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 پرونده »وطن امروز« درباره سریال موضع گیری  های سلبریتی ها 
مرگبارنسخههایدر عرصه  های گوناگون که به قسمت های خطرناک خود رسیده است

»از ط��رف »بنی��اد آین��ه« و آق��ای »داریوش 
اقبالی« و »پزش��کان مربوطه« پیش��نهاد کردند 
بنده درباره پیش��گیری از مرگ بر اثر سوءمصرف 
موادمخدر، درباره نالوکسان اطاع رسانی کنم. من 
نه مصرف کننده هس��تم نه واردکننده. پزش��کان 
و داروس��ازان اگر نظر کارشناس��ی دیگری دارید 
بفرمایید! دکت��ر هم دکترای قدیم. نس��ل جوان 
پزشک و داروساز خیلی باید روی آستانه تحملش 
کار کن��ه! با این اعصاب و تولید س��موم ناش��ی از 
عصبانیت قطع��ا به بیمارانی ک��ه بهتون مراجعه 
می کنن��د و خودت��ون آس��یب می زنید«. ش��اید 
باورش سخت باش��د اما این واکنش طلبکارانه ای 
ب��ود که »مهناز افش��ار« پس از م��وج اعتراضات 
متخصصان پزشکی نسبت به ویدئوی منتشر شده 
از او پیرامون تشویق به خرید بدون نسخه آمپول 
نالوکسان داشت. این سلبریتی پرحاشیه در واکنش 

طلبکاران��ه و بدون عذرخواهی خود نه تنها با بیان 
اینکه به پیشنهاد یک خواننده خارج نشین دست به 
چنین تبلیغی زده است، گایه  ها از خود را حواله 
به ش��خص دیگری داده است، که با کنایه »دکتر 
هم دکترای قدیم« اساسا واکنش جامعه پزشکی 
به تبلیغ مرگبار خود را اتفاقی دور از انتظار فرض 
کرده و حاضر به عقب نش��ینی از کار اشتباه خود 
نشده اس��ت. هر چند تبلیغ جدید خانم بازیگر با 
واکنش س��ریعی ک��ه در فضای مجازی توس��ط 
متخصصان انجام ش��د تا حد زیادی مهار شد اما 
گایه ها از این س��بک دخالت بدون کارشناس��ی 
س��لبریتی ها در حوزه   هایی که س��امت جسمی 
و روانی جامعه را با مخاط��ره مواجه می کند وارد 
فاز جدیدی ش��د. در یکی از واکنش ها »کرمعلی 

باصری« متخصص بی هوشی در مصاحبه ای...
صفحه 11 را بخوانید

جنگ شهرت با تخصص

پـرده اول: خان��م س��لبریتی 
احس��اس دکتر بودن می کند و 
دارویی را تجویز می کند که بعدا 
با بیانیه وزارت بهداشت معلوم 
می شود غیرقانونی و خطرناک 
ب��وده و اصا نباید خودس��رانه 
و بدون تجویز پزش��ک مصرف 
شود. سرکار خانم، بعد از بیانیه وزارت بهداشت شاکی 
هم می شود و ویدئو می دهد که من واردکننده دارو 

نیستم که سودی ببرم...
پـرده دوم: آق��ای س��لبریتی می گوی��د: »رعی��ت 
همین جوری هس��تند؛ همیش��ه دنبال یک گونی 
سیب زمینی بیشترند؛ ولی مهم این است که ما اان 
دیگر راحت به فس��تیوال های خارجی مان می رویم. 
اینها را نمی بینیم، فقط می گوییم من بیکارم، جوان ها 
بیکارند...« و با همین حرف ها نتیجه می گیرد باید به 
روحانی رای دهیم. آقای س��لبریتی چند ماه بعد از 
انتخابات رس��ما ژست منتقد به خود می گیرد، انگار 
نه انگار مردم با طناب خودش و امثال او به این چاه 

افتادند.
پرده سـوم: خانم س��لبریتی در پایان س��ریال ۶۰ 
قس��متی، به خاطر اینکه از تهیه کننده چک 2 ماهه 
نگیرد و پولش را نقد دریافت کند، از بازی در قسمت 
پایانی خودداری می کند و به همین خاطر پایان قصه 
سریال سرهم بندی می شود؛ بدون احترام به مردمی 

که 2 ماه آن سریال را دنبال کرده اند. 
پرده چهارم: آقای سلبریتی می گوید اینکه بچه ام را 
در کان��ادا به دنیا آوردم، هدیه ای ب��ود که به او دادم 
تا وقتی بزرگ ش��د مش��کلی برای زندگی در کانادا 
نداش��ته باشد. بی خیال اینکه این حرف چه معنایی 

درباره وطنش و چه تاثیری بر مردم کشورش دارد.
پـرده پنجم: آقای س��لبریتی ب��دون تحقیق، خبر 
اشتباهی را در صفحه اش منتشر می کند و از دزدیدن 
2 بچه و فروش کلیه و قلب آنها خبر می دهد، و بعد 
هم به امنیت کش��ورش می تازد که امنیت زیر صفر 
اس��ت! بعدا معلوم می ش��ود اصا ماجرا شایعه بوده! 
آقای س��لبریتی فقط پس��ت را از صفحه اش حذف 
می کند، انگار نه انگار با انتش��ار این خبر س��یاه چه 
تاثیری بر روح و روان جامعه گذاش��ته! مس��ؤولیت 

اجتماعی زیر صفر.
پرده ششـم: خانم سلبریتی برخاف عرف و شرع 
تصویر بغل کردن شوهر خواهرش را منتشر می کند؛ 

وقتی از او درباره این رفتار می پرس��ند، فتوا می دهد 
و می گوید: »وقتی خواهرت که پاره تنت هس��ت را 
می س��پاری در دس��تان قدرتمند یک مرد و میگی 
مواظ��ب خواهرم باش، حس��ش ش��بیه حس پدر 
هست... مردم گفتند شماها محرم نیستید. خواستم 
بگویم من با رضا چون ش��بیه پدرم هست، احساس 

