه تخلفی انجام نش��ده و وظایف شورای 

مرکزی بورس انجام شده است. 
  بافاصل�ه بع�د از صدور حکم دی�وان، محمود 
صادقی، نماینده تهران در مجلس مدعی شد رأی 
دیوان دالتی بر عدم تخلف مسؤوان وزارت علوم 

ندارد، شما چه جوابی به او می دهید؟ 
خیر! این فرد یا واقعا این موارد را بلد نیست یا 
عینکش را جور دیگری گذاشته است. رای دیوان 
می گوید هیچ تخلفی از س��وی ش��ورای مرکزی 
بورس انجام نشده اس��ت به غیر از آن 36 نفر )از 
3۰۰۰ نفر( که آنها هم خودش��ان اطاعات غلط 

داده بودند و تخلفی متوجه وزارتخانه نیست. 
  آیا امکان اعاده حیثیت وجود دارد؟

ان ش��اءاه این مس��ائل پیگیری خواهد شد. 
اینگونه نیست که بعضی ها با مقاله نویسی و بعضی 
با خبرنویس��ی و بعضی هم با توئیت زدن بتوانند 
براحتی ۵ س��ال یک عده دانش��جوی مملکت را 
تحت فش��ار بگذارند و حاا فکر کنند ماجرا تمام 

شده است. 
  به نظر شما پشت پرده این ادعای دروغ چه بود؟

هدف اصلی این دروغ پردازی ممانعت از ورود 
نیروهای نخبه پاک و انقابی به بدنه دانشگاه بود؛ 
این هدف اصل��ی از این دروغ پ��ردازی بود. البته 
اینکه بگویی��م همه اینها حزب الله��ی بودند، نه! 
اینطور نبود؛ اصاح طلب هم در بین این بورسیه ها 
بود. اما ویژگی همه این دانش��جویان این بود که 
می خواس��تند خدمت کنند. واقعا می خواس��تند 
خدمت کنند. تعدادی از همین ها که فارغ          التحصیل 
شدند منبع و منشأ خدمات زیادی شدند و جالب 
اینکه برخی از همین بورسیه ها اان جزو مدیران 

دولتی هستند!

مدیرکل بورس وزارت علوم در دولت دهم در گفت وگو با »وطن امروز«:

روحانی تحت الشعاع دروغگو ها قرار گرفت
واکنش

 دومین کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور آسیایی )افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین پارلمان
و روسیه( برای مبارزه با تروریسم روز گذشته در تهران برگزار شد

تفاهم برای ایجاد ساز و کار ویژه ضدتروریسم



غذا

زنگنه: روسیه در کاهش تولید 
نفت خام نقش سازنده ای داشت

با وجود اینکه وزیر نفت قصد دارد معافیت 
ای��ران در کاهش تولید نفت را یک دس��تاورد 
ب��زرگ جلوه ده��د اما اهل ف��ن می دانند این 
موضوع اصا یک دس��تاورد بزرگ به حس��اب 
نمی آید، چرا که ایران اجبارا و به طور خودکار 
تولید خود را بس��یار بیشتر از سهمش کاهش 
داده بود و کاهش بیش��تر تولید توسط ایران، 
خنده دار به نظر می رس��ید. بیژن نامدار زنگنه، 
وزیر نفت دیروز مدعی ش��د: سقف تولید ایران 
در مذاکرات بس��یار فش��رده و سخت با وزرای 
کش��ورهای عضو اوپک حفظ ش��د. وی افزود: 
حدود 10 ساعت با اعضای اوپک مذاکره کردیم 
تا ایران مش��مول قطعنامه کاهش تولید اوپک 
نش��ود. زنگنه ادامه داد: وظیفه داشتیم اجازه 
ندهیم آسیبی به س��هم درازمدت بازار ما وارد 
ش��ود و در این زمینه موفق بودیم. وی تصریح 
ک��رد: در ماه های آینده این تصمیم اوپک باید 
تثبیت شود و نفت اضافی که برخی برای مقابله 
با ایران در بازار ریختند از بازار جمع شود. زنگنه 
با بیان اینکه کاهش سقف تولید اوپک تا زمان 
به تعادل رس��یدن عرض��ه و تقاضا باید حفظ 
شود، اضافه کرد: روسیه نقش تعیین کننده ای 
در تولی��د نفت غیراوپک دارد و در جلس��ه ای 
که با مقامات این کش��ور داشتیم روسیه نقش 
س��ازنده ای ایفا کرد و کاهش 230هزار بشکه 
 از تولید 400 هزار بش��که ای نفت غیراوپک را

بر  عهده گرفت.
 دستاوردی که نیست ■

زنگنه و تیم رسانه ای او سعی کردند معافیت 
ایران از کاهش تولید نفت را دستاوردی بزرگ 
و فوق العاده نش��ان دهند اما حقیقت این است 
که ایران به ان��دازه کل اوپک تولیدش کاهش 
یافته و عما قبل از اعمال کاهش سهم اوپکی ها 
س��هم خود را اجبارا کاهش داده است. با توجه 
به محدودیت ها و تحریم های جدید تولید ایران 
کاهش یافته و فهماندن این موضوع به اعضای 
اوپک قطعا به 10 ساعت زمان احتیاج نداشته 
است ضمن اینکه لیبی و ونزوئا هم مثل ایران 
از کاهش تولید معاف ش��ده اند. قطعا آنها  10 
س��اعت چانه زنی نکرده اند که از کاهش تولید 
معاف ش��وند. همچنین مش��خص اس��ت که 
تصمیم اوپک برای کاهش 800 هزار بشکه ای 
نفت یک تصمیم ضدسیاست های آمریکاست 
اما این تصمیم با کمک روسیه و اجماع اعضای 
اوپک به وجود آمد نه فقط دیپلماس��ی نفتی 
زنگنه. این یک تصمیم بسیار امیدوارکننده بود 
که اعضای اوپک را امیدوار کرد از کاهش قیمت 

بیشتر جلوگیری به عمل خواهد آمد.

افزایش دوباره قیمت طا و سکه
دیروز طا و سکه با افزایش قیمت روبه رو شد 
که به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و 
سازندگان طا و جواهر تهران، دلیل آن، افزایش 
نرخ جهانی طا و تغیی��رات در بازار نفت اوپک 
بوده اس��ت. ابراهیم محمدول��ی در این  باره به 
ایس��نا گفت: قیمت سکه تمام بهار طرح جدید 
و طرح قدیم به ترتی��ب 3 میلیون و ۹۶1 هزار 
تومان و 3 میلی��ون و 800 هزار تومان بود. وی 
افزود: نیم س��که، 2 میلیون و ۹81 هزار تومان، 
ربع س��که یک میلی��ون و 1۵1 ه��زار تومان و 
س��که یک گرمی ۶۵4 هزار توم��ان به فروش 
 رس��ید. محمدول��ی ادامه داد: قیم��ت هر گرم 
 طای 18 عی��ار و هر مثقال طای آب ش��ده
1۷ عیار به ترتیب ب��ه 3۵4 هزار و 400 تومان 
و ی��ک میلیون و ۵3۵ ه��زار تومان و هر اونس 
طای جهانی نیز به 1248 دار رسید که نسبت 
به جمعه گذشته افزایش قیمت را تجربه کردند.

 واگذاری ۶۰ هزار مسکن مهر
به کمیته امداد امام

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به رکود تولید در 
بازار مسکن گفت: مهم ترین برنامه جریان سازی 
تولید با هدف ایجاد تعادل بین سیر تقاضا و سیر 
تولید در بازار مس��کن است. به گزارش پایگاه 
خبری وزارت راه وشهرس��ازی، محمد اسامی 
تکمیل واحد های باقیمانده مسکن مهر با کمک 
مردم و متقاضیان را از اولویت برنامه های مسکن 
اعام کرد و افزود: ۶0 هزار واحد مسکن مهر به 
کمیته امداد امام خمینی منتقل می ش��ود که 
شهر به ش��هر در حال بررسی است.  اسامی 
با بی��ان اینکه »برنامه تولی��د 100 هزار واحد 
مس��کونی در بافت های فرس��وده  2۷0 محله 
به 31 استاندار اباغ ش��ده است« تاکید کرد: 
 طبق دس��تور رئیس جمهوری و مصوبه دولت 
همه زمین های متعلق به دس��تگاه های دولتی 
که در بافت های فرس��وده واقع شده است باید 
برای اجرای طرح نوسازی بافت های فرسوده در 

اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار گیرد.

 رئیس کانون صنایع غذایی ایران پیشنهاد کرد
 کارگروه ویژه صنعت غذا

برای مراقبت از سفره مردم
رئیس کانون صنایع غذایی ایران پیش��نهاد 
کرد با توجه به شرایط حساس کنونی و اهمیت 
بسیار باای معیشت مردم، کارگروهی متشکل 
از نماینده ویژه رئیس جمهوری، وزرای صنعت، 
معدن و تجارت و نیز جهاد کش��اورزی به همراه 
نماینده کانون صنایع غذایی تش��کیل شود تا با 
رصد دائمی وضعیت صنعت غذا، از خطراتی که 
سفره مردم را تهدید می کند، جلوگیری به عمل 
آید. محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایس��نا 
اظهار داش��ت: متاسفانه همچنان نارسایی هایی 
در گش��ایش اعتبارات اس��نادی و تخصیص ارز 
وجود دارد و استثنایی برای صنایع غذایی لحاظ 
نش��ده و این در حالی است که واردات کااهای 
اساس��ی در اختیار ش��رکت های دولتی بوده و 
دیگر فعاان صنعت غذا برای تامین مواد اولیه با 
مشکات عدیده ای در دریافت ارز روبه رو هستند. 
مرتضوی با انتقاد از اینکه پیشبرد فعالیت ها نیاز 
به امضاهای طایی دارد و متاس��فانه با بازگشت 
موانع بروکراس��ی روبه رو هستیم، اظهار داشت: 
یک��ی از راه هایی که امیدواریم عملیاتی ش��ود، 
برقراری کانال مالی ایران و اروپا و در نظر گرفتن 
صندوقی ب��رای خرید کااهاس��ت که می تواند 
کمک شایانی به فعالیت های تولیدی و صنعتی 
داشته باش��د. رئیس کانون صنایع غذایی ایران 
ب��ا بیان اینک��ه باید خط��وط معاماتی با چین 
دوباره برقرار ش��ود، اضافه کرد: بخشی از نیازها 
در صنعت غذا بویژه در بخش قطعات از کش��ور 
چین قابل تامین بود که باید با توجه به اختاات 
پیش آمده پس از تحریم نس��بت به این مساله 
واکاوی کرد و براس��اس تعامل مناسبی که بین 
ما و چینی ها برقرار است، امیدواریم این مشکل 
هرچه سریع تر حل شود. مرتضوی افزود: عاوه بر 
این با توجه به روابط مناسب سیاسی بین ایران 
و روس��یه و با توجه به اینک��ه روس ها به عنوان 
یکی از بزرگ ترین فعاان غات در دنیا فعالیت 
می کنند، امیدواریم امکان تبادات مالی از طریق 
روبل-ریال برقرار شود. وی با تاکید بر اینکه همه 
مس��ؤوان و دستگاه های دولتی در کنار فعاان 
صنع��ت غذا باید تاش کنند س��فره م��ردم از 
این کوچک تر نش��ود، خاطرنشان کرد: شخص 
رئیس جمه��وری و نی��ز وزرای صنعت، معدن و 
تجارت و نیز جهاد کشاورزی باید به صورت ویژه 

مشکات صنایع غذایی کشور را رصد کنند.

اخبار

3اقتصاد

گ�روه اقتص�ادی: دولت تصمیم گرفت��ه بعد از 
۵ س��ال برنامه ریزی ناموفق درباره یارانه نقدی، 
اس��تانداری ها را مسؤول حذف یارانه دهک های 

باای جامعه کند.
به گزارش »وطن ام��روز«، دولت روحانی از 
هم��ان ابتدای روی کار آمدن، با پرداخت یارانه 
نقدی مخالفت کرد و حتی برنامه بی س��ابقه ای 
ب��رای ترغیب مردم به انص��راف از یارانه ترتیب 
داد. با مخالفت م��ردم برای حذف یارانه نقدی، 
دول��ت خود دس��ت به کار ش��د و سرپرس��تان 
خانواری را که فکر می کرد ثروتمند هس��تند یا 
خودرو و مسکن داشتند در لیست حذف شدگان 
یارانه نقدی قرار داد. این در حالی بود که دولت 
هیچ گانه رسما اعام نکرد شاخص حذف یارانه 
خانوارها چیست. وزارت رفاه مامور حذف یارانه 
نقدی ش��د و چند ص��د هزار نفر را از لیس��ت 
یارانه بگیر ه��ا حذف کرد. در کن��ار این موضوع 
دولت تصمیم گرفت با توجه به موج بی س��ابقه 
گرانی، طرح حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر را با 
س��بد حمایتی پی��اده کند اما این ط��رح نیز با 
نواقص زیادی در حال اجرا شدن است. خیلی ها 
نمی دانند آیا اصا مش��مول این طرح هس��تند 
ی��ا ن��ه و این س��بد حمایتی چگونه به دس��ت 
مشموان می رسد. در این بین دولت در ایحه 
بودجه موضوع حذف یارانه ها را همچنان دنبال 
کرده و این بار اس��تانداری ها مامور شناس��ایی 
خانوارهای ثروتمند ش��ده اند. خبرگزاری میزان 
در ای��ن باره گ��زارش داده: در حال��ی کمتر از 
2هفت��ه به زم��ان واری��ز نودوچهارمین مرحله 
یاران��ه نقدی ب��ه حس��اب سرپرس��تان خانوار 
باق��ی مانده که همچنان دول��ت برنامه ای برای 
شناس��ایی و حذف دهک ه��ای پردرآمد جامعه 
ندارد. به عاوه مبلغ 4۵ هزار و ۵00 تومان طی 
س��ال های واریز یارانه با وجود ت��ورم و افزایش 
قیمت ه��ا در قبوض و کاا های ض��روری هیچ 
تغییری نداش��ته و در س��ال جاری تنها دولت 
به ناچار اقدام به واریز کمک هزینه برای اقش��ار 
کم درآمد جامعه از قبی��ل اعضای کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و بهزیس��تی کرده و در ادامه 
نیز کمک هزینه 200 هزار تومانی برای حقوق 

کارمندان و بازنشس��تگان و س��ایر مشاغل آزاد 
در نظر گرفته اس��ت؛ نکته قابل توجه اینجاست 
ک��ه جزئیات واریز و نوبت افراد از س��وی دولت 
شفاف سازی نشده است و هنوز مردم نمی دانند 
مش��مول دریافت بس��ته حمایتی می ش��وند یا 
خیر؟ با ای��ن وجود محمدباق��ر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری اخیر 
خود درباره جزئیات بودجه یارانه در سال آینده 
گفت: در س��ال آینده 142 هزار میلیارد تومان 
یارانه نقدی توزیع خواهد ش��د که در کنار این 
مس��اله یارانه غیرنقدی و غیرمستقیم نیز لحاظ 
ش��ده اس��ت. وی افزود: 14 میلیارد دار با نرخ 
4200 تومان��ی برای کاا های اساس��ی در نظر 
گرفته ای��م و همچنین جمع یارانه های نقدی به 
مانند سابق همان 42 هزار میلیارد تومان سال 
گذشته است؛ به عاوه مقدار یارانه نقدی اعم از 
آنچه را که نقدی به خانوار و به بخش های دیگر 

می دهی��م ما تعیین نمی کنیم، بلکه بر اس��اس 
مابه التفاوتی است که قانون هدفمندی مشخص 
کرده اس��ت. رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
یادآور شد: امسال یک ریال از خزانه برای واریز 
یارانه ه��ا برداش��ت نکردیم. نوبخت با اش��اره به 
مکانی��زم حذف یارانه غیرنیازمن��دان در بودجه 
س��ال ۹8، اظهار ک��رد: در نظ��ر گرفتیم منابع 
یارانه های نقدی را که به مردم پرداخت می شود 
به استانداری ها واگذار کنیم تا بهتر بتوانند افراد 
نیازمند را شناسایی و افراد غیرنیازمند را حذف 
کنند، چرا که خود اس��تانداری ها در این قضیه 
از وزارت رف��اه بهتر عمل می کنن��د. این نکات 
از سوی این مقام مس��ؤول در حالی مطرح شد 
که در توضیح مکانیزم ح��ذف یارانه پردرآمدها 
در س��ال جاری گفت: نحوه ح��ذف دهک های 
پردرآمد همانند س��ال ۹۶ اجرایی می ش��ود، در 
سال ۹۶ نیز دولت اجازه داشت یارانه 24میلیون 

نفر را قطع کند اما واقعیت موضوع این است که 
اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش 
جیب 80 میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم 
که چه ش��خصی پول دارد و چه ش��خصی پول 

ندارد با سیاست دولت مغایر است.
پیش از ای��ن فرمولی برای حذف دهک های 
باای جامعه از لیست یارانه بگیران ارائه شده که 
طبق آن مقرر شده بود قضات، پزشکان، اعضای 
هی��ات علمی دانش��گاه ها و افرادی که درآمدی 
بیش از 3 میلیون و ۵00 هزار تومان دارند نباید 
یارانه نقدی دریافت کنند؛ حال باید منتظر ماند 
و دید اس��تانداری ها با چه س��ازوکاری اقدام به 
حذف افراد از این لیست می کنند، آیا آنها شیوه 
شناسایی اقشار کم درآمد، اعام نیاز نیازمندان 
و ح��ذف مابقی افراد را در پیش خواهند گرفت 

یا سازوکار جدیدی به کار بسته خواهد شد؟
تخلفات یارانه ای دولت چه بود ■

محمدمهدی مفتح، س��خنگوی کمیس��یون 
برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجل��س 2 هفته 
پی��ش از تخلف دولت در پراخت یارانه نقدی به 
اف��راد خبر داد و گفت: طبق قوانین بودجه های 
س��ال های اخیر، به دولت تکلی��ف کرده بودیم 
یاران��ه پردرآمده��ا و افرادی را ک��ه مبلغ یارانه 
تأثی��ری در روند زندگی ش��ان ندارد حذف کند 
ام��ا دول��ت در این باره تخلف کرده اس��ت. وی 
در تش��ریح تخلف دولت در پرداخت یارانه های 
نقدی، اظهار داش��ت: تخلف دولت در پرداخت 
یارانه های نقدی این است که هیچ اقدامی برای 
حذف یارانه  پردرآمدها انجام نداده اس��ت، گویا 
عزمی ه��م در این زمینه در دولت وجود ندارد. 
س��خنگوی کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
اضافه ک��رد: ما انتظار داریم دول��ت با توجه به 
بدنه کارشناس��ی بسیار عظیمی که دارد نسبت 
به حذف یارانه پردرآمدها در س��ال آینده اقدام 
کند. با توجه به آخرین تصمیم گیری و تخلفات 
دول��ت درباره یارانه نق��دی، باید دولت روحانی 
را بی برنامه ترین و آش��فته ترین دولت در زمینه 
یاران��ه بدانی��م. باید دی��د با توجه ب��ه ایحه و 
تصمیم مجلس سرنوش��ت یارانه ها و سبدهای 

حمایتی چه خواهد شد.
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آغاز نقل وانتقاات پولی بین ایران و چین

روایت همتی از دیدار با مقام معظم رهبری
بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی تاش کند

گروه اقتص�ادی: رئیس کل بانک 
مرکزی از دس��تور مق��ام معظم 
رهب��ری برای تاش بانک مرکزی به منظور تقویت 
هر چه بیشتر ارزش پول ملی خبر داد و گفت: ایشان 
بر اهمیت اس��تقال بانک مرکزی تاکید کردند. به 
گزارش بانک مرکزی، جلسه دوره ای رئیس کل بانک 
مرکزی با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی 
برگزار ش��د. عبدالناص��ر همتی در این جلس��ه از 
همکاری مطلوب بانک های کشور در تحقق برنامه ها 
و سیاس��ت های بانک مرکزی برای ساماندهی نظام 
پرداخ��ت بویژه در حوزه الکترونیکی و جلوگیری از 

س��وء بهره ب��رداری از جریان 
نقدینگی و صدمات ناش��ی از 
آن در بازار ارز که ثمرات خوبی 
برای اقتصاد کش��ور داشت و 
موجب ایجاد ثب��ات و آرامش 
در بازار ارز شد، قدردانی کرد. 

همتی با اشاره به ساماندهی دستگاه های کارتخوان 
و چک های تضمینی، بر کنترل و نظارت بیشتر در 
این حوزه تاکید کرد و افزود: در همین راستا نظارت 
بیشتر بانک ها بر شرکت های PSP نیز مورد توجه 
قرار گرفته است. به طور قطع در صورت عدم رعایت 
ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت ها، 

مجوز آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی ■

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دیدار اخیر خود 
با مقام معظم رهبری، به دستور ایشان به بانک مرکزی 
برای تاش مدیران به منظور تقویت هرچه بیشتر ارزش 
پول ملی و نیز اهمیت اس��تقال بانک مرکزی اشاره 
و اع��ام کرد: بانک مرک��زی و نظام بانکی تمام توان 

مدیریتی و کارشناس��ی را برای تحقق منویات مقام 
معظم رهبری به کار خواهد برد. وی در ادامه با اشاره 
به تاکیدات رئیس جمهوری درباره تامین سرمایه در 
گردش و نقدینگی مورد نیاز تولید، از مدیران عامل 
بانک ها خواس��ت برنامه ریزی های ازم را در این باره 
انجام دهند و اگر در مواردی نیاز به کمک و مساعدت 
بانک مرکزی باشد اعام کنند. همتی بر اهمیت تولید 
و اشتغال و ضرورت توجه ویژه به این موضوع تاکید 
کرد و با اش��اره به ایحه بودجه سال 13۹8 کشور، 
ضمن تشریح برخی جزئیات درآمدهای بودجه گفت: 
بودجه ای متناسب با شرایط ویژه اقتصادی برای سال 
13۹8 تدوین شده و ان شاءاه 
ش��رایط مناس��بی در پی��ش 
خواهیم داشت. وی با توجه به 
برنامه بانک مرکزی برای اجرای 
عملی��ات ب��ازار ب��از در جهت 
پولی  سیاس��ت های  مدیریت 
و س��ود بانکی، پیش بینی های انجام ش��ده در قانون 
بودجه سال 13۹8 برای تحقق این برنامه را تشریح 
کرد. همچنین در این جلسه، مدیران بانک ها ضمن 
اعام آمادگ��ی برای حمای��ت از واحدهای تولیدی 
تاکید کردند ضرورت دارد واحدهای صنعتی نیازمند 
شناسایی شده و خواستار ارتقای بهره وری و نظام های 
مدیریتی واحدهای تولیدی برای بهره برداری بهینه 
از منابع سرمایه ای در اختیارشان شوند تا از انحراف 
منابع جلوگیری شود. رئیس کل بانک مرکزی هم از 
بانک ها خواست سرمایه در گردش تولید را در اولویت 
قرار دهند و سازوکارهایی داشته باشند که واحدهای 
تولیدی بهره ورتر در پرداخت تسهیات مورد توجه 

قرار گیرند.

با محدودیت نقل و انتقال پول میان ایران و چین از 
طریق کونلون بانک، اکنون یک بانک ایرانی، کارگزار 
انتقال وجوه و حواله میان 2 کشور شده و مبادات 
از س��ر گرفته ش��ده اس��ت. به گزارش مهر، پس از 
مشکاتی که کونلون بانک برای نقل و انتقاات پولی 
می��ان ایران و چین ایجاد کرده بود، هفته گذش��ته 
اسداه عس��گراوادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین از گشایش کانال های مالی جدید میان 2 کشور 
برای انجام امور مالی خبر داده بود. بر این اساس قرار 
ش��د  از 11 آذرماه این مبادات از سر گرفته شود و 
آنگون��ه که فعاان اقتصادی ایران و چین می گویند 
این روند آغاز شده، اگرچه با دقت و وسواس زیادی 
پیش می رود اما به هر حال از بن بس��ت خارج شده 

است. در این میان برخی خبرها از معرفی یک بانک 
ایرانی در حوزه تخصصی به طرف چینی حکایت دارد 
که بر اساس آن، فعاان اقتصادی می توانند با افتتاح 
حساب در این بانک ایرانی، کار را پیش ببرند؛ این در 
حالی اس��ت که این کار می تواند از طریق بانک های 
دیگر نیز صورت گیرد اما ممکن است هزینه بیشتری 
برای طرف ایرانی داش��ته باشد.یک مقام مسؤول در 
اتاق بازرگان��ی در این باره گفت: نقل وانتقاات مالی 
ایران با چین از سر گرفته شده و البته به دلیل قواعد 
سختگیرانه حاکم بر بانک های چینی به لحاظ اعمال 
تحریم های آمریکا یا قواعد پولش��ویی، پرونده ها به 
دقت بررس��ی می شود و این کار، اندکی روند را کند 

پیش می برد ولی متوقف نیست.

بانک

ادامه آزمون و خطای دولت برای برنامه های یارانه ای و حمایتی

استانداران یارانه حذف خواهند کرد
نما

چه کسانی بسته حمایتی می گیرند؟
مشموان بسته حمایتی دولت و سبد کاا 97 به 5 گروه تقسیم شدند:

گروه اول افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
گروه دوم بازنشستگان اعم از بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی

گروه سوم کارمندان دولت
گروه چهارم افرادی که در دسته های باا نیستند و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند یعنی 
کارگران، رانندگان و بازنشس�تگان تامین اجتماعی اما حق�وق زیر 3 میلیون تومان دریافت می کنند و 

حساب یارانه دارند و این بسته ها به حساب یارانه آنها واریز خواهد شد.
گروه پنجم نیز افرادی هستند که تحت پوشش هیچ کدام از این نهادها نیستند، مانند اقشار روستایی و 

فاقد بیمه های اجتماعی که برخی بر اساس پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی شده اند.
مرحله اول توزیع بسته حمایتی دولت از 20 آبان آغاز شد و تاکنون بسته حمایتی دولت و سبد کاا 97 
به حساب آنها واریز شده است. واریز این مبلغ برای گروه دوم یعنی بازنشسته ها نیز از 23 آبان آغاز شد 
و 11 آذر، بسته حمایتی برای کارمندان دولت با حقوق کمتر از 3 میلیون تومان واریز شد. پس از آن گروه 
چهارم که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، سبد کاای 97 را تا 20 آذر دریافت می کنند. از 
20 آذر برای افراد گروه پنجم که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند توزیع بسته حمایتی انجام خواهد شد. 
برای این گروه اگر یارانه بگیرند روی حساب یارانه آنها سبد کاا 97 واریز خواهد شد و اگر یارانه دریافت 
نمی کنند نیز فراخوان داده خواهد شد تا افراد با مراجعه به سازمان بهزیستی و کمیته امداد فرم هایی را 
تکمیل کنند و امکان دریافت بس�ته حمایتی دولت را پیدا کنند! وزارت رفاه در این باره اعام کرده بر 
اساس این برنامه زمانبندی، شهروندان صبر کنند تا زمان واریز بسته حمایتی آنها فرا برسد و به پیامک ها 
و شماره هایی که تحت عنوان شماره پیامک بسته حمایتی دولت معرفی می شود توجه نکنند و فعا تا 

زمان فراخوان به ادارات مراجعه نکنند. این زمان حدودا از 20 آذر خواهد بود.



گروه اجتماعی: معاون امور فضای 
مجازی دادس��تانی کل کشور با 
بیان اینکه فیلترینگ تلگ��رام موفقیت آمیز بود، 
گفت: نباید یکباره از پیام رس��ان داخلی که عمر 

یک ساله دارد انتظار باایی داشته باشیم.
 به گزارش مهر، ج��واد جاویدنیا درباره اینکه 
آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به 
اهداف خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق 
باش��د، اظهار داش��ت: اجرای فیلترینگ تلگرام و 
میزان موفقیت آن را می توان از منظرهای گوناگون 
بررس��ی کرد، از یک نظر فیلترینگ موفقیت آمیز 
بود، زیرا ش��بکه های پیام رسان داخلی به معایب 
خود پی برده و آنها را اصاح کردند. وی افزود: در 
همان برهه ای که تلگرام فیلتر شد، حجم عظیمی 
از مردم وارد ش��بکه های اجتماعی داخلی شدند 
و این موضوع باعث ش��د پیام رس��ان های داخلی 
با اشکاات خود آشنا ش��وند، زیرا اساس اینگونه 
فعالیت ها و فضای مجازی این اس��ت که تا زمانی 
که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از 
نواقص آن مشخص نمی شود، باید زیر بار برود تا 
نواقص آن برطرف شود و به یک سطح از پایداری 
برس��د. وی اف��زود: در مقطعی روزان��ه ۸۰۰ هزار 

کاربر وارد ش��بکه های اجتماعی داخلی می شدند 
و عضو ش��ورای عالی فضای مجازی نقل می کرد 
که در همان ایام برنامه نویس��ان پیام رس��ان های 
داخلی با همت مضاع��ف در حال برطرف کردن 
نواقص کار بودند. جاویدنیا تصریح کرد: تلگرام 3 
هزار سرور برای ایرانی ها دارد و به وزارت ارتباطات 

تکلیف شده از ناحیه شورای عالی فضای مجازی 
تس��هیات مؤثر در اختیار پیام رسان های داخلی 
قرار گیرد اما آیا این تس��هیات مؤثر بوده است؟ 
۱۰ سرور یا کمک 5 میلیارد تومان چقدر توانسته 
کمک کند؟ در ارزیابی ای که صورت گرفته برای 
آنکه سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد 

بای��د حداقل معادل 3۰۰ میلیارد تومان بودجه و 
امکانات داشته باشد. 

جاویدنیا گفت: می توانیم بگوییم پیشرفتی که 
در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ 
تلگرام بس��یار مؤثر ب��ود اما از ای��ن حیث که آیا 
سیاست گذاری های بعدی که انجام شده درست 
ب��وده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته ش��د 
پوسته ای از تلگرام )هاتگرام و تلگرام طایی( شکل 
بگی��رد و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین 
توانی داش��تیم بهتر نبود از پیام رسان های داخلی 
حمایت می کردیم، س��ؤااتی اس��ت که رسانه ها 
و مردم باید دنبالش باش��ند و پاس��خ های متقن 
و دقیقی راجع ب��ه آن دریافت کنند. معاون امور 
فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این  
پرس��ش که آیا می پذیرید قوانین فضای مجازی 
نواقصی دارد و مش��کاتی را برای برخی کاربران 
از جمله اف��رادی که خریده��ای اینترنتی انجام 
می دهند، به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در 
این زمینه اندیشیده شده است؟ گفت: قوانین ما 
ناقص است، البته طرح اصاح قانون جرائم رایانه ای 
در دس��ت اقدام است و امیدواریم زودتر به نتیجه 

برسد.

اجتماعي 0 4

رئیس دانشگاه آزاد اعام کرد
 معافیت از پرداخت شهریه 

در صورت ازدواج

رئیس دانشگاه آزاد اسامی گفت: دانشجویانی 
که در مقطع کارشناسی ازدواج می کنند به طور 
کامل از دادن شهریه ترمی که در آن قرار دارند 
معاف می ش��وند. به گزارش آن��ا، محمدمهدی 
طهرانچی درباره خبرهای خوش دانش��گاه آزاد 
به جامعه دانش��گاهی به مناسبت روز دانشجو 
اظهار داشت: برای شروع، نخستین خبر خوب 
برای دانش��جویانی اس��ت که در طول تحصیل 
ازدواج می کنند؛ ما باید یک هدیه گرانبها به آنان 
بدهیم.  اگر این دانشجویان در مقطع کارشناسی 
باشند به طور کامل از دادن شهریه ترمی که در 
آن قرار دارند، معاف می شوند. طهرانچی گفت: 
دانشجویان دانشگاه آزاد که ازدواج کنند اگر در 
مقطع تحصیات تکمیلی باشند تا 5۰ درصد به 
شهریه شان تخفیف خواهد خورد؛ همچنین نکته 
مهم دیگر آن است که بتوانیم ارتباط حداکثری 
ب��ا دانش��جویان در بحث ارائه خدمات داش��ته 
 باش��یم. وی درباره توسعه خوابگاه  های متأهلی 
گفت: توس��عه این خوابگاه ها یکی از برنامه های 
مهم ما است؛ سن ازدواج در کشور حدود 2 سال 
افزایش پیدا کرده اس��ت و 5۰ درصد جوانان در 
دانش��گاه ها حضور دارند، متاسفانه در یک سال 
گذشته به خوابگاه های مجردی توجه داشته ایم 
که این موضوع به خودی خود باعث افزایش سن 
ازدواج شده اس��ت. طهرانچی خاطرنشان کرد: 
براساس رویکرد جدیدی که در نظر گرفته ایم، به 
تمام  واحدها برای گسترش خوابگاه های متاهلی 
دس��تور داده ایم؛ اصل این است که فضا را برای 
درس خواندن همراه با خانواده برای دانشجویان 

فراهم کنیم.