محرمیت می کنم«.
پـرده هفتـم: جمع��ی از حض��رات س��لبریتی  در 
حرکتی تبلیغاتی در یک مراس��م جمع ش��ده اند تا 
برای یک ش��رکت خارجی ک��ه خانه های جدیدش 
را در گرجس��تان می خواهد به مردم ایران بفروشد، 
تبلیغ کنن��د. کلیپ تبلیغاتی با این آهنگ ش��روع 
می ش��ود: »ایران، فدای اشک و خنده تو...« اما روي 
آهنگ تصاویر خانه های گرجستانی پخش می شود 
تا س��رمایه های مردم را از کشور بیرون کند. و همه 
می دانند این موضوع چه تاثیر سوئی بر اقتصاد کشور 
خواهد داش��ت. »ایران فدای اشک و خنده تو... ولی 
ما بنده پولی��م، بنده پولی که ب��رای تبلیغات توی 
جیب مان ریخته اند؛ فدای اش��ک و خنده تو، اما ما 
به خاطر پول حاضریم به تو، به اقتصادت، و به مردمت 

پشت پا بزنیم...«.
حاا نصف همین ها را پول بدهی، حاضرند بیایند 
در برنامه تلویزیونی در باب اهمیت حفظ سرمایه در 
کشور شعار بدهند، در نقش جامعه شناس بنشینند و 
ساعت ها از این صحبت کنند که زمانه بدی شده و ما 
مردم باید بهتر رفتار کنیم و یعنی چه که پول های مان 

را می بریم در خارج از مرزها خانه می خریم.
پرده هشتم: خانم سلبریتی فیلمش را به جشنواره 
خارجی برده تا بتواند از آنها جایزه بگیرد؛ شب قبلش 
دراویش با اتوبوس از روی چند نفر از بچه هاي نیروی 
انتظامی رد شده اند و چند نفری را کشته اند. نیروی 
انتظامی برای آرامش بخش��یدن به فضا حتی بدون 
ساح گرم در صحنه درگیری حاضر شده است. خانم 
سلبریتی اما فردایش در جشنواره، با انگلیسی نیم بند 
و اش��تباه گفتن بعضی کلمات، ب��ه نیروی انتظامی 
حمله می کند و از آش��وبگرانی که چند جوان مردم 
را کش��ته اند حمایت می کند!  البت��ه آخرش هم به 

فیلمش جایزه نمی دهند.
پرده نهم: آقای س��لبریتی که در انتخابات به ادامه 
وضع موج��ود رای داده، حاا می گوید زن و بچه اش 
را به آمریکا فرستاده و خودش اینجا در مملکت کار 
می کن��د و میلیونی پول می گی��رد و ریالی مالیات 

نمی دهد و ماهانه هم 1۰ هزار دار به آن طرف مرزها 
برای زن و بچه اش می فرستد و آخر هم فحشش را به 
کشورش می دهد که چرا دار گران شده است. موقع 
خرید 1۰ هزار دار تازه فهمیده وضع دولت تدبیر و 
امید را. باز هم به ج��ای عذرخواهی از گمراه کردن 

مردم، فحشش را به 4۰ سال انقاب می دهد...
پرده آخر: منفعت گرا؛ بدون مس��ؤولیت اجتماعی؛ 

متخصص در همه حوزه ها...
ظاه��را س��لبریتی ها دنی��ای واقعی را ب��ا بازی 
در فیلم های ش��ان اش��تباه گرفته اند؛ فکر می کنند 
می توانن��د یک روز نقش دکت��ر را بازی کنند، یک 
روز نقش سیاستمدار، روزی نقش روحانی و مرجع 
تقلید، و روزی نقش اقتصاددان و نظریه پرداز فرهنگی 
و خبرنگار شبکه خبر و ... را. فکر می کنند می توانند 
امروز این نقش را بازی کنند و فردا نقشی دیگر را. فکر 
می کنند دنیای واقعی هم مثل فیلم است، اگر اشتباه 
کردن��د کات می دهند و آن صحن��ه را مجدد بازی 
 می کنند... ظاهرا آن چیزی که برای شان اهمیتی ندارد،
# مس��ؤولیت_ اجتماعی رفتار و سخنان شان است؛ 
به تاثیر رفتارهای ش��ان بر جامعه فکر نمی کنند؛ آیا 
فردی با دارویی که او تجویز کرده می میرد یا نه؟! آیا 
بخشی از جامعه با خبر سیاه او ناامید می شوند؟ آیا 

و هزار آیای دیگر...
 ان��گار # م��ردم را به مثاب��ه فالوئرهایی مجازی 
می بینند که صرفا تا آنجایی مهم هستند که بتوانند 
ایک و تایید کنند یا بتوانند بلیت فیلم های شان را 
بخرند؛ اگرنه مسؤولیت اجتماعی داشتن در برابر آنها 
برای شان مهم نیست. داروی اشتباه تجویز کنم آنها 
ممکن است بمیرند؟ خب! اشکالی ندارد بعدش یک 
ویدئو ضبط می کنم و عذرخواهی می کنم. خبری که 
منتشر می کنم ممکن است دروغ باشد؟ اشکالی ندارد 
اگر ش��ایعه بود بعدا حذفش می کنم. کاندیدایی که 
تبلیغش را می کنم ممکن است وضع معیشت مردم 
را بدتر کند؟ اشکالی ندارد چند ماه بعد من هم ژست 
اپوزیسیون می گیرم، نه خانی آمده، نه خانی رفته... 
پولی که گرفتم و تبلیغاتی که کردم به ضرر اقتصاد 
کش��ور و مردم تمام می شود؟ ایرادی ندارد، از طیف 
مقابل پول می گیرم و بعدا به عنوان جامعه ش��ناس 