معاون آموزش وپرورش خبر داد
 الکترونیکی شدن

 تصحیح برگه های امتحانی
معاون وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینکه 
از دی ماه امسال تصحیح برگه های آزمون و ثبت 
نمرات به صورت الکترونیکی انجام و در نهایت 
در س��امانه کارنامه صادر خواهد شد، گفت: این 
مراح��ل استانداردس��ازی ش��ده و دیگر امکان 
ش��کل گیری مافیا در این حوزه وجود ندارد. به 
گزارش ایسنا، عبدالرسول عمادی با بیان اینکه 
آخری��ن تصمیمی که در ش��ورای س��نجش و 
پذیرش دانشجو برای سال ۹۸ گرفته شد، لحاظ 
کردن تاثیر مثبت سوابق تحصیلی دانش آموزان 
بود، افزود: اگر س��وابق تحصیلی در کنار نمرات 
آزمون ه��ای عمومی و اختصاصی کنکور منجر 
به بهبود رتبه کل داوطلب ش��ود، لحاظ خواهد 
شد و در غیر این صورت تأثیر داده نخواهد شد. 
معاون متوسطه وزیر آموزش وپرورش با اشاره به 
اینکه از دی ماه س��ال ۱3۹۷ تصحیح برگه های 
آزمون و ثبت نمرات هم به صورت الکترونیکی 
انج��ام و در نهای��ت در س��امانه کارنامه صادر 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: بنابراین این مراحل 
استانداردسازی شده و دیگر امکان شکل گیری 
مافیا در این ح��وزه وجود ندارد. عمادی با بیان 
اینکه کارکرد نهایی و اصلی برگزاری امتحانات 
نهای��ی، ص��دور دانش نامه دیپلم اس��ت، افزود: 
به عبارت دیگر س��ابقه تحصیل��ی کارکرد دوم 

امتحانات نهایی به حساب می آید.

 حذف طرح خرید غیبت سربازی 
در سال ۹۸

رئیس اداره نیروی انسانی مشموان وظیفه 
عموم��ی س��تاد کل نیرو های مس��لح از حذف 
طرح خرید غیبت س��ربازی در سال آینده خبر 
داد و گفت: مش��موان در وقت قانونی اعزام به 
خدم��ت اقدام کنند. به گزارش میزان، س��ردار 
موسی کمالی در حاشیه بازدید از معاونت وظیفه 
عمومی پلیس اصفهان اظهار داشت: هم اکنون 
خدمت مقدس سربازی برای دستگاه های دولتی 
2۴ ماه، برای نیرو های مسلح مناطق عادی 2۱ 
م��اه، مناطق محروم ۱۹ م��اه و مناطق امنیتی 
درگیر ۱۸ ماه اس��ت. س��ردار کمالی با اشاره به 
ای��ن موضوع که متوس��ط خدمت س��ربازی با 
توجه به قانون کس��ر خدمت در کشور ۱۶ ماه 
اس��ت، بیان داش��ت: با توجه به کاهش موالید، 
گسترش دانش��گاه ها و افزایش کسر خدمت ها، 
تعداد سربازان جوابگوی نیاز های نیرو های مسلح 
نیس��ت ولی با ای��ن وجود س��تاد کل برنامه ای 
برای افزایش مدت خدمت س��ربازی ندارد. وی 
خاطرنشان کرد: س��تاد کل نیرو های مسلح در 
نظر دارد حقوق سربازان را افزایش دهد. این مقام 
مسؤول درباره تعیین تکلیف مشموان غایب و 
فروش سربازی یا جریمه مشموان غایب، گفت: 
س��تاد کل نیرو های مسلح اصرار بر حذف طرح 
خرید غیبت س��ربازی دارد و در س��ال ۹۸ این 

طرح اجرا نخواهد شد. 

رئیس پلیس پایتخت خبر داد
تغییر کاربری بازداشتگاه  کهریزک

رئیس پلی��س پایتخت گفت: 
بن��ا به تدبی��ر فرمان��ده ناجا، 
بازداشتگاه کهریزک به محلی 
ب��رای نگه��داری و بازپروری 
تبدی��ل  متجاه��ر  معت��ادان 
خواهد ش��د. به گزارش فارس، س��ردار حسین 
رحیمی، رئیس پلیس پایتخت با اشاره به لزوم 
ساماندهی معتادان متجاهر اظهار داشت: یکی 
از آسیب های اجتماعی کانشهر تهران، وجود 
معت��ادان متجاهر در اماک��ن عمومی همچون 
خیابان ه��ا، پارک ه��ا، وس��ط اتوبان ه��ا و زیر 
پل هاس��ت که حضور آنان زمینه بروز جرائمی 
همچون س��رقت را فراهم می کن��د که گایه 
شهروندان را به دنبال دارد و خواستار جمع آوری 
آنان هستند. رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: 
بارها اعام کرده ایم پلیس می تواند در کمترین 
زمان ممکن، معتادان متجاهر را از سطح شهر 
جم��ع آوری کند اما موضوع مهم در این قضیه، 
نگهداری و بازپروری آنان است که نیازمند مکان 

مناسب و کافی برای این موضوع است.
 س��ردار رحیمی خاطرنش��ان کرد: سردار 
اشتری، فرمانده نیروی انتظامی پس از چندین 
جلسه مش��ورتی و کارشناسی، تدبیر فرمودند 
بازداش��تگاه کهری��زک پس از  آماده س��ازی و 
مناسب س��ازی، به محل��ی برای نگه��داری و 
بازپروری معتادان متجاهر تبدیل شود تا بخشی 
از مشکات این حوزه رفع شود. وی تاکید کرد: 
اگر بخواهیم این موضوع ب��ه صورت اصولی و 
کامل حل ش��ود نیازمند عزم و برنامه جدی از 

سوی سازمان های مسؤول است.

رئیس پلیس راهور پایتخت خبر داد
کلید خوردن طرح »طاهر«

رئیس پلیس راه��ور پایتخت از اجرای طرح 
»طاه��ر« توس��ط این پلیس خب��ر داد و گفت: 
برخورد با خودروهای آاینده، دودزا، حادثه ساز، 
مخل امنیت اخاقی و دارای پاک مخدوش در 
دستور کار پلیس راهور پایتخت است. به گزارش 
فارس، سردار محمدرضا مهماندار در ادامه تصریح 
کرد: با توجه به نزدیک ش��دن به فصل زمستان 
ای��ن طرح اجرا ش��ده و با خودروه��ای آاینده 
و دودزا برخ��ورد می ش��ود. وی گف��ت: برخورد 
ب��ا خودروهایی که مرتکب تخلفات حادثه س��از 
همچون س��رعت غیرمجاز، س��بقت غیرمجاز و 
حرکات مارپیچ شوند نیز در دستور کار است. این 
مقام ارشد راهور پایتخت اعام کرد: خودروهایی 
که امنیت اخاقی را خدشه دار کنند مطابق قانون 
با آنها برخورد ازم انجام می شود. سردار مهماندار 
خاطرنشان کرد: برخورد با خودروهایی که فاقد 
پاک یا دارای پاک مخدوش باشند نیز مطابق 
قانون از جمله دیگر مواردی است که در این طرح 

به آنها پرداخته خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران خبر داد
 تشکیل پرونده

برای یک فروشگاه زنجیره ای
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران 
از تش��کیل پرونده برای یکی از فروش��گاه های 
زنجی��ره ای در پایتخت خب��ر داد. محمدعلی 
اس��فنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان 
تهران در ارتباط با گران فروش��ی ش��رکت های 
لبنی اظهار داش��ت: ش��رکت های تولید کننده 
محصوات لبنی عاوه بر اینکه محصوات خود 
را گران می فروش��ند، حتی زمانی که س��ازمان 
حمایت از حقوق مصرف کننده برای آنها پرونده 
تشکیل می دهد و به سازمان تعزیرات حکومتی 
ارس��ال می کند، در فاصله زمانی بین رسیدگی 
به پرونده تا صدور حکم به گران فروش��ی خود 
ادام��ه می دهند. وی افزود: در همین راس��تا به 
شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه صادر 
شده است تا ضمن رسیدگی به پرونده تخلفات 
لبنی،  تولید کننده محص��وات  ش��رکت های 
دستور توقف تخلف را تا زمان قطعی شدن حکم 
صادر کنند و مانع گران فروشی شوند. اسفنانی 
در ارتباط با نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر 
فروشگاه های زنجیره ای گفت: سازمان تعزیرات 
حکومتی به طور ویژه بر فروشگاه های زنجیره ای 
نظ��ارت دارد. وی گفت: گزارش تخلف یکی از 
فروش��گاه های زنجیره ای پایتخت به س��ازمان 
تعزیرات حکومتی اس��تان تهران ارسال و برای 
این فروشگاه پرونده تشکیل شده است. مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: این 
فروشگاه برچسب قیمت کاا ها را برمی داشت و 
جای آن برچسب های جدید با قیمت های بیشتر 
می چس��باند و اقدام به تغییر قیمت ها می کرد. 
اسفنانی گفت: به طور قطع اقدام این فروشگاه 
زنجیره ای مصداق گران فروشی و تخلف است و 

با آن برخورد می شود.

نبض جامعه

گ�روه اجتماعی: مدتی اس��ت کارشناس��ان حوزه 
انتظامی نسبت به هوشیاری مردم در زمان خرید و 
فروش در برخی سایت های اینترنتی بویژه 2 سایت 
مشهور خرید و فروش کاا از جمله کااهای دست 
دوم هش��دار می دهند. کارشناسان انتظامی بر این 
باورند که مردم در زمان خرید از اینگونه س��ایت ها 
باید پلیس خود باش��ند و هنگام مراجعه به سایت 
براحتی به آگهی های آن اعتماد نکنند و مراقبت های 

احتیاطی و امنیتی ازم را در نظر بگیرند.
افراد س��ودجو و کاهبردار ب��ا درج آگهی های 
دروغی��ن ف��روش اجناس در س��ایت های خرید و 
فروش اجناس دس��ت دوم اقدام به کاهبرداری و 
سودجویی از شهروندان می کنند. این افراد با هدف 
تهییج و ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس خود را 
که بیشتر خودرو و لوازم منزل است با قیمت های 
پایین ت��ر از عرف بازار ارائ��ه کرده و با جلب اعتماد 
مش��تریان از آنها مبالغی را تح��ت عنوان بیعانه از 
طریق واریز به شماره کارت دریافت می کنند و پس 

از اخذ مبالغ، دیگر پاسخگوی تلفن خود نیستند!
هوشیار باشید ■

بی ش��ک برای تبادل یک کاا از طریق فضای 
مجازی باید همواره این مهم را در نظر داشت که 

ممکن اس��ت تبلیغ انجام شده برای کاا ماهیت 
واقعی نداش��ته باشد، ممکن اس��ت در پس یک 
تبلیغ در این گونه سایت ها، افرادی شیاد فعالیت 
 کنند که قصد کاهبرداری از کاربران را دارند.  این 
در حالی اس��ت که با وجود همه این هشدارها و 
اظهارنظرهای گوناگون، بازهم هر از گاهی شاهد 

انتش��ار خبرهایی درباره تش��کیل پرونده هایی با 
موضوع تخلف��ات خرید کااهای دس��ت دوم از 
اینگونه سایت ها در فضای مجازی هستیم، بتازگی 
هم رئیس پلیس فتای نی��روی انتظامی از تذکر 
جدی به س��ایت های مشهور »دیوار« و »شیپور« 

خبر داده است.

تذکر جدی به سایت های »دیوار« و »شیپور« ■
در همین باره رئیس پلیس فتای 
ناجا از تذکر به مدیران سایت های 
دیوار و ش��یپور خبر داد و گفت: 
مدیران این سایت ها بیش از توجه 
به بحث امنیت، ب��ه درآمد توجه 
می  کنند. سردار سیدکمال هادیان فر درباره فعالیت 
سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه 
در سایت هایی مانند دیوار و شیپور  به تسنیم  اظهار 
داشت: متأسفانه با وجود استفاده مردم از این سایت ها 
تخلفاتی در آن روی می دهد؛ از بحث خرید و فروش 
اموال مسروقه توس��ط مالخران بی هویت گرفته تا 
ف��روش کد و کارت مل��ی، موضوعات ضداخاقی و 
دیگر موارد که به مدیران آنها تذکرات ازم ارائه شده 
است. رئیس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه تخلفاتی 
که در س��ایت دیوار انجام می شود، بیشتر از مابقی 
سایت هاس��ت، افزود: مردم به سایت های اینچنینی 
اعتماد نکنند، زیرا مدیران این سایت ها بیش از توجه 
به بحث امنیت، به درآمد توجه می  کنند. هادیان فر 
خاطرنش��ان کرد: ب��ه مدیران این س��ایت ها )دیوار 
و ش��یپور( اعام کردیم اگر اصاحات ازم را انجام 

ندهند، با آنها برخورد قضایی می شود.

آوای شهر
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وزارت بهداشت اعام کرد
جزئیات بسته حمایتی برای بیماران خاص

با نگارش نامه ای به رؤسای مجلس و قوه قضائیه مطرح شد
اعتراض 5 هزار وکیل به بیکاری

گ�روه اجتماعی: رئی��س مرکز 
درم��ان  و  پیون��د  مدیری��ت 
بیماری های وزارت بهداشت از اباغ بسته حمایتی 
ب��رای ۱3۱هزار بیمار خ��اص و صعب العاج خبر 
داد و گفت: بس��ته حمایتی وزارت بهداش��ت ۱3 

بیماری خاص و صعب العاج 
شامل بیماری های تااسمی، 
خونی،  دیالی��ز  هموفیل��ی، 
ام اس،  صفاق��ی،  دیالی��ز 
پیون��د   ،MPS پروان��ه ای، 
کلیه، پیوند کبد، پیوند قلب، 

پیوند پانکراس، پیوند روده و پیوند ریه را پوشش 
می دهد. به گزارش »وطن امروز«، مهدی شادنوش 
گفت: براساس وعده ای که از قبل به بیماران خاص 
و صعب العاج کش��ور داده شده، بسته حمایتی از 
این بیماران در این مرکز تدوین و توسط معاونت 
درمان به دانش��گاه ها اباغ ش��د و از دهم آذرماه 
امس��ال قابلیت اجرایی پیدا کرده است. شادنوش 
ادامه داد: در این بس��ته، حفاظ��ت مالی بیماران 

خاص و صعب العاج در برابر هزینه های باای این 
بیماران که مش��کات زیادی را برای خانواده های 
آنها می تواند به وجود آورد، دیده ش��ده است. وی 
با بیان اینکه هدف وزارت بهداشت حمایت مالی 
از این هموطنان اس��ت، افزود: پوشش حداکثری 
س��هم بیمار ب��رای خدمات 
تایید ش��ده در دستورالعمل 
دیده ش��ده است. همچنین 
بیماران آسیب پذیر به منظور 
هدفمندسازی پرداخت یارانه 
س��امت به آنها شناس��ایی 
ش��دند. ش��ادنوش با بیان اینکه این بسته ساانه 
حدود ۴هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد، افزود: در 
این بسته حمایتی ۱3 بیماری خاص و صعب العاج 
ش��امل بیماری های تااس��می، هموفیلی، دیالیز 
  ،MPS  ،خونی، دیالیز صفاق��ی، ام اس، پروانه ای
پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند قلب، پیوند پانکراس، 
پیوند روده و پیوند ریه پوشش داده می شود که در 

مجموع شامل ۱3۱ هزار نفر می شود.

گ�روه اجتماعی: بیش از 5 هزار 
نفر از وکای جوان دادگستری 
در اعت��راض ب��ه بی��کاری توم��اری را خطاب به 
رئیس مجلس و رئی��س قوه قضائیه امضا کردند. 
به گزارش ایرنا، در متن این نامه آمده اس��ت: »از 

گذشته تاکنون جذب بی رویه 
وکیل که بدون نیازسنجی و 
توجه به عرض��ه و تقاضا در 
کانون وکای دادگس��تری و 
امور مش��اوران  بعدها مرکز 
قوه قضائی��ه ص��ورت گرفته 

اس��ت، بروز بیکاری و مشکات عدیده ای در بین 
وکا بویژه وکای جوان را باعث ش��ده اس��ت«. 
در ادامه این نامه آمده است: »متاسفانه وضعیت 
وکا در آماره��ا و تصمیمات اتخاذ ش��ده همواره 
با اوضاع مالی حدود 3 درصد از وکای باس��ابقه 
مقایسه می شود که در زمان مساعدتری مشغول 
به این حرفه شده و کسب درآمد کرده   اند. واقعیت 
این اس��ت که درصد عظیمی از وکا در مضیقه 

مالی به س��ر می برند و بویژه برخی وکای جوان 
حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود ناتوانند 
و پرداخ��ت هزینه  های هنگفت به دادگس��تری، 
اداره امور مالیاتی و بیمه مدت هاست آنها را دچار 
عسر و حرج کرده است«. در بخش دیگری از این 
نام��ه وکای ج��وان، اصاح 
مقررات وکالت تحت نظارت 
کانون  های وکا را در راستای 
جلوگیری از پذیرش بی رویه 
و بدون نیازس��نجی وکیل و 
منع برگ��زاری آزمون مرکز 
مش��اوران قوه قضائیه و منع صدور پروانه وکالت 
ب��دون آزم��ون و بدون ظرفیت برای ش��اغان و 
بازنشس��ته ها همچنی��ن جلوگی��ری از تصویب 
طرح  های مخرب، و غیرکارشناس��ی پیشنهادی 
توس��ط بخشی از اش��خاص بازمانده از قبولی در 
آزمون وکالت بوی��ژه  موارد مربوط به بذل پروانه 
وکالت به خواص و صوری  سازی آزمون را خواستار 

شدند.

اشتغالسامت

پلیس برای چندمین بار نسبت به هوشیاری مردم در خرید های اینترنتی هشدار داد

تذکر جدی به 2 سایت مشهور!
سردار هادیان فر: مدیران سایت های »شیپور« و »دیوار«  بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می  کنند

گ�روه اجتماعی: مدی��رکل دفتر 
هماهنگی و نظارت بر امور جوانان 
گفت: با افزایش دامنه سن جوانی به ۱۸تا 35 سال، 
اس��تفاده از خدمات مشاوره  های ازدواج و تسهیات 
اش��تغال برای جوانان 3۰ تا 35 س��ال فراهم ش��د. 
امی��د محدث، مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر 
امور جوانان با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی 
جوانان به فارس گفت: در این جلس��ه 3 دستور کار 
جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و به مرحله تصویب 
رسید. وی افزود: مهم ترین دستور جلسه مربوط به 
تغییر دامنه س��ن جوانی بود که بر اس��اس اهداف 
وظایفی که مصوب شورای عالی جوانان بود به تعیین 

دامنه جدید سن جوانی پرداختیم.
مدی��رکل دفتر هماهنگ��ی و نظارت ب��ر امور 
جوانان با اش��اره به اینکه با تصویب این ش��ورا بازه 
س��ن جوانی به ۱۸تا 35 سال افزایش یافت، گفت: 
در این جلس��ه اساس��نامه مجمع ملی س��من ها 
که پیش از این در ش��ورای عالی مطرح ش��ده بود 
مورد تصویب قرار گرفت. محدث از تصویب شناسه 

حقوقی سمن ها خبر داد و گفت: اما مهم ترین اتفاق 
این جلسه افزایش سن جوانی بود. وی تصریح کرد: 
در پایش های انجام ش��ده، مشخص شد مهم ترین 

رخدادهای زندگی هر فرد در س��ال های گذش��ته 
)ازدواج و اش��غال( در محدوده سنی 3۰ سال اتفاق 
می افتد. مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور 

جوانان یک��ی از نکات مورد توجه در افزایش دامنه 
س��ن جوانی را مربوط به مش��اوره های قبل، حین 
و پ��س از ازدواج عن��وان کرد و گف��ت: با برگزاری 
دوره های آزمایشی مشاوره  در کشور به این نتیجه 
رس��یدیم که  ط��اق مراجعه کنن��دگان به مراکز 
مشاوره حوزه جوانان نسبت به دیگر افراد 25 درصد 
کمتر بوده است. محدث گفت: بنابراین اگر بازه سنی 
جوانی افزایش یابد فرصت بیشتری برای برگزاری 
دوره های مشاوره در مراکز خواهیم داشت. از طرفی 
بر اس��اس پایش های انجام مش��اوره های پیش از 
ازدواج باع��ث افزایش ۱۰ درصدی ازدواج و رضایت 
از شناخت پیش از ازدواج میان زوجین شده است. 
وی خاطرنش��ان کرد:  در شرایط فعلی اقتصادی و 
اجتماعی کشور تا جوان اراده استفاده از تسهیات 
کارآفرینی و اشتغال در دستگاه های دولتی را داشته 
باش��د از بازه س��نی جوانی خارج و از دریافت این 
تسهیات محروم می شد اما افزایش این دامنه سنی 
از 2۹-۱5 سال به 35- ۱۸ سال به استفاده بیشتر 

از تسهیات دولتی کمک می کند.

مصوبات شورای عالی جوانان اعام شدجمعیت
افزایش دامنه سن جوانی از 18 تا 35 سال

معاون دادستان کل کشور:قضایی
فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود
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گ�روه سیاس�ی: آخرین امید دولت ایران برای زنده 
نگه داشتن برجام، راهکار ویژه مالی اروپا برای ارتباط 
مالی بین این اتحادیه و ایران اس��ت. حاا چند ماه 
از زمان��ی که فدریکا موگرینی، در حاش��یه اجاس 
س��ازمان ملل خبر این س��ازوکار مالی را داده بود، 
می گذرد اما به نظر می رسد اروپا – اگر هم تمایلی 
به این کار داش��ته باشد- در تدارک دیدن و اجرایی 
کردن این راهکار تعلل فاحش��ی می کند. از یک سو 
ماجرای میزبانی از این سازوکار مالی توسط بانک ها 
و رابط های ویژه مالی برای کشورهای اروپایی باعث 
وقت کشی در اجرای این سازوکار شد و از سوی دیگر 
شرکت های اروپایی نیز با روی دست گرفتن تابلوی  
تهدیدهای وزارت خزانه داری ایاات متحده تمایلی به 

انجام تجارت با ایران ندارند.
به گزارش »وطن امروز«، س��ؤال دیگری که در 
این باره وج��ود دارد، عزم اروپایی ه��ا برای اجرایی 
کردن راهکار ویژه مالی است، چرا که در بحث های 
اخیر وزرای خارجه اتحادیه اروپایی و برخی تحرکات 
انگلیس و فرانسه دیده می شود که آنها در عین  حال 
ک��ه می گویند به دنبال دور زدن تحریم های آمریکا 
علیه ایران هس��تند، در ت��دارک اعمال تحریم های 
جدید علیه کش��ورمان به بهانه های حقوق بشری 
هستند. تاش ناکام انگلیس، فرانسه و آمریکا برای 
کشاندن پرونده موشک های ایرانی به شورای امنیت 
س��ازمان ملل – آن ه��م بدون دلی��ل موجه - نیز 
حکایت از مواضع دوگان��ه اروپایی ها در قبال ایران 
دارد. بااین حال، مروری بر اظهارنظرهای اروپایی ها و 
مسؤوان آمریکایی و همچنین نگرانی مقامات ایرانی 
در وزارت امور خارجه نش��ان می ده��د باید درباره 
اجرایی شدن این راهکار ویژه مالی و اثرگذاری آن در 
اقتصاد ایران  با احتیاط نظر داد. بویژه وقتی مقامات 
آمریکای��ی اعام کردند س��ازوکار مال��ی اروپا عمًا 
کارآیی خاصی برای دور زدن تحریم های ایران ندارد، 
اراده و انگیزه اروپا برای همکاری با ایران و مقابله با 

تحریم های آمریکا زیر سوال خواهد رفت. 
اظهارات اخیر گوردون س��اندلند، س��فیر ایاات  
متحده در اتحادیه اروپایی در گفت وگو با فرانس 24 در 
همین راستا ارزیابی می شود. ساندلند با اشاره به ایجاد 
کان��ال مالی ویژه اروپا با ایران، این راهکار را غیرقابل 
اجرایی دانست و گفت: »ما موفقیت بسیار بزرگی در 
تمام جهان داش��ته ایم و توانستیم بسیاری از تجار و 
کشورها را قانع کنیم که منافع شان ایجاب می کند 
با ایران معامله نداش��ته باشند. پس هر راهکاری که 

اروپا دارد اجرایی می کند، در نهایت بدون اس��تفاده 
می ماند و به درد نمی خورد«. وی همچنین در پاسخ 
به این سؤال که آیا آمریکا قصد دارد کشورهایی را که 
میزبان این کانال مالی ویژه می شوند تحریم کرده یا 
تحت فشار بگذارد، گفت: »این مساله درباره میزبانان 
نیست، درباره کسانی است که از آن استفاده می کنند. 
استفاده کنندگان از این کانال مالی جریمه می شوند. 
ما کاماً به صورت ش��فاف بیان کرده ایم هر کس که 
با ایران تجارت داش��ته باشد، نمی تواند با آمریکا نیز 

تجارت داشته باشد«.
محدود شدن SPV به کمک های بشردوستانه ■

نشریه فارین افرز چند روز قبل گزارش مفصلی 
منتشر و بیان کرد درصورتی که راهکار اروپا برای باز 
کردن راه معامات تجاری با ایران جنبه بشردوستانه 
بگیرد می توان��د براحتی تحریم ه��ای آمریکایی را 
طوری دور بزند که ترامپ نیز نتواند اقدامی در مقابل 
آن انجام دهد. این راهکار ش��اید در ابتدا خاقانه به 
نظر برسد اما درنهایت دیده می شود که راهکارهای 
تجاری با ایران بر این اساس تنها برای همان معاماتی 
که مرتبط با فعالیت های حقوق بشری است مفید 

واقع شده و نمی تواند سیستمی 
را طراح��ی کن��د ک��ه بدون 
توجه به تحریم های آمریکایی 
انواع معامات تجاری با ایران 
ش��کل گرفته و اجرایی شود، 
البته این همان راهکاری است 
که اروپایی ها نیز مدت زیادی 
ب��ه دنب��ال آن بودن��د. یعنی 
راه��کاری که هم بر اس��اس 
آن مدعی ش��وند برای نجات 
برجام از م��رگ اقدام کرده اند 
و اینگونه جمهوری اسامی را 
تشویق به اجرایی کردن بیشتر 
تعهداتش در برجام کنند و هم 

به گونه ای شمشیر داموکلس تحریم های آمریکایی 
را همیش��ه باای سر ایران نگه داشته و سعی کنند 
برای مصون ماندن از مجازات های وزارت خزانه داری 
آمریکا، تنها در ش��رایطی »خاص« و بیش��تر تحت 
عنوان کمک های بشردوس��تانه مراودات اقتصادی 
محدود با ایران داشته باشند. این راهکار بدین ترتیب 
طراحی شده است: سیستم کانال مالی ویژه اروپا بر 
محور ارائه خدمات برای »جبران خسارت« فعالیت 
می کند.SPV با نظ��ارت بر پرداخت ها و دریافت ها 

در ص��ادرات و واردات بین ایران و اروپا، منابع مالی 
را به صورت��ی هماهنگ می کند که صادرکنندگان 
اروپایی پول خود را از کس��انی ک��ه از ایران واردات 
انجام می دهند دریافت می کنند. بدین ترتیب نیاز 
به معامات برون مرزی ب��رای ایران را تا حد زیادی 
کاه��ش می دهن��د. به بیان دیگ��رSPV دریافت ها 
و پرداخت ه��ا را به صورت��ی هماهنگ می کند که 
صادرکنندگان محصوات به ایران هزینه های خود 
را از منابع مالی بی��رون از ایران دریافت می کنند و 
وارد کنندگان از ایران نیز با وجوهی که در ایران وجود 

دارد، پرداخت های خود را انجام می دهند.
مسؤوان اتحادیه اروپایی بر این عقیده اند محدود 
ک��ردن SPV به کمک های بشردوس��تانه به نوعی 
می توان��د آنها را از دام تحریم های آمریکا برهاند. در 
مدل پرداخت »جبران خس��ارت« ک��ه به آن مدل 
ش��بکه ای نیز می گویند، راهکار HSPV یا »کانال 
مال��ی ویژه اروپا برای کمک های بشردوس��تانه« به 
عنوان هماهنگ کننده و متصل کننده ارتباطات مالی 
بین ایران و اروپا عمل می کند. این کانال بدین ترتیب 
اسناد انتقال مالی بین صادر کنندگان و وارد کنندگان 
را دریاف��ت ک��رده و برای هر 
کدام روش��ی ب��رای پرداخت 
و دریافت هزینه های ش��ان با 
توجه به حجم معامات انجام 
شده در نظر می گیرد. در این 
مدل، HSPV کمک می کند 
که بدون اینکه بودجه و منابع 
مالی ای بین ایران و اروپا انتقال 
یابد و بدون فشارهای تحریمی 
بر بانک ها، نقل وانتقاات مورد 
نظر انجام و برنامه کاا در برابر 

نفت اجرایی شود. 
فارین افرز در ادامه گزارش 
خود به این مساله اشاره کرده 
اس��ت که اگرچه این کار می تواند صادرات به ایران 
را تسهیل کند اما برای خرید نفت ایران، اروپایی ها 
همچنان در مضیقه خواهند بود. این بدین معناست 
ک��ه ایران ب��ه واردکننده کااه��ای اروپایی تبدیل 
می ش��ود اما در عوض نمی تواند براحتی نفت خود 
را به این کشورها بفروشد. بر این اساس، مسؤوان 
اروپایی نیز به  ص��ورت غیرعلنی بیان کرده اند این 
راهکار نمی تواند راه برای خرید نفت از ایران را برای 
اروپا بگش��اید. آنها با این  حال بر این عقیده اند اگر 

تعداد »راهکارهای ویژه مال��ی« یا SPVها زیادتر 
ش��ود، به دلیل پیچیدگ��ی کار و افزایش تعامات 
با ایران ش��اید بتوان به تعادلی در زمینه صادرات و 
واردات رس��یده و فکری به حال مراحل بعدی کرد. 
 SPV ،از این  جهت آنها معتقدند در نخستین اقدام
باید برای امور حقوق بشری مورد استفاده قرار گیرد. 
اروپایی ها معتقدند در وهله اول ش��اید ازم نباشد 
فکری به ح��ال توتال و زیمنس که حضوری فعال 
در زمینه نفت و انرژی ایران داشته اند صورت گیرد 
و تنها کافی است از شرکت هایی که به دنبال فروش 
مواد غذایی و دارویی به ایران هستند – مثل نستله، 
نووونوردیسک، سانوفی و یونی لور – حمایت شود. 
در این صورت آمریکا نمی تواند آنها را به دلیل فروش 
غ��ذا تحت پیگرد قرار دهد. بعد از آن ش��اید بتوان 
برای تجارت های بعدی در زمینه خرید نفت نیز با 
ای��ران به توافقات بعدی رس��ید! این در واقع همان 
برنامه ای است که قرار است به برنامه نفت در برابر 

کاا ختم شود.
البته آمریکا چندان هم نمی تواند به دیده حقوق 
بش��ری به این راهکار نگاه کند، چ��را که برخاف 
گفته های رسمی مس��ؤوان ایاات متحده– مانند 
مایک پمپئو، وزیر خارجه ترامپ که بیان کرده بود 
تحریم ها مردم ایران را هدف قرار نمی دهد– مساله 
اصلی برای آمریکا ب��اا بردن هزینه های زندگی در 
ایران و تحت فشار گذاش��تن خانواده هاست تا بلکه 
بتوانن��د اعتراض��ات و آش��وب هایی در درون ایران 

ترتیب دهند. اروپایی ها در این راه تاش دارند وانمود 
کنند شرکت های بزرگ اروپایی که تا پیش  از این با 
ایران هم��کاری می کردند، برای ادامه این همکاری 
از ت��رس مجازات های بعدی، ت��وان حضور در ایران 
را ندارند اما برخی ش��رکت های کوچک تر که عمًا 
تجارتی با آمریکا نداش��ته و به مرزهای س��رزمینی 
هر کش��ور محدود می شوند، شاید بخواهند با ایران 
تجارت داش��ته باش��ند! ایران اما در ای��ن اوضاع در 
نهایت در حالی به س��وی اجرای کامل تعهداتش در 
برجام می رود که طرف مقابل تعهدی جز رس��اندن 
کمک های بشردوستانه یا در نهایت، برنامه کاا در 

برابر نفت ندارد! 
دور زدن تحریم ها و وضع تحریم های جدید! ■

س��ایت خبری »یو اس نی��وز« اما چندی پیش 
از زاوی��ه ای دیگر به مش��کل ارتباط��ات بین ایران 
و اتحادی��ه اروپایی پرداخته و بیان کرده اس��ت در 
حالی که اتحادیه اروپایی و بویژه کشور فرانسه سعی 
دارد ایران را در مساله حقوق بشر تحت فشار بگذارد، 
نمی توان گفت آیا س��ایر سیاست هایش درباره دور 
زدن تحریم های آمریکایی می تواند اجرایی ش��ود یا 
نه. این سایت خبری با اشاره به دیدار وزرای خارجه 
این اتحادیه در بروکسل که ابتدای ماه جاری میادی 
برگزار شده بود، نوشته است: »در این جلسه وزرای 
خارجه اتحادیه اروپایی از اقدامات تحریمی فرانسه 
در مقابل اقدامات تروریستی ایران حمایت کرده اند«. 
اشاره این س��ایت به اتهامی است که چندی پیش 

فرانس��ه به ایران وارد کرد و مدعی ش��د جمهوری 
اس��امی تاش داشته است در نشست منافقین در 
پاریس بمب گذاری کند. فرانسوی ها ادعا کرده بودند 
دولت ایران در این ماجرا دس��ت داشته و آلمان نیز 
به همین ترتیب یک��ی از دیپلمات های ایرانی را در 
حالی  که هنوز در منصب خود قرار داشت به همین 
اتهام و برخاف مقررات بین المللی بازداشت کرد.  در 
عین حال دیپلمات های غربی روز جمعه به روزنامه 
فایننش��ال تایمز گفته اند وزرای خارجه کشورهای 
اتحادیه اروپایی قرار است در نشست بعدی خود در 
بروکسل درباره تحریم ایران به بهانه ادعاهای مطرح 
شده جدید علیه ایران در دانمارک با یکدیگر رایزنی 
انجام دهند. مش��خص نیست خروجی این نشست 
تحریم های جدید علیه ایران باش��د یا نه اما به نظر 
می رس��د ابی آمریکا در اتحادیه اروپایی بشدت در 
این باره فعال ش��ده است.  این تاش ها برای ایجاد 
روند منفی در روابط اتحادیه اروپایی و ایران با بیانیه 
150 نماینده پارلمان اروپا همراه ش��د که خواستار 
مب��ارزه با نقش و نفوذ ای��ران در منطقه خاورمیانه 
ش��ده و درباره مسائل حقوق بش��ری ایران نیز ابراز 
نگرانی کردند. وب سایت آمریکایی در ادامه با اشاره 
به این اقدامات اروپا بیان کرده است اروپا نمی تواند 
در یک  زمان 2 روند متفاوت در پیش گیرد؛ یا باید 
برای تحت فش��ار گذاش��تن ایران از آمریکا پیروی 
کند یا اینکه به فکر نجات اقتصاد این کشور بعد از 

تحریم های ترامپ باشد. 