همین رفتار را نقد می کنم.
 س��لبریتی ها هم��ه چی��ز دنی��ای واقع��ی را با

 # بازی در فیلم های ش��ان اش��تباه گرفته اند؛ حتی 
مردم را! 

منفعت گرا؛ بدون مسؤولیت اجتماعی؛ متخصص در همه حوزه ها
      سیدعلی صدری نیا      
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جزئیات جلسه هیأت رئیسه خبرگان
هیأت رئیس��ه  س��خنگوی 
خب��رگان از تدوین آیین نامه 
جدی��د انتخاب��ات مجل��س 
خبرگان رهبری و بررس��ی 
و اص��اح  آیین نامه فعلی در 
اج��اس آتی خبرگان ملت خب��ر داد. آیت اه 
سیداحمد خاتمی در گفت وگو با رسا، جزئیات 
جلس��ه دیروز هیأت رئیس��ه مجلس خبرگان 
رهبری را تش��ریح کرد. وی دستور کار اصلی 
این جلس��ه را مربوط ب��ه برنامه  های اجاس 
آینده مجلس خبرگان در اس��فندماه دانست 
و افزود: به یاری خداوند ان ش��اءاه شش��مین 
اجاس دوره پنج��م مجلس خبرگان رهبری 
ط��ی روزهای 21، 22 و 23 اس��فندماه برگزار 
می شود. عضو هیأت رئیس��ه مجلس خبرگان 
رهبری با بیان اینکه مهم     ترین دستور اجاس 
آتی خبرگان موضوع اصاح آیین نامه انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری است، اظهار داشت: به 
عنوان نمونه مجلس شورای اسامی شرط کرده 
است که کاندیدای نمایندگی باید فوق لیسانس 
داشته باشد اما چنین چیزی در خبرگان وجود 
ندارد. کس��انی به دلیل عدم دارا بودن مدرک 
فوق لیس��انس موفق به نام نویسی در انتخابات 
مجلس نشده بودند اما برای نمایندگی خبرگان 
نام نویس��ی کرده بودند، چ��ون ازم نبود برای 
نام نویس��ی در خب��رگان چیزی عرضه ش��ود. 
آیت اه خاتمی با بیان اینکه در آیین نامه جدید 
نوشته شده که داوطلبان باید سطح 4 حوزه را 
برای نام نویسی عرضه کنند، ابراز داشت: البته 
امتحان س��ر جای خود قرار دارد اما باید برای 

نام نویسی سطح 4 حوزه ارائه شود. 

محمدباقر قالیباف در دانشگاه تهران:
سرمایه  مردم  را یک شبه 

به نصف تقلیل دادند
محمدباقر قالیباف روز گذشته در مراسم روز 
دانشجو که به همت انجمن اسامی دانشجویان 
مس��تقل دانش��گاه تهران در تاار شیخ انصاری 
دانش��کده حقوق و علوم سیاس��ی این دانشگاه 
برگزار شد، ضمن انتقاد از دولت، با بیان اینکه به 
جای اینکه به سفره خالی مردم فکر کنید و به آن 
بپردازید، ورود به استادیوم و برگزاری کنسرت و... 
موضوع اول حرف های شماست، گفت: البته ما هم 
با آزادی های اجتماعی موافقیم. در همین حوزه 
برگزاری مراسم جشن و کنسرت، مگر در تهران 
و در پارک ها هر شب بیش از 300 برنامه برگزار 
نمی شد؟ چرا تعطیلش کردید؟ ما مخالف شادی 
مردم هستیم یا شما؟ شادی را که گرفته اید هیچ، 
سرمایه شان را هم یک شبه به نصف تقلیل دادید. 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تأکید 
بر اینکه در حوزه مالیات، افرادی که بیش��ترین 
درآم��د را دارن��د، کمترین مالی��ات را پرداخت 
 می کنند و ش��اید بعضا اصا مالی��ات پرداخت 
نمی کنند، بیان کرد: این در حالی اس��ت که از 
یک مغازه دار خرد، از یک دانشجویی که ناگزیر از 
فافل فروشی است، مالیات می گیرید. وی افزود: 
نزدیک به 50 درصد مأموران مالیات متمرکز بر 
این قشر محروم که درآمد حداقلی دارند، هستند 
تا از این درآمد ناچیز آنها مالیات بگیرند و البته 
این در نهایت می ش��ود 5 درصد درآمد مالیاتی! 
داان و قاچاقچی ه��ا و 4 درصدی ها که درآمد 
هنگفتی دارند، فرار مالیاتی می کنند که اگر فقط 
از چند 10 نفر آنها به درستی مالیات گرفته شود،  
ب��ه اندازه چند صد هزار نفر از این طبقه محروم 
درآمد مالیاتی ایجاد می کند. این یکی از نمادهای 
مش��خص اش��باع ناکارآمدی، اس��تفاده نکردن 
از مدیری��ت نس��ل چهارم و ابزار روز و س��یطره 

4 درصدی ها بر مجموعه مدیریتی کشور است.

دستگیری ۱۰ نفر در رابطه با 
حادثه تروریستی چابهار

فرمانده ناجا از دستگیری 10 نفر در رابطه با 
حادثه تروریس��تی چابهار خبر داد و گفت: افراد 
مرتبط دیگری با این حادثه شناس��ایی شده اند و 
سرنخ های خوبی را به  دست  آورده ایم که همگی 
آنها دستگیر خواهند شد. به گزارش فارس، سردار 
حسین اشتری در حاش��یه حضور در ساختمان 
197 پلیس کرج، در جمع خبرنگاران در رابطه با 
حادثه تروریستی چابهار اظهار داشت: با هوشیاری 
و شجاعت بسیار خوب ماموران انتظامی شهرستان 
چابهار این توطئه خنثی شد و ماشین حاوی مواد 
منفجره بیرون از مقر منفجر ش��د و دشمنان به 
هدف خود نرس��یدند. فرمان��ده ناجا همچنین از 
دستگیری 10  نفر در رابطه با حادثه تروریستی 
چابه��ار خبر داد و گفت: اف��راد مرتبط دیگری با 
این حادثه نیز شناس��ایی ش��ده اند و سرنخ های 
خوبی در این زمینه به دست  آورده ایم که همگی 
آنها دستگیر خواهند شد. وی با تاکید بر اهمیت 
همکاری مردم با پلیس، اضافه کرد: تعامل خوب 
قوه قضائیه و پلیس منجر به این خواهد ش��د که 
ای��ن افراد به مجازات خود برس��ند. فرمانده ناجا 
بیان کرد: این عملیات تروریس��تی ناموفق هیچ 
تأثیری در روحیه مردم و پلیس نداش��ته است و 
ما با عزم راس��خ و محکم تر از گذشته به کار خود 

ادامه خواهیم داد.

گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه از تایید حکم 
اعدام حمید باقری درمنی در دیوان عالی کشور خبر 
داد. باقری درمن��ی از ابربدهکاران بانکی بود که به 
اتهام افس��اد فی اارض محاکمه و محکوم به اعدام 
ش��د. به گزارش »وطن امروز«، باقری درمنی، متهم 
ردیف اول یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی بود که 
33 متهم داشت. شنبه 3 شهریور گذشته پنجمین 
دادگاه ای��ن پرونده به صورت علنی برگزار ش��د تا 
نخستین جلسه دادگاه علنی مفاسد اقتصادی پس 
از اس��تجازه آیت اه آملی اریجانی از رهبر معظم 
انقاب باشد. موارد اتهام باقری درمنی که رسانه ها 
از او با عنوان پوست کلفت نام می برند شامل افساد 
 فی اارض از طریق کاهبرداری با ایجاد شبکه چند 
نفری با وصف سردس��تگی از شرکت نفت  جی به 
میزان 322 میلی��ون و 343 هزار و 336 کیلوگرم 
قیر، مشارکت در شروع کاهبرداری از شرکت بیمه 
ایران با وصف سردستگی و مشارکت در کاهبرداری 
با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف 
سردس��تگی به مبلغ 41 میلی��ارد و 500 میلیون 
تومان، همچنین مش��ارکت در شروع کاهبرداری 
ب��ا وصف سردس��تگی به مبلغ 9 میلی��ارد تومان، 
مشارکت در شروع کاهبرداری از بانک گردشگری، 
مش��ارکت در شروع کاهبرداری از شرکت صرافی 
اقتص��اد نوین با مبلغ 70 میلیارد و 402 میلیون و 
۸00 هزار تومان، مشارکت در شروع به کاهبرداری 
از شرکت سامان مجد به مبلغ 57 میلیارد و 271 
میلیون و 400 هزار تومان، توهین به کارمند دولت 
و پرداخت رش��وه بوده است. شهریورماه گذشته و 
در جریان برگزاری پنجمین دادگاه باقری درمنی، 
وکای برخی بانک ها و نهادهای اقتصادی جزئیات 
کاهبرداری درمنی از آنها را به این صورت ش��رح 
دادن��د. وکیل بانک ملی در این باره گفته بود: بانک 
ملی در 2 محور شکایت های خود را اعام می کند؛ 
اواً تضمین ه��ای جعل��ی و ثانی��ا ضمانتنامه های 
جعلی منتسب به بانک ملی. در ادامه وکیل بانک 
ملی به توضیحاتی درب��اره پرونده پرداخت و ادامه 
داد: یکی از مواردی که مورد ش��کایت است اینکه 
55 فق��ره فرم خام ضمانتنامه هم از بانک خارج و 
مفقود ش��ده است و عاوه بر این، متهم تسهیات 
بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت 
بدهی خودداری کرده است که صدور حکم و رای 
منصفان��ه را از دادگاه خواس��تارم. همچنین وکیل 
بانک گردش��گری ضمن بیان دفاعیات خود گفت: 
سرمایه بانک به مبلغ 32 میلیارد تومان و در واقع 
یک هشتم سرمایه بانک با صدور یک ضمانتنامه از 
بین رفته است، استدعا دارم رای مناسب در جهت 
احقاق حقوق ما صادر ش��ود. پ��س از او نیز وکیل 
ش��رکت صرافی اقتصاد نوین در جایگاه حاضر شد 
و گفت: رقم 135 میلیارد و ۸50 میلیون تومان از 
ما کاهبرداری ش��ده است. با پایان یافتن جلسات 

متعدد رسیدگی به اتهامات باقری درمنی، در نهایت، 
س��خنگوی دس��تگاه قضایی، نهم مهرماه گذشته 
حکم بدوی اع��دام باقری درمنی را به همراه وحید 
مظلومین و محمداسماعیل قاسمی اعام کرد. حکم 
اعدام این 3 نفر از سوی دادگاه های ویژه صادر شده 
بود. از میان این 3 نفر وحید مظلومین و همدستش 
محمداسماعیل قاس��می معروف به محمد سالم، 
صبح چهارشنبه 23 آبان ماه به دار مجازات آویخته 
شدند. در همین راس��تا سخنگوی قوه قضائیه روز 
گذشته از تایید حکم اعدام باقری درمنی خبر داد. 
حجت ااسام والمسلمین محسنی اژه ای روز گذشته 
در جریان صدوسی وچهارمین نشست خبری خود 
که با حضور نمایندگان رس��انه  های جمعی برگزار 
ش��د، اعام کرد: »حمید باقری درمن��ی در دادگاه 
بدوی محکوم به اعدام ش��د و در دیوان عالی کشور 
این حکم تایید شد«. به این ترتیب، باقری درمنی 
معروف به پوس��ت کلفت، سومین محکوم به اعدام 
دادگاه  های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی پس 

از سلطان سکه و محمد سالم خواهد بود.
اعام اسامی و احکام 14 مفسد اقتصادی ■

محس��نی اژه ای روز گذشته همچنین عاوه بر 
اعام حکم قطعی اعدام باقری درمنی، اسامی برخی 
مفس��دان مالی که حکم قطعی دریافت کرده  اند را 
هم اعام کرد. س��خنگوی قوه قضائی��ه در این باره 
گفت: منوچهر پورفر به 10 س��ال حبس و جزای 
نقدی 31۸ میلیارد و 175 میلیون ریال به ضمیمه 
اموالی و اس��ماعیل نصراللهی به 10 سال حبس و 
همان میزان جزای نقدی و ضبط اموال ناش��ی از 