»وطن امروز« گزارش می دهد؛ رسانه های غربی درباره جزئیات بسته اروپایی برای حفظ برجام چه می گویند؟

SPV = نفت در برابر کاا

گروه سیاس�ی: مروری بر مواض��ع چند هفته اخیر وزیر امور 
خارجه، معاونش و همین طور رئیس سازمان انرژی اتمی در 
قب��ال خلف وعده اروپایی ها برای ارائه SPV نش��ان می دهد 
مس��ؤوان دیپلماسی دولت روحانی چشم به توانمندی های 

منطقه ای ایران به عنوان اهرم فشار بر اروپا دوخته اند.
ب��ه گزارش »وطن امروز«، بعد از خروج آمریکا از برجام و 
تصمیم دولت بر ادامه برجام با کشورهای اروپایی، مسؤوان 
ارش��د دولت��ی بارها بر زمان من��د بودن مذاک��رات و تعیین 
ضرب ااجل برای اروپایی ها تاکید داش��تند. این ضرب ااجل 
ابتدا 2 هفته و س��پس حداکثر 2 ماه تعیین شد. با این حال 
کان��ال ویژه مالی اروپا )SPV( که قرار بود به عنوان خروجی 
مذاکرات، ثبت و اجرایی شود، ارائه نشد. در نهایت 14 تیرماه 
اعام شد اروپایی ها کلیات بسته پیشنهادی و نه راهکارهای 
عملیاتی در این زمینه را ارائه کرده اند، یعنی بسته اروپا فاقد 
راهکارها و تضمین های مش��خص بود؛ موضوعی که با انتقاد 
حس��ن روحانی و محمدجواد ظریف مواجه شد تا جایی که 

روحانی بسته اروپا را »ناامید کننده« خواند.
اروپایی ه��ا س��پس 4 نوامبر )زم��ان بازگش��ت دور دوم 
تحریم ه��ای آمریکا( را موعد ارائه SPV اعام کردند؛ اقدامی 
که با اعتراض کارشناسان و منتقدان مواجه شد. در واقع این 
نگرانی وجود داشت که اروپایی ها سازوکارهای جبرانی خود 
را تا زمان ش��روع دور ت��ازه تحریم های آمریکا در 4 نوامبر به 
تاخی��ر انداخته و تاش کنند پس از به ثمر نشس��تن و بروز 
نتایج این تحریم ها، یک بس��ته حداقلی را به ایران ارائه کنند 
تا ایران در آن زمان مجبور به پذیرش هر نوع پیشنهادی ولو 
حداقلی باش��د. گذش��ت زمان نه تنها این نگرانی منتقدان را 
اثبات کرد، بلکه فرارسیدن 13 آبان و بازگشت تحریم ها هم 
موجب نشد اروپا به وعده خود عمل کند. حتی برخی مقامات 
اروپای��ی بعد از 13 آبان اعام کردند کان��ال ویژه مالی اوایل 
س��ال آینده میادی اجرایی خواهد شد! در واکنش به تمام 
این خلف وعده ها، مسؤوان دیپلماسی تنها به ابراز ناامیدی 
بسنده کردند. چنانکه روحانی تیرماه کلیات بسته اروپایی ها را 
ناامیدکننده خواند و عراقچی، معاون وزیر خارجه نیز آبان ماه 
به صراحت گفت اروپا ناتوان از ثبت SPV است و بااتر از آن 

آنها هنوز قادر نیستند SPV را رسما اعام کنند! 
با همه اینها مسؤوان دیپلماسی دولت اخیرا رویه دیگری 
را در پیش گرفته اند؛ تهدید اروپا به ناامنی خاورمیانه و سپس 
اروپ��ا! محمدجواد ظریف 22 آبان 97 در گفت وگو با روزنامه 
»العربی الجدید« که به کشور قطر نزدیک است، گفت: ایران 
نمی خواهد اروپا در معرض تهدید امنیتی قرار بگیرد. ظریف در 
همین راستا تاکید کرد »نیاز است حیات توافق با هدف کسب 
مزایای اقتصادی آن، حفظ شود«. به گفته ظریف، اروپایی ها 
برای حفظ برجام هر چند »تعهداتی را که اعام کردند، به طور 
جدی در »محافل سیاسی« انجام دادند... اما در عرصه اجرا و 
عمل، موانعی بر سر راه شان قرار گرفت«. وی در این گفت وگو 
بار دیگر اروپا را تهدید کرد و گفت: ایران می داند که دولت های 

اروپایی هنوز آمادگی اجرای تعهد سیاسی را همزمان با دادن 
بهای اقتص��ادی ]برای حفظ توافق برجام[ ندارند. آنها گمان 
می کنند می توانند دستاوردها را بدون دادن بها )تاوان( حفظ 

کنند«.
ظریف همچنی��ن 3 آذر 97 در توئیتی نوش��ت: اتحادیه 
اروپایی باید تصمی��م بگیرد: آیا می خواه��د آمریکا روابط با 

دیگر کش��ورهایی را که مورد تاییدش نیست، به آنها دیکته 
کند؟ برجام به نفع امنیت اروپا بود،  حاا باید برای امنیت شان 
هزینه کنن��د«. همچنین علی اکبر صالح��ی 5 آذر در دیدار 
میگل آریاس کانیته، مسؤول انرژی اتحادیه اروپایی از عواقب 
ناگوار عدم تعهد اروپا سخن گفت و تاکید کرد: در صورتی که 
توافق هس��ته ای از هم پاشیده شود، هیچ کشوری از آن سود 
نخواهد برد و »هرج و مرج حاکم خواهد شد«. عباس عراقچی 
نیز که در 7 ماه گذش��ته بیش��ترین رایزنی ها را با اروپایی ها 
داش��ته و در نهایت به ناامیدی از اروپا رس��یده بود، 28 آبان 
97 در همایش تحوات منطقه و نظام بین الملل تهدید کرد: 
»اگر اروپا فکر می کند منطقه غرب آس��یا بدون برجام امن تر 
است، می تواند امتحان کند. منطقه ما کلکسیونی از مسائل و 
مشکات دارد، آیا اروپا تحمل موج جدید تروریسم و مهاجرت 
و شروع بحران هسته ای را دارد؟«. عراقچی پیش از آن هم در 
یک گفت وگوی تلویزیونی مشابه این تهدید را مطرح کرده و 
گفته بود: »اروپایی ها که امنیت ش��ان با امنیت منطقه غرب 
آس��یا تقریبا گره خورده و یک موج مهاجرت همه چیزشان 
را به هم می ریزد، می دانند که امواج جدید چگونه خواهد بود. 
آنها توانایی های ما را می دانند«. این نوع اظهارات مس��ؤوان 
دیپلماسی دولت که طی هفته های گذشته به دفعات مطرح 
شده، موید این گزاره است که دولتی ها برای الزام اروپا جهت 
عمل به تعهداتش هیچ دستاویز حقوقی و مذاکراتی نداشته 
و ب��ه ناچار از ب��رگ برنده ایران در منطقه که امنیت اس��ت 
در حال خرج کردن هس��تند. به عبارت دیگر مس��ؤوان از 
اروپایی ه��ا می خواهند به تعهدات اقتصادی خود عمل کرده 
و با تحریم های آمریکا همراه نباشند چون در غیر این صورت 
امنیت اروپا تهدید می ش��ود. به همین خاطر هم هس��ت که 
ظریف، صالحی و عراقچی هیچ گاه با اس��تناد به مذاکرات 7 
ماهه با اروپا یا قراردادی بین المللی به اروپا فشار نمی آورند، زیرا 

در سایه ضعف تیم مذاکراتی ما در برجام اروپایی، هیچ عامل 
تهدید و بازدارندگی برای خلف وعده طرف مقابل اساسا تعریف 
نشده است. در همین راستا کارشناسان معتقدند اگر دستگاه 
دیپلماسی در زمان مذاکرات با اروپا هوشمندانه عمل می کرد 
و عامل فشار روی طرف مقابل را در متن قرارداد می گنجاند، 
نی��ازی نبود امروز با اهرم امنی��ت، اروپا را تهدید کند. اکنون 
اما دس��تگاه دیپلماس��ی ایران این امکان را دارد که در برابر 
اروپایی ها یک برگ برنده مهم و تعیین کننده در اختیار داشته 
باشد. موفقیت و دست برتر جبهه مقاومت در منطقه که در 
سایه مجاهدت ها و ایثارگری های سردار قاسم سلیمانی و دیگر 
مستشاران نظامی ایران در کشورهای عراق و سوریه به دست 
آمده است، این امکان را در اختیار دیپلمات های ایران قرار داده 
تا برای چانه زنی مقابل اروپایی ها، امنیت منطقه و سپس اروپا 
را پیش بکشند. تهدیدات اخیر ظریف، عراقچی و صالحی نیز 
در همین راستا فهم می شود. در سایه این تهدیدات، این پیام 
به اروپا مخابره می ش��ود که در صورت خلف وعده، همراهی 
با تحریم های آمریکا یا هر اقدام دیگری که به تضعیف ایران 
بینجامد، جمهوری اسامی دیگر توان مدیریت منطقه و مقابله 
با تروریست ها را نخواهد داشت و در آن صورت این اروپاست 
که باید تبعات امنیتی خاورمیانه ناامن را بپذیرد. تبعاتی که از 
سیل مهاجرت ها به اروپا تا انتقال فعالیت های تروریستی به 

پایتخت های اروپایی را در بر خواهد گرفت.
سابقه تکیه دیپلمات ها به نظامی ها ■

این البته نخس��تین باری نیست که دیپلمات های دولت 
به نیروهای نظامی ایران تکیه می کنند. در جریان تصمیم و 
تهدید رئیس جمهور آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران، باز هم این قاسم سلیمانی بود که با تایید تهدید نفتی 
روحانی این پیام را به آمریکا داد که در صورت کارشکنی برای 
صادرات نفت ایران، کل جریان تولید نفت دشمنان ایران در 

منطقه مختل خواهد شد. تهدیدی که در عمل نتیجه داد و 
بسیاری از کارشناسان، تصمیم آمریکا برای معافیت 8 کشور 
از واردات نفت ایران را نتیجه همان تهدید س��ردار سلیمانی 
می دانند.  س��ردار سرلشکر قاسم س��لیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاس��داران انقاب اسامی 13 تیرماه یعنی یک 
روز پس از آنکه حس��ن روحانی در س��وییس تهدید نفتی را 
مطرح کرد، نامه ای به حس��ن روحانی نوش��ت و از موضع او 
در س��وییس حمایت کرد اما پیامی که این نامه به بیرون از 
کش��ور مخابره کرد بسیار حائز اهمیت بود. »وطن امروز« 14 
تیرماه در گزارش��ی با عنوان »رمزگشایی نامه حاج قاسم به 
روحانی« درباره تهدید نفتی ایران نوشت: »... اینکه این نامه 
از سوی سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
)و نه س��ایر فرماندهان ارشد نظامی ایران( نوشته شده قابل 
تامل اس��ت. اگر تا پیش از این تصور می ش��د سیاست نظام 
برای جلوگی��ری از تحریم نفتی، به تهدیدها در خلیج فارس 
و تنگه هرمز محدود می ش��ود اما نامه حمایت آمیز سلیمانی 
به روحانی می تواند این پیام را مخابره کند که سیاست ایران 
استفاده از همه ظرفیت های خود در منطقه است تا اگر زمانی 
صادرات نفت ایران متوقف شد، از تمام این ظرفیت استفاده 
شود تا مانع صادرات نفت سایر کشورهای منطقه شود. نیروی 
قدس س��پاه پاسداران در منطقه غرب آسیا از عراق تا ساحل 
مدیترانه و از جنوب تا باب المندب و سواحل عمان و یمن نفوذ 
چش��مگیری دارد. این نفوذ در صورتی که مورد استفاده قرار 
گیرد، می تواند فرآیند تولید نفت دشمنان ایران در منطقه را 

براحتی مختل کند«.
اشتباهات راهبردی دیپلمات ها تا کی ادامه دارد؟ ■

البته این مساله که در چند سال اخیر مسؤوان دیپلماسی 
همواره سر میز مذاکرات شکست خورده و برای جبران مافات 
از دس��تاوردهای نیروهای نظامی خرج کرده اند نیز موضوعی 
مهم و قابل تامل اس��ت. مذاکرات 7 ماهه با اروپا برای حفظ 
برجام اکنون در ش��رایطی به نفس های آخر خود رسیده که 
اروپایی ها در این مدت به خواسته خود که باقی ماندن ایران 
در برجام و تعطیلی صنایع هسته ای بود، رسیده اند بدون اینکه 
امتیازی به ایران داده یا حداقل کانال ویژه مالی برای تبادات 
با ایران را راه اندازی کنند. عاوه بر آن از ابتدای این مذاکرات 
نیز تدبیر مشخصی از سوی دستگاه دیپلماسی به کار گرفته 
نش��د تا در صورت خلف وعده طرف مقاب��ل، ایران بتواند به 
یک اهرم حقوقی و نه امنیتی و نظامی تکیه کند. این اشتباه 
محاس��باتی وزارت امور خارجه البته قب��ل از آن و در جریان 
مذاکرات ایران و 1+5 هم تکرار شد و در شرایطی که یک نهاد 
مشخص )آژانس بین المللی انرژی اتمی( برای راستی آزمایی 
ای��ران تعریف ش��ده بود، هیچ عامل حقوق��ی بازدارنده برای 
طرف مقابل تعریف نشد؛ اشتباهی راهبردی که پس از خروج 
آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها نمایان شد و دولت برای 
اعتراض، ش��کایت از آمریکا را به اهه برد آن هم با استناد به 

عهدنامه مودت که مربوط به قبل از انقاب بود!  

 »وطن امروز« از پشت پرده اظهارات اخیر مسؤوان دیپلماسی دولت
 مبنی بر تهدید اروپا برای ثبت و اجرای SPV گزارش می دهد

 امید دیپلمات ها 
به سردارها

 روحانی به اروپا: آوار پناهجویان 
و تروریسم در انتظارتان است

»حس�ن روحان�ی« صب�ح دی�روز در اج�اس 
روس�ای مجالس 6 کش�ور آس�یایی در ته�ران به 
ای�اات متح�ده آمری�کا و غ�رب درب�اره تبعات 
تحریم ایران هش�دار داد. به گزارش ایرنا، روحانی 
در س�خنانی در نشست روس�ای مجالس 6 کشور 
ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، روسیه و چین 
در ته�ران، دولت ایاات متحده آمریکا را به اعمال 
»تروریسم اقتصادی« علیه ایران از طریق تحریم ها 
متهم کرد و گف�ت: »تحریم های اقتصادی ظالمانه 
و غیرقانون�ی آمری�کا علیه ملت ش�ریف ایران به 
عنوان ش�کل بارزی از تروریس�م، ملت ما را هدف 
قرار داده است«. روحانی با هشدار به ایاات متحده 
آمریکا درباره نتایج و عواقب تحریم های گسترده 
علیه ای�ران گفت:»نتیجه این تحریم ه�ا آوار مواد 
مخدر و پناهجویان و تروریس�م برای خود آمریکا 
خواهد ب�ود«. وی افزود: از غربی ه�ا انتظار نداریم 
سهم ش�ان را در ازای امنی�ت و ثباتی که برای آنها 
تامین کرده ایم، بپردازند اما بدانند با تحریم ایران، 
به توانایی ما برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم 
آسیب می زنند. به تحریم کنندگان هشدار می دهم 
اگ�ر توانایی ه�ای م�ا در مب�ارزه با م�واد مخدر و 
تروریس�م در خاس�تگاه آنها ضربه ای ببیند، شما 
نخواهید توانست از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان 

و بمب ها و ترورها به سامت خارج شوید.

آمریکا چندان هم نمی تواند به دیده 
حقوق بشری به این راهکار نگاه کند، 
چراک�ه برخاف گفته های رس�می 
مس�ؤوان ایاات متح�ده– مانن�د 
مایک پمپئو، وزیر خارجه ترامپ که 
بیان کرده بود تحریم ها مردم ایران 
را هدف قرار نمی دهد– مساله اصلی 
ب�رای آمریکا باا ب�ردن هزینه های 
تحت فش�ار  و  ای�ران  در  زندگ�ی 
گذاش�تن خانواده هاس�ت ت�ا بلکه 
بتوانند اعتراضات و آشوب هایی در 

درون ایران ترتیب دهند
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تکرار تاریخ: سال 96 با همه فراز و نشیب هایش، با نرخ رشد 
اقتصادی 3/7 درصد، تورم 9/6 درصد و بیکاری 12/1 درصد، 
طی ش�د اما این ثبات ش�کننده و نه چن�دان راضی کننده، 
آبستن توفانی سهمگین بود که هر گذشته ای را نوستالژیک 
می کرد، حتی به زعم بسیاری از طرفداران دیروزین اعتدال، 
دول�ت دوم احمدی نژاد را! بنابر آمار رس�می بانک مرکزی، 
نرخ تورم نقطه به نقطه که 7/9 درصد را در فروردین نش�ان 
می داد، به 24/2 درصد در مرداد ماه رسید و نرخ ارز با جهشی 
بی سابقه به س�قف 20 هزار تومان هم نزدیک شد. تابع این 
جهش، بافاصله طا و به دنبال آن مواد اولیه صنعتی و سایر 
اقام مصرفی ضروری و غیرضروری، قیمت هایی نامتجانس 
ب�ا اقتصاد و قدرت خرید عمومی را تجربه کردند. اتفاقی که 

امروز افتاده اس�ت، ضربه ای مهل�ک و خاطره انگیز بر ارزش 
پول ملی است. این قبیل بی ثباتی ها در اقتصاد ایران، مسبوق 
به س�ابقه ای درخش�ان در اکثر دولت ها بوده است. طی 30 
س�ال بعد از جنگ، نرخ ارز بی�ش از 2000 برابر افزایش پیدا 
کرده اما ویژگی متمایز و هش�داربرانگیز بی ثباتی اخیر این 
اس�ت که در این مقطع، آس�تانه تحم�ل مصرف کنندگان و 
بنگاه های اقتصادی به س�قف خودش رسیده و به نظر عمده 
کارشناسان اقتصادی، ایران دیگر تحمل چنین جهش های 
ارزی را ک�ه منطق برنام�ه ای خاصی هم ندارد دارا نیس�ت. 
فی المثل 19200 میلیارد تومان از مجموعه کااهای سال 96، 
یعنی چیزی بالغ بر 74درصد، به موجودی انبار در پایان سال 
اضافه ش�ده است. یعنی عموم مردم با دار 3500 تومان هم 

قادر به خرید نبودند. رکود سال 96 دقیقا همین جا خودش 
را نمایان می کند. حال چه سهل انگاری سیستمی ای می تواند 
نظام تصمیم سازی کشور را به مواهبی از ناحیه افزایش نرخ 

ارز امیدوار کند؟
برای فه�م ماهیت این س�نخ تصمیم س�ازی ها و این قبیل 
اتفاق�ات در اقتصاد ای�ران، باید ظواهر ام�ر را به متغیر های 
کلیدی و ریش�ه های تاریخی آن برگرداند تا آنچه بر اقتصاد 
ما می گذرد، واضح تر و پیش بینی پذیرتر شود. اواخر سال 96، 
یکی از کارشناسان بانک مرکزی در تب و تاب نوسانات ارزی، 
فرمایش کرد بمب نقدینگی در حال ترکیدن اس�ت، لذا در 
ادامه پیشنهاد باا بردن نرخ ارز را داد تا این نقدینگی سراغ 
ارز نرفته و در پشت نرخ سود های جذاب بانکی انباشت شود. 

پیرو همین امر،240 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با 
نرخ بهره 20 درصد منتشر شد اما دیدیم که این تصمیم- که 
ناش�ی از ضعف قوه کارشناسی و واقعیت ناشناسی متولیان 
امر بوده- مانع از دورقمی شدن نرخ ارز در کوتاه ترین زمان 
ممکن نشد.  نقدینگی کشور ما )که تا پایان مردادماه به 1646 
هزار میلیارد تومان رسیده( مخرب است اما سازوکار تخریب 
و اجزای تشکیل دهنده آن، شرحی متمایز می طلبد. پول در 
معنای وسیع آن یا نقدینگی به مجموعه اسکناس و مسکوک 
به عاوه س�پرده های بانکی اطاق داده می ش�ود. نقدینگی 
عمدتا تحت تاثیر رفتار بانک مرکزی )به واسطه پایه پولی( 
و رفتار ش�بکه بانکی و فعاان اقتصادی )به واس�طه ضریب 

فزاینده پولی( افزایش می یابد. 

نقش نظام بانکی در بازتولید بحران هاهمه چیز از بعد جنگ شروع شد

عمق بحران

تعدیل ساختاری در ساختار کوتاه نگر

تقصیر آمریکاست؟شرط عبور از بحران، عبور از توهم تعدیل است

بانک های خصوصی، گلی که به سبزه نیز آراسته شد

پرونده »وطن امروز« درباره سیاست های دولت های حال و گذشته پیرامون »ارزش  پول ملی«

مصائبپولملیوراههاینرفتهاش
عارف ابو

یک اقتصاد یا باید از درون درآمدزایی داشته باشد، یا از بیرون به واسطه 
س��رمایه گذاری یا وام منابعی را حاصل کند، در غیر این صورت نه از طریق 
خل��ق ارزش افزوده، بلکه از طریق خلق پول درآمد کس��ب می کند. اقتصاد 
ایران سال هاست به این روش سوم، خو گرفته است. رمز رشد مستمر نقدینگی 
در اقتصاد ایران این است که این اقتصاد در بخش واقعی به تراز نمی رسد، لذا در بخش اسمی و به 
واسطه خلق نقدینگی خود را به تراز می رساند. دقیقا به همین دلیل بخش عمده ای از خلق نقدینگی، 
در 3 ماه پایانی هر سال، واقع می شود، زیرا در انتهای هر سال مالی است که ناترازی ها باید تراز شود. 
پس الزامات رشد نقدینگی طی 10 دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام 
بانکی بوده اس��ت. در 3 دولت بعد از جنگ یعنی سازندگی، اصاحات و مهرورزی، حجم نقدینگی 
در هر یک، 7 برابر شده است. فقط طی برنامه اول و دوم توسعه که منادیان ژاپن سازی ایران بنیان 
آن را گذاشتند، حجم نقدینگی 12 برابر شده است. مجموعا کشور به طور میانگین 25 درصد رشد 
نقدینگی س��اانه را طی سالیان متمادی بعد از جنگ، تجربه کرده است. حال آنکه در طول دوران 
جنگ تحمیلی با وجود کمبود منابع و معضل هزینه بری مثل جنگ، متوس��ط رشد نقدینگی، 17 
درصد در سال بوده و نقدینگی طی 8 سال تنها 4 برابر شده است. مضاف بر اینکه ما یک بحران ارزی 
را هم در آن مدت از سر نگذراندیم، زیرا سودایی مبتنی بر بازارگرایی خام و آزاد سازی تجاری و... وجود 
نداشته است. اما پس از جنگ سازوکار نقدینگی دائما مخرب تر و آسیب زا تر شده و سیاست های غلط 
شوک درمانی در تمام دولت های بعد از جنگ، بااخص دولت های دوم شان لطمه  زده است. فی المثل 
در دوره اول اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، دولت سازندگی در برنامه اول توسعه، حد فاصل 
سال های 68 تا 73، مقرر کرد میانگین نرخ رشد نقدینگی حدود 8 درصد باشد اما در تمام این سال ها 
رشد بیشتر از 20 درصد را تجربه کردیم. در برنامه دوم هم با تصویب نرخ رشد ثابت نقدینگی 12/5 
درصد در سال، وضعیت بهمن نقدینگی از دوره اول هم ویرانگر تر بود و حتی تا 37 درصد را نیز در 
سال 75 تجربه کرد. این تفاوت فاحش میان مقادیر مصوب و عملکرد واقعی، حاکی از آن است که 
منادیان برنامه های تعدیل ساختاری، شناخت دقیقی از وضعیت کان اقتصاد کشور و حتی اقتضائات 

و پیش شرط های صندوق بین المللی پول که عنان تمشیت امور کشور را متواضعانه تسلیم منویات 
نئولیبرالش کردند، نداشتند. طنز تلخ و قابل تاملی است که وقتی نرخ رسمی ارز از 70 ریال به 1750 
ریال افزایش می یابد و وقتی دولت وقت در برنامه اول، اقدام به استقراض 4 میلیارد داری از صندوق 
بین المللی پول کرد، بانک مرکزی دولت تکنوکرات آن مرحوم تمام بدهی های مربوط را بر مبنای نرخ 
70 ریالی تعهد و ظهرنویسی می کند. حال آنکه در مقدماتی ترین کتاب های اقتصاد کان، بر کارکرد 
چهارم پول به عنوان معیار پرداخت تاخیری تاکید شده است. در سال 72 که موعد بازپرداخت آن 
4 میلیارد دار فرا رس��ید، بانک مرکزی مشارالیه، قبول زحمت خلق اعتبار برای بازپرداخت بدهی 
را بر عهده گرفته و 672 میلیارد تومان، دفعتا به پایه پولی افزوده ش��د که با ضریب فزاینده 2/47 
درصد، 1794 میلیارد تومان به کل حجم نقدینگی کشور افزوده شد، در حالی که در شروع برنامه 
اول توس��عه، کل نقدینگی کشور 1568 میلیارد تومان بود )یعنی به میزان کل نقدینگی کشور در 
آستانه دولت سازندگی، نقدینگی به ارمغان آمد(. متعاقبا حد فاصل سال 72 تا 76، همه ساله تقریبا 
به همین میزان نقدینگی )یعنی طی 4 سال بیش از 10هزار میلیارد تومان(، صرفا از ناحیه همین 
ندانم کاری، به انبوه نقدینگی کشور افزوده شد. بمب نقدینگی 30 سال است که با سودای تعدیل، کار 
گذاشته شده و سال هاست اخاق کاری را از اقتصاد سلب کرده، میراث گرانقدر اعتماد، در مبادات 
سنتی بازار را نابود کرده، بسیاری را به فعالیت های غیر مولد سوق داده، صنعت زدایی بی سابقه ای را 
در کشور رقم زده، صندوق های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانیده و ظلم و تبعیض گسترده ای 
را برای بازنشستگان و فرودستان به ارمغان آورده، بدهی های دولت را به طرز فزاینده ای افزایش داده، 
نوآوری و توسعه فنی و صنعتی را از موضوعیت خارج کرده، ریسک فعالیت های مولد را افزایش داده و 
نگرانی های عمده ای را برای کارشناسان دلسوز ایجاد کرده است. این نقدینگی مضاف بر ابعاد بزرگش، 
به این دلیل عمده خطرناک است که در دست واسطه گرها و سوداگران رانت خوار انباشت شده است. 
در حالی که 97/5 درصد کل نقدینگی کشور به صورت سپرده است. 70 درصد از کل این سپرده ها 
تنها نزد یک درصد از سپرده گذاران قرار دارد. ترجمان عملی این آمار خطرناک، در فجایع چند ماه 

اخیر کشور نمود عینی پیدا کرد. 

مس��اله نقش عدم اس��تقال بانک مرکزی برای تصمیم گیری، در بحران 
نقدینگی، عمدتا عوامل برونزای سیاسی دارد که شرح آن مجالی مجزا می طلبد 
اما این عدم اس��تقال بانک مرکزی در تم��ام دوره ها، بااخص در دولت دهم، 
تاثیری مس��تقیم در تشدید بحران ها داشته است. به طور عمده، عامل اصلی رشد 
»پایه پولی« در 3 دهه اخیر، پیش از دهه 80، اس��تقراض مس��تقیم دولت از بانک مرکزی بوده است. 
در دهه 80 عامل عمده، افزایش دارایی های خارجی ناش��ی از خرید درآمد های ارزی حاصل از فروش 
نفت بوده اس��ت )که این یکی از پیامد های کنترل نش��ده افزایش قیمت نفت طی دولت احمدی نژاد 
بود و جای س��وال باقی اس��ت که مسؤوان وقت چرا و با چه جواز اخاقی و کارشناسی شده ای، برای 
دستیابی کوتاه مدت به مواهب افزایش قیمت نفت در دوره خودشان، چنین هزینه های جبران ناپذیری 
را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند(. و اما مهم تر از همه در دهه 90 در دولت روحانی، اضافی برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی، مهم ترین عامل افزایش پایه پولی است که هسته مقوم نقدینگی است. تفاوت 
عمده دولت یازدهم و دوازدهم در تامین کس��ری بودجه از قبل خلق پول، این اس��ت که طی 5 سال 
گذشته، بستن ناترازی بانک ها و موسسات اعتباری هم به آن نظم شکننده سابق اضافی شده است. تا 
قبل از دولت دکتر روحانی به تعبیر دکتر فرهاد نیلی، ما سلطه مالی داشتیم، یعنی بانک ها با نرخ بهره 
واقعی منفی جذب س��رمایه می کردند. نرخ بهره واقعی برابر است با نرخ بهره اسمی که بانک ها اعام 
می کنند منهای نرخ تورم. به تعبیری قابل فهم تر، بانک از سپرده گذار به تسهیات گیرنده یارانه می داد. 

در دولت تدبیر و امید اما این روند معکوس ش��د و برای نخستین بار، بانک ها نرخ بهره واقعی مثبت را 
تجربه کردند. فی الواقع سپرده گذار سود واقعی مثبت گرفت اما سودی که در اقتصاد خلق نشده بود و 
صرفا نوعی جایزه به سپرده گذار بود تا پولش را در بانک و در پس نرخ های سود جذاب بانکی نگه دارد. 
به بیانی عامیانه وقتی نرخ تورم 14 درصد باشد و سود بانکی 18 درصد، 4 درصد سود واقعی مثبت به 
سپرده گذار تعلق می گیرد. در نتیجه در رشد نقدینگی اخیر، بانک ها نقشی دوچندان داشتند. مسعود 
نیلی، دستیار سابق اقتصادی دولت گفته بود »بیماری هلندی در دهه 80 در اقتصاد ایران شکل گرفت 
و ساز و کار آن بیشتر از طریق زمین و مسکن نمودار شد.« اما مبدعان تعدیل ساختاری اشاره ای نکردند 
که چرا بعد از 3-2 دوره اجرای طرح های تعدیل، در دهه 80 که باید درخت تعدیل شان ثمر دهد، به 
یکباره چنین بیماری ای بر اقتصاد ایران عارض می شود. چطور است روند رشد نقدینگی از 92 تا 97 با 
ماهیتی مخرب تر، به این بیماری منتسب نشده است؟! در حقیقت هجوم سیل معامات سوداگرانه به 
سمت بازار اماک و مستغات در دهه 80، تا حد زیادی معلول طرح تعدیل دولت دوم خاتمی، تحت 
سودای پیوستن به بانک جهانی شکل گرفت. سیاست های »شوک درمانی« آن سال ها مبنی بر آزادسازی 
تعرفه ها، صدور بی محابای کارت های بازرگانی و... بود که باعث ورشکستگی انبوهی از بنگاه های ُخرد، 
افزایش سرسام آور مشاغل بازرگانی و واسطه گری مالی، مهاجرت دفعتی حاشیه نشین ها به کانشهرهای 
بزرگ برای فرار از بیکاری و س��رازیر ش��دن انبوه نقدینگی سربرآورده از خاکستر آن شوک، به سمت 

بازار های غیر مولد موازی شد.

مس��ائل نظام بانکی منحصر به بانک های خصوصی نیست و نشانه های 
بحران، عما در کلیت شبکه بانکی کشور مشهود است. با نگاهی به ترازنامه 
تلفیقی شبکه بانکی در سال 96 این مهم بیشتر درک می شود. همان طور که 
نشان داده شده، 59 درصد کل بدهی )بدهی ترازنامه ای( شبکه بانکی، سپرده های 
بخش غیردولتی بانک هاست. این سپرده ها سررسید کوتاه مدت داشته و در زمره تعهدات عندالمطالبه 
بانک ه��ا قرار دارد که نیاز به مابه ازایی با قدرت نقدش��وندگی ب��اا در طرف دارایی ها به منظور ادای 
تعهدات دارد. بزرگ ترین خطر برای نظام بانکی هر کشوری، عدم توان ایفای تعهدات عندالمطالبه، در 
صورت مطالبه است، لذا دارایی ها باید از درجه ای از نقدشوندگی برخوردار باشد تا ریسک نقدینگی 
ناشی از عدم تطابق سررسید ها را پوشش دهد اما با نگاهی اجمالی به سمت دارایی ترازنامه بانک ها، 
خاف چنین امکانی متبادر می شود. به طور مثال 44 درصد دارایی بانک ها به تسهیات پرداخت شده 
به بخش غیردولتی مربوط می شود. بازپرداخت این وام ها مبتنی بر قراردادی است که بانک پیش از 
سررسید امکان دریافت آنها را ندارد. به عاوه مقادیر قابل توجهی از این تسهیات، غیر جاری است، 
یعنی بازپرداخت آنها با مشکل مواجه است. 8 درصد دیگر دارایی ها هم تسهیاتی است که به بخش 
دولتی پرداخت شده و مشابه مورد قبل، پیش از سررسید امکان نقد شدن ندارد. ضمن اینکه با توجه 
به کس��ری بودجه دائمی دولت، این بخش عما هیچ گاه پرداخت نمی شود. بخش دیگر 13 درصد 
دارایی های ارزی اس��ت که در نگاه اول، گزینه جذابی به نظر می رسد ولی باید توجه داشت که این 
میزان، مقابل 10 درصد بدهی های نظام بانکی است و عما 3 درصد باقی می ماند که کفاف 59 درصد 
تعهد عندالمطالبه را نمی دهد. در نهایت سهم قابل توجه 28 درصد از دارایی بانک ها، ذیل عنوان سایر 
دارایی ها طبقه بندی شده است که طیف وسیعی از اماک و مستغات و تملیکات و شرکت ها را شامل 

می شود که ماهیتا پایین ترین درجه نقدشوندگی را داراست. بانک ها برای امتناع از خروج سپرده ها، 
مجبور به پیش��نهاد نرخ های س��ود بااتر هستند ولی چنین اقدامی متعاقبا منجر به افزایش بدهی 
بانک ها در دوره های آتی می شود. در این شرایط 2 گزینه پیش روی بانک ها قرار دارد؛ یکی استقراض 
مستقیم از بانک مرکزی و دیگری، مشابه شرایط چند ماه اخیر، وسوسه حضور در معامات بازار ارز 
برای چند برابر کردن دارایی ریالی شان در کوتاه ترین زمان ممکن! با وجود مشکات عمده بانکداری، 
عاقه بانک ها به فعالیت های غیر مولد و با لحاظ وجود رانت اطاعاتی گسترده نسبت به نوسانات این 

بازار سوداگرانه جذاب در چند ماه اخیر، می توان بانک ها را موثر در وضع موجود دانست.

این وقایع بی نس��بت با بسته های سیاستی تعدیل 
ساختاری نیست. برآوردهای اقتصاددانان نهادگرا نشان 
می دهد طی 30 س��ال گذش��ته هیچ بنیان اندیشه ای 
ب��ه اندازه بنی��ان اندیش��ه ای حاکم بر تعدیل س��اختاری 
 در دستور کار مدیریت اقتصادی کش��ور نبوده است. برنامه های تعدیل ساختاری

)Structural adjustment programs. SAPs( خاس��تگاه های تاریخ��ی، 
خاستگاه های تئوریک و ابزار های اجرایی و عملیاتی مشخصی دارد. شرح تفصیلی 
اندیشه تعدیل ساختاری در این پرونده نمی گنجد و منحصر در صرف وام گیری از 
نهاد های بین المللی نیست، بلکه دالت بر تفکری خاص دارد که برای سیاست ورزان 
کشور ایران بسیار جذاب بوده است. کل بسته تعدیل ساختاری هیچ گاه در ایران اجرا 
نشده اما این برنامه ها، 4-3 رکن اصلی دارد که همواره بیش از نیمی از آنها در هر 
دولتی در دستور کار قرار گرفته است. یکی از دایل استمرار مدام این سیاست ها در 
ایران این است که خود دولت، در هر مقطع از بزرگ ترین متضرران این خودکرده 
ناتدبیر است. وقتی دولتی که خودش از بزرگ ترین مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
است، به سودای منافع کوتاه مدت یا مصالح سیاسی، سراغ این سیاست ها می رود، 
بازنده اصلی خودش است. در گزارش اقتصادی سال 1373، در صفحات34 تا 74، 
بحثی پیرامون افزایش نرخ ارز با انگیزه کس��ب درآمد آمده و ذکر ش��ده اس��ت به 
ازای هر واحد افزایش درآمد، از قبل نرخ ارز، ش��اخص ضمنی هزینه های مصرفی 
دولت 3/5 برابر می شود. و این امر تعارضی آشکار با اثرات توسعه ای مدعا شده این 
سیاست ها در تئوری های مکتب شیکاگو و بازارپرستان خام اندیش نئولیبرال دارد. 
در عوض چنین جهش های مدیریت نشده ای در نرخ ارز و تعمیم سیستماتیک آن 
به سرتاس��ر اقتصاد کشور، پیامد های رانتی ویرانگری را در پی دارد. در یک تبیین 
ساده، آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، 3 منبع ایجاد درآمد را از هم تفکیک می کند. 
یکی مزد و دیگری س��ود- که این دو علت افزایش قیمت ها هستند- و مورد سوم، 
رانت است که معلول افزایش قیمت ها محسوب می شود. در مناسبات رانتی 3 پیامد 

اجتناب ناپذیراست:
  بخش های مولد، مغلوب بخش های غیر مولد می شود.

  افزایش نابرابری های غیر موجه

  افزایش فساد.
در اقتصاد ایران هر سه مولفه طی 3 دهه تقویت شده اند. آنچه مبنای به ظاهر 
تئوریک افزایش نرخ ارز اس��ت، محدود کردن واردات و توسعه صادرات است، زیرا 
با افزایش نرخ ارز و به تبع آن، کاهش ارزش پول ملی، قیمت تمام شده کااهای 
صادراتی برای متقاضیان خارجی کاهش یافته، لذا تقاضا برای آن افزایش می یابد. و 
از طرفی قیمت داخلی کااهای وارداتی، افزایش یافته و در نتیجه تقاضا به سمت 
تولیدات داخلی گرایش پیدا می کند. کشور چین، تجربه ای موفق از سیاست گذاری 
معطوف به پایین نگه داشتن ارزش پول ملی است، بنا به دایلی که شرح مفصلی 
می طلبد. اما چرا در ایران این پیامد های زیبای تئوریک، تعین و تقرری با دوام ندارد؟ 
مساله این است که توسعه صادرات، مستلزم طرف عرضه قوی، دانش تکنولوژیک، 
گمرک آسان، بروکراسی تسهیل کننده، رقابت پذیری فنی و بسیاری مولفه های دیگر 
اس��ت و در نهایت با لحاظ تمام اینها، نرخ ارز نیز تاثیرگذار اس��ت. در ایران، در هر 
دولتی با شعار ارزآوری و توسعه صادرات، مستقیما سراغ نرخ ارز و ارزش پول ملی 
رفتند )شاید چون راحت ترین و در دسترس ترین متغیر برای تغییر است و نیاز به 
برنامه ریزی های بلندمدت راهبردی مشابه موارد دیگر ندارد(.  طی 30 سال گذشته، 
نرخ ارز با منطق ش��وک درمانی، بیش از 2000 برابر افزایش پیدا کرده اس��ت اما 
نه تنها آن مواهب مورد ادعا را در پی نداشته، بلکه بخش صنعتی و تولیدی کشور 
را بشدت فرسوده و اغر و دارایی ها و حیات اقتصادی اکثریت قاطع توده ها، شامل 
حقوق بگیران و مستمندان و بازنشستگان را به محاق برده و ثروت هایی هنگفت را 
برای اقلیتی نوکیسه، لمپن، غیرمولد، سوداگر و رانت خوار به ارمغان آورده است. از 
طرفی ما بیشترین جهش های وارداتی را طی چند دهه گذشته در دوره های جهش 
ناگهانی نرخ ارز تجربه کردیم؛ آن هم عمدتا واردات کاهای لوکس و غیرضروری! 
فی المث��ل حد فاصل س��ال 69 تا 72، واردات کااهای لوک��س در ایران به فتوای 
مانور تجمل، 53 برابر افزایش پیدا کرد. امروز هم در شرایط فعلی کمابیش چنین 
اتفاقاتی بزودی پیش بینی می شود. بنا بر اعام گمرک، تنها در 6 ماه نخست امسال 
همزمان با شوک بی سابقه ارزی، 1526000 دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده، 
یعنی 393 هزار دس��تگاه بیش از کل واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته. 
در سیاست تخصیص ارزی دولت هم دیدیم که نه تنها منابع بهینه تخصیص نیافته 

و اسباب توزیع رانت شد، بلکه در تجارت خارجی از نیاز های اساسی و استراتژیک 
کشور هم غفلت شده است. و آنچه به واسطه توزیع رانت و عدم نظارت از کااهای 
غیرضروری وارد کش��ور شده، بر اس��اس نرخ آزاد ارز قیمت گذاری شد. پس یکی 
از علل عمده چنین پیامدهایی، مس��اله نابرابری و عدم شفافیت یا به تعبیر دکتر 
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی، نابرابری های ناموجه است. در 
شرایط نابرابری های ناموجه، نقدینگی ریالی به خاطر توزیع بشدت نابرابرش، خصلت 
ارزطلبی دارد. یعنی ارز تصاحب ش��ده را به سمت واردات سرازیر می کند؛ آن هم 
واردات س��وداگرانه و تجماتی. مساله نابرابری ها در کشور های غربی که دستمایه 
نقد و هش��دار بسیاری از اندیشمندان اقتصاد سیاسی از جمله کارل مارکس شده 
بود، منش��ا اقتصادی و تاریخی دارد اما متاس��فانه نابرابری های ایران، منشا رانتی 
داش��ته و عاملیتی محض در وابستگی های ذلت آور به خارج از کشور دارد. همین 
ساختار هزارتوی رانتی، ایضا عامل سرگیجگی و اولویت ناشناسی سیاست گذاری های 
اقتصادی می شود. اینکه بعد از سال ها تجربه عملی شوک درمانی، همچنان عده ای 
در دولت به افزایش نرخ ارز یا به تعبیر جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ انگلیسی 
و قهرمان رکود بزرگ 1929، ش��وخی ب��ا ارزش پول ملی، امیدوارند، خود گواهی 
 روش��ن بر این مدعاس��ت. چنین تجویزات نابخردانه و فسادزایی، یا نشان از جهل 
سازمان یافته و فقر قوه کارشناسی دستگاه های تصمیم ساز دارد یا حاکی از رخنه 
عمیق ساختار رانتی سوداگر میراث تعدیل در هسته مرکزی سیاست گذار اقتصادی 
است که می تواند دولت را به امید منفعتی بسیار مقطعی و زودگذر و جبران شونده، 
به سمت چنین سیاس��ت ورزی هایی راغب کند. اتحاد ش��وم سه گانه ای، سالیان 
متمادی اس��ت بر مزاحی تلخ با ارزش پول ملی اص��رار دارد. یک ضلع این اتحاد، 
مفهومی تحت عنوان دولت کوتاه نگر است، رکن دیگر، گروهی از غیرمولد ها هستند 
و دیگری هم طیف وسیعی از اقتصاددانان نئولیبرال وطنی که منادیان بازار گرایی 
مبتذل هس��تند که رسالت تخصصی و تعهد علمی خود را معطوف به ایجاد یک 
بزک علمی برای منافع 2 گروه اول تعریف کرده اند. آنها سال هاست بازرورق واقعی 
و رقابتی کردن نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، شوک درمانی و تقویت ساختار های 
نابرابر و بحران زا و غیرمولد را بر سپهر اقتصاد کشور تحمیل کرده اند. اسم رمز تعادلی 

کردن نرخ ارز، از دهان بسیاری از آنها شنیده می شود. 

کشوری در حال توسعه و با ظرفیت های عدیده 
و آرزو ها و چش��م انداز های بزرگی چون ایران، باید 
اولویت های سیاس��ت گذاری خ��ودش را معطوف به 
تامین حداقل زندگی شرافت مندانه برای مردم، بااخص 
قشر مستضعف و تامین حداقل توان رقابتی برای صنایع تولیدی خودش تدوین 
کند. چنین تفسیری، نه به معنای نفی آزادی اقتصادی و انکار خصوصی سازی 
یا دولتی سازی و مشارکت زدایی از مردم، بلکه عینا در مقابل این برچسب های 
نئولیبرالی قرار داشته و اتفاقا تمام اینها را به منطق و تفکر سیاست گذاری های 
طرف مقابل نسبت می دهد. به یک معنا، متضمن نفی عالمانه رانت خواری، انکار 
خصولتی سازی و از طرفی مولد س��ازی و احیای اعتماد عمومی است. تجربه 
30 سال سیاست های نئولیبرال غلط بود که مشارکت زدایی بی سابقه ای را از 
مردم به وجود آورد. به نحوی که حد فاصل سال 65 تا 95، نسبت اشتغال در 
واس��طه گری های مالی 5 برابر شده است. این سیاست ها به دلیل خصلت ذاتا 
نابرابرس��از خود، نمودی عینی در تضعیف و تحلی��ل قوای اقتصادی و قدرت 
خرید مس��تضعفین داشته اس��ت. به نحوی که با وجود افزایش 103 برابری 
سطح قیمت ها، فی مابین سال های 68 تا 95، قیمت خدمات درمان و سامت، 
250 براب��ر، آموزش 160 برابر و خوراک 130 برابر افزایش یافته، در حالی که 
هر سه این مولفه ها، از ملزومات ضروری و ابتدایی هر توسعه پایداری است و 
بار تاوان چنین اختافی در افزایش قیمت سرسام آور آنها، مستقیما بر دوش 

قشر فرودست جامعه که عمده درآمدشان مصرف می شود، سنگینی می کند.
سیاس��ت گذاری های تعدیل ساختاری، با چاشنی منافع کوتاه مدت جناحی و 
امتزاج با سهل انگاری ها و عدم کارشناسی های تخصصی، پیامد هایی تراژیک در 
ساختار نقدینگی، نظام بانکی، بحران مسکن، صنایع تولیدی، اخاق اقتصادی 
عمومی و س��رمایه های عدیده انس��انی و اجتماعی در طی س��الیان متمادی 
داشته است. اینکه امروز، از رفتار بخشی از مردم، در احتکار ها و سوداگری ها و 
رفتار های گله وارانه، انتقاداتی می شود، بی وجه و غیرمنصفانه نیست اما از طرفی 
باید عنایت داش��ت که این قبیل ناهنجاری ه��ا و کج کارکرد ها، منبعث از چه 
سیاست گذاری ها و برنامه ها و فرآیندهای مدیریتی غلطی است. از نقطه نظری 
دیگر، واکنش عمومی و بلندمدت مردم در مقابل این روند، بسیار امیدوار کننده و 
شگفت انگیز بوده که در مقابل از بین رفتن دارایی های شخصی و توزیع ناعادانه 
ثروت، پویشی همه جانبه و متمادی، در راستای انباشت دانش و کسب مهارت 
و تخصص، پدیدار شد. به طرزی معنادار، تعداد دانش آموختگان دانشگاهی، از 
180 هزار نفر در سال 65، به 13 میلیون نفر در سال 96 رسیده است. هر چند 
انتقاداتی به این روند وارد اس��ت و از قضا، همین سرمایه اجتماعی هم قربانی 
سیاست گذاری غلط کمی گرایانه و ضعف های ساختاری نظام آموزش عالی و 
بس��یاری بی برنامگی های دیگر شد اما به عنوان تنها راه گریز باقی مانده برای 
عموم مردم، از سیطره مناسبات رانتی و چرخه نامطلوب توزیع ثروت و مقابله 
با بی ثباتی های دائمی و تخریب دارایی های فردی، چنین کنش جمعی، ارزنده 

و قابل تامل اس��ت. ایران کشوری با ظرفیت های توسعه ای فوق العاده بااخص 
از حیث نیروی انس��انی کارآمد و مولد است. تمام پتانسیل های جغرافیایی و 
فرهنگی و تاریخی ایران، موید این ادعاس��ت. به طور قطع در همین ش��رایط 
فعلی نیز می توان با اصاحاتی در منش تصمیم سازی و بازآفرینی ساختار های 
مولد، اعتماد عمومی از دس��ت رفته را ترمیم و کش��ور را در مسیر پیشرفت و 
بالندگی پایدار و غرورآفرین قرار داد. نشانی غلط در شرایط فعلی دقیقا انداختن 
بار مسؤولیت خرابی هایی چند دهه گذشته بر دوش آرمان های اولیه انقاب و 
رویکرد پارادایمی سیاس��ت خارجی جمهوری اسامی ایران است. هرچند در 
شرایط فعلی می توان با انعطافی تاکتیکی از مناسبات بین المللی زمان خرید 
ولی باید در نظر داشت رویای حل مشکات با رویکرد بهانه زدایی و همزیستی 
مس��المت آمیز، رویایی تعبیرناپذیر و آشفته است که امتحان خود را یکبار در 
دوره اخیر توسط یلتس��ین در روسیه پس داده است. همین امروز می توان با 
رویکردی برنامه ای و بلندمدت که واجد درونزایی و فاقد منش غلط پیش��ین 
است، به مسیر رشد عزتمندانه بازگشت. خطوط اساسی رویکرد های جایگزین، 
در دستور کار این پرونده نبود ولی به کفایت اشارتی، فهمیدیم ریشه بحران ها 
را در کجا باید جس��ت وجو کرد و ضرورت تحول از کجا ناش��ی می شود. امید 
است ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسامی هرچه زودتر به این ضرورت 
جدید تن در داده و آنچه حق این مرز و بوم اس��ت در آینده ای نه چندان دور 

به منصه ظهور برسد.

جناب دکتر نیلی، چند ماه پیش، زمانی که نرخ ارز حدود 5000 تومان بود، 
در مقاله ای این نرخ ارز را رقم کمی دانسته و صراحتا می نویسد افزایش نرخ دار 
به نفع تولید اس��ت. برآیند بیش از 2000 روزه حضور جنابش��ان در دولت تا چه 
میزان در امروز اقتصاد ایران مشهود است؟ تفکر فریدمنی شوک درمانی باید مرکز هدف 
انتقاد قرار گیرد، چون مسبب بسیاری از ناهنجاری ها و ناکارآمدی ها طی 30 سال گذشته همین تفکر بوده 
است؛ تفکری ضد عدالت و نابینا نسبت به واقعیت. به طور عمده، 4 گروه هستند که از نوسانات اینچنینی 

نرخ ارز منتفع می شوند.
1-گروه اول خود دولت اس��ت؛ دولتی که قریب به 500 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصاد 
بدهکار است. تمام دولت ها بااخص در دوره دوم شان که دیگر نیازی به رای مردم نداشتند، دست به چنین 

اقداماتی زدند )در س��ال های 74، 81، 90، 97(. مشخصا برای دولت های خام فروش و تسهیل دار، 
چنین اقدامی، وسوسه انگیز است. همین که جناب رئیس جمهور به طور علنی، مصرانه پای در نعل 

تکذیب انگیزه افزایش درآمد از قبل افزایش نرخ ارز می کوبد، گویای این است که 
ااقل غیرعامدانه، دولت درآمدهایی بادآورده را طی این مدت کسب می کند.

2-گ��روه دوم، بانک ه��ای پر مس��اله و بااخص بانک های خصوصی هس��تند؛ 
بانک هایی که پیش تر ثابت کرده بودند ابایی از هجوم به فعالیت های سوداگرانه 

نداشته و کارنامه هشداربرانگیزی را از این حیث بر جا گذاشته اند.
3-گروه سوم شبه خصوصی هایی مثل اتاق بازرگانی و پاره ای وزنه های 
اقتص��ادی بزرگ متنفذ در س��اختار حکومت هس��تند. این گروه 
بافاصله پس از این نوسانات، بسیاری کااهای تولیدی داخل را به 
واسطه توان رانتی تحت اختیارشان، به سرعت در چرخه صادرات 
قرار داده و کس��ب س��ود می کنند اما این سرمایه های عاید شده 
از صادرات را به چرخه فعالیت های مولد باز نمی گردانند. چندی 
پیش بود که اسحاق جهانگیری خطاب به جناب شافعی، رئیس 

اتاق بازرگانی، گفتند راهکاری بیندیشید که ارز حاصل از صادرات، به چرخه اقتصادی بازگردد.  ای کاش 
این آمار اعام شده 13 درصدی افزایش صادرات طی این مدت، منعکس کننده ارزش افزوده و عوایدی برای 
تولید کنندگان و کشاورزان بود اما بخش قابل توجهی از افزایش مقطعی صادرات را دالی و واسطه گری 

پوشش می دهد که به نوبه خود، چرخه نامطلوب ثروت و مناسبات نابرابرساز سابق را باز تولید می کند. 
4-گروه چهارم که بسیار هم مهم هستند، شبه دولتی ها یا به اصطاح مرسوم خصولتی ها هستند که شامل 
پتروشیمی ها، صنایع بزرگ معدنی، فوادی ها و...  می شوند. ویژگی های عمده این صنایع، تخریب محیط 
زیست، آب بر بودن، دارای ساختار انحصار کامل، برخوردار از رانت منابع طبیعی و قابلیت اشتغال زایی بسیار 
اندک اس��ت که برای کشور خطراتی جدی و برای عده ای محدود، ثروت های بزرگ ایجاد می کند. منابع 
آنها با یارانه بسیار زیاد تامین می شود ولی در عین حال، درآمد با قیمت های آزاد دارند. رسالت وجودی 
این صنایع، تامین مواد اولیه تولیدی بقیه واحد های صنعتی است تا نیروی محرک توسعه و اشتغال و 
استقال و بالندگی کشور شوند اما امروز شاهدیم تماما مشغول سودآوری سرسام آور، از 
قبل صادرات هستند. به تولید کنندگان و بنگاه های داخلی که غالبا آسیب پذیر و از 
صنایع کوچک و متوسط هستند، نه به قدر کفایت و آن هم با قیمت های جهانی مواد 
می فروشند. سال هاست این صنایع به ظاهر صنعت ساز، در یک فرآیند صنعت زدایی 
همه جانبه شرکت داشته و کشور را به وابستگی های ذلت آور کشانده اند. به نحوی 
که این کش��ور که تا اواخر دهه 70، با واردات 15 میلیارد دار به آس��انی 
تنفس می کرد، امروز با واردات س��اانه بیش از 70 میلیارد دار، بحران 
دارد. این صنایع روز به روز فربه تر می شوند به طوری که حد فاصل سال 
70 تا 95، س��هم صنایع رانتی شبه دولتی، از کل تولید ناخالص بخش 
صنعت، از 30 درصد به 70 درصد رس��یده اس��ت. این صنایع به واسطه 
ارزآوری گس��ترده، نقش��ی مستقیم و بی واس��طه در نهاد های پولی در 
بازار ارز دارند. همین ها برای حفظ حاشیه سود هنگفت خود، به میزان 

کنترل شده ای ارز در بازار تزریق می کنند.

در یک دور باطل، تزریق دار به بازار ارز، نیروی محرکه تامین مالی واردات 
قاچاق، واردات کاای لوکس و تجملی، تامین سفرهای سیاحتی غیرضروری و 
در واقع محروم شدن از پرداختن به اولویت ها می شود. با این توصیفات از شرایط 
اقتصادی کش��ور، قطعا سیاست های تحریمی آمریکا، در تاطم های روانی یا واقعی 
کشور موثر است اما بحث بر سر این است که چه تدابیری کشور را اینچنین در برابر کوچک ترین اخبار 
و عوامل برونزا، متاطم و آسیب پذیر کرده است. قطعا مطلوب سیاست گذاران آمریکایی مشاهده همین 
تشویش ها در ذهن و ضمیر کشور ما است. منتها مساله این است که منطق برنامه ریزی و کنش سیاسی 
ما کش��ور را بدین جا رس��انیده است. در همین راس��تا ریچارد نفیو، در کتاب »هنر تحریم ها«، پاره ای از 
اولویت ها و خواس��ته های دولت آمریکا را ذکر می کند. فی المثل تاکید بر »افزایش نابرابری ها در ایران« 
می کند. بیش از 5 بار موکدا توصیه می کند »کاری کنیم که ایرانی ها متقاعد شوند ارزش پول ملی خود را 
تضعیف کنند«، »کاری کنیم تا ذخایر ارزی ایران، صرف اموری غیرمرتبط با توسعه شود«. به عاوه تصریح 
می کند »آمریکا واردات غیر ضروری و تجملی آنها را در ضمن تحریم ها تسهیل کند« و »حتی المقدور، 
هزینه های تامین مالی برای ش��رکت های تولیدی باا رود«. با توجه با آنچه در 30 س��ال گذشته محقق 
شده، این متن تاش داشت تا قضاوت کند که تا چه میزان، ساختار تصمیم سازی داخلی و تفکر حاکم بر 
نخبگان سیاسی و فعاان کان اقتصادی، ناخواسته منویات جنگ همه جانبه نیمه سخت آمریکا علیه ایران 
را در بافت اقتصاد کشور، بستر سازی و نهادینه کرده است. بسیاری از فقرات مرقوم در کتاب ریچارد نفیو، 
عما در تحلیل این پرونده از اقتصاد 30 سال گذشته کشور  مندرج بود. سعی کردیم پاسخی بدهیم که 
کدامین سهل اندیشی سازمان یافته ای، باعث می شود در شرایطی که با دار 3500 تومان، بحران تقاضای 
موثر داشتیم، دولت به افزایش نرخ ارز در کشور امیدوار باشد. و در تحلیل بمب نقدینگی تحلیل کردیم که 
چطور این هوس افزایش نرخ ارز، از کنترل متصدیان این امر خارج می شود و پیامد های غیر قابل قبول بر 

کشور عارض می کند. باید بدانیم طی سالیان متمادی، ما با یک فرآیند صنعت زدایی فزاینده مواجه بوده ایم. 
روند سقوط سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، به طرز نگران کننده ای استمرار دارد. 
از سرمایه گذاری ها و تخصیص هایی که در این مدت، به منظور ایجاد ظریفت شغلی جدید پیش بینی شده 
بود، 85 درصد محقق نشده است. این یعنی فشار های پی در پی، بر بخش واقعی اقتصاد ایران، منجر به 
یک بی رقبتی سیستمی علیه تولید شده است. همان طور که بعد از شوک درمانی دولت دوم احمدی نژاد 
تجربه کردیم، بعد از شوک ارزی که امسال از سر کشور می گذرد، به مدت چند سال رکودی بسیار هولناک، 
مضاف بر رکود س��ابق، پیش بینی می ش��ود. امروز باید اعتراف کرد این بازی چند سر باخت است و هیچ 
پیروز واقعی، جز آنان که از بیرون چشم طمع به کیان استقال این مرز و بوم دوخته اند، نمی تواند داشته 
باشد. منادیان آزاد سازی نرخ ارز، بعضا مدعی هستند افزایش نرخ ارز با استمداد از افزایش نرخ تورم توجیه 
می ش��ود و می گویند، افزایش نرخ تورم، ضرورت چنین تغییرات عمده ای طی چند س��ال برای نرخ ارز را 
توجیه یا حتی ایجاب می کند. برآورد دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی در پاسخ 
با این مس��اله این اس��ت که به فرض وجود چنین ادعایی، انطباق تفاوت نرخ تورم داخل و خارج طی 40 
سال بعد از انقاب تا سال 97، نرخ ارزی معادل 1850 تومان را در معادله نشان می دهد. هرچند چنین 
مبنایی هم برای تعیین نرخ ارز صحیح نیست. نرخ ارز باید بر اساس بنیه ساختار تولیدی و صنعتی کشور، 
به واسطه سیاست های درست، امکان نوسان داشته باشد و نه لزوما بر مبنای نرخ تعادلی بازار، آن هم در 
کشوری که معنای نئوکاسیکی بازار در آن هیچ تحققی ندارد. خروجی چنین ادعایی، در کشوری مشابه 
ایران که مفهومی کارا و آزاد و روشن از نهاد بازار در آن وجود ندارد، اگر نسبتی با توان تولیدی و کشش 
درآمدی خانوار های آن نداش��ته باشد، خود عامل سرازیر شدن نقدینگی سرگردان فرار کرده از تولید، به 
سمت فعالیت های سفته بازانه در بازارهایی مثل ارز می شود و لذا داغ رویایی دست نیافتنی از تعادل را، بر 

ذهن و ضمیر کارشناسان مدعی باقی می گذارد.

شواهد علمی به قدر کفایت، حکایت از آن دارد که بیماری هلندی و اثرات 
رقت بار آن، در دهه 80 بیش از هر عامل دیگری توسط بانک های به اصطاح 
خصوصی که خود فرزندان خلف تعدیل ساختاری هستند، قابل توضیح است. 
جالب اس��ت طی س��ال های 80 تا 86 بانک ها از ناحیه چ��ک بانک ها، به صورت 
غیرقانونی هزاران میلیارد تومان خلق اعتبار کردند که در سال 1387 بانک مرکزی دولت احمدی نژاد 
طی تصمیمی همدانه با سوداگران، ذخایر این خلق اعتبار جعلی را تامین کرد. لذا در شرایطی که رشد 
نقدینگی در آن سال 15/6 درصد بود، »پایه پولی« که هسته مرکزی رشد نقدینگی و تورم دفعتی هست 

بر خاف آمد عادت، 47 درصد رشد داشت که رکوردی بی سابقه به حساب می آمد.
از جمله اثرات فعالیت این قبیل بانک ها تحت چتر حمایت عدم شفافیت و رانت، فی المثل حد فاصل 
سال های 70 تا 80، قیمت زمین و مسکن همتراز سطح عمومی قیمت ها، همگی تقریبا به یک میزان 
افزای��ش می یابد اما در دهه 80 و با آغاز فعالیت بانک های به ظاهر خصوصی، قیمت زمین 3/5 برابر و 
قیمت مس��کن 2/5 برابر س��طح عمومی کل قیمت ها رشد می کند. این نشان دهنده اثر واضح فعالیت 
سوداگرانه و غیرمولد این بانک ها در بازار مسکن است. به بیان آماری دیگر، حد فاصل سال 70 تا سال 
92، قیمت زمین 107 برابر و قیمت مسکن 78 برابر اما سطح عمومی قیمت ها تنها 27 برابر شده است. 
تازه این آمار سرشکن شده در کل اقتصاد کشور است نه کانشهرهایی که بانک ها بیشتر چشم طمع به 
مستغات آن دوخته بودند و سپرده های مردمی را مستقیم یا غیرمستقیم بدان سمت سرازیر می کردند. 
وگرنه در همین بازه زمانی، در برخی مناطق تهران قیمت زمین بعضا تا 1000 برابر هم افزایش پیدا کرده 
است، لذا بر اثر این فعالیت ها یک بحران عدم تناسب بی سابقه در اقتصاد ایران و هزینه های خانوار علیه 

خیل عظیم توده ها و به نفع سرمایه داران شکل گرفت.

نمودار 1- قیمت زمین، مسکن و اجاره خانه، حدفاصل 72 تا 92

در طول سال های دهه 80، رشد نقدینگی از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است اما این نه به 
معنای کاهش سرعت گردش پول بنا بر فروض علم اقتصاد است )چون در رابطه مقداری پول، جمع رشد 
نقدینگی و سرعت گردش پول، باید با جمع نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برابر باشد( بلکه به معنای این 
است که این پول ها به سمت فعالیت های غیرمولد سوق پیدا کرده و در رابطه مقداری پول، خود را به 

صورت یک پسماند، در کم بودن سرعت گردش پول منعکس می کند.
این مناسبات باعث شد »نرخ بهره« و »نرخ بازدهی فعالیت های غیرمولد« بشدت باا رود. در نتیجه 
بخش مولد تضعیف شده و خود بخش مسکن هم در رکود فرو رود، زیرا قدرت خرید طیف وسیعی 
از طبقات متوسط و فرودست مردم، کشش همپایی با این افزایش قیمت های سوداگرانه را ندارد، لذا 
بخش مسکن با بحران عدم تقاضای موثر روبه رو است اما بانک ها و مافیای رسانه ای سفته بازان کان 
با تبانی، در آشفته بازار اخیر، قیمت مسکن را نیز 50 درصد افزایش دادند. منتها دیگر تقاضای موثری 
از عموم مردم وجود ندارد که بخواهند واکنشی نشان بدهند. می بینیم که بر اثر تفکر تعدیل ساختاری 
حاکم بر ترتیبات نهادی اقتصاد کشور که بیگانگی بسیار ژرفی با آرمان های اولیه انقاب داشته، حتی 
کشور را از توسعه پایدار و متوازن به معنای غربی کلمه نیز محروم کرده است. امروز اما مساله رشد 
نقدینگی، پیوندی عمیق و وثیق با بحران نظام بانکی و بااخص بانک های خصوصی پیدا کرده است. 
این بدان معناست که آنومی اقتصادی پیش تر موجود، اگر با همان منطق سابق تداوم داشته باشد، 
می تواند ریسک فروپاشی مالی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد. همان طور که اشاره رفت، عامل 
اصلی رشد پایه پولی در دهه 90، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است. به همین دلیل می توان 
ادعا کرد کیفیت و بسامد تخریب نقدینگی در دوره اخیر با اینکه مدافعان ادعا می کنند رشد نقدینگی 
در دولت تدبیر و امید به میزانی کمتر بوده، به مراتب خطرناک تر و ویرانگر تر شده است؛ هرچند آن 
ادعای فوق الذکر نیز تاریخ انقضایی بیشتر از سال 97 ندارد. مشخصا 3 ویژگی متمایز در ماهیت نظام 

پولی و نقدینگی کشور در دوره مذکور، مشهود است:
1- سهم شبه پول، در کل نقدینگی، از 75 درصد در سال 91 به بیش از 87 درصد در سال 96 افزایش 
یافته است. معنای محصل این آمار این است که پول معاماتی برای خرید مایحتاج مصرف کنندگان و 

بنگاه ها بیش از 10درصد تنزل و سهم پول سوداگری به همین میزان افزایش یافته است.