جرم و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.
وی اف��زود: مهدی رضای��ی، فرزند رمضان به 3 
سال حبس و 46 میلیارد ریال جزای نقدی، ناصر 
حبیبی نس��ب به یک س��ال حبس و 17 میلیارد 
ریال جزای نقدی محکوم ش��دند. عس��کر براتی، 
فرزند نادعلی به 5 س��ال حبس و ج��زای نقدی، 
امیر کمالی سروس��تانی به 20 سال حبس و جزای 

نق��دی و ضبط اموال، حس��ین منصوری قیری به 
۸ س��ال حبس و 3 میلی��ارد و 900 میلیون ریال 
جزای نقدی، محمود پورمند به ۸ س��ال حبس و 
همان مبلغ جزای نقدی محکوم شدند. میامحمد 
آخوندزاده تبعه افغان در پرونده ارزی به 20 س��ال 
حبس و اخراج از کش��ور و ج��زای نقدی محکوم 
شده است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، محسن 
رنجبر نیز به اتهام ارتش��ا به 7 سال و 6 ماه حبس 
و 2 میلیارد ریال جزای نقدی و 74 ضربه ش��اق 
محکوم ش��ده است. به گزارش مهر، محسنی اژه ای 
همچنین خاطرنش��ان کرد: در شیراز حکم بدوی 
درباره رئیس ش��ورا و اعضای شورا و 19 پیمانکار و 
شهردار مرودشت صادر شده است که هنوز قطعی 
نیس��ت. تا 15 سال حبس برای برخی از این افراد 
تعیین شده اس��ت. در شیراز حکم پرونده آبفا هم 
صادر ش��ده است. س��خنگوی قوه قضائیه در ادامه 
نشس��ت خبری خ��ود به صدور برخ��ی احکام در 
تهران اش��اره کرد و گفت: سیدابوالفضل میرعلی، 
رئیس هیات مدیره ثامن الحجج به 15 سال حبس و 
توقیف اموال محکوم شده است. محسنی اژه ای ادامه 
داد: مرادعلی محمدی به اتهام اخذ رشوه به 5 سال 
حب��س و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم 
شده اس��ت. سیدمهدی ساجدی به اتهام تحصیل 
مال نامش��روع به جزای نقدی محکوم شده است. 
وی افزود: در خراسان شمالی علی مجدی فر به اتهام 
کاهبرداری به 10 س��ال حبس و رد مال محکوم 

شده است.
بررسی پرونده عراقچی در دادگاه  های ویژه ■

س��خنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری 
دی��روز خود با خبرنگاران درب��اره آخرین وضعیت 
پرون��ده احمد عراقچی نیز توضیحات��ی ارائه کرد. 
محس��نی اژه ای در این ب��اره گفت: پرون��ده احمد 
عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادگاه 
ویژه بررسی می ش��ود اما هنوز تعیین وقت نشده 
اس��ت. این پرونده 9 متهم دارد که برخی در بانک 

مرکزی و برخی خارج از بانک مرکزی هس��تند. به 
گفته اژه   ای، هر پرونده ای که دادگاه تشخیص بدهد 
علنی است اما در دادگاه ویژه در صورت علنی برگزار 

شدن، قابل انتشار است.
آخرین وضعیت 3 پرونده قضایی سیف ■

حجت ااسام اژه ای همچنین در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه با توجه ب��ه اینکه پرونده های ارزی 
همچنان مفتوح اس��ت، آخرین وضعیت 3 پرونده 
قضایی ولی اه س��یف به کجا رس��ید و آیا دیوان 
محاس��بات در بررس��ی پرونده این فرد به جرمی 
رسیده که به قوه قضائیه ارسال کند؟ گفت: پرونده 
برخی مدیران بانکی به دادگاه ارس��ال ش��ده است 
و هنوز تعیین وقت نش��ده است، پرونده در مرحله 
تحقیقات مقدماتی است. وی افزود: یکی از مدیران 
بانکی همچنان در بازداش��ت است. محسنی اژه ای 
تصری��ح کرد: پرونده  های قضای��ی مربوط به آقای 
سیف که در دادسرا بود          ، هنوز کیفرخواست در آن 
صادر نشده اس��ت. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه 
با اینکه دیوان محاس��بات به جرم برخورده است؟ 
گفت: گویا حکم انفصال از خدمت ایشان در دیوان 
محاسبات قطعی شده اما جرمی رخ نداده است که 

به قوه قضائیه ارسال شود.
مسؤوان حرفی بزنند که قابل اثبات باشد ■

موضوع اظه��ارات اخیر محمدجواد ظریف در 
اتهام زنی به مخالفان لوایح  چهارگانه به پولشویی، 
موضوع دیگری بود که در نشس��ت خبری دیروز 
سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد. محسنی اژه ای 
درب��اره آخرین وضعیت نامه ن��گاری با ظریف در 
رابطه با موضوع پولش��ویی گفت: بنده نامه ای به 
دادس��تان تهران نوشتم، نامه ای هم دادستان کل 
به ش��خص وزیر نوشتند. پولش��ویی در تمام دنیا 
از جمله در کش��ور م��ا وج��ود دارد، برخی افراد 
پرونده  های مط��رح در این رابطه دارند، بحثی که 
باید توضیح دهند این است که مطالب طوری بیان 
ش��ده بود که کسانی که مخالف این لوایح مطرح 
شده هستند، متهم به پولشویی هستند که ایشان 
ه��م در نامه به دادس��تان کل اعام کرده اس��ت 
منظور من ش��خص خاصی نیس��ت. وی افزود در 
همین هفته هم 3 نفر از مسؤوان احضار شدند، 
بنابراین بهتر است مسؤوان حرفی بزنند که قابل 
اثبات باش��د. معاون اول قوه قضائیه همچنین در 
پاسخ به این سوال که آیا افرادی به عنوان نفوذی 
در باب کاهش جمعیت بازداش��ت شدند و چنین 
موضوعی صح��ت دارد؟ گفت: دش��من امروز به 
دنبال نفوذ در ایه  های عمیق      تر اس��ت. بسیاری 
از م��وارد را وزارت اطاعات در حال شناس��ایی و 
گزارش برخی موسسات در سطوح و با موضوعات 
مختلف فعالیتی است. در رابطه با این موضوع یک 
نفر بازداش��ت و 4-3 نف��ر تحت تعقیب بوده و به 

چند نفر تذکر داده شده است.