نمودار 2- سهم شبه پول از کل نقدینگی کشور تا سال 97 بر حسب درصد

2- ترکیب بدهی های بانکی به بانک مرکزی که از منابع پایه پولی است، از محل بانک های خصوصی، به 
طرز معنا داری رشد داشته است. سهم بدهی های بانک های خصوصی از 5/3 درصد در سال 90 به 62/7 
درصد در سال 97 افزایش یافته است. آن هم در شرایطی که 66/7 درصد از کل سپرده های دیداری نزد 
بانک های خصوصی انباشت شده و 69/3 درصد از کل شبه پول شبکه بانکی، نزد آنهاست. این آمارها باید 
مشخصا برای نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور هشدار دهنده بوده باشد اما چرا در کمال بی توجهی، 
به این مناسبات دامن زده شد؟ شاید انتصاب یک بانکدار خصوصی برای تصدی ریاست بانک مرکزی در 
دولت مشارالیه، اندکی برای فهم این تغافل سیستمی راهگشا باشد. بانک هایی که به واسطه عدم شفافیت 
و مناسبات رانتی، بسیاری از سرمایه های اقتصادی و اجتماعی کشور را پیش پای فعالیت های سوداگرانه 
ذبح کردند، حال با این هزینه گزاف، مشکل ادامه حیات هم دارند و دائما نیاز به خلق پول بانک مرکزی 
دارند و از این راه هم، باز به نقدینگی و تورم کشور خسارت می زنند. تنها در تیرماهی که گذشت، بانک 
مرکزی 9000 میلیارد تومان به شبکه بانکی، صرفا جهت تداوم فعالیت های شان وام داد. از تیر ماه سال 
96 که بانک مرکزی به بانک ها اجازه استقراض داده است، تا به امروز 100 هزار میلیارد تومان بر بدهی 
بانک ها از این ناحیه، انباشت شده که متاسفانه بر هگان آشکار است که عمدتا )اگر نگوییم مطلقا( امکان 

بازپرداخت آنها منتفی است.

 3- اتفاق سوم این است که در سال های اخیر، اختاف میان کل سپرده های مردمی نزد بانک ها با جمع 
تسهیات اعطایی و ذخایر بشدت افزایش یافته است. معنی این اختاف این است که ما به التفاوت نامبرده، 
به واسطه اقدامات مستقیم بنگاه دارانه بانک ها، در زمین و مسکن و سایر امور سوداگرانه صرف شده است.

 نمودار 3- روند سهم جمع تسهیات و ذخایر از کل سپرده ها

در ذیل این کارنامه درخشان باید اشاره کرد بدهی بانک های خصوصی به بخش غیر دولتی نیز از 83 هزار 
میلیارد تومان در سال 92 به 430 هزار میلیارد تومان تاکنون )یعنی بیش از 400 درصد افزایش( رسیده 
است. پس بحران فزاینده نظام بانکی کشور در تداوم بهمن نقدینگی و باتکلیفی تصمیم گیران اقتصادی 
کشور موثر بوده است. این ساختار فاسد، طی سالیان متمادی بر نهج منطق منحط خود تداوم داشته و به 
قدری فربه و بزرگ شده که امکان اتخاذ بسیاری از سیاست های عاجل را از دولت سلب کرده است. فی المثل 
اجرای طرح مالیات بر مستغات و معامات کوتاه مدت مسکن که تاثیر بسزایی بر فروکش کردن قیمت 
زمین و مسکن و تنعم بیشتر اقشار ضعیف از این نعمت ابتدایی دارد، به واسطه انبوه سرمایه گذاری مستقیم 

و غیرمستقیم بانک ها در این بازار، عما این بانک ها را با ریسک ورشکستگی مواجه می سازد.

جدول 1- مقایسه مقادیر مصوب و درصد عملکرد نقدینگی در برنامه اول و دوم توسعه
13691370137113721373برنامه اول توسعه

11/79/25/93/51/37مقدار مصوب

22/524/625/334/228/5عملکرد

13741375137613771378برنامه دوم توسعه

12/512/512/512/512/5مقدار مصوب

27/637/0115/2116/4520/13عملکرد

12

4

5

87

3

جدول 2- سهم بدهی بانک ها از کل بدهی بانکی به بانک مرکزی
13901391139213931394139513961397سال

86/790/590/965/268/549/635/832/6بانک های تخصصی

83/54/66/916/612/13/447بانک های تجاری

5/35/94/72814/938/36062/7بانک های خصوصی

جدول 3- ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی سال 96) اعداد به ریال است(
هزار میلیاردسهم )درصد(بدهی هاهزار میلیاردسهم )درصد(دارایی ها

5914857سپرده های بخش غیردولتی133251دارایی های خارجی

51320بدهی به بانک مرکزی092اسکناس و مسکوک

1272وام و سپرده های بخش دولتی61605سپرده نزد بانک مرکزی

2542حساب سرمایه82058بدهی بخش دولتی

102556وام ها و سپرده های ارزی4410919بدهی بخش غیردولتی

225432سایر بدهی ها287056سایر دارایی ها

10024981جمع10024981جمع

گروه های منتفع از نوسانات ارزی6
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بع��د از ح��راج پاایش��گاه کرمانش��اه اکنون با 
واگذاری س��یلوهای اس��تان با کمتری��ن قیمت به 
بخش خصوصی، وجود اراده برای حراج سرمایه های 
این استان بر همگان آشکار شد. به گزارش تسنیم، 
به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساس��ی و واگذاری 
ام��وال دولتی به بخش خصوصی، گویی در اس��تان 
اراده ای ب��رای حراج اموال و س��رمایه های اس��تان و 
فروش آن به کمترین قیمت ایجاد ش��ده اس��ت که 
در واقع اجحاف در حق مردم محسوب می شود. بعد 
از حراج بحث برانگیز پاایشگاه کرمانشاه اکنون قرعه 
به نام س��یلوهای باارزش استان از جمله سیلوهای 
کرمانشاه، س��نقر و کلیایی و کنگاور افتاده است که 
نه تنها با نازل ترین قیمت به بخش خصوصی واگذار 
نشده، بلکه به افرادی هدیه داده شده است تا بار دیگر 
سبب اعتراض عمومی ش��ود. سیلوی 35 هزار تنی 
کرمانشاه از مجهزترین و قدیمی ترین سیلوهای کشور 
است که در چهارراه سیلوی شهر کرمانشاه قرار دارد و 
در مزایده سازمان خصوصی سازی با مبلغ 23 میلیارد 
تومان به بخش خصوصی واگذار شده که 15 درصد از 
این مبلغ یعنی حدود 3/5 میلیارد تومان آن اکنون و 
مابقی در 6 سال به صورت قسطی پرداخت می شود. 
موقعیت جغرافیایی، مساحت 7 هکتاری و 18 مسکن 
ویایی هر کدام به مساحت 550 مترمربع در سیلوی 
کرمانش��اه حاکی از این اس��ت که ارزش این سیلو 
بسیار بیش��تر از 23 میلیارد تومان است، البته این 
مبلغ نیز سال ها بعد به دست مردم کرمانشاه خواهد 
وکلیایی نیز  رسید.  سیلوی دولتی شهرستان سنقر
ک��ه دارای 20 هزار و 125 مترمربع عرصه و 8 واحد 
مسکونی در بهترین نقطه شهر است به قیمت 5/5 
میلیارد تومان حراج شده و پایه قیمت این سیلو نیز 
ح��دود 4 میلیارد و 800 میلی��ون تومان بوده که از 
قیمت واقعی کمتر اس��ت. همچنین سیلوی دولتی 
شهر کنگاور نیز در راستای اصل خصوصی سازی به 
قیمت 11/5 میلیارد تومان فروخته شده است.  احمد 
صفری، نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس شورای 
اس��امی در گفت وگویی اظهار کرد: متأسفانه طی 
س��الیان اخیر اکثر واگذاری های سازمان خصوصی 
در راس��تای اصل 44 دارای شائبه و حرف و حدیث 
بوده و این واگذاری ها اغلب به خاطر داشتن ابی های 
قوی در حال قیمت گذاری است و مجمع نمایندگان 
استان نیز طی نامه نگاری هایی نسبت به این موضوع 

اس��ت. مظفر  اعتراض ک��رده 
رحیمی، مدیر عامل ش��رکت 
غل��ه و خدمات بازرگانی نیز در 
این رابطه گفت: از سال 1392 
س��ازمان خصوصی س��ازی در 
راستای اصل 44 قانون اساسی 
و ب��رای کاه��ش تصدی گری 
دول��ت، بخش��ی از دارای��ی و 
اموال ش��رکت های دولتی را به 
بخش خصوصی واگ��ذار کرده 
اس��ت ولی در هی��چ مرحله ای 
سیلوهای  خصوصی س��ازی  از 
استان کرمانشاه، از شرکت غله 

نظرخواهی نشده و سازمان خصوصی سازی اقدام به 
قیمت گذاری کرده است. 

 واگذاری سیلوی سنقر به نصف قیمت واقعی ■
در همین حال نماینده مردم سنقر و کلیایی در 
مجلس شورای اسامی از واگذاری سیلوی سنقر به 
نص��ف قیمت واقعی خبر داد و گفت: دولت باید هر 
چه سریع تر نس��بت به لغو واگذاری سیلوی سنقر 
اقدام کند، البته ما بر اس��اس قانون اساسی مخالف 
واگذاری سیلوی سنقر به بخش خصوصی نیستیم، 
بلکه آنچه مدنظر اس��ت واگذاری س��یلو بر اساس 
قیمت روز اس��ت تا به حق��وق بیت المال لطمه ای 
وارد نشود. حجت ااسام سیدجواد حسینی کیا در 

گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: 
دولت باید ضمن در نظر گرفتن 
ش��رایط فعلی کش��ور درباره  
واگذاری و ف��روش و واگذاری 
س��یلوهای دولتی تجدیدنظر 
کرده و با بررس��ی کارشناسی 
و همه جانبه تصمیم درس��تی 
جهت منافع مل��ی اتخاذ کند. 
نماینده مردم سنقر و کلیایی در 
مجلس شورای اسامی با اشاره 
به عدم محاسبه قیمت واقعی 
س��یلو گفت: بر اساس گزارش 
دیوان محاسبات مجلس، ارزش 
س��یلوی سنقر 13 میلیارد تومان تعیین شده است 
که صرف نظر از ارزش تأسیسات سیلو که با قیمت 
پایین قبلی محاس��به و عرضه شده باز هم اختاف 
قیمت واقع��ی با قیمت پایه مزایده ح��دود 3 برابر 
اس��ت. حس��ینی کیا با بیان اینکه موضوع واگذاری 
سیلوی سنقر با قیمت پایین اکنون به عنوان یکی 
از دغدغه های مردم شهرستان سنقر و کلیایی مطرح 
است، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در این رابطه 
تأکید بر روش نامناس��ب قیمت گذاری و ش��رایط 
واگذاری سیلوهای متعلق به شرکت بازرگانی دولتی 
ایران است. وی با بیان اینکه سیلوهای قدیمی دولتی 
به  طور عمده در بهترین موقعیت شهری در سراسر 

کش��ور واقع ش��ده اند، بیان کرد: ماک در فروش و 
واگذاری این سیلوها از نظر سازمان خصوصی سازی 
صرفاً ظرفیت پایین ذخیره س��ازی گندم و زیان ده 
بودن این س��یلوها است اما این امر نه تنها به عنوان 
روش تعیین قیمت، کارب��ردی و مؤثر نخواهد بود، 
بلکه موجب تضییع حقوق بیت المال می شود. وی 
با اشاره به اینکه در این قیمت گذاری که انجام شده 
اش��کااتی وجود دارد، عنوان کرد: نخس��ت اینکه 
خانه های مسکونی در حاشیه سیلو همگی سند مجزا 
دارند و باید به صورت تفکیکی قیمت گذاری شوند، 
در حالی که سرجمع قیمت گذاری شده اند، لذا قیمت 
آنها متناسب در نظر گرفته نشده بود. حسینی کیا با 
اش��اره به اینکه از طرف دیگر سیلوی سنقر در کنار 
جاده  و راه اصلی قرار دارد، افزود: این مکان ظرفیت 
3000 متر تجاری ش��دن را در آینده دارد، بنابراین 
اگ��ر به بخش خصوصی واگذار ش��ود، این واگذاری 
ارزش افزوده بسیار باایی پیدا خواهد کرد. از طرفی 
تأسیسات خود سیلوی س��نقر درست کارشناسی 
نشده است، زیرا بر اساس قانون وقتی از کارشناسی 
قیمت یک موضوع 6 ماه بگذرد آن کارشناسی دیگر 
اعتب��ار ندارد. وی همچنین با بیان اینکه با توجه به 
نوسانات ارزی هیچ آدم عاقلی نمی پذیرد که با همان 
قیمت گذاری قبلی واگذاری انجام شود، بیان کرد: با 
توجه به اینکه ارزش پ��ول ملی کاهش پیدا کرده، 
فروش این سیلو با همان قیمت ابتدایی کار عاقانه ای 
نیست.  حسینی کیا افزود: موضوع دیگر هم این است 
که اطاع رس��انی در این رابطه در حد خود سازمان 
اقتصادی انجام ش��ده بود، در حالی که اگر به مردم 
اطاع می دادند و می خواس��تند به نصف قیمت به 
فروش برسانند خیلی از نیروهای بومی برای خرید 
این سیلو ارجحیت دارند تا اینکه نیروهای غیربومی 
اقدام به خرید کنند. وی در پایان خاطرنش��ان کرد: 
امی��د داریم دولت این واگذاری را متوقف کند و این 
سیلو به بیت المال بازگردد تا در یک فرصت مناسب 
با اطاع رسانی و با قیمت مناسب و کارشناسی شده، 
این واگذاری به بخش خصوصی انجام شود. استاندار 
کرمانش��اه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان دستور 
رس��یدگی به وضعیت واگذاری س��یلوهای استان 
کرمانش��اه را داده است که امیدواریم این رسیدگی 
به سرنوشت رس��یدگی به وضعیت پاایشگاه نفت 

کرمانشاه که همچنان باتکلیف است دچار نشود. 

خسارت ۴۰ میلیارد ریالی توفان 
به خطوط برق منطقه ای خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: بر اثر ش��رایط نامس��اعد جوی و تندباد 
ش��دید همراه با تگرگ، خس��ارت ح��دود 40 
میلیارد ریالی به خطوط شبکه برق این شرکت 
وارد شد. محمود دش��ت بزرگ اظهار داشت: بر 
اث��ر توفان و تگرگ در چند روز اخیر در منطقه 
بیابانی شهرستان رامشیر، تعداد 4 دکل از خط 
400 کیلوولت امیدیه2 به پست شهید دقایقی 
اهواز س��قوط کرد. وی بیان کرد: این خط یکی 
از س��الم ترین خطوط ش��رکت برق منطقه ای 
خوزستان بوده که ایمنی و سالم بودن آن توسط 
بازرسان شرکت توانیر در چند ماه گذشته تایید 
ش��ده بود. وی اضافه کرد: خط 400 کیلوولت 
امیدیه 2- شهید دقایقی اهواز از خطوط تبادلی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان با پیک بار 650 
م��گاوات بوده اس��ت که بر اثر س��قوط 4 دکل 
مذک��ور بار آن به خطوط دیگر منتقل ش��ده و 
خاموشی در شبکه ایجاد نشد. دشت بزرگ تاکید 
کرد: در حال حاض��ر برآورد های اولیه با حضور 
کارشناسان شرکت انجام شده و ظرف یک ماه 
آینده با ایجاد یک جاده موقت این خط اصاح و 

وارد مدار می شود.

بازدید و تعمیر داخلی دستگاه های 
نیروگاه رامین اهواز

 در راس��تای اجرای تعمیرات پیش��گیرانه 
و حف��ظ تولی��د پایدار و همچنی��ن به منظور 
پیش��گیری از وقوع حوادث احتمالی، عملیات 
بازدید و س��رویس فن��ی ژنرات��ور واحد 305 
مگاوات��ی ش��ماره 3 نیروگاه رامین اجرا ش��د. 
مهن��دس بابک توحی��دی، کارش��ناس گروه 
مهندسی الکتریک نیروگاه رامین اظهار داشت: 
در راس��تای اجرای تعمیرات پیشگیرانه، حین 
انجام تعمیرات میان دوره ای این واحد اقدام به 
بازدید و س��رویس فنی ژنراتور کردیم تا ضمن 
تقویت و حفظ تولید پایدار انرژی برق بتوانیم 
از وق��وع ح��وادث و مش��کات احتمالی این 
تجهیز جلوگیری کنیم. وی با اش��اره به وقوع 
حادثه سال 1395 ژنراتور واحد یادشده افزود: 
مهم ترین چالش عدم سرویس ژنراتور، افزایش 
تخلیه جزئی در بخش ه��ای آلوده ژنراتور و به 
تبع آن بروز تنش های عایقی در نواحی پیشانی 

سیم پیچی است. 

خراسان جنوبیخوزستان

شناسایی 36 هزار واحد مسکن 
روستایی کم دوام در خراسان جنوبی 
معاون بنیاد مسکن انقاب اسامی خراسان 
جنوب��ی از وجود حدود 36 هزار واحد مس��کن 
روس��تایی کم دوام یا بی دوام در استان خبر داد 
و گف��ت: درصد واحد های فاقد اس��تحکام بنا و 
کم دوام روس��تایی به کل واحدهای روس��تایی 
41/2 درصد است. محمدرضا یزدانی در گفت وگو 
با تسنیم، اظهار داشت: طبق سرشماری نفوس 
و مسکن س��ال 95 تعداد 88 هزار و 835 واحد 
مس��کونی روستایی در س��طح خراسان جنوبی 
وجود دارد. در حال حاضر 39 هزار و 421 واحد 
در استان مقاوم سازی شده و از استحکام کامل و 
ازم برخوردار اس��ت. وی بیان کرد: از این تعداد 
15 هزار و 982 واحد قبل از سال 84 نوسازی و 
بازس��ازی شده و 23 هزار و 439 واحد روستایی 
بعد از س��ال 84 تاکنون نوس��ازی و بازس��ازی 
ش��ده  اس��ت. یزدانی به درصد واحد های مقاوم 
در خراسان جنوبی اش��اره و تصریح کرد: درصد 
واحد های مقاوم خراسان جنوبی به کل واحد های 

روستایی استان 44/3 درصد است.

توزیع برنج تایلندی و اروگوئه ای 
جای ترمیم دستمزد را نمی گیرد

عض��و هیات مدی��ره کانون عالی ش��وراهای 
اس��امی کار گفت: س��ابق بر این ش��اهد توزیع 
کااهای بدون کیفی��ت مانند برنج اروگوئه ای یا 
تایلندی به عنوان بن بین کارگ��ران بوده ایم اما 
ای��ن اقدام نمی تواند جایگزین ترمیم دس��تمزد 
شود. احسان سهرابی در گفت وگو با تسنیم، اظهار 
داشت: جلسه اخیر شورای عالی کار درباره بیمه 
بیکاری بوده و متأس��فانه نمایندگان کارگران به 
علت اینکه از آنها دعوت نشده بود در آن حضور 
نداشته اند. وی بیان کرد: این اظهارنظر که ممکن 
اس��ت  کمک به کارگران از ن��وع نقدی نبوده و 
تنها به صورت کاا باش��د از دی��دگاه بنده اصا 
صحیح نیست. ما در دوره های قبل هم توزیع کاا 
داشته ایم که متأسفانه در آنها کااهایی با کیفیت 
بسیار کم در اختیار کارگران قرار می گرفت. وی 
خاطرنش��ان کرد: همچنین نیازهای افراد با هم 
تفاوت دارد؛ ممکن اس��ت اولویت کسی آموزش 
فرزندش با این هدف باش��د ک��ه بتواند از طبقه 
کارگری بی��رون برود و برایش مواد غذایی دارای 

اهمیت نباشد. 

دستمزد

ادامه مشکات خصوصی سازی در دیار طاق بستان 

سیلوهای کرمانشاه حراج می شوند

 نماین�ده مردم س�نقر و کلیایی در 
مجلس شورای اس�امی با اشاره به 
عدم محاس�به قیمت واقعی سیلو 
گف�ت: ب�ر اس�اس گ�زارش دیوان 
محاس�بات مجلس، ارزش سیلوی 
س�نقر 13 میلی�ارد توم�ان تعیین 
ش�ده اس�ت که صرف نظر از ارزش 
تأسیسات سیلو که با قیمت پایین 
قبلی محاسبه و عرضه شده باز هم 
اختاف قیم�ت واقعی با قیمت پایه 

مزایده حدود 3 برابر است
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13 فرهنگ و هنر

ادبیات
حسین علیزاده: 

عنوان شهروند شیراز 
از نشان شوالیه بزرگ تر است

اختتامیه دهمی��ن جش��نواره گروه نوازی 
موس��یقی فارس با حضور مع��اون امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی و هنرمندان 
موس��یقی در تاار حافظ شیراز برگزار شد. در 
این مراسم، نش��ان شهروند افتخاری شیراز به 
حس��ین علیزاده، از سوی ش��هردار این شهر، 
اهدا ش��د. علی��زاده هم در این مراس��م گفت: 
من نخس��تین  فعالیت��م را در ۲۱ س��الگی در 
ش��یراز شروع کردم و این شهر پیوندی محکم 
با موس��یقی دارد. وی با اشاره به اینکه فضای 
این شهر را موسیقی و ادبیات فرا گرفته است، 
افزود: »زمانی از من می پرسیدند که چرا نشان 
ش��والیه را نپذیرفتم اما اگر کسی هم اکنون در 
این نشست باش��د متوجه می شود که افتخار 
ش��هروند شدن در ش��یراز چقدر در مقابل آن 
نش��ان بزرگ تر اس��ت«. این اس��تاد موسیقی 
کشورمان چند س��ال پیش و در پی پیشنهاد 
سفارت فرانسه برای اعطای »نشان شوالیه« از 
سوی دولت این کشور، با انتشار نامه ای، خود را 
از دریافت هر نش��انی بی نیاز اعام کرد و گفت 

که به »حسین علیزاده« بودن قناعت می کند.

نظر ناطق نوری درباره مستند 
»راه طی شده«

علی اکب��ر  حجت ااس��ام 
ناطق نوری پس از تماش��ای 
»راه طی شده« به کارگردانی 
عل��ی ماقلی پ��ور، پرهیز از 
افراط و تفریط در این مستند 
را ستود. به گزارش »وطن امروز«، حجت ااسام 
علی اکب��ر ناطق نوری، عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، پس از تماشای مستند »راه طی 
شده« با اشاره به اینکه »در ساخت این مستند 
افراط یا تفریطی مشاهده نشده و موضع گیری 
جناحی نیز به چشم نمی خورد«، گفت: در این 
مستند ضمن پرهیز از مبالغه یا جفا نسبت به 
نهض��ت آزادی بخوبی مواضع و رویکردهای آن 
تبیین ش��ده است، هرچند بیان حقایق به طور 
طبیعی، مخالفان یا موافقانی نیز خواهد داشت. 
بنده ش��خص مرحوم آقای ب��ازرگان را متدین، 
مسلمان و صادق می دانم اما به رغم داشتن ارتباط 
با ایشان، از ابتدا بعضی تفکرات و مواضع شان را 
قبول نداشته ام و نوع نگاه شان، موجب شده بود با 

ایشان زاویه فکری داشته باشم.

رابرت دنیرو درباره پرونده قتل 
خاشقجی چه گفت؟

راب��رت دنی��رو در جری��ان 
جش��نواره فیل��م مراکش به 
خبرنگاران گفت که خواستار 
اقدام عمل��ی در پرونده قتل 
خاشقجی اس��ت. به گزارش 
مهر به نقل از دیلی صباح، رابرت دنیرو خواستار 
انجام حرکتی در قبال قتل جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار عربس��تانی ش��د. رابرت دنیرو در 
جریان جش��نواره فیلم مراکش به خبرنگاران 
گفت: من از اتفاقی که برای جمال خاش��قجی 
افتاد ناراحتم. این اتفاق خوبی نیست و غیرقابل 
قبول اس��ت، باید حرکت��ی درب��اره آن انجام 
ش��ود. جمال خاشقجی س��تون نویس روزنامه 
واشنگتن پس��ت بود که روز ۲ اکتبر ۲۰۱۸ در 
جریان مراجعه به کنس��ولگری عربس��تان در 

کشور ترکیه به قتل رسید. 

روایت ستاره »بریکینگ بد« 
از تعصب و بیگانه هراسی ترامپ

برایان کرانستون، ستاره سریال 
»بریکینگ بد« در گفت وگو با 
ایندی وایر از ارتباط شخصیت 
اصلی نمایش��نامه »شبکه« با 
رفتارهای ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا گفت. به گزارش مهر به نقل از ایندی وایر، 
بازیگ��ر نقش والتر وایت در س��ریال »بریکینگ 
بد« در پاس��خ به این سوال که آیا شباهتی بین 
ترامپ و هاوارد بیل »شبکه« می بیند )شخصیت 
هاوارد بیل در »ش��بکه« نیز همچون ترامپ از 
بی اعتمادی به رس��انه ها سخن می گوید( گفت: 
»به نحوی شباهتی به هم دارند، ترامپ یک پیام 
دارد، او همچنین می تواند طیف وسیعی از مردم 
را که این پیام برای شان مهم است قانع کند اما 
س��پس چیزهایی می گوید که درست نیست و 
مملو از بیگانه هراسی و تعصب است. پیام ترامپ 
با هاوارد بیل که می گوید تلویزیون ها را خاموش 

کنید متفاوت است«. 

اعام اسامی برگزیدگان یازدهمین دوره جایزه 
ادبی جال آل احمد 

جایزه جال به رضا امیرخانی رسید
برگزی��دگان یازدهمی��ن دوره جایزه ادبی 
ج��ال آل احم��د در بخش ه��ای چهارگان��ه، 
همچنین بخش »آتیه داستان ایرانی« معرفی 
ش��دند. به گزارش »وطن امروز«، برگزیدگان و 
شایس��تگان تقدیر بخش های رمان و داستان 
بلند، داس��تان کوت��اه، پژوهش و نق��د ادبی و 
مستندنگاری، شنبه شب در تاار قلم کتابخانه 
ملی جمهوری اسامی معرفی شدند. بر اساس 
این گزارش، فهرست برگزیدگان و شایستگان 
تقدیر این دوره به این شرح است: در بخش نقد 
ادبی کتاب »باغت ساختارهای نحوی در تاریخ 
بیهقی« به قلم »لیا سیدقاسم« از نشر هرمس، 
اثر شایسته تقدیر شناخته شد و معادل ۱۰ سکه 
جایزه گرفت. همچنین در بخش داستان کوتاه 
نیز کتاب »زخم شیر« به قلم صمد طاهری از 
نشر نیماژ، شایسته تقدیر شناخته شد و معادل 
۱۰ سکه جایزه گرفت. در بخش مستندنگاری 
۲ اثر به شکل مشترک برگزیده شدند. »الف ام 
خمینی« به قلم هدایت اه بهبودی از انتشارات 
موسس��ه مطالعات و پژوهش های سیاس��ی و 
»رکاب زن��ان در پی ش��مس« به قلم حس��ن 
کرمی قراملکی از انتشارات ستوده ۲ برگزیده 
این بخش بودند و مجموعاً معادل ۳۰ سکه بهار 
آزادی جایزه گرفتند. همچنین در بخش جنبی 
»آتیه داستان ایرانی« که به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اس��امی در این دوره 
از جای��زه ادبی جال آل احمد برگزار ش��د، به 
محمدعلی رکنی، محمدرضا شرفی خبوشان، 
الهام فاح و سیدمیثم موسویان که با رأی مردم 
به عنوان »آتیه داران داس��تان ایرانی« انتخاب 
ش��ده بودند، جایزه اعطا شد. همچنین در این 
مراسم از احمد مدقق، نویسنده افغانستانی رمان 
»آوازهای روس��ی« و مصطفی جمش��یدی به 
خاطر ۴ دهه فعالیت ادبی تقدیر شد. در نهایت 
در بخش رمان و داستان بلند نیز همان طور که 
پیش بینی می شد جایزه اثر برگزیده به »رهش« 
نوشته رضا امیرخانی رسید و او معادل ۳۰ سکه 
)۱۰۰ میلیون تومان( و لوح تقدیر جایزه ادبی 

جال آل احمد را از آن خود کرد.

چابهار میزبان مراحل پایانی 
مستندمسابقه »فرمانده«

جدیدترین س��ری مس��تند 
ک��ه  »فرمان��ده«  مس��ابقه 
در  را  خ��ود  فیلمب��رداری 
دیدن��ی  و  بک��ر  مناط��ق 
آغاز  سیستان وبلوچس��تان 
کرده اس��ت، مراحل نهای��ی اش را در چابهار 
فیلمبرداری می کند. به گزارش »وطن امروز«، 
جدیدترین س��ری مستندمسابقه »فرمانده« 
ک��ه از ۲۴ آبان ماه ۹۷ فیلمب��رداری خود را 
در مناطق بکر و دیدنی سیستان وبلوچستان 
آغاز ک��رده اس��ت، مراحل نهای��ی اش را در 
چابه��ار فیلمب��رداری می کند. این مس��تند 
مس��ابقه که با ثبت نام بی��ش از ۴۴ هزار نفر 
ت��ا پای��ان تابس��تان ۹۷ وارد مرحله انتخاب 
ش��رکت کنندگان ش��د، ب��ا پای��ش ابتدایی 
داوطلبان در نهایت با شرکت حدود ۸۰۰ نفر 
در پایگاه تیپ ۲۰ رمضان نیروی زمینی سپاه 
در جاده تهران- قم، دومین مرحله غربالگری 
خود را طی ۳ روز به پایان رساند. پس از آن 
با شروع مرحله نهایی مسابقه، از ۲۴ آبان ماه 
۱۱ ش��رکت کننده راه��ی منطق��ه کویری 
زاه��دان برای ش��روع رقابت اصلی مس��تند 
مسابقه فرمانده شدند. در این رقابت سخت و 
نفسگیر که در استان سیستان وبلوچستان و 
مناطق دیدنی آن فیلمبرداری شد، در نهایت 
۲ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی برای مسابقه 
فینال انتخاب شدند. بخش پایانی مسابقه در 
منطق��ه »َدَرک« به عنوان حاش��یه ای     ترین 
منطق��ه اس��تان سیستان وبلوچس��تان و در 
نقطه صفر مرزی فیلمبرداری ش��د. مستند 
مس��ابقه فرمانده ۵ با پای��ان مراحل ضبط و 
ش��روع مراحل تدوین و صداگ��ذاری، نوروز 
 ۹۸ از ش��بکه  های مختلف س��یما به نمایش 

گذاشته می شود.

آسیب شناسی مداحی 
با حضور 2 مداح

به همت بنیاد دعبل خزاعی، دور جدید از 
سلسله نشس��ت های آیین گفت وگو با موضوع 
»نقد آسیب شناسی مداحی« برگزار می شود. به 
گزارش فارس، دور جدید از سلسله نشست های 
آیین گفت وگو با موضوع »نقد آسیب شناسی 
مداحی« با س��خنرانی عباس دلجو و محمود 
ت��اری در بنیاد دعبل برگزار خواهد ش��د. این 
نشس��ت روز دوش��نبه ۱۹ آذر از س��اعت ۱۰ 
صبح در بنیاد دعبل خزاع��ی واقع در خیابان 
تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، نرسیده 
به میدان فلسطین، بن بست سعیدی، پاک ۲ 

برگزار خواهد شد.

محسن شهمیرزادی: پیشرفت تکنولوژی در یک دهه 
اخیر باعث شده است فضای مجازی متغیری مهم در 
زندگی انس��ان ها به حساب          آید به گونه ای که نه تنها 
در س��بک زندگی و شیوه زیس��تن که حتی در نوع 
گفتار، نوشتار، تفکر و شیوه اندیشیدن نیز اثر بسزایی 
داشته باشد، تا جایی که کتابی چون »اینترنت با مغز 
ما چه کار می کند« به عنوان یکی از آثار پرفروش و 
اثرگذار در چند س��ال اخیر محسوب شود. همانطور 
که فضای مجازی بر شیوه اندیشیدن و سبک زندگی 
آدم ها اثر گذاش��ته اس��ت، تاثیر آن روی رشته های 
مختلف هنری از جمله موسیقی، سینما و... نیز قابل 
چشم پوشی نیست. سینما در تعامل با فضای مجازی 
تحوات قابل توجهی را تجربه کرده اس��ت و در این 
مراوده می ت��وان حکم به بازنده بودنش داد. س��هم 
سینما از فضای مجازی قابل مقایسه با سهم فضای 
مجازی از س��ینما و اثر  گ��ذاری آن روی هنر هفتم 
نیست و همین بهانه ای است تا نگاهی داشته باشیم 
به تعامات فضای مجازی و سینما و آینده ای که باید 
آن را پیش بینی کرد و به قصد اصاح آن را تغییر داد. 