 روزنامه »وطن امروز« از 4 شکایت 
هی��ات نظارت ب��ر مطبوع��ات و 
همچنین یک شکایت حسین موسویان، سخنگوی 
تی��م مذاکره کنن��ده هس��ته ای حس��ن روحانی در 
دولت اصاحات تبرئه ش��د. روز گذش��ته سخنگوی 
هیات منصفه مطبوع��ات اعام ک��رد »وطن امروز« 
در دادگاه مطبوعات تبرئه ش��ده اس��ت.  به گزارش 
»وطن ام��روز«، دیروز یکش��نبه 1۸ آذرماه جلس��ه 
رسیدگی به 4 ش��کایت هیات نظارت بر مطبوعات 
و همچنین ش��کایت حسین موس��ویان، دیپلمات و 
محک��وم امنیتی، از روزنامه »وطن امروز« در ش��عبه 
6 دادگاه کیفری یک اس��تان تهران برگزار ش��د. در 
این جلسه دادگاه، کیفرخواستی با 4 شکایت هیات 
نظارت بر مطبوعات و یک ش��کایت از ناحیه حسین 
موسویان علیه »وطن امروز« قرائت شد. شکایت های 

هیات نظارت درباره 4 یادداشت و گزارش منتشر شده 
در »وطن امروز« به شرح زیر بود: یادداشت »روشنفکر 
یعنی جال، روحانی یعنی طالقانی« که 19 شهریور 
94  در سالگرد وفات جال آل احمد و آیت اه طالقانی 
و درباره ویژگی های این 2 شخصیت برجسته تاریخ 
معاصر ایران، در صفحه یک »وطن امروز« منتشر شد.    
گ��زارش »غلط اتفاقی« که ۸ مهرم��اه 94  در انتقاد 
از مکالم��ه جواد ظریف و ب��اراک اوباما، در صفحه 2 
»وطن امروز« منتشر شد.  یادداشت »چرا این روایت 
تکذیب نشد؟ ادعای راکفلرها درباره ظریف« که 13 
مهرماه 94 در انتقاد از سکوت وزارت امور خارجه در 

قبال ادعای بلومبرگ مبنی بر مدیریت جواد ظریف 
توسط راکفلرها، در صفحه یک »وطن امروز« منتشر 
شد. یادداشت »چه کسی بود صدا زد سیمان« که 25 
مهرم��اه 94 در انتقاد از اظهارات صالحی در مجلس 
شورای اسامی، در صفحه یک »وطن امروز« منتشر 
ش��د. اما مورد شکایت حسین موس��ویان مربوط به 
انتشار گزارشی با عنوان »دیپلماسی به وقت آمریکا« 
اس��ت که اول آبان ماه 96 در صفحه 2 »وطن امروز« 
منتشر شد. در این گزارش نقدی بر یادداشت حسین 
موس��ویان در روزنامه اعتماد نوش��ته شد. همچنین 
در این گزارش با اس��تناد ب��ه ماجرای رفت وآمدهای 

مش��کوک این »محکوم امنیتی« به کاخ س��فید در 
زمان مذاکرات هسته ای منتهی به برجام و همچنین 
دریافت کمک مالی از موسسات آمریکایی، نسبت به 
تحرکات مش��کوک این محکوم امنیتی هشدار داده 
ش��ده بود. روز گذشته پس از قرائت کیفرخواست از 
سوی نماینده دادستان و بیان اظهارات وکیل مدافع 
موس��ویان و دفاعیات محمد آخوندی، مدیرمسؤول 
روزنامه »وطن امروز«، هیات منصفه دادگاه مطبوعات 
وارد ش��ور شد و در نهایت رای به تبرئه »وطن امروز« 
داد.  ای��ن خبر را س��خنگوی هیات منصف��ه دادگاه 
مطبوعات اس��تان تهران اعام کرد. احمد مومنی راد 
در تش��ریح جلس��ه دی��روز دادگاه مطبوعات گفت: 
مدیرمسؤول و خبرنگار روزنامه »وطن امروز« به اتهام 
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا، به 

اتفاق آرا مجرم شناخته نشدند.

سیاسی 0 2

ثبت »SPV« در هاله ای از ابهام است
عضو کمیسیون امنیت  ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس 
معتقد اس��ت ایج��اد کانال 
مالی ب��ا اروپایی ها در هاله ای 
از ابهام اس��ت. سیدحس��ین  
نقوی حس��ینی در گفت وگو با تسنیم          ، با بیان 
اینکه به رغم پایبندی ایران به تعهدات برجامی 
خ��ود اتحادیه اروپایی به ق��ول  و قرارهایی که 
برای باقی  ماندن کش��ورمان در این توافق داده 
عمل نمی کند، گفت: در صحنه عمل، اروپایی ها 
بش��دت کند عمل می کنند و به قول هایی که 
دادند، عمل نکردند. وی با تاکید بر اینکه خانم 
موگرینی، مسؤول سیاس��ت  خارجی اتحادیه 
اروپایی، بارها اعام کرده این اتحادیه به تعهدات 
برجامی خود پایبند اس��ت ام��ا در مقام عمل 
حرکت مثبت��ی از آنها دیده نمی ش��ود، ادامه 
داد: اروپایی ها در برخی مواقع موضع گیری های 
شفاهی دارند اما سیاست عملی ندارند. نماینده 
مردم ورامین در مجلس با بیان اینکه برقراری 
کانال مالی میان ایران و اروپا همچنان در هاله ای 
از ابهام است، افزود: یکی از مشکات بر سر راه 
SPV این است که هیچ یک از کشورهای عضو 
اتحادیه اروپایی نمی پذیرد س��ازوکار این کانال 
مالی در آن کشور مستقر شود. عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست  خارجی مجلس با تاکید 
بر اینکه اروپایی ها مصمم نیستند کانال مالی با 
ایران ایجاد ش��ود، اظهار داشت: امروز توپ در 
زمین اروپایی هاس��ت. آنها بهان��ه ای برای عدم 
اجرای تعهدات خ��ود ندارند. در فضای فعلی، 
جمهوری اس��امی باید دست به اقدام دیگری 

بزند تا اروپایی ها تحت فشار قرار گیرند.

جلسات مرکز پژوهش ها 
برای اصاح قانون بازنشستگی

رئی��س مرک��ز پژوهش  های 
مجل��س گف��ت: جلس��اتی 
در هفت��ه جاری ب��ا حضور 
برای  ذی ربط  دس��تگاه های 
بررسی قانون منع به کارگیری 
بازنشس��تگان در مرک��ز پژوهش های مجلس 
برگزار خواهد شد. کاظم جالی در گفت وگو با 
مهر اظهار داشت: ابتدا باید نظرات دستگاه  های 
نظارت��ی و مجری این قانون را اس��تماع کنیم 
ت��ا بع��د از آن بتوانیم برای اص��اح این قانون 
تصمیم   گیری کنیم. رئیس مرکز پژوهش  های 
مجلس گف��ت: مس��ؤوان س��ازمان اداری و 
استخدامی کش��ور، دیوان عدالت اداری، دیوان 
محاسبات و معاونت حقوقی رئیس جمهور در 

این جلسه حضور خواهند یافت.

اروپایی ها برای حفظ برجام 
اقدامی نکردند

موتلف��ه  ح��زب  دبی��رکل 
اق��دام  اروپایی ه��ا  گف��ت: 
مثبت��ی جهت نش��ان دادن 
برای  ادعاهای ش��ان  صحت 
ندادند.  انج��ام  برجام  حفظ 
محمدنب��ی حبیب��ی در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، با اش��اره به اظهارات اخیر 
عراقچ��ی مبنی ب��ر ناامی��دی از اروپایی ها و 
صفر شدن دستاورد های برجام گفت: در ابتدا 
عده ای برجام را یک فتح الفتوح تلقی کردند، 
ول��ی به نظر من این تلقی اش��تباه بود. وی با 
بیان اینکه برجام خواسته های مردم را برآورده 
نمی ک��رد و امتیازات��ی را به ای��ران نمی داد، 
خاطرنشان کرد: قرار شد برجام با همین نقش 
و نکات منفی ادامه پیدا کند، ولی سرنوشتش 
به دس��ت آمریکایی ها افتاد و آمریکا در دوره 
ترام��پ اعام ک��رد هیچ تعه��دی در برجام 
ندارد. حبیبی درباره عملکرد اروپایی ها نسبت 
ب��ه برجام تصری��ح کرد: اروپایی ه��ا به دنبال 
ب��ازی با برجام هس��تند و قصد ب��ازی دادن 
برخی مسؤوان کش��ور را دارند. آنها در چند 
ماه گذش��ته اقدام مثبتی برای نش��ان دادن 
صحت ادعاهای ش��ان مبنی ب��ر حفظ برجام 
انجام ندادند. دبیرکل حزب موتلفه اس��امی 
درب��اره حفظ برجام اظهار کرد: معتقدیم باید 
درباره برجام از حالت انفعالی خارج ش��ویم و 
اگ��ر اروپایی ها تعهدات ش��ان را انجام ندادند، 
دولتمردان کشورمان باید امیدشان را از اروپا 
قطع کنن��د و منافع ملت ای��ران را بر منافع 

دیگران ترجیح دهند.

زیردریایی فاتح 
به دریای عمان می رود

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسامی ایران اعام کرد زیردریایی 
فاتح پس از پیوس��تن به نی��روی دریایی در 
دریای عم��ان به اج��رای ماموری��ت خواهد 
پرداخت. امیر دری��ادار حمزه علی کاویانی در 
گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: این زیردریایی در 
حال طی مراحل نهایی برای الحاق به ناوگان 
نیروی دریایی است. وی اظهار امیدواری کرد 
این زیردریایی تا پایان س��ال به ناوگان نیروی 

دریایی ارتش اضافه شود. 

 پس از اعدام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، حکم اعدام حمید باقری درمنی هم به عنوان سومین اعدامی اخبار
دادگاه  های ویژه اقتصادی در دیوان عالی کشور تأیید شد

تأیید حکم اعدام پوست کلفت
اخبار
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حجت ااسام والمسلمین ابراهیم  
رئیس��ی، تولیت آس��تان قدس 
رضوی دیروز یکش��نبه به مناس��بت روز دانشجو 
در دانش��گاه شهید بهش��تی تهران حضور یافت 
و به سواات دانش��جویان درباره مسائل مختلف 
کشور پاسخ داد. بر اساس این گزارش، رئیسی در 
دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: امروز وظیفه 
مسؤوان اس��ت که به داش��ته های خود اعتماد 
کنیم و بدانیم که راهکار برون رفت از مش��کات 
فقط اتکا به خداس��ت . بیگانگان نه گره ای از کار 
 ملت گشوده اند و نه خواهند گشود، تجربه ملت ها 
پی��ش روی ماس��ت. راه م��ا ایس��تادگی و کار و 
تاش و تولید است.  تولیت آستان قدس رضوی 
خاطرنشان کرد: فقر زیبنده مردم ما نیست و حق 
مردم این است که بپرسند آیا موضوع، نخواستن 
مسؤوان است یا نتوانستن آنها؟ ما همه مشکات 
را محصول دشمنی دشمن نمی دانیم، بلکه ناشی 
از ناکارآم��دی مس��ؤوان می دانیم. عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه حاش��یه 
را متن کردن و اصل را به حاش��یه بردن درس��ت 
نیست ، عنوان کرد: مسائل اصلی امروز رونق تولید 
و معیشت است. مشکات را می شود در داخل حل 
کرد اما مشکل آن است که برخی به دنبال راهکار 
سیاسی برای حل مشکات اقتصادی هستند؛ در 

حالی که اختیارات ارزشمندی را رهبری به قوای 
سه گانه داده اند. تولیت آستان قدس رضوی در ادامه 
در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که پرسیده 
بود »فکر می کنید اگر رئیس جمهور می ش��دید، 
وضع کش��ور بهتر از این بود؟« خاطرنش��ان کرد: 
خدا رحم کرد من رئیس جمهور نش��دم که دار 
5 هزار تومان شود. وی در ادامه در پاسخ به سوال 
دیگری گفت: آس��تان قدس 2 سال است مالیات 