حرف  های بی رونق س�ینما درباره شبکه  های  ■
مجازی

یکی از ابعاد مهم واکنش سینما در تعامل با فضای 
مجازی، تولید آثاری با محوریت آن بوده است. آثاری 
عمدتا دغدغه مند که در پی بیان آسیب  های فضای 
مج��ازی در زندگی فردی و جمعی اس��ت. البته که 
این آثار به انگش��تان یک دست نمی رسند و عمدتا 
از کیفی��ت باایی نیز برخوردار نیس��تند. »جش��ن 
دلتنگی« به کارگردانی پوریا آذربایجانی، برجسته     ترین 
فیلم در این زمینه محسوب می شود. فیلمی با بازی 
بابک حمیدیان، مینا ساداتی، محسن کیایی، بهنام 
تش��کر و... که به رغم حضور پررنگ س��لبریتی  های 
س��ینمایی با اقبال مخاطبان در گیشه مواجه نشد. 
»حریم ش��خصی« دیگر فیلمی درب��اره چالش  های 
ورود شبکه  های اجتماعی به زندگی انسان هاست که 
با کارگردانی احمد معظم��ی و بازی میاد کی مرام، 
اندیش��ه فوادوند، بهنوش بختیاری، رعنا آزادی ور، 
امیر آقای��ی و... که اگرچه از فروش بااتری نس��بت 
به »جشن دلتنگی« برخوردار بود اما باز هم در زمره 
فیلم  های کم رونق سینمای ایران قرار گرفت. »مشکل 
گیتی« دیگر فیلم مرتبط با این فضاست که حمید 
ف��رخ نژاد، رویا نونهالی و بهنوش بختیاری نیز در آن 
ایفای نقش می کنند. فیلم بهرام کاظمی با توجه به 
مضمون کمدی آن از فروش بیشتری برخوردار شد 
ام��ا در نهایت فروش آن نیز به ی��ک میلیارد تومان 
نرس��ید. آثار دیگری همچ��ون »رخ دیوانه« و »عرق 
سرد« نیز مضمونی مشابه با آثار فوق دارند اما به نظر 

می رسد پرداخت سینما به فضای مجازی از آن جهت 
که پرداختی »س��لبی« و تماما منفی است نتوانسته 
مخاطب را با خود همراه کند و بیننده از نقد صریح به 
زندگی روزمره خودش احساس خوشایندی به دست 
نمی آورد. از سویی دیگر این آثار عمدتا با ضعف قصه 
و فیلمنامه همراه هس��تند و از همین جهت شرایط 

حداقلی برای جذب مخاطب را نیز با خود ندارند. 
نان سینما برای شاخ های اینستاگرامی! ■

برخاف سینما که از فضای مجازی نتوانسته بهره 
چندانی ببرد، میکروسلبریتی  های فضای مجازی یا 
همان شاخ  های اینستاگرام، از بستر اینترنت فرصت 
بس��یار مناس��بی برای حضور بر پرده سینما فراهم 
کرده   اند. »رضا پرستش« یا همان بدل مسی از جمله 
این افراد اس��ت که بعد از اینکه متوجه شباهت زیاد 
خود به لیونل مس��ی شد، با پوشیدن لباس تیم ملی 
آرژانتین و بارس��لونا و انتشار عکس هایش در فضای 
مج��ازی، توجه مردم را به این ش��باهت جلب کرد. 
حض��ور او در برنامه  های تلویزیونی چ��ون ایرانیوم و 
فرمول یک و به رس��میت شناخته ش��دن این بدل 
توسط سیمای ملی موجب شد تا او بدون هیچ گونه 
تجربه بازیگری و حض��ور در فضای هنری به عنوان 
بازیگر فیلم سینمایی »زیرنظر« به کارگردانی مجید 
صالحی در کن��ار رضا عطاران، امیر جعف��ری، آزاده 
صمدی و... ایفای نقش کند. »محمدامین کریم پور« 
به واسطه ویدئوهای طنز خود در فضای اینستاگرام 
مطرح شد. ویدئوهایی که البته تنها جنبه سرگرمی 
داش��تند اما پس از حض��ور در برنامه  های تلویزیونی 
»من و شما« و »ایرانیوم« او نیز بدون تجربه بازیگری 
حرفه ای در فهرست بازیگران فیلم »سرکوفت« قرار 
گرفت. جواد خواجوی، با داب اس��مش  های مشهدی 
خود مش��هور شد. دوبله ویدئوهای جذابی که با صدا 
و ایده پردازی    اش مورد توجه مخاطبان اینستاگرامی 

خود قرار گرفت. خواجوی البته تجربه مرتبط تری با 
فضای سینمای دارد و تحصیات آکادمیک او نیز در 
این حوزه است. حضور او در برنامه »حاا خورشید« 
باعث ش��د تا وی اعام کن��د همزمان در چند پروژه 
س��ینمایی و س��ریال از جمله سریال »س��رباز« به 
کارگردانی هادی مقدم دوست حضور پیدا کرده است. 
»مستر تیستر« دیگر شخصیت اینستاگرامی است که 
ذائقه       آزمایی غذاها موجب شده است تا وی به شهرت 
برس��د و حضور او در فیلم »پاس��تاریونی« در نقش 
خودش یعنی مستر تیستر می تواند یکی از حضورهای 

مثبت اینستاگرامی ها در سینما محسوب شود. 
سهم سینما از اینستاگرام ■

در این می��ان فیلم  های س��ینمایی نیز تاش 
داش��ته  اند تا در ای��ن مراوده ب��رای تبلیغ اثر خود 
س��همی در فضای مجازی داشته باش��ند. انتشار 
ویدئوهای تقطیع ش��ده و پرحاشیه از فیلم، ترفند 
پرکاربردی اس��ت که این روزه��ا برخی فیلم  های 
سینمایی به واسطه آن تاش دارند در میان کاربران 
مجازی به چشم بیایند. حضور سلبریتی ها در فضای 
مجازی و با توجه به مخاطبان پرشمار آنها در این 
فضا موجب می شود بازیگران هر فیلم به عنوان یکی 
از عناص��ر مهم تبلیغات فیلم در فضای مجازی به 

ش��مار آیند. اما برخ��ی فیلم ها نی��ز از چهره  های 
اینستاگرامی برای تبلیغات خودشان بهره می برند. 
در این بین فیلم  های سوپرمارکتی و زرد نیز تاش 
داش��ته  اند از چهره   هایی برای تبلیغ خود استفاده 
کنند که به همان اندازه مبتذل و سخیف هستند. 
»وحید خزایی« از چهره  های مشهور و البته مبتذل 
فضای مجازی که با قمه کش��ی و رفتارهای خارج 
از هنجار خود مش��هور شده است، در کلیپی فیلم 
»دشمن زن«، جدیدترین اثر حسین فرحبخش را 
تبلیغ می کرد. این اتفاق در سایر شخصیت ها و در 
لفافه ادامه دارد به گونه ای که اگر مخاطبان و اهالی 
سینما نسبت به این نوع تبلیغ سخیف انتقادی وارد 
کنن��د، عوامل فیلم بتوانند خ��ود را بی خبر از این 

تبلیغ و تصمیم شخصی تبلیغ کننده جلوه دهند. 
سینما، بازنده می ماند؟! ■

تعامل سینما و فضای مجازی نبردی نه چندان 
برابر را ش��کل داده است که از یک سو چهره  های 
اینستاگرامی بدون هرگونه صاحیت هنری جلوی 
دوربین ه��ا آمده   اند، از س��وی دیگ��ر تغییر ذائقه 
مخاطبان و ناتوانی سینماگران موجب شده است 
تا فیلم های گیشه ای سینما نیز به سمت سطحی تر 
شدن و شباهت به کلیپ  های اینستاگرامی حرکت 
کنند. در مقابل سهم سینما تنها بریده   هایی از این 
آثار در ابه ای ویدئوهای اینستاگرامی است که آن 
هم چندان مورد توج��ه قرار نمی گیرد. حرف  های 
سینما از فضای مجازی نیز تنها به شکوائیه گویی 
و آسیب شناسی از این فضا باز می گردد و از این رو 
نه تنها مورد اقبال قرار نگرفته بلکه مخاطبان را نیز از 
سینما دلزده خواهد کرد. تداوم روند کنونی، سینما 
را ب��ه عنوان یک بازنده واقع��ی در تعامل با فضای 
مجازی نگه می دارد و به نظر می رسد سینماگران 
باید موضعی مشخص و محدوده ای معین در تعامل 
با فضای مجازی مشخص کنند و خاقیت را اولویت 
اصل��ی خود در این مواجهه ق��رار دهند تا در کنار 
موضع منصفانه نسبت به فضای مجازی، از سطحی 

شدن و ابتذال خود نیز جلوگیری کنند.

داشتن  دوس�ت محمدی:  سهیل 
نگاه پرسش��گرانه ازمه  وجودی 
انس��ان پژوهش��گر و جست وجوگر اس��ت. روحیه 
پرسش��گرانه از دوران کودکی در وجود ما ش��کل 
می گی��رد و در دوران نوجوانی و جوانی به اوج خود 
می رسد. نوجوانی دورانی پر از غرور است و نوجوانان 
معموا نگاهی پرسشگر اما مطلق گرا دارند. به این 
معنا که با وجود داش��تن پرس��ش های فراوان در 
ذهن شان، به زعم خود آنچه را تا آن سن دانسته اند 
درس��ت می دانند و تصور می کنند برداش��ت های 
ذهنی ش��ان قطعیتی غیرقابل تغییر است. معموا 
صحبت کردن با یک فرد نوجوان و متقاعد کردن 
او درباره مس��ائل مختلف سخت است، چرا که در 
این سنین نوجوانان معموا هیچ عاقه ای به شنیدن 
نصایح بزرگ ترها نداشته و حتی از از آن گریزانند. 
پایه و اساس زندگی ما در سنین نوجوانی و جوانی 
شکل می گیرد. در این سنین است که ما تحصیل 
کرده، ش��غل انتخاب می کنیم و تش��کیل خانواده 
می دهیم. بنابراین بسیار مهم است خمیرمایه ذهن 
و اعتقادات یک نوجوان چگونه و با چه روش هایی 
ش��کل بگیرد. ذه��ن نوجوانان به ان��دازه کودکان 
آمادگ��ی پذیرش هر آنچه به او گفته می ش��ود را 
ندارد، چون در این س��ن فرد قدرت تمییز یافته و 
به دنبال اس��تدال و دلیل و منطق اس��ت. در این 
سن که میانه  کودکی و جوانی قرار گرفته، نوجوان 
هم پاکی و معصومیت کودکان و هم ذهن فعال و 
شکل یافته  یک جوان را دارد. پس نوجوانی بهترین 
زم��ان برای یاری به فرد اس��ت ت��ا در زمینه های 
اعتقادی و اخاقی پا در مس��یر درست گذاشته و 
برای آین��ده اش تصمیماتی صحیح اتخاذ کند. در 
رس��انه ملی ما اما مخاطب نوجوان معموا نادیده 
گرفته می ش��ود. با اینکه ب��رای مخاطبان نوجوان 
ش��بکه ای مجزا از کودکان در نظر گرفته شده اما 

با نگاهی به برنامه های 
ای��ن ش��بکه خواهید 
فهمی��د ک��ه تف��اوت 
شبکه نوجوان با کودک 
چش��مگیر  چن��دان 
نیست و در این شبکه 
برنامه ه��ای وی��ژه رده 
س��نی باای خردسال 

پخش می شود نه نوجوانانی که در آستانه جوانی قرار 
داشته و باید درباره مسائل مهم اعتقادی و همچنین 
انتخاب رشته  دبیرستانی و سایر تصمیماتی که بر 
سرنوشت و آینده شان تاثیر خواهد گذاشت فکر کرده 
و رهنمون شوند. سازمان اوج، با تولید سری جدید 
برنامه ای به نام »اقیانوس آرام« سعی در پوشاندن 
این خأ محتوایی در تلویزیون دارد. این برنامه که 
ب��ه همت مرکز کودک و نوجوان اوج تولید ش��ده، 
یک روز در میان در ساعتی مناسب و پربازدید )۹ 
شب( پخش می شود؛ ساعتی که نوجوانان می توانند 
در کنار س��ایر اعضای خان��واده از جمله والدین به 
تماش��ای این برنامه بنش��ینند و درباره سوژه های 
انتخابی این برنامه در هر قسمت با اعضای خانواده 
ب��ه بحث و تبادل نظر بپردازند. اما آنچه »اقیانوس 
آرام« را ب��ه برنامه ای دیدنی برای نوجوانان تبدیل 
کرده، طرح پرسش هایی است که معموا در ذهن 
نوجوانان وجود دارد ولی چندان به این پرس��ش ها 
توجه نشده و پاسخ مناسبی هم به آنان داده نشده 
است؛ سوااتی که در آنها هم پرسش های اعتقادی 
مطرح می ش��ود، هم پرسش هایی که یک نوجوان 
برای رسیدن به آینده ای که برایش رویاسازی کرده 

به ج��واب آنها نیازمند 
اس��ت. برای مث��ال در 
یک��ی از قس��مت های 
این برنامه سوژه انتخاب 
شده »نویسندگی« بود 
و نوجوان��ان در کن��ار 
پرداختن به این مساله 
برنامه که  با میهم��ان 
خود یکی از نویسندگان مطرح بود به گفت وگویی 
صمیمانه پرداختند. در کنار اینها در هر قسمت از 
برنامه از یک نوجوان نخبه و موفق دعوت می شود 
تا درباره تجارب خود برای سایر همسن و ساانش 
صحبت کند. در این برنامه سعی شده است روحیه 
خودب��اوری و اعتماد به نفس در نوجوانان باا برده 
شود. نوجوانان معموا رویاها و آرزوهای بزرگی در 
سر دارند که ممکن اس��ت رسیدن به آنها را برای 
خ��ود ناممکن تصور کنند یا اینکه معتقد باش��ند 
تنها عاقه و داش��تن اشتیاق برای رسیدن به یک 
رویا ماک نیس��ت و استعداد و توانایی رسیدن به 
چن��ان جایگاهی را ندارن��د. در »اقیانوس آرام« اما 
میهمانان بزرگس��ال که از نخبه ه��ا و افراد موفق 
جامعه انتخاب ش��ده اند به روایت خاطرات دوران 
نوجوانی خود می پردازند؛ خاطراتی که بسیار شبیه 
به زندگی فعلی نوجوانان است و همین موضوع به 
باور اینکه نوجوانان امروز نیز می توانند افراد نخبه و 
موفق آینده باشند، کمک می کند. تاکیدی که روی 
واژه های موفق و نخبه در این برنامه می ش��ود اما از 
جنس تفکر رایج و مرسوم و کلیشه ای خانواده های 
ایرانی در ب��اب اینکه جوان موفق حتما باید دکتر 

و مهندس ش��ده و تحصیات عالیه داش��ته باشد، 
نیست. در »اقیانوس آرام« ضمن اینکه بر تحصیل 
و فراگیری دانش و هنر تاکید می شود، این باور نیز 
در نوجوانان نهادینه می ش��ود که فرد موفق کسی 
اس��ت ک��ه در زمینه کاری خود چ��ه علمی و چه 
فن��ی یا هنری موثر بوده و بتواند یکی از بهترین ها 
و مفیدترین ها باشد. »اقیانوس آرام« اما تنها شعار 
نمی دهد، بلکه به آن عمل نیز می کند. در »اقیانوس 
آرام« درب��اره توانایی ه��ای نوجوانان تنها صحبت 
نمی ش��ود، بلکه به آنها میدان داده ش��ده است تا 
توانایی و استعداد خود را به معرض نمایش بگذارند. 
اغلب عوامل پش��ت صحنه ای��ن برنامه جز برخی 
کارهای تخصصی از میان نوجوانان انتخاب شده اند. 
کارهای س��اخت و تولید »اقیانوس آرام« از جمله 
ساخت کلیپ، خواندن نریشن و تیزرهای تبلیغاتی، 
گریم، روابط عمومی، فیلمبرداری و... با کمک خود 
نوجوان ها انجام می شود. حضور و مشارکت پررنگ 
نوجوانان در این برنامه به این معناس��ت که تاکید 
بر خودباوری نوجوانان تنها یک شعار زیبا از سوی 
عوامل این برنامه نیس��ت، بلکه می تواند تصویری 
عین��ی و واقعی به خ��ود گیرد. »اقیان��وس آرام« 
برنامه ای گفت وگومحور است اما تمام بخش های آن 
به پرس��ش و پاسخ نمی گذرد و آیتم  های مختلفی 
ک��ه می تواند ب��رای نوجوانان جذاب باش��د نیز در 
این برنامه دیده می شود. تولید برنامه های موفق و 
پرمخاطبی مانند »اقیانوس آرام« یکی از نیازهای 
اصلی نوجوانانی اس��ت که رسانه ملی کمتر به آنها 
پرداخته اس��ت و معموا جایی در بین تولیدات 
انب��وه صداوس��یما ندارند؛ نوجوانان��ی که ناچارا 
به تماش��ای برنامه هایی می پردازند که مناس��ب 
س��ن و سال ش��ان نیس��ت و برای یافتن جواب 
پرسش های ش��ان و سرگرم شدن، به گوشی های 

هوشمندشان پناه می برند.
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تصویربرداری فیلم ضداستعماری 
»احمد بای«  به کارگردانی جمال 
شورجه در الجزایر به پایان رسید. به گزارش فارس، 
فیلم ضداستعماری »احمد بای«  محصول مشترک 
ایران و الجزایر که مردادماه امس��ال در این کش��ور 
مقابل دوربین رفته ب��ود، پس از ۴ ماه فیلمبرداری 
ب��ه کار خود خاتمه داد. بیش��تر عوامل این فیلم از 
جمله تهیه کننده )سمیره حاج جیانی( و بازیگران 
الجزایری هستند اما جمال شورجه از ایران کارگردانی 
»احمد بای « را بر عهده داشته است. از دیگر عوامل 
ایرانی این فیلم می توان به مجید میرفخرایی )طراح 

صحنه و لباس(، تورج منصوری )مدیر فیلمبرداری( 
و کامران خلج )طراح گریم( اشاره کرد. »محمد طاهر 
زاوی« در نق��ش »احم��د ب��ای« و »ژرار دوپاردیو« 
بازیگر مش��هور فرانس��وی در نقش »دای حسین« 
یکی از حاکمان مشهور الجزایر ایفای نقش کرده اند. 
این فیلم نخس��تین پروژه بزرگ تاریخی سینمای 
الجزایر محسوب می شود و روایتگر رویارویی »احمد 

بای« س��ردار استقال طلب این کش��ور آفریقایی با 
استعمارگران فرانسوی در قرن نوزدهم میادی است. 
ش��ورجه پیش تر درباره س��اخت فیلم »احمد بای« 
گفته است: برخی گروه های تکفیری در تاش بودند 
در راه ساخت این پروژه سینمایی سنگ اندازی کنند 
اما وزارت فرهنگ الجزایر زیر بار این فش��ارها نرفت. 
فیلمبرداری فیلم تاریخی و ضداس��تعماری »احمد 

بای« به کارگردانی »جمال شورجه«  و با حضور وزیر 
فرهنگ الجزایر و رایزن فرهنگی جمهوری اسامی 
ای��ران در ش��هرک س��ینمایی CADC الجزیره، 

پایتخت الجزایر آغاز شده بود.

پایان تصویربرداری فیلم »احمد بای«  در الجزایر
پروژه ضداستعماری جمال شورجه در نقطه پایان

نگاهی به برنامه تلویزیونی »اقیانوس آرام« شبکه 2 سیما
برنامه نوجوانان برای نوجوانان

سینما

یادداشت

سینمای جهان

آیا تعامل فضای مجازی و سینما باعث سطحی تر شدن هنر هفتم می شود؟

سینما اینستاگرام!

مستند

تلویزیون

خبر
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کیوسک
توتو اسپورت

سوپرماریو، سوپریووه
موندودپورتیوو
دربی برتر

اکیپ
تنها یکی از آنها می ماند

آ.اس
آرژانتین، پایتخت مادرید

اشتباه عجیب AFC در اعام 
میزبان مسابقات فوتسال

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به اشتباه 
میزبان مرحله نهایی فوتس��ال زیر ۲۰ س��ال 
آس��یا را کشور تایلند معرفی کرده است. هفته 
گذش��ته بود که سایت فدراس��یون فوتبال به 
صورت رسمی اعام کرد میزبانی فوتسال زیر 
۲۰ سال قهرمانی آس��یا به ایران رسیده است 
و AFC ش��هر تبریز را ب��رای این رقابت ها که 
خردادماه سال ۹۸ برگزار می شود، تایید کرده 
است. هر چند تیم ایران به صورت اتوماتیک و 
به خاطر همین میزبانی در مرحله نهایی حضور 
داش��ت اما این تیم با هدایت حمید شاندیزی 
در مرحله مقدماتی این مس��ابقات در منطقه 
آس��یای مرکزی هم ش��رکت کرد و با پیروزی 
مقابل افغانس��تان و ترکمنس��تان باز هم جواز 
حضور در مرحله نهایی را به دست آورد. با این 
حال کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز ابه ای 
خبرهایش برای اعام نتایج مرحله مقدماتی در 
منطقه غرب آسیا، اشتباهی تایلند را به عنوان 
میزبان مس��ابقات مرحله نهایی معرفی کرده 

است!
این در ش��رایطی اس��ت که میزبانی ایران 
در مرحل��ه نهایی قطعی ش��ده اس��ت. لیلی 
یارمحمدی، مسؤول دپارتمان فوتسال در این 
باره به مهر گفت: تایلند قبا درخواس��تش را 
ب��رای میزبانی این مس��ابقات داده بود ولی در 
نهایت منصرف شد و بین ترکمنستان و ایران، 

این میزبانی به ایران رسید.
وی اف��زود: AFC هم هفته گذش��ته نامه 
جداگانه ای ارس��ال و به ص��ورت قطعی اعام 
کرد شهر تبریز میزبان مرحله نهایی مسابقات 
فوتسال زیر ۲۰ سال قهرمانی آسیاست، بنابراین 

آنها در خبر خود مرتکب اشتباه شده اند.

مهدی تاج برای جانشینی
علی کفاشیان نام نویسی کرد!

رئیس فعلی فدراسیون فوتبال برای پست 
نایب رئیس��ی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا و 
جانشینی علی کفاش��یان در این سمت نامزد 

شده است.
انتخابات دوره بعدی کنفدراس��یون فوتبال 
آس��یا )۲۰۲3-۲۰1۹( فروردین ماه س��ال ۹۸ 
در مال��زی برگ��زار خواهد ش��د. AFC دیروز 
نامزدهای این انتخابات در بخش های مختلف 
را منتش��ر کرد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون 
فوتبال ایران در ۲ بخش کاندیدا ش��ده است. 
نخس��تین  بخش، نایب رئیس��ی کنفدراسیون 
فوتب��ال آس��یا در آس��یای مرکزی اس��ت. در 
آسیای مرکزی، عاوه بر مهدی تاج، سلطانف 
از قرقیزس��تان هم کاندیدا شده است. در حال 
حاضر علی کفاش��یان نایب رئیس فدراس��یون 

فوتبال ایران یکی از نایب رئیسان AFC است.
تاج همچنی��ن در بخش اعضای ش��ورای 
فیفا هم نام نویسی کرده است. در این قسمت 
۹ نف��ر کاندیدا ش��ده اند ک��ه در نهایت ۶ نفر 
انتخاب خواهند شد. این در شرایطی است که 
وضعیت فدراس��یون فوتبال ایران و مهدی تاج 
به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
هن��وز مش��خص نیس��ت و احتم��اا رئیس 
فدراس��یون فوتبال ایران بعد از جام ملت ها از 
سمتش کناره گیری خواهد کرد. برای ریاست 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا هم شیخ سلمان از 
بحرین، سعود المهندی از قطر و محمد الرمیثی 

از امارات کاندیدا شده اند.

 سرپرست حراست وزارت
ورزش و جوانان مشخص شد

با حکم مسعود سلطانی فر، عباس صانعی به 
عنوان سرپرست حراست وزارت ورزش منصوب 
ش��د. به نقل از پایگاه خب��ری وزارت ورزش، در 
راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
مصوب مجلس ش��ورای اسامی، با حکم مسعود 
سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان عباس صانعی به 
عنوان سرپرست حراست وزارت ورزش و جوانان 
منصوب شد. وی جانشین عباباف شد که به علت 
بازنشس��تگی نمی توانست به فعالیتش در وزارت 

ورزش ادامه دهد.

حاجی بیگی: استعفا داده ایم و 
منتظر تصمیم وزارت هستیم

عضو مستعفی باشگاه پرسپولیس می گوید 
در انتظار تصمیم وزارت ورزش و جوانان است.

محمدرضا حاجی بیگی که روز پنجشنبه نامه 
اس��تعفای خود را به وزیر ورزش و جوانان داده 
بود، صبح دیروز در محل باش��گاه پرسپولیس 
حضور یافت. وی در گفت وگو با ایس��نا درباره 
استعفای خود و دیگر اعضای هیأت مدیره اظهار 
کرد: عصر روز پنجشنبه به همراه ۲ عضو دیگر 
هیات مدیره نامه استعفای خود را به وزیر ورزش 

دادیم و فعا منتظر تصمیم وزیر هستیم.
او درباره اینکه آیا گرشاس��بی هم در محل 
باش��گاه حاضر خواهد ش��د، گفت: قرار است 
بیایند تا ببینی��م وزیر محترم ورزش و جوانان 

چه تصمیمی می گیرند.

نامه تعلیق فوتبال ایران بزودی می رسد
پرسپولیس در خطر حذف از آسیا

در حال��ی ک��ه مس��ؤوان وزارت ورزش و 
 فدراس��یون فوتب��ال در ح��ال گروکش��ی برای

تعیین تکلیف ادامه کار بازنشس��ته ها هس��تند، 
خبرنگار مهر کس��ب اط��اع کرد ب��زودی نامه 
تعلیق فوتبال ایران خواهد رسید. اختاف نظری 
ک��ه بین ۲ نه��اد تصمیم گیر درباره فدراس��یون 
فوتبال از ماه ها قبل به وجود آمده، ش��رایط این 
رشته پرطرفدار را حساس و پیچیده کرده است. 
درحالی که اکثر بازنشسته های شاغل در ورزش 
مس��ؤولیت خود را ترک کرده ان��د، هنوز تکلیف 
نهایی بازنشس��ته های فوتبال مش��خص نیست. 
مه��دی تاج، رئیس فدراس��یون فوتب��ال پس از 
نشس��ت هایی که با وزیر ورزش و رئیس کمیته 
ملی المپیک داش��ت با استفاده از ماده ۶۰ قانون 
جامع ایثارگران در مس��ؤولیت خود باقی ماند و 
پس از توافق شفاهی در این باره، قرار شد مراحل 
اداری ماندن او انجام ش��ود. ب��ا این حال اعضای 
هیات رئیسه فدراسیون که 5 نفر از آنها بازنشسته 
هستند حاضر به کناره گیری نشدند. آنها پس از 
نشست های پرتعدادی که برگزار کردند در نهایت 
توپ را به زمین وزارت ورزش انداختند و خواستار 
تعیین تکلیف وضعیت خودش��ان از سوی وزارت 
ورزش شدند. در حالی که هیات رئیسه فدراسیون 
فوتب��ال در 3 نامه از وزارت ورزش خواس��ته بود 
تکلیف ادامه فعالیت شان را مشخص کند، مسعود 
سلطانی فر هیچ واکنشی به درخواست آنها نداشته 
تا ابهامات در این خصوص بیش��تر ش��ود. این در 
حالی اس��ت که مهدی تاج در نشست هایی که با 
جیانی اینفانتینو و شیخ سلمان داشته، وضعیت 
فدراس��یون فوتبال و اتفاقات اخیر را برای رئیس 
فیفا و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تشریح کرد 
و آنها را در جریان قانونی که برای بازنشس��ته ها 
وضع ش��ده قرار داده اس��ت. وزارت ورزش سعی 
کرد با وساطت س��یدرضا صالحی امیری، رئیس 
کمیته ملی المپیک مشکل فدراسیون فوتبال را 
به گونه ای حل کند که ش��ائبه دخالت دولت در 
امور فوتبال برای مس��ؤوان فیفا و کنفدراسیون 
آس��یا ایجاد نش��ود اما تاش ها تا امروز به نتیجه 
مثبتی نرسیده است. این اتفاقات در حالی رخ داده 
که برخی مس��ؤوان فوتبال در ارتباط هایی که با 
کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته اند موضوع دخالت 
دولت در امور این رشته را به اطاع آنها رسانده اند. 
خبرنگار مهر کسب اطاع کرد به دنبال این اتفاقات 
نامه تعلیق فوتبال ای��ران طی چند روز آینده به 
 مس��ؤوان ورزش خواهد رس��ید. بر این اس��اس
ابت��دا تیم ملی فوتب��ال ایران  از حض��ور در جام 
ملت های آس��یا تعلیق خواهد ش��د و پس از آن 
نمایندگان ایران حق حض��ور در لیگ قهرمانان 
آسیا را نخواهند داشت. در حالی که سوژه اصلی 
این روزها فدراس��یون فوتبال اس��ت اما باش��گاه 
پرسپولیس نیز به خاطر همین مشکل در خطر 
حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد و به احتمال 
زیاد در نامه ای که برای مس��ؤوان ایران ارس��ال 
خواهد ش��د، تاکید می ش��ود فدراسیون فوتبال 
و باشگاه پرس��پولیس به خاطر دخالت دولت در 

امورشان تعلیق خواهند شد.

مانع تراشی سعودی ها برای حریف 
ایران در آستانه جام ملت های آسیا

در آستانه جام ملت های آسیا، عربستان برای 
تیم ملی یمن مانع تراشی می کند. تیم ملی فوتبال 
یمن نخستین  حریف ایران در جام ملت های آسیا 
قرار بود اردوی آمادگی در کش��ور دوحه داشته 
باشد که به دلیل کارشکنی عربستان، این اردو لغو 
شده و به این ترتیب بازی دوستانه با تاجیکستان 
نیز که قرار بود برگزار ش��ود فعا مسکوت مانده 
اس��ت. تاجیکس��تان قرار بود در دوحه دیداری 
دوس��تانه با یمن داش��ته باش��د ولی تاخیر در 
اردوی آمادگی یمنی ها در دوحه باعث شده این 
دیدار برگزار نشود.  عربستان مانع برپایی اردوی 
تیم ملی فوتبال یمن در قطر شده است. عربستان 
س��فر این تیم برای اردوی یک ماهه در دوحه و 
انجام 3 بازی تدارکاتی برنامه ریزی شده را ممنوع 
کرد و این اردو قرار اس��ت در ریاض ادامه داشته 
باشد. تیم ملی فوتبال یمن نخستین  حریف ایران 

در جام ملت های فوتبال آسیاست.

یونایتد جایگزین »مورینیو« را پیدا کرد
روزنام��ه انگلیس��ی »س��ان« مدعی ش��ده 
منچستریونایتد به احتمال زیاد مورینیو را اخراج 
خواهد کرد و برای جانشینی او پوچتینو، سرمربی 
تاتنهام را در نظر گرفته اس��ت. س��ران باش��گاه 
فوتبال منچستریونایتد به دنبال جایگزینی برای 
ژوزه مورینیو هستند و طبق ادعای روزنامه سان، 
مائوریتسیو پوچتینو سرمربی تاتنهام کسی است 
که برای جانشینی مورینیو انتخاب کرده اند. این 
روزنامه مدعی شده منچستریونایتد درصدد است 
برای این مربی آرژانتینی ۴5 میلیون یورو بپردازد. 
مورینیو به خاط��ر دوران حض��ورش در یونایتد 
بش��دت مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت. تیم او در 
جدول رده بندی هشتم است و 1۸ امتیاز با صدر 
جدول فاصله دارد؛ صدر جدولی که در اختیار هم 

شهری اش منچسترسیتی است.

گزارش اخبار

مهدی طاهرخانی: واگذاری استقال و پرسپولیس 
به بخش خصوصی موضوعی است که پیش از این 
در چند برهه در دس��تور کار دول��ت قرار گرفت و 
خوشبختانه هربار بنا به دایلی این موضوع منتفی 
ش��د. با این وجود وزیر ورزش و جوانان به صورت 
رسمی اعام کرده بنا به دستور رئیس جمهور، قرار 
است بار دیگر این موضوع در دستور کار قرار گیرد و 

سرخابی ها به بخش خصوصی واگذار شوند. 
اما با توجه به زیرس��اخت  های موجود و نقشی 
که این ۲ تیم در مع��ادات اجتماعی ایران دارند، 
براس��تی واگذاری آنها به بخش خصوصی می تواند 
مسیر خوشبختی را برای شان تدارک ببیند؟ برای 
یافتن پاسخ ابتدا بهتر اس��ت به نمونه  های واگذار 
ش��ده نگاه کنیم که هیچ کدام نه تنها وضعیت شان 
بهتر نش��د، بلکه هر واگذاری مسیری بود بر پایان 

راه آن تیم    ها. 
اما در اینجا موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت، 
طرفداران میلیونی این ۲ تیم است. شاید به جرأت 
بتوان عنوان کرد آنچه اس��تقال و پرسپولیس را 
در جهان با همه تیم  ه��ای دیگر متمایز می کند، 
گس��تردگی هواداران ش��ان در سطح کشور است. 
بدون تردید هیچ نمونه ای را در هیچ کجای جهان 
نمی توانی��د پیدا کنید که ۲ تیم به صورت تقریبا 
مساوی در تمام یک کش��ور هوادار جدی داشته 
باش��ند. ابرتیم   هایی بسان بارس��ا و رئال شاید در 
سطح جهان با هواداران زیادی شناخته شوند اما 
فرق بزرگ کار در این اس��ت که این گس��تردگی 
هوادار مربوط به کش��ور اس��پانیا نیس��ت. نه تنها 
اس��پانیا که در همه کش��ورهای صاحب فوتبال، 
جغرافیای هواداری تعریف خاص خودش را دارد. 
ه��ر تیمی در منطقه ای محبوب اس��ت و اینگونه 
نیس��ت که یک تی��م در تمام یک کش��ور هوادار 
متعصب داشته باش��د. در اسپانیا در شهر سویل، 
ش��اید تعداد هواداران جدی بارس��ا انگشت شمار 
باش��د. اما خوب یا بد در فوتب��ال ایران، از ابتدای 
تاسیس این دو باشگاه، جامعه هواداری به گونه ای 
 تعریف ش��د که در ایران باید طرفدار یکی از این
۲ تیم می شدید. البته در چند شهر مثل آبادان و 
انزلی به واسطه حضور تیم  های مطرح آن شهرها          ، 
سرخابی ها نتوانستند چندان هوادار پیدا کنند اما 

متاس��فانه در اکثر شهرهای بزرگ ایران این قصه 
تکرار نشد. البته با ظهور و بروز تیم  های شهرستانی 
و به��ا دادن دولت های بعد از انقاب به آنها، کمی 
ای��ن جغرافیای هواداری دچار بازتعریف ش��د اما 
هن��وز در فوتبال ایران، هیچ تیم��ی به اندازه این 
دو از هواداران میلیونی برخوردار نیست. سپاهان 
و تراکتورس��ازی نمونه  های پیش��رفته قطب  های 
متولد شده برابر سرخابی ها هستند که در سطح 
استان خود بیشترین هوادار را دارند اما وقتی کار 
به شمارش هوادار در کل کشور می رسد باز قصه 

بی همتا بودن سرخابی ها خودنمایی می کند. 
پس باید قبول کرد وضعیت این ۲ تیم با توجه 
ب��ه اتفاق رخ داده از بدو تاس��یس با س��ایر تیم ها 
متفاوت است و نمی ش��ود فرمول پیاده شده روی 
س��ایرین را براحتی روی آنها امتحان کرد و منتظر 
پاسخ ماند. استقال و پرسپولیس عما تبدیل به 
سرمایه  بزرگ ملی شده  اند که همین موضوع مانع 
آن می ش��ود تا براحتی آنها را به بخش خصوصی 

واگذار کرد. 

آنها  بس��ان کاایی اس��تراتژیک هس��تند که 
نمی شود براحتی کنترل شان را به هر گروه خاصی 
داد. تیم   هایی که میلیون ها هوادار در س��طح ایران 
دارند می توانند در بس��یاری از مناسبات سیاسی          ، 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی تاثیرگذار باش��ند و وقتی 
با چنین پتانس��یل بزرگی مواجهی��م باید با تأمل 

بیشتری درباره شان تصمیم   گیری کنیم. 
ش��اید تا پیش از این بحث مالی و اسپانس��ری 
مط��رح بود و با توجه ب��ه مصوبه مجلس که اجازه 
هزین��ه دولت را در این دو تیم نمی داد، توجیهاتی 
برای واگذاری مطرح بود اما در چند س��ال گذشته 
با ورود اسپانس��رهای بزرگ و کسب درآمد آنها از 
هواداران مش��خص ش��د با همین وضعیت فعلی 
می شود براحتی این دو تیم بزرگ را اداره کرد. پس 
چ��ه لزومی دارد دولت در چنین وضعیتی بخواهد 

این ۲ تیم را به بخش خصوصی واگذار کند؟ 
از سوی دیگر چه تضمینی وجود دارد در صورت 
انتقال آنها به بخش خصوصی، احساسات هواداران 
این ۲ تیم در راستای اهداف خاص استفاده نشود؟ 

بدون ش��ک هم راس��تا کردن عقاید دست کم 1۰ 
میلیون هوادار یکی از دو تیم در یک جهت خاص 
می تواند بس��یاری از معادات کشور را تغییر دهد، 
از این رو بحث اهلیت و تایید صاحیت آن بخش 
خصوصی که خواهان اداره این دو تیم است، بسیار 

اهمیت پیدا می کند. 
اینه��ا هم��ه مصائب بزرگی اس��ت که نش��ان 
می دهد تصمیم دولت برای واگذاری س��رخابی ها 
اش��تباه است و بهتر آن است با این دو تیم همانند 
ثروت ملی و عمومی برخورد ش��ود نه بار اضافه ای 
که پاستورنشینان می خواهند به هر بهانه ای از آن 

راحت شوند.
اس��تقال و پرس��پولیس و پتانس��یل بزرگ و 
بی همت��ای آنها فرصتی  بکر اس��ت که در صورت 
گرفتن هر تصمیم اشتباهی براحتی می تواند تبدیل 
به یک تهدید بزرگ شود؛ تهدیدی علیه میلیون ها 
هوادار شیفته این دو تیم که نشان دادند در صورت 
اداره درست تیم شان، رفیق روزهای سخت تیم شان 

باقی خواهند ماند. 

در حالی که باتکلیفی فدراسیون 
فوتبال و مش��خص نشدن تکلیف 
رئیس و اعضای هیات رئیسه احتمال تعلیق فوتبال 
ایران را افزایش داده است، برخی گزارش ها از تصمیم 
کمیته 3 نفره دول��ت و اصاح      طلبان برای انتخاب 
صالحی امی��ری به عنوان رئیس بعدی فدراس��یون 
فوتبال حکایت دارد. به گزارش »وطن امروز«، بر اساس 
اعام یک منبع آگاه          ، این کمیته 3 نفره متشکل از 
س��لطانی فر وزیر ورزش و جوان��ان          ، صالحی امیری 
رئیس کمیته مل��ی المپیک و صفایی فراهانی عضو 
حزب منحله جبهه مشارکت ابتدا تصمیم گرفتند 
با کمک قانون بازنشس��تگی اعضای هیات رئیس��ه 
فدراسیون را تغییر دهند و افراد مورد نظر خود را وارد 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال کنند. بر این اساس و 
با توجه به اینکه تغییر تاج، رئیس فدراسیون موجب 
حساسیت فیفا و تعلیق فوتبال ایران می شد          ، تصمیم 
گرفتن��د مهدی تاج با توس��ل به قان��ون ایثارگران 

فعا در فدراس��یون به عنوان 
رئی��س باقی بمان��د و اعضای 
هیات رئیسه تغییر کنند. در این 
زمینه طی جلس��اتی با مهدی 
تاج ب��رای اجرای ای��ن برنامه 
توافقاتی حاصل شد و بر همین 

اساس ساکت از دبیرکلی فدراسیون کناره   گیری کرد. 
با توجه به اینکه کمیته 3 نفره با بسیج همه افراد و 
رسانه  های خود برخاف توافقات قبلی با مهدی تاج 
عمل کرد، رئیس فدراسیون فوتبال از روز پنجشنبه 
ضمن عدم حضور در محل فدراسیون به هیچ تماسی 
از طرف وزارت ورزش و کمیته المپیک پاسخ نداده 
اس��ت          . این اقدام فعا برنامه  های کمیته 3 نفره را با 

موانع جدی روبه رو کرده است          . 
بر اس��اس تصمیم این کمیته 
قرار بود پ��س از تغییر اعضای 
هیات رئیسه          ، مهدی تاج تا پایان 
جام ملت های آس��یا در سمت 
خود باقی بمان��د و پس از آن 
در مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال با هماهنگی 
اعض��ای مجمع که به نوعی زیرمجموعه یا منصوب 
دول��ت و وزارت ورزش هس��تند          ، صالحی امیری به 
عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب و فرد دیگری 
ب��ه انتخاب این کمیته به عنوان رئیس کمیته ملی 
المپیک مشغول به کار شود. کمیته 3 نفره همچنین 
تصوی��ب کرده اس��ت در صورتی که ب��ه هر علتی 

صالحی امیری نتوانس��ت جایگاه ریاست فدراسیون 
را کس��ب کند، اف��راد جایگزین برای ش��رکت در 
انتخابات و کسب کرسی ریاست فدراسیون فوتبال 
آمادگی ازم را داش��ته باشند. این کمیته طی چند 
روز گذشته از رسانه  های همسو خواسته است فشار 
خود را بر اعضای بازنشسته هیات رئیسه فدراسیون 
فوتبال برای کناره   گیری و مقصر جلوه دادن آنان در 
صورت تعلیق احتمالی فوتبال           افزایش دهند. به نظر 
می رسد به هم خوردن توافقات تاج و کمیته 3 نفره 
دولت و اصاح      طلبان موجب ش��ده است فدراسیون 
فوتبال در حالت باتکلیفی قرار گیرد و ادامه این روند 
خطر تعلیق فوتبال ایران را افزایش دهد. بر اس��اس 
نظر کارشناسان، مجلس شورای اسامی باید برای 
جلوگیری از تعلیق فوتبال در آستانه جام ملت های 
آسیا و نیز برخورد با سیاسی کاری دولت برای تصاحب 
فوتبال وارد موضوع ش��ود و از تکرار وقایع گذشته و 
ایجاد مش��کل برای فوتبال مل��ی جلوگیری کند.

گزارش ویژه از کمیته 3 نفره
صالحی امیری در مسیر فوتبال؟!

در ی��ک دیدار معوقه از هفته دوازدهم لیگ 
برتر سپاهان امروز میزبان پرسپولیس قهرمان 

فصل گذشته است.
س��پاهان، قطب زردی اس��ت که این فصل 
دوباره به روزهای اوجش بازگشته و پرسپولیس 
نایب قهرمان آس��یا و قهرم��ان ۲ دوره متوالی 
لیگ برتر است. مسابقه ۲ تیم همیشه جذاب و 
دیدنی بوده و ش��رایط جدول در لیگ هجدهم 
این حساس��یت را چندبرابر کرده است؛ جدالی 
که می توان آن را فینال نیم فصل هم تعبیر کرد. 
برنده این مسابقه  شانس زیادی برای قهرمانی 

نیم فصل خواهد داشت. 
برانکو هفته گذش��ته بعد از پیروزی مقابل 

تیم دیگر اصفهان بش��دت 
علی��ه داوران موضع گرفت 
و حتی مدعی ش��د برخی 
ت��ا  می کنن��د  کارهای��ی 
پرس��پولیس ب��ه س��ومین 
در  متوال��ی اش  قهرمان��ی 

لیگ نرس��د! برخی این رفت��ار عجیب و دور از 
انتظ��ار س��رمربی پرس��پولیس را جنگ روانی 
علیه س��پاهان دانس��ته اند. امیر قلعه نویی فعا 
واکنشی به این حرف ها نشان نداده اما مدیران 

آنها  می گوین��د  س��پاهان 
نی��ز از اش��تباه های داوری 
متضرر ش��ده اند، به همین 
دلی��ل بهترین داور آس��یا 
علیرضا فغانی که مس��ابقه 
ج��ام جهان��ی  رده بن��دی 
۲۰1۸ را هم قضاوت کرد این دیدار حساس را 
س��وت خواهد زد. پرسپولیس و سپاهان ۲ تیم 
بدون باخت نیم فصل هستند. هر تیمی بازی را 
ببازد شکست نوبرانه پاییزی را تجربه می کند! 

پرسپولیس اگر برنده مسابقه شود ۲۹ امتیازی 
خواهد شد اما سپاهان به لطف تفاضل گل بهتر 
در صدر جدول باقی می ماند. شاگردان قلعه نویی 
در صورت پیروزی 3۲ امتیازی خواهند ش��د و 
به این ترتیب زردپوشان اصفهانی با تفاضل گل  
به احتمال فراوان قهرمان نیم فصل خواهند شد. 
قلعه نویی و برانکو روابط خوبی با هم دارند و هر 

دو نیز منتقد کی روش محسوب می شوند. 
س��خندان،  رض��ا  داور،  فغان��ی  علیرض��ا 
محمدرض��ا منصوری و رضا عادل دیگر اعضای 
تی��م داوری ای��ن بازی خواهند بود؛  حس��ین 
عس��گری به عن��وان ناظر داوری این مس��ابقه 

انتخاب شده است.

دیدار حساس سپاهان و پرسپولیس در اصفهان
فینال نیم فصل

اشتباهی به نام واگذاری استقال و پرسپولیس به بخش خصوصی

سرمایه ملی فروشی نیست

اخبار

ویژه
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امانوئ��ل مک��رون هفته پی��ش گفته ب��ود تمام 
کشورهای لیبرال دموکرات، با بحران مواجهند و باید 
آماده و مجهز به اس��تقبال چالش ه��ای قرن جدید 
بروند. سوال این نیست که چرا این دست نشانده خام 
و کم تجربه بانکداران صهیونیس��ت در کاخ الیزه این 
قدر دیر و حداقل 13 س��ال پس از نخستین شورش 
جدی علیه تبعیض و ریاکاری نظام لیبرال دموکراسی 
در خود فرانسه به این کشف مهم نائل آمده، بلکه باید 
پرسید آیا منظور او از آمادگی و تجهیز کشورش برای 
اس��تقبال از این چالش، فقط همین آمادگی نظامی 
و پلیس��ی بوده که دولت فرانس��ه طی ماه اخیر برای 
س��رکوب جنبش معیشتی »جلیقه زردها« از خود به 
نمایش گذاشته است؟ رفتار وحشیانه نیروهای امنیتی 
و انتظامی فرانسه با معترضان بویژه محصان نوجوان، 
ماهیت لیبرال دموکراس��ی را برای همه مردم جهان 
عریان کرد و مشخص شد هیچ راه حل مشخصی برای 
حیات اجتماعی در مقایس��ه با متدهای از مد افتاده 
قرن بیستم غرب ندارد؛ تحت لوای نولیبرالیسم صورتی 
و بنفش و رنگین کمانی، باز هم مردم فرانس��ه از سر 
فقر و بی عدالتی سر به طغیان برمی دارند، دانش آموزان 
پاریسی یعنی همان طیفی که تحت کنترل سیستم 
آموزشی این کشور از ابتدا با بااترین سطح ارزش های 
لیبرالی بار آمده اند هم به خاطر ناکارآمدی و تبعیض 
آشکار تحصیلی، علیه همان سیس��تم تمرد کرده و 
البته به وحش��یانه ترین شکل توسط پلیس رسمی و 
مخفی ادب می ش��وند  تا »بچه های خوبی« باش��ند، 
فعاان اجتماعی و صنفی با خواس��ته های مشخص 
توسط شخص رئیس جمهور نولیبرال انگ »خرابکار« 
خورده و به صورت فله ای دستگیر می شوند، رهبران 
احزاب قانونی، ریشه دار و ثبت شده توسط وزارت کشور 
فرانسه از طرف سازمان امنیت داخلی »د ژ اس آی« 
)DGSI(  - که ظاهرا زیر نظر همین وزارتخانه اداره 

می شود – حبس خانگی می شوند و ... 
قیام معیشتی نوامبر و دسامبر 2018 در پایتخت 
و دیگر شهرهای فرانس��ه خیلی زودتر از آنچه تصور 
می ش��د، رژیم لیبرال دموکراس��ی را »دی کد« کرد 
و نشان داد س��رور اصلی این نرم افزار سیاسی چیزی 
جز همان س��رورهای بانکی اش��رافیت کاپیتالیستی 
ظالم و چپاولگر نیس��ت که برای بزک کردن خود به 
بهره برداری س��ازمان یافته از ابزار رسانه و اجیر کردن 
سیاستمداران، هنرمندان، روشنفکران و فعاان مدنی و 
دگرباش در ابعاد وسیع پرداخته است. چهارمین شنبه 
اعتراض��ات مردمی به سیاس��ت های اقتصادی دولت 
فرانس��ه دیروز در حالی برگزار شد که از همان هفته 
پیش و به دنبال حوادث اول دسامبر موسوم به »شنبه 
سیاه«، شهروندان فرانسوی پرسش های بنیادی تری را 
درباره مش��روعیت امانوئل مکرون و کابینه اش مطرح 
کرده بودند. از شامگاه یکشنبه و ساعاتی پس از دیدار 
ناتمام و دیرهنگام مکرون از خیابان ش��انزلیزه که به 
صحنه اصلی جنگ خیابانی جلیقه زردها و حکومت 
تبدیل ش��ده بود، ش��بکه های تلویزیونی سراسری، 
محلی، ماه��واره ای و اینترنتی این کش��ور بافاصله 
در میزگرده��ا و برنامه های زنده ش��ان س��راغ بحران 
مشروعیت رژیم مکرون رفتند؛ رئیس جمهوری که از 
ابتدا با حداقل مشارکت و آرای مردمی و فقط به خاطر 
م��وج هراس افکنی همان رس��انه ها نس��بت به روی 
کار آم��دن ملی گرایان و چپ گرای��ان حامی کارگران 
روی کار آم��د که تحت عناوین کل��ی »افراطی ها« و 

»آنارشیست ها« سیاه نمایی می شدند.
فرانسه در فکر انقابی دیگر ■

رژیم حاکم بر فرانس��ه س��ومین شنبه تظاهرات 
مردمی علیه اوضاع اقتصادی این کشور را با نمایشی 
اقتدارگرایان��ه و دیکتاتورمآبان��ه با توس��ل به ارتش، 

نیروهای ویژه، پلیس ضد شورش و لباس شخصی های 
خشن سرکوب کرد.  طبق اعام شبکه »فرانس انفو«، 
نیروهای امنیت داخلی فرانس��ه از نخستین ساعات 
بامداد شنبه، شروع به بازداشت گسترده خانگی 127 
تن از رهب��ران و فعاان بزرگ ترین جنبش اعتراضی 
معاصر این کش��ور کردند که از اواسط هفته گذشته، 
فراخوان روز شنبه هش��تم دسامبر را برای تظاهرات 
مش��ترک با دانش آموزان و برخی اصناف کارگری بر 
ضد سیاست های اقتصادی دولت، افزایش هزینه های 
زندگی و پایین آمدن سطح استانداردهای زندگی اعام 
کرده بود. با وجود حاکم شدن فضایی شبیه حکومت 
نظامی بر مرکز و حومه پاریس و برخی شهرهای بزرگ 
فرانس��ه از عصر جمعه و ادامه بازداشت های گسترده 
تا س��اعات بعد از ظهر ش��نبه، حدود 31 هزار نفر به 
فراخوان تظاهرات »جلیقه زردها« پاسخ مثبت دادند. 
پلیس تع��داد تجمع کنندگان در خیابان ش��انزه لیزه 
را که صحنه نمادی��ن مواجهه معترضان با رژیم طی 
یک ماه اخیر بوده است تنها 1500 نفر اعام کرد اما 
ادامه تظاهرات نشان داد آمار پلیس فرانسه دروغ بوده 
اس��ت. معترضان پس از خواندن سرود مارسیز، شعار 
معروف »مکرون، استعفا« را سر دادند. مطالبه ای که 
البته دیگر به معترضان کف خیابان ها محدود نش��ده 
و افکار عمومی فرانسه و حتی رسانه هایی را که تا ماه 
پیش حامی قسم خورده نولیبرالیسم مکرونی بودند 
هم مش��غول خود کرده است. یکی دیگر از نمادهای 
محبوب قی��ام جلیقه زردها، اس��تناد به س��ال های 
انقاب های پیشین در فرانسه است. مردم بر پاکاردها، 
پرچم ه��ای ملی یا دیوارها 3 تاری��خ 1789، 1968 و 
2018 را به طور متوالی می نویس��ند تا نش��ان دهند 
پس از انقاب کبیر فرانسه و انقاب دانشجویی عصر 
ریاست جمهوری دوگل، جامعه قصد انقابی دیگر دارد.

در هم��ان س��اعات بامداد ش��نبه، ادوارد فیلیپ، 
نخس��ت وزیر فرانسه با حضور کوتاه در یک کنفرانس 
خبری گفت: »211 نفر به بازداشتگاه منتقل شده اند.« 
سپس تا نیمروز آمار 550 بازداشتی منتشر شد و در 
نهایت روزنامه لوموند گزارش داد تا ساعت یک و نیم 
بعد از ظهر به وقت محلی، رژیم فرانسه بیش از 1000 
معترض و رهبران آنها را دستگیر کرده است. این در 
حال��ی بود که طبق آمار رس��می، تنها 5 هزار نیروی 
پلیس ب��رای مقابله با تظاهرکنندگان به خیابان های 
مرکزی پاریس اعزام شده بودند در حالی که شاهدان 
عینی تعداد واقعی ماموران حکومتی شامل نیروهای 
ویژه و لباس شخصی ها را تا 12 هزار نفر تخمین زده اند. 
واقعیتی که چهره رژیم فرانسه را پلیسی تر از هر 
زمان دیگر جلوه می دهد، آن اس��ت که با احتس��اب 
630 بازداش��تی روزهای پیش��ین تظاه��رات و 700 
دانش آم��وزی ک��ه فق��ط در جری��ان درگیری های 
پنجش��نبه در حومه های شمالی و ش��رقی پاریس و 
ش��هر نانت بازداشت ش��ده بودند، با آمار تکان دهنده 
بیش از 2 هزار بازداشتی از همه اقشار و اصناف ضعیف 
جامعه با مطالبات ساده معیش��تی مواجه می شویم 
که هیچ یک از آنها انگیزه های سیاس��ی یا تروریستی 

نداشته اند. این نیروی سرکوب عظیم با شعار »مدارای 
صفر« کریستوفر کاستانر، وزیر کشور، از حمایت کامل 
ارتش از جمله خودروهای زرهی بهره می برد تا این بار 
صدای اعتراضات را در نطفه خفه کند. با آنکه شورای 
امنیت فرانسه به طور رسمی از اعان حکومت نظامی 
طفره رفت اما از سخنان کاستانر چنین برمی آمد که 
در عمل سراسر کشور زیر چکمه نظامیان است و نه 
حتی نیروهای عادی پلیس. او قیام هفته های اخیر را 
به هیوایی تشبیه کرد که از کنترل سازندگانش یعنی 
جلیقه زردها هم خارج ش��ده است و علنا به این قیام 
اعان جن��گ داد. از عصر جمعه خیابان های منتهی 
به کاخ الیزه و اقامتگاه ریاس��ت جمهوری در پایتخت 
تعطیل فرانس��ه توسط نیروهای نظامی مسدود شده 
بود ام��ا با این ح��ال در برخی مب��ادی خیابان های 
مربوط��ه معترضان با نف��رات زیاد ب��ا نیروهای رژیم 
درگیر شدند که نش��ان می داد آمار اعامی پلیس از 
تع��داد تظاهر کنندگان در مرکز پایتخ��ت دروغ بوده 
اس��ت. دیروز به دس��تور وزارت فرهنگ فرانسه همه 
اماکن توریس��تی پاریس از جمله برج ایفل )نماد این 
کشور( و موزه ها تعطیل بودند. به اینها باید مراکز بزرگ 
خرید و فروشگاه های لوکس را اضافه کرد که برخی از 
آنها مجبور شده اند از بیم تخریب و غارت حفاظ های 
فلزی مضاعف در مقابل ورودی مغازه های خود نصب 
کنند. همچنین فاش شد پلیس از مغازه داران خیابان 
ش��انزه لیزه و اطراف آن خواس��ته در این روز فعالیت 

نکنند.
شیوع قیام به سراسر فرانسه ■

جالب اینکه اتحادیه کارکنان نیروی پلیس فرانسه 
موس��وم به »ویگی« نیز در تظاهرات »اقدام چهار« با 
جلیقه زردها و دانش آموزان همصدا شد و از روز شنبه 
تا اطاع ثانوی دس��ت به اعتص��اب زد.  در تصویری 
بزرگ تر از تظاهرات روز ش��نبه، صدها منطقه دیگر 
فرانس��ه شاهد تظاهرات  و بستن خیابان ها و جاده ها 
بود. به گزارش یورو نیوز، حتی در منطقه آرامی مثل 
اس��تان اورین - رون-  آلپ )به مرکزیت لیون( اتوبان 
اصلی A7 مسدود شد. در منطقه پل - میسترال در 
همین اس��تان، بازداشت یکی از رهبران جلیقه زردها 
ب��ه درگیری ش��دید بین معترض��ان و پلیس منجر 
ش��د. لیون، س��ن اتین و مناطق مجاور آن در بخش 
آلپی فرانس��ه همواره به خاطر برخ��ورداری از جامعه 
آرام کارگری مش��هور بوده ام��ا در جریان اعتراضات 
هفته های اخیر، این مناطق هم شاهد ابراز نارضایتی 
طبقه کارگر و دانش آموز بوده اند. دیروز مارسی، مرکز 
اس��تان پراونس در جنوب فرانس��ه و تولوز در شمال 
کشور نیز ش��اهد ادامه اعتراضات جلیقه زردها بودند. 
حتی شهرهای کوچک تر مثل آوینیون و ویرزون نیز 
با ناآرامی های قابل توجهی مواجه بودند. بس��یاری از 
شاهراه های شمال و غرب فرانسه که به پاریس یا نانت، 
دیگر شهر آشوب زده در ساحل اقیانوس اطلس ختم 
می شود مسدود شده بود. این موج تظاهرات در سراسر 
کشور به رغم گسیل داشتن دست کم 89 هزار نیروی 
پلیس و ارتش به ش��هرهای مختلف بود که تازه این 

به غیر از تعداد زیاد نیروهای مخفی و لباس شخصی 
بود. همچنین دست کم 4 مس��ابقه از هفته هفدهم 
لوش��امپیونه )لیگ حرفه ای فوتبال فرانسه( به خاطر 
برگزاری تظاهرات در ش��هرهای پاریس، نیس، لوآور 
و تول��وز لغو و انجام آن به زمان دیگری موکول ش��د. 
ژان میش��ل آواس، مدیر باشگاه لیون در واکنش به 
تعطیلی لیگ، وضعیت فرانس��ه را ب��ا جنگ داخلی 

اوکراین مقایسه کرده بود.
لوپن: رهبران سیاسی فرانسه مغرور و بی تفاوتند ■

رهبر حزب ملی گرای فرانس��ه و رقیب پیش��ین 
مکرون در انتخابات ریاست جمهوری 2017،  با ارسال 
نامه ای که در وبگاه این حزب منتشر شد، درباره بحران 
ادامه دار در فرانس��ه و حل آن ک��ه از طریق ابزارهای 
سیاسی میسر است هشدار داد. خانم مارین لوپن در 
حالی در این نامه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
را فاقد هرگونه احساس همدردی و دلسوزی با مردم و 
احاطه شده با غرور و بی تفاوتی رهبران سیاسی خواند 
که خبرهای پش��ت پرده حاکی از حبس خانگی او و 
سران جبهه ملی به دستور کاخ الیزه است. او تلویحا 
راهکار سرکوب معترضان توسط رژیم را به خشونت 
تعبیر کرده و گفته است این کار تنها موجب تشدید 
ناآرامی و هرج و مرج ش��ده و اعتراضات را به دشمنی 

تبدیل خواهد کرد.
شلیک پلیس به سر محصل 16 ساله پاریسی ■

روزنامه لوموند دیروز گزارشی اختصاصی از وخامت 
حال پسر نوجوانی به نام عمر منتشر کرد که در جریان 
س��رکوب دانش آموزان در حومه پاریس از ناحیه سر 
ه��دف گلوله پلیس ق��رار گرفته بود.ای��ن دانش آموز 
16 س��اله کاس دوم دبیرستان، چهارشنبه گذشته 
در نخس��تین ساعات پیوس��تن دانش آموزان به قیام 
جلیقه زرده��ا در مقابل در مدرس��ه محل تحصیلش 
»ژاک مون��ود« در منطق��ه اورلئ��ان حومه پایتخت 
ایس��تاده بود که بدون هیچ اخطار قبلی هدف گلوله 
ماموران رژیم قرار گرفت. عمر از ناحیه پیشانی هدف 
گلوله قرار گرفته و جمجمه اش سوراخ شده است. پدر 
او به روزنامه لوموند گفته است پسر نوجوانش پس از 
عمل  در بخش مراقبت های ویژه قرار دارد و پزشکان 
گفته اند تا 45 روز آینده در وضعیت بیهوشی خواهد 
ماند. او گفته هنوز باور نمی کند پلیس اجازه شلیک به 
بچه محصل هایی را داشته باشد که حداکثر اقدام شان 
س��نگ پرانی بوده اس��ت. دادس��تانی منطقه اورلئان 
پرونده ای قضایی برای ضاربان احتمالی عمر گش��وده 
اس��ت اما »آی جی پی ان« )پلیس ملی فرانسه( جهت 
تحقیقات را به این س��مت منحرف کرده که شلیک 
پلیس در مقابل مدرسه ممکن است دفاعی بوده باشد.

طبق گزارش رسانه های مستقل فرانسوی، موارد 
خش��ونت و ضرب و جرح علیه دانش آموزان معترض 
وس��یع بوده است که در این بین تنها ماجرای اسارت 
و تحقی��ر 150 دانش آموز نونهال و نوجوان مدرس��ه 
س��ن اگزوپری در ش��هر مانتا ژولی در حومه پاریس 
توس��ط پلیس ضد شورش رس��انه ای شده و همین 
تصاویر خش��م عمومی از برخورده��ای اقتدارگرایانه 
حکومت را در پی داش��ته اس��ت. م��وارد متعددی از 
شلیک گاز اشک آور از فاصله نزدیک حداکثر 30 متری 
توسط نیروهای پلیس به سمت تجمعات دانش آموزی 
روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه گذشته گزارش 
شده است که دس��تگاه های امنیتی فرانسه رسانه ها 
را برای سانس��ور آنها زیر فشار گذاشته اند. به گزارش 
لوموند، جدا از 4 کشته اعتراضات ماه اخیر، ده ها نفر 
به شدیدترین شکل ممکن مجروح شده اند که در این 
بین چندین مورد ش��لیک به بدن معترضان توسط 
نیروهای رژیم فرانس��ه یا مضروب کردن و شکستن 

اندام آنها با باتوم یا مشت و لگد گزارش شده است.

رژیم فرانسه با توسل به حکومت نظامی و بازداشت بیش از 1000 نفر نیز نتوانست مانع از اعتراضات ضد دولتی در سراسر کشور شود 

شورش علیه لیبرال دیکتاتوری

پازل
جلیقه زردهای بلژیک خواهان برکناری نخست وزیر

 برای دومین هفته متوالی، جلیقه زردهای بلژیکی همپای همتایان فرانسوی شان در اعتراض به سیاست های 
ریاضتی دولت بروکس�ل به خیابان های پایتخت ریخته و با پلیس درگیر ش�دند. تظاهرات دیروز معترضان 
بلژیکی در راستای هماهنگی با فراخوان هشتم دسامبر جلیقه  زرد ها در فرانسه بود. 500 شهروند معترض در 
تظاهرات دیروز در 2 منطقه بروکسل بویژه در نزدیکی پارک سلطنتی بین محله نهادهای اروپایی و پارلمان 
بلژیک تجمع کرده و با نیروهای پلیس درگیر شدند. آنها خواستار برکناری شارل شومان، نخست وزیر بلژیک 
و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه شدند. پلیس با شلیک گاز اشک آور و استفاده از ماشین های آب پاش 
معترضان را متفرق کرد. پلیس تمام راه های منتهی به مقر اتحادیه اروپا در میدان شومان را مسدود کرده و 70 

معترض را نیز بازداشت کرد. عاوه بر بلژیک در هلند نیز این جنبش به طور محدود خودنمایی کرد.

خاشقجی گیت
وزیر اطاعات ترکیه به آمریکا سفر کرد

اردوغان، عامل آشفتگی بن سلمان
گروه بین الملل: تاش های س��عودی ها برای باج 
دادن ب��ه ترکیه و منصرف کردن این کش��ور از 
پیگیری پرونده قتل جمال خاش��قجی و انتشار 
هر چه بیش��تر جزئیات این پرونده به  بن بس��ت 
خورده و ریاض از این مس��اله بسیار نگران است 
که آن��کارا تهدید خود درب��اره بین المللی کردن 
قضیه ای��ن روزنامه ن��گار قربان��ی را عملی کند. 
از س��وی دیگر، س��عودی ها تاکنون نتوانسته اند 
میانجیگری مورد اعتماد ب��رای انتقال پیام های 
خ��ود به طرف ترک پیدا کنند. به نظر می رس��د 
رژیم س��عودی با معضل بزرگ��ی در پرونده ترور 
جمال خاشقجی مواجه ش��ده به نحوی که یک 
منبع آگاه گفته اس��ت  ری��اض هیچ کانال مورد 
اعتم��ادی برای تب��ادل اطاعات درب��اره پرونده 
ترور جمال خاش��قجی ن��دارد و دولت ترکیه نیز 
بر خواسته های مشخص خود از عربستان سعودی 
درباره تحقیقات کیفری و قضایی این پرونده اصرار 
دارد. گفته می ش��ود طرف های نزدیک به محمد 
بن س��لمان، ولیعهد عربستان سعودی کانال های 
مورد اعتمادی برای مبادله پیام با طرف ترکیه ای 
در بررسی این پرونده یا ارسال ماحظات ندارند. 
روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم با استناد به گزارش 
محرمانه ای در این باره، نوش��ته اس��ت در حلقه 
اطرافیان محمد بن س��لمان حتی ی��ک نفر نیز 
شایستگی مبادله پیام را با رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه ندارد. به نظر می رسد مصر 
و امارات عربی متحده به عنوان 2 متحد عربستان 
س��عودی نمی توانند به این کشور در انتقال پیام 
به دول��ت ترکیه کمک کنند. به عب��ارت دیگر، 
ولیعهد عربستان سعودی در صورتی که بخواهد با 
مقامات ترکیه همکاری کند هیچ سازوکاری برای 
انتقال پیام ندارد. گزارش ها حاکی  است که پیش 
از این عبداه دوم، پادش��اه اردن با اردوغان برای 
حل تنش موج��ود میان آنکارا و ریاض گفت وگو 
کرده بود ولی به دایل نامشخص، ارتباطات اردن 
و ترکیه قطع و روش��ن شده است که اردن دیگر 
تمایلی برای میانجیگری می��ان اردوغان و گروه 
بن سلمان ندارد. به نظر می رسد سرد شدن روابط 
اردن و عربستان سعودی باعث شده است تا امان 
تمایلی ب��رای ایفای نقش میانجی میان ترکیه و 
عربس��تان نداشته باش��د. منابع نزدیک به دولت 
عربستان س��عودی از این مساله ناراضی هستند 
که ترکی��ه مهم ترین بازیگر پرونده خاش��قجی 
است و به دنبال انتقال پیام با استفاده از میانجی 
نیست. گفته می شود سعودی ها به این مساله نیز 
فکر کردند از طرف های تونسی و الجزایری برای 
مبادله پیام های خود با ترکیه استفاده کنند ولی 
روشن ش��د ترکیه فقط به طرف هایی در تونس 
اعتماد دارد که از اعضای حزب النهضه وابس��ته 
به اخوان المسلمین هستند. هاکان فیدان، یکی از 
افراد نزدیک و مورد اعتماد رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه با دس��تور کار 
پرونده خاش��قجی به آمریکا رفته و با سناتورها و 
مقامات اطاعاتی این کش��ور دیدار کرده اس��ت. 
فیدان همچنین در جریان این س��فر، گزارشی از 
کشته ش��دن خاشقجی به اعضای مجلس سنای 
آمریکا داده اس��ت. قرار است سنا ظرف روزهای 
آینده پیش نویس قطعنامه ای را علیه عربس��تان 
درباره قتل جمال خاش��قجی مورد بررس��ی قرار 

دهد.

 آمریکا بیمارستان سوری را 
بمباران کرد

حمله جنگنده های ائت��اف آمریکایی مدعی 
مبارزه با داعش به حومه شرقی دیرالزور، به تخریب 
کامل بیمارستان شهر هجین منجر شد. در پی این 
جنایت آمریکایی، 8 غیرنظامی کش��ته و شماری 
زخمی شدند. روز جمعه نیز در حمله هوایی ائتاف 
آمریکایی به شهر هجین همه اعضای یک خانواده 
8 نفره کش��ته ش��دند. طبق اعام منابع سوری، 
79 غیرنظام��ی در ماه نوامب��ر در حمات ائتاف 
آمریکایی به سوریه کشته شدند. دولت دمشق در 
نامه هایی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای 
امنیت، خواستار توقف فوری حمات و کشتار مردم 
س��وریه توسط نیروهای ائتاف و ایجاد سازوکاری 
مس��تقل برای تحقیق درباره ای��ن جنایات و نیز 

مجازات عامان آن شده است.

استقبال اردن از پیام دوستی اسد
هیات پارلمانی اردن پاسخ نامه رئیس جمهوری 
س��وریه را به کاخ ریاس��ت جمهوری این کش��ور 
فرستاد و در آن نوشت، انتظار دارد در نزدیک ترین 
زمان ممکن تبادل سفرا انجام شود. پیشتر بشار 
اس��د به رئیس هیأت پارلمانی اردن اعام کرده 
بود پیام علنی او را درباره اینکه انتظار دارد روابط 
میان 2 کشور پشت پرده نبوده و آشکارا باشد، به 
عبداه دوم، پادش��اه اردن تقدیم کند. تمایل به 
تعیین س��فرای جدید و آغاز کار آنها در دمشق و 
امان در واقع پاس��خ مثبت به این پیام اسد است 
که هیأت اردنی مستقیما چند روز پیش به کاخ 
ریاست جمهوری سوریه ارائه داد. پس از گشایش 
گذرگاه م��رزی نصیب، روابط میان 2 کش��ور با 

احتیاط بسیار زیادی در حال گسترش است.

چهارگوشه

افزایش یهودی ستیزی در اروپا
بخش بزرگی از یهودیان در اروپا نگران رشد 
یهودی ستیزی هس��تند. روزنامه آلمانی بیلد 
گزارشی درباره نظرسنجی جدید آژانس حقوق 
اساسی اروپا منتشر کرده که می گوید 89 درصد 
یهودیان شرکت کننده در نظرسنجی گفته اند به 
نظرشان یهودی س��تیزی در کشورهای محل 
اقامت آنها از سال 2013 رشد کرده است. این 
نظرسنجی در 12 کشور عضو اتحادیه اروپایی 
انجام شده اس��ت. 85 درصد شرکت کنندگان 
در نظرسنجی، یهودی س��تیزی را بزرگ ترین 
مشکل موجود در کشورهای اروپایی می دانند. 
38 درصد آنها در فکر مهاجرت هس��تند. 28 
درصد می گویند در سال گذشته به دلیل آنکه 
یهودی هستند مورد آزار و حمله قرار گرفته اند.

کنسرت مرگ در ایتالیا

ازدحام و ترس و وحش��ت ناگهانی در یک 
کلوب شبانه در شهری در مرکز ایتالیا به مرگ 
6 نفر و زخمی شدن ده ها تن منجر شد. طبق 
این گزارش، در یک کنسرت موسیقی رپ که 
بامداد شنبه در شهر کورینالدو برگزار می شد، 
استفاده از »ماده ای شبیه اسپری فلفل« باعث 
وحش��ت ناگهان��ی افراد حاضر در کلوب ش��د 
و 6 نفر زیر دس��ت و پا کش��ته شدند. مقامات 
آتش نش��انی منطقه می گویند که 5 نفر از این 
کشته ها زیر 18 سال سن دارند و از مجروحان 

حادثه نیز 12 نفر وضع وخیمی دارند.

حمله راکتی به پایگاه نظامیان 
خارجی در کابل

در پی افزایش ناامنی ها، حمات طالبان به 
بزرگ ترین پایگاه نیروهای خارجی در افغانستان 
نیز افزایش یافته و تقریبا به امری روزانه تبدیل 
شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس وایت 
پروان اعام کرد جمعه شب پایگاه بگرام هدف 
حمله راکتی قرار گرفته است. سخنگوی طالبان 
مدعی ش��ده اس��ت حمات راکتی این گروه 
به پایگاه بگرام تلفات جانی و خس��ارات مالی 
بس��یاری در پی داشته اس��ت. حمات راکتی 
طالبان به پایگاه نظامی بگرام در چند ماه اخیر 
به صورت بی س��ابقه افزایش یافته است. گفته 
می شود این حمات به دردسری برای نیروهای 
خارجی در افغانستان تبدیل شده است اما این 
نیروها درباره تلفات و خسارات ناشی از حمات 

راکتی پنهانکاری می کنند. 

پیشنهاد انصاراه درباره الحدیده
آغ��از مذاک��رات  از  روز  ب��ا گذش��ت 3 
انصاراه یم��ن با نمایندگان منص��ور هادی، 
رئیس جمهور مس��تعفی، در سوئد، همچنان 
داغ ترین مباحث متوجه سرنوش��ت الحدیده 
اس��ت. محمد عبدالسام، س��خنگو و رئیس 
هیأت مذاکره کننده جنبش انصاراه یمن در 
گفت وگو با خبرگزاری رویترز عنوان داش��ت: 
ش��هر الحدیده بای��د به عن��وان یک منطقه 
»بی طرف« اعام شود. وی افزود: انصاراه این 
ایده را می پذیرد که سازمان ملل در چارچوب 
تاش برای بازگش��ایی فرودگاه صنعا در این 
ف��رودگاه ایف��ای نقش کند. عبدالس��ام این 
اظهارات را در حاشیه مذاکرات صلح یمن در 
سوئد مطرح کرده است. عبدالسام همچنین 
خواس��تار تش��کیل یک »دول��ت انتقالی« با 

مشارکت تمام احزاب سیاسی شد.

 آنگرت کرامپ کارن باوئر
جانشین مرکل

18 س��ال پس از انتخاب آن��گا مرکل به 
عنوان رهبر حزب دموکرات مس��یحی، جمعه 
اعضای ح��زب آنگ��رت کرام��پ  کارن باوئر را 
به عنوان جانش��ین او انتخ��اب کردند. مرکل 
ماه اکتبر گذش��ته اعام کرد ک��ه قصد دارد از 
رهبریت حزب کناره گیری کند اما تا انتخابات 
آتی در س��ال 2021 در س��مت صدراعظمی 
آلمان باق��ی خواهد ماند. طبق ای��ن گزارش، 
برای رهبری حزب دموکرات مسیحی، یک زن، 
آنگرت کرامپ کارن باوئ��ر و 2 مرد، فریدریش 
مرتس و ینس اشپان نامزد شده بودند. مرکل 
که در 18 سال گذشته رهبری حزب را به  عهده 
داش��ت، در پست ریاست دولت خواهد ماند. او 
در 2 سال اخیر بشدت زیر فشار بود و بااخره 
روز 29 اکتب��ر اعام کرد که از ریاس��ت حزب 

کناره می گیرد.
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کارزار شام

تارنمای ش��بکه یورونی��وز، ارگان 
اتحادیه اروپایی که مقر اصلی آن 
در فرانسه بوده و تحت نظارت دولت این کشور قرار 
دارد، در تحلیل��ی کاما معنادار به حقیقت »فقدان 
مش��ارکت مردمی کافی« یا همان مردمس��ااری 
در رژیم فرانس��ه و تمای��ل قیام کنندگان به انقاب 
س��اختاری اعتراف کرد.  در این تحلیل اشاره شده 
اس��ت که مکرون با ش��عار »نه چپ، نه راست« و با 
برنامه ای اقتصادی - سیاس��ی که مش��خصا توسط 
بانکداران به او دیکته ش��ده ب��ود، در حالی در دور 
دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری 2017 با کمترین 
مش��ارکت ممکن پیروز ش��د که  تم��ام نیروهای 
راست و چپ میانه )احزاب سنتی جمهوری خواه و 
سوسیالیست( برای جلوگیری از به قدرت رسیدن 
مارین لوپن، رهبر ملی گرایان افراطی متحد شده و 
در حقیقت برای مکرون رای جمع می کردند. مکرون  
با حذف همه جناح های سیاس��ی میانه پا به قدرت 
گذاشت بی آنکه خود لیاقتی برای میانداری سیاسی 

داشته باشد. اما به نوشته یورونیوز، امروز مساله جامعه 
فرانسه فراتر از مشروعیت دولت مکرون یعنی مساله 
اعطای نمایندگی از طریق صندوق های رای یا همان 
ابزار اعمال حاکمیت مردمسااری است. این مساله 
آنقدر در فضای رس��انه ای و سیاسی فرانسه جدی 
است که ش��امگاه چهارشنبه و دقایقی پس از آنکه 
ادوارد فیلیپ اعام کرد دولت طرح افزایش مالیات  
بر سوخت های فس��یلی را به کلی از ایحه بودجه 
سال 2019 حذف کرده، شبکه تلویزیونی »ب اف ام« 
میزبان نمایندگان دولت و جلیقه زردها بود. مجری 
این مناظره پربیننده با اتکا به نوشته ها و شعارهای 
معترضان از جلیقه زردها پرس��ید آیا شما »مفهوم 
دموکراسی غیرمستقیم، اساس جمهوری فرانسه را 
به چالش می کش��ید؟ آیا با این شکل از حکمرانی 

مخالفید؟« پاس��خ معترضان این بود که »باید همه 
چی��ز را از نو تعریف و س��ازماندهی کرد«. واقعیت 
این اس��ت که در سال های اخیر ش��کلی از تمایل 
به اعمال مس��تقیم حاکمیت شهروندان در جامعه 
فرانسه به روشنی به چش��م می آید. نظریه پردازان 
این نظریه می گویند اعطای نمایندگی، س��لب حق 
انتخاب برای 4 یا 5 س��الی است که رئیس جمهور 
یا نمایندگان مجلس انتخاب می ش��وند: ش��هروند 
یک روز انتخاب می کند و 4 تا 5 سال حق انتخاب 
ندارد. در سال ها و حتی دهه های گذشته، بحث لزوم 
تغییر قانون اساسی فرانسه بارها مطرح شده است. 
فرانسوا میتران که 14 سال در مقام ریاست جمهوری 
فرانسه بر این کشور حکومت کرد، سال 1964 قانون 
اساسی کشورش را »کودتای دائمی« توصیف کرده 

بود؛ جایی که یک نفر تمام قدرت را در اختیار دارد 
و همیشه می تواند با دور زدن شهروندان و مجلس، 
تصمیم های مورد نظرش را تغییر دهد. میتران البته 
از سال 1981 تا 1995 که در مسند قدرت بود، هیچ 
تاشی برای تغییر قانون اساسی نکرد. لزوم گذار از 
جمهوری پنجم به جمهوری ششم از سال ها پیش 
در برنامه سیاسی برخی احزاب فرانسوی وارد شده 
است. اخیرا عاوه بر »فرانسه تسلیم ناپذیر«، »حزب 
کمونیس��ت« و »جبهه چپ«، جنبش »نسل اس« 
)گرایش چپ منش��عب از حزب سوسیالیست( به 
رهبری »بنوآ آمون« هم خواس��تار حرکت به سوی 
تغییر بنیادین قانون اساس��ی شده است. سرنوشت 
ش��ورش های اخیر فرانس��ه روشن نیس��ت اما اگر 
جنبش جلیقه زردها و متحدان آنها بتوانند دولت را 
به عقب نشینی بیشتر وادار کنند، یکی از نخستین 
مطالبات سیاسی آنها از دستگاه دولت، احتماا اداره 
دموکراتیک تر جامعه با مشارکت بیشتر شهروندان 

خواهد بود.

یورونیوز: جلیقه زردها خواهان تغییرات بنیادین قانونی هستند
فرانسه ای غیر دموکراتیک

جلیقه زردها
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بازار

گزارش

اسد اه خس�روی: خودروس��ازان درحالی قیمت 
محصوات خود را در بازار بشدت افزایش داده اند که 
گویا مجوز گرانی این کاا را در جلسه خود با سران 
س��ه قوه و در غیاب نمایندگان مجلس گرفته اند. 
تصمیم��ی که هرچند ب��ه نف��ع تولید کنندگان 
خودرو اس��ت ام��ا چنین رفتاری از س��وی آنها با 
م��ردم بخصوص مش��تریانی که با ه��دف خرید 
خودرو به قیمت مناس��ب، در سایت خودروسازان 
ثبت نام کرده اند، چیزی جز بی اعتمادی جامعه به 
تولید کنندگان خودروی داخلی و مسؤوان مرتبط 
با این صنعت در پی ندارد. در حقیقت آزادس��ازی 
قیمت خ��ودرو با بخش��نامه ایران خ��ودرو برای 
۴ محصول کلید خورد که به نظر می رس��د نامه 
تهدیدآمیز خودروسازان کار خود را کرده و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با موافقت رئیس جمهور 
مجوز افزایش قیمت به خودروس��ازان داده است. 
قیمت گ��ذاری خودروه��ای داخل��ی بر اس��اس 
فرمول های جدید و به صورت شبه آزادس��ازی در 
حالی انجام می شود که حداقل ۱۰ میلیون تومان 
به قیمت هر خودرو افزوده خواهد ش��د؛ بر اساس 
این فرمول، قیمت خودروهای داخلی تا ۵ درصد 
زیر قیمت بازار تعیین می شود تا به شکل رسمی 

خودرو  قیم��ت  آزادس��ازی 
در ب��ازار خ��ودروی کش��ور 
آغاز ش��ود. ای��ن تصمیم که 
در وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت گرفته ش��ده ظاهراً 
رئیس جمهور  موافق��ت  ب��ا 

بوده اس��ت. بر اس��اس خب��ری ک��ه ایران خودرو 
چهارشنبه شب روی خروجی سایت خود قرار داد 
این ش��رکت با ارسال بخشنامه ای نرخ های جدید 
خود را اعام کرده و رس��ما آزادس��ازی قیمت را 
بر اساس فرمول حاش��یه بازار کلید زده است. بر 
اساس بخشنامه جدید ایران خودرو، وانت آریسان، 
تندر پیکاپ، دان��گ فنگ کراس صندوقدار و پژو 
پارس اتومات با فرمول حاش��یه ب��ازار و به صورت 
شبه آزادس��ازی قیمت گذاری ش��ده اند. به استناد 
بخش��نامه منتشر ش��ده در س��ایت ایران خودرو، 
قیمت پژو پارس اتومات حدود ۴۰ میلیون تومان 
افزایش یافت��ه و به ۸۳ میلیون تومان در کارخانه 
رس��یده است. با توجه به قیمت پژو پارس اتومات 
در بازار که۸۸ میلیون میلیون تومان قیمت گذاری 
ش��ده است ایران خودرو محصول خود را بر اساس 
فرمول ش��به  آزادسازی و ۵ درصد زیر قیمت بازار 
محاسبه کرده است. بررسی قیمت سایر محصوات 
ایران خودرو نظی��ر وانت تندر و وانت آریس��ان و 
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز نش��ان می دهد که 
فرمول حاش��یه بازار در قیمت گذاری خودرو های 
یادشده کاماً صدق کرده و ایران خودرو ۴ محصول 
پرفروش خود را بر اس��اس قیمت ب��ازار آزاد  ارائه 
ک��رده اس��ت. افزایش قیمت خودرو ک��ه همواره 
م��ورد اعتراض مش��تریان بوده و آنها هم��واره از 
سطح کیفی نه چندان مناسب خودروهای داخلی 
گایه داشته اند، اکنون در حالی اتفاق می افتد که 
چرخه افزای��ش نجومی قیمت خ��ودرو به اصرار 
زنجیره خودروسازی کشور و با لغو قیمت گذاری 
دستوری و آزادسازی قیمت ها در حال شکل گیری 
است.  در این باره عبداه رضیان، عضو کمیسیون 
صنای��ع و معادن مجل��س در گفت وگو با »وطن 
امروز« گفت: کمیس��یون صنایع مجلس چندین 

جلسه با خودروسازان برگزار کرد. در این جلسات 
تولید کنندگان خودرو تاکید داش��تند با توجه به 
افزای��ش هزینه های تولید، خ��ودرو نیز باید گران 
ش��ود اما مجلس موافق این موضوع نبود و معتقد 
بود شرایط کنونی اقتصاد خانوارها پاسخگوی خرید 
خودروی گران نیست. از طرفی نیز هرگونه افزایش 
قیمت��ی باید به طور منطقی و هم��راه با افزایش 
سطح کیفی تولید انجام ش��ود. وی درباره گرانی 
اخیر محصوات ایران خودرو گفت: البته قرار بر این 
بود که مجلس در یک اجماع کلی با خودروسازان، 
کارشناسان و مسؤوان وزارت صمت درباره قیمت 
خودرو تجدیدنظ��ر کند و قیمت ه��ای این کاا 
آنالیز ش��ود اما از آنجا که خودروسازان نتوانستند 
مجلس را در افزایش قیمت خودرو قانع کنند، گویا 
با رایزنی با س��ران سه قوه، مجوز گرانی خودرو را 
گرفته اند بدون اینکه شخصی از اعضای کمیسیون 
صنای��ع مجل��س در آن جلس��ه حضور داش��ته 
باش��د. این نماینده مجلس افزود: خودروس��ازان 
مدت هاست با ترفندهایی چون کاهش تیراژ تولید، 
کمب��ود قطعه و... را بهانه کرده و به  دنبال افزایش 
میزان تقاضا و در نهایت گران شدن خودرو بودند 
اما سوال اینجاست که چرا آنها سرمایه های مردم 
را برای ثبت نام خرید خودرو 
به قیمت مناسب جمع کرده 
و اکنون قرار است خودروهای 
ثبت نامی را با قیمت نزدیک 
به بازار آزاد به مردم بفروشند؟  
عض��و  نورقلی پ��ور،  رامی��ن 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با خانه ملت، در این باره با اش��اره به 
قیمت جدید خودروهای داخل��ی گفت: افزایش 
قیمت خودرو نباید به این س��رعت انجام می شد، 
خودروسازها معتقد به افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی 
قیمت ه��ا بودند اما اعضای کمیس��یون صنایع و 
معادن مجل��س معتقد بودند که باید قیمت ها به 
نوعی م��ورد تجدید نظر قرار گی��رد که از قدرت 
خرید مصرف کننده خارج نش��ده و شوک قیمتی 
جدیدی به بازار تحمیل نشود. وی در پاسخ به این 
س��وال که آیا افزایش قیمت ۴ خودرو با موافقت 
وزارت صنعت صورت گرفته است، گفت: بر اساس 
جلسات برگزار شده در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس مقرر بود افزایش قیمت به ش��کل تعادلی 
ص��ورت بگیرد و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
زمانی به خودروس��ازان مجوز افزایش قیمت دهد 
که فرمولی مناسب و منطقی برای افزایش قیمت 
وجود داشته باشد. وی همچنین تأکید کرد به نظر 
می رس��د افزایش یکباره ۴۰ میلیونی قیمت یک 
خودرو باعث شوک تورمی در جامعه شده و اقبال 
مصرف کنندگان ب��ه خودروهای داخلی را کاهش 
دهد. همچنین س��یدمهدی مقدسی، دیگر عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت 
قرار بود بر اس��اس تصمیم اتاق فکر خودرو عمل 
و مش��کل ساماندهی قیمت خودروهای داخلی را 
برای همیشه حل کند. وی همچنین خاطرنشان 
ک��رد: افزایش قیمت محص��وات ایران خودرو بر 
اساس فرمول آزادس��ازی بازار منجر به افزایش 
قابل توج��ه قیمت خودروهای داخلی ش��ده و 
جایگاه خودروسازان را در میان مشتریان تضعیف 

خواهد کرد. 

اجرای برنامه افزایش قیمت بعد از نامه تهدیدآمیز خودروسازان
گرانی خودرو با فرمول آزادسازی کلید خورد

عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با »وطن امروز«: خودروسازان بر گران شدن 
خودرو اصرار دارند و ثبت نام کنندگان باید با قیمت جدید، خودرو تحویل بگیرند

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس خواستار شد
افزایش حقوق کارمندان در سال 98 براساس تورم نقطه ای

حقوق

کارگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار  انتقاد کرد
بی توجهی به افت ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران

نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار گفت: 
بی توجه��ی مس��ؤوان و وزارت کار را نس��بت به 
کاه��ش حدود ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران 
محکوم می کنیم. ابوالفضل فتح اللهی در گفت وگو با 
تسنیم، با اشاره به  تغییرات مدیران در کشور که به 
دنبال اباغ قانون ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در 
دستگاه  های دولتی در حال تکوین است، گفت: در 
شرایط فعلی کشور شاهد تورم ناشی از عدم ثبات 
اقتصادی هستیم و یکی از عوامل آن تحریم  های 
همه جانبه استکبار جهانی است. وی گفت: اخیرا 
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

به دلیل بازنشس��تگی، کنار 
گذاش��ته ش��د. قطع��اً همه 
دس��ت اندرکاران کار و تولید 
می دانند این پس��ت بس��یار 
خطیر است و مهم ترین کار 
این معاون��ت، تنظیم روابط 

کار اس��ت، یعنی امری فراتر از قانون          ، لذا سکاندار 
این س��مت باید مس��لط به قانون و واجد دانش و 
تجربه وافر جهت حفظ عدالت بین سایر شرکای 
اجتماعی باشد و کمال و مصلحت اقتصادی کشور 
را بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی دنبال 
کند. زیرا هرگونه ورود به س��ایه  های سیاس��ی یا 
سایق شخصی می تواند بسیار تشنج آفرین باشد. 
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: 
متأسفانه فرد برگزیده در این پست یعنی معاونت 
روابط کار          ، در نخستین گام با بی توجهی و رویکردی 
خارج از قانون به صراحت اعام کرده فقط از یک 
تش��کل قانونی کارگری در کشور حمایت خواهد 
ک��رد. این امر باعث نگران��ی و همچنین ناراحتی 
وکای کارگران در انجمن  های صنفی شده است. 

فتح اللهی گفت: این در حالی اس��ت که کارگران 
زحمتک��ش ایران اس��امی در حوزه  های تولید و 
خدمات به دلیل کاهش حدود ۶۰ درصدی قدرت 
خرید خود بشدت دچار بحران شده  اند و اینگونه 
مصائب در برخی کارگاه ها و کارخانه ها مثل نیشکر 
هفت تپه یا کارگاه  های مشابه به دلیل عدم پرداخت 
حقوق طی چند ماه گذشته باعث اعتراض شدید 
کارگران شده اس��ت. وی ادامه داد: به نمایندگی 
از کان��ون عالی انجمن  های صنفی کارگران ایران، 
عدم توج��ه برخی مدیران به س��اماندهی اوضاع 
مربوط��ه و عدم حمایت دول��ت از وضعیت وخیم 
معیش��تی کارگ��ران بوی��ژه 
کارگران بحران زده          ، همچنین 
و  نس��نجیده  تصمیم��ات 
مدیران  برخ��ی  ش��تاب زده 
منتخبان  ازجمل��ه  دولت��ی 
مصلحت  های  ک��ه  جدیدی 
سیاس��ی را ب��ه مصال��ح کارگری و معیش��تی 
ترجیح می دهن��د را محکوم می کنم. فتح اللهی 
گفت: اگرچ��ه از سوءاس��تفاده کنندگان از این 
نوع اعتراضات نیز برائت می جویم اما باید گفت 
شاکله و پاش��نه آشیل تنظیم روابط کار احترام 
به تش��کات کارگری و کارفرمایی اس��ت و اگر 
مدیر ارش��د وزارتخانه ای که کار تخصصی حوزه 
کسب وکار را به عهده دارد درک صحیح و عمیقی 
از قوانی��ن کار و آزادی انتخ��اب کارگران در نوع 
تشکل شان نداشته باش��د و اصرار به این اعمال 
که از پس��تی به پس��ت بااتر هم در حال تکرار 
است، داشته باشد          ، می توان بر فرضیه مهندسی 
تش��کات با خمیرمای��ه ای از نف��وذ جناح  های 

سیاسی صحه گذاشت. 

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی ب��ا بیان اینک��ه کاهش نیافت��ن قیمت ها 
پ��س از کاهش قیمت ط��ا و ارز به علت نفوذ 
داان در بازار اس��ت، خواستار افزایش حقوق 
کارمندان در س��ال ۹۸ بر اساس تورم نقطه ای 
شد. به گزارش تس��نیم، رحیم زارع با اشاره به 

کاه��ش ن��رخ ارز و طا در 
بازار اف��زود: نفوذ داان در 
بازار دلی��ل کاهش نیافتن 
قیمت ها در س��ایر بازارهای 
موازی است. نماینده مردم 
آب��اده در مجلس ش��ورای 

اس��امی با تاکید بر اینکه متاس��فانه بازارهای 
موازی طا و ارز همس��و با افزایش نرخ ها درگیر 
گرانی ش��ده اما اکنون با نزول قیمت  طا و ارز، 
خ��ود را درگیر نکرده    اند، گفت: در ماه  های اخیر 
با توجه به کاهش ش��دید ارزش پول، مشکات 
عدی��ده ای برای م��ردم ایجاد ش��ده، از این رو 
ازم اس��ت تدابیری برای س��اماندهی بازارهای 
موازی ارز و طا نیز اندیشیده شود. این نماینده 
مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت باید با 
فعال کردن دوربین  های نظارتی خود با هر نوع 
حباب قیمتی مقابله کند، تصریح کرد: متاسفانه 
در نوس��انات نرخ ارز و کاه��ش ارزش پول ملی 

بسیاری از واحدهای تولیدی کشور نابود و بر آمار 
بیکاری افزوده ش��ده؛ از این رو ازم است دولت 
کمیته ای را برای س��اماندهی وضعی��ت بازار با 
محوریت کاهش نرخ ها بویژه در بخش های تولید 
و مس��کن ایجاد کند. وی همچنین با اشاره به 
دغدغه حقوق بگیران دولت درباره میزان افزایش 
حقوق آنها در بودجه ۹۸ کل 
کشور گفت: دولت با توجه به 
تورم نقطه به نقطه، کاهش 
ارزش پول ملی و همچنین 
نوسانات قیمتی باید نسبت 
به افزایش حقوق این قش��ر 
اقدام کند، در غیر این صورت قش��ر متوس��ط 
جامعه نیز به سمت اقشار نیازمند حرکت خواهد 
کرد. زارع با تاکید بر اینکه دولت باید ضمن رصد 
دوباره بازار با هدف کاهش نرخ ارز و طا، س��ایر 
بازارها را نیز به سمت بهبود وضعیت هدایت کند، 
افزود: نرخ  های موجود در بازار هیچ کدام منطقی 
نیست، از این رو باید درباره آنها تجدیدنظر شود. 
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
یادآور ش��د: دولت باید در بودجه ۹۸ کل کشور 
با توجه به تورم و همچنین کاهش شدید قدرت 
تولیدکنندگان داخلی نرخ ارز و س��ایر نرخ ها را 

تعیین کند.
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 اذان ظهر:   غروب آفتاب:              
 اذان مغرب:         نیمه شب شرعی: 

طلوع آفتاب:   اذان صبح فردا:  

11:57
17:11

5:33

16:51
23:12

7:03

افق تهران

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

   مدیرمسؤول: محمد آخوندی     سردبیر: رضا شکیبایي

نشانی : خیابان انقاب اسامي، بین حافظ و خیابان ولیعصر)عج(  
کوچه سعید، پاك 9

روابط عمومي: 66413792       تحریریه: 66413783       
نمابر: 66414137    پیام گیر:  66413942  

سازمان آگهي ها: 61086163   پیامک:  10002231  
    info@vatanemrooz.ir  : پست الکترونیک

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

هر کیلو مرغ ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان شد

رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی از 
افزایش ۶۰۰ تومانی قیمت مرغ آماده طبخ نسبت 
به مدت مشابه هفته گذشته و عرضه آن با قیمت 
۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان، در بازار خرده فروشی خبر 
داد. به گزارش مهر، مهدی یوس��ف خانی گفت: 
دی��روز ش��نبه ۱۷ آذرماه، مرغ در کش��تارگاه با 
قیمت۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان به عمده فروش��ی ها 
عرضه ش��د. وی با بیان اینک��ه قیمت های اعام 
شده به واحدهای صنفی استعامی است، گفت: 
قیمت مرغ در مراکز عمده فروشی برای عرضه به 
واحدهای صنفی۱۱ ه��زار و ۱۰۰تومان تعیین 
ش��ده است. رئیس  اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماه��ی افزود: مرغ زن��ده از وزن ۲ تا ۳ کیلوگرم، 
دی��روز ۷۸۰۰ ت��ا ۷۹۰۰ قیمت گ��ذاری ش��د. 
یوسف خانی با بیان اینکه این قیمت ها با احتساب 
۱۰ درصد س��ود به مصرف کننده عرضه خواهد 
ش��د، گفت: قیمت سینه مرغ با کتف ۱۹ هزار و 
۵۰۰ تومان، س��ینه بدون کتف ۲۰ هزار و ۵۰۰ 
تومان و فیله مرغ نیز۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

قیمت مصوب هر کیلو برنج خارجی 
8 هزار تومان

دبی��ر انجم��ن برن��ج گف��ت: ب��ا توجه به 
می ش��ود  پیش بین��ی  برن��ج  ثبت س��فارش 
محموله های جدید از هفته آینده وارد کش��ور 
ش��ود. مسیح کشاورز، دبیر انجمن برنج کشور 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از رفع 
ممنوعیت واردات برنج طی یک هفته اخیر خبر 
داد و گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان 
زیادی باقی نمانده اس��ت، ثبت س��فارش برای 
واردات برن��ج در حال انجام اس��ت. وی افزود: 
ب��رای تنظیم بازار ش��ب عی��د و جلوگیری از 
کمبود، افزایش قیمت و گران فروشی باید ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ هزارتن برنج وارد کش��ور شود. کشاورز 
درباره آخرین وضعیت بازار برنج خارجی بیان 
کرد: با اختص��اص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات 
بعید است نوسان خاصی در سطح عرضه اتفاق 
بیفتد، چراکه قیمت های جهانی تغییر چندانی 
نداشته اس��ت. دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
در پاس��خ به این سوال که دلیل نوسان قیمت 
برنج در هفته های اخیر در سطح خرده فروشی 
چیست، گفت: قبل از آزاد شدن ثبت سفارش 
برنج و کمبود در انبارها، برخی خرده فروش��ان 
ب��ه بهانه کمبود اق��دام به افزای��ش قیمت در 
سطح بازار کردند که پیش بینی می شود  ورود 
محموله های برنج از هفته آینده روی قیمت ها 
تاثیر بسزایی داشته باشد. وی در ادامه  قیمت 
مصوب هر کیلو برنج خارجی در خرده فروشی ها 
را ۸ه��زار تومان اعام کرد و اف��زود: فروش با 

نرخ های بااتر تخلف به شمار می رود.

معرفي ع�راق به عن�وان متجاوز از س�وي  ■
سازمان ملل متحد- 1370ش

رحلت آی�ت اه العظمي »س�یدمحمدرضا  ■
گلپایگاني« زعیم عالیق�در حوزه علمیه قم- 

1372 ش
 تولد »جان میلتون« شاعر و نویسنده بزرگ  ■

انگلیسي- 1608م
 آغاز جن�گ »َمدَرس« بین اس�تعمارگران  ■

انگلیس و فرانسه- 1758م
تأس�یس »کاخ کرملین« در مس�کو، مرکز  ■

سیاست روسیه- 1840م
اشغال س�رزمین فلس�طین در جنگ اول  ■

جهاني توسط نیروهاي انگلیسي- 1917م
اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11517

13106

14687

3136

104

2073

-

2177

214

257

255

61

-

-

-

66

38036

9/4

8648

173
-

275

-

237

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

61/31
58/79

-0/34
-

52/14-0/42

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3800000

3892000

2000000

1180000

660000

-50000

12000

-

-20000

10000

1502000

346760

462340

1248/52 )دار(
14/71   )دار(

36000

8310

11080

-1/27

-0/03

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

167083/2
8275/3

7279/3

0/13
-0/32

-0/08

123329
331697

152066/9

-0/01

0/39

0/22

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5757/9بورس استرالیا

-20
-
-

24389

21679

2606
21/2

کام نور

کسی که به سوی زیارت من بار سفر 
بربندد،  دعایش مستجاب و گناهانش 

آمرزیده می شود، پس کسی که مرا در آن 
مکان زیارت کند، مانند کسی است که 

رسول خدا)ص( را زیارت کرده باشد.
امام رضا)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
6157

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-7/1

ح. داروسازي  ابوریحان
سرمایه گذاري  صنعت  ومعدن

امیران  
ایران خودرو 

رادیاتور ایران
گلوکوزان
سایپاآذین  

گروه  صنعتي  بوتان  
ریخته گري  تراکتورسازي  ایران  

1180

8337
2751

2626

11766

3656
9753

3365

7/02
5/83

5
5

5

5

5

5

4/99

ح. مهندسي  نصیرماشین  
پارس سرام  

ح. موتورسازان  تراکتورسازي
سیمان  هگمتان  

توسعه  شهري  توس گستر 
موتورسازان  تراکتورسازي  ایران  

ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس 
بانک سینا 
بیمه دانا 

2798

8210

2680
2895

2226

4279

7368
923

2292

-5

-4/46

-4/01
-3/8

-3/73

-3/45

-3/35

-3/25