می دهد، مالیات را از یقه س��فیدها بگیرید؛ اگر ما 
بودیم تولید مسکن را متوقف نمی کردیم و سامانه 
هوشمند بنزین نیز تعطیل نمی شد.   عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره تخلفات انتخابات 
سال 96 نیز گفت:  انتخابات 96 از انتخابات های 
پرتخلف کشور بود و ما هم بیش از 600  گزارش 
داشتیم اما من معتقد بودم که نباید کشور با بحران 
مواجه شود، لذا با اینکه بسیاری از ادارات دولتی را 

ستاد انتخاباتی خود کرده بودند اما گفتم صرفا به 
تخلفات رسیدگی شود تا سنگ بنایی برای آینده 
نشود و دولت مستقر به خود اجازه ندهد دست به 
هر کاری بزند  و ما رسیدگی به تخلفات انتخاباتی 
را به جد از مس��ؤوان می خواهیم. رئیسی گفت: 
از وقتی به آس��تان قدس آمدم پای حسابرس��ی 
خارج از آس��تان را به این مجموع��ه باز کردیم و 
اکثر شرکت های آستان در حسابرسی مقبولیت 
گرفتند. وی افزود: آکس��فورد و هاروارد و واتیکان 
بزرگ ترین موقوفه های دنیا را دارند اما از وقتی که 
من به آستان قدس آمدم، برخی شروع کردند که 
آستان قدس باید مالیات دهد اما من چون خودم 
به شفافیت اعتقاد دارم، گزارش های مالی آستان 
را ارائه می کنم. حجت ااس��ام رئیسی همچنین 
در بخش��ی از اظهارات خود درباره س��ابقه اش در 
راس��تای مبارزه با منافقین اظهار داشت: افتخار 
من آن اس��ت که با جریان نفاق، فس��اد و چپاول 
مبارزه کرده ام اما تعجب نس��بت به کسانی است 
که مدعی حقوقدانی هس��تند ولی بین دادستان 
و قاضی فرقی نمی گذارند . تولیت آس��تان قدس 
رضوی افزود: قهرمان مبارزه با نفاق در کشور امام 
خمینی است، همه کسانی که با نفاق مبارزه کردند 
باید مورد تش��ویق قرار گیرند که کش��ور را از شر 

منافقان نجات دادند.

حجت ااسام رئیسی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی:
برخی به دنبال راهکار سیاسی برای حل مشکات اقتصادی هستند

دانشگاه

در جلسه روز گذشته دادگاه مطبوعات صورت گرفتدادگاه
تبرئه »وطن امروز« از شکایت  حسین موسویان



نفت

حملهاصاحطلبان
بهسپردهگذارانمؤسساتمالی

گ�روه اقتص�ادی: در چن��د روز اخی��ر حمله 
رس��انه ای و تبلیغات��ی حامیان دول��ت بویژه 
اصاح طلبان به سپرده گذاران موسسات مالی 
شدت گرفته تا نقش دولت در ایجاد این بحران 

فراموش شود.
به گزارش »وطن امروز«، حسن روحانی در 
سفر اخیر به سمنان اعام کرد دولت مجبور 
ش��ده 30 هزار میلیارد تومان از بیت المال به 
سپرده گذاران موسس��ات مالی پرداخت کند 
و همین اظهارات موجب ش��ده اصاح طلبان 
نیز هجمه جدیدی علیه س��پرده گذاران آغاز 
کنند. پروانه سلحشوری، نماینده اصاح طلب 
تهران شنبه ش��ب در دانش��گاه تهران بعد از 
اعت��راض به نحوه محاکمه س��لطان س��که و 
عملکرد قوه قضائیه گف��ت: »در همین قضیه 
موسس��ات مالی 30 هزار میلی��ارد تومان از 
جیب مردم برای افرادی که سپرده های ش��ان 
در این موسس��ات دچار مشکل شد، پرداخت 
ش��د. در ماه ه��ای ابتدایی ک��ه وارد مجلس 
ش��ده بودم و بحث موسسات مالی مطرح بود 
روزان��ه بین ۱00 ال��ی ۲00 و برخی مواقع تا 
۵00 پیامک تا س��اعت یک شب روی گوشی 
موبایلم می آم��د که این افراد می گفتند دچار 
مشکاتی شده ایم و تمام زندگی خود را در این 
موسسات گذاشته ایم. در واقع فشار می آوردند. 
هر روز مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری 
تظاهرات بود و آنقدر فضای تبلیغاتی به وجود 
آورده بودند که کس��ی جرات نمی کرد بگوید 
چ��را دولت باید هزینه طمع برخی را از جیب 

مردم بپردازد«.
حقیقت وارونه دولتی ها ■

اظه��ارات اصاح طلب��ان دولت��ی علی��ه 
موسس��ات مالی و اعتباری در حالی است که 
آنها آشکارا خلط مبحث می کنند. هیچ کس 
مخالف ساماندهی موسسات غیرمجاز نبوده 
و نیس��ت و کسی یافت نمی شود که بگوید با 
مسببان ایجاد بحران موسسات مالی برخورد 
نکنید. اما آیا س��پرده گذاران این موسس��ات 
مقصر ایجاد این بح��ران اجتماعی و امنیتی 
بودند؟ خانم سلحشوری می گوید مردم پیامک 
می زدند که تمام دارایی خود را فروخته و در 
این موسسات سپرده گذاری کرده اند در حالی 
که طمع کار بودند. معلوم نیست نماینده مردم 
تهران با چه رویی م��ردم را طمعکار می داند 
در حالی که همی��ن اان هم مردم در بانکی 
که بیشترین س��ود را می دهد سپرده گذاری 
می کنن��د. آیا این به معن��ای طمع کار بودن 
آنهاس��ت؟ مردم وقت��ی در این موسس��ات 
س��پرده گذاری کردند هیچ کس اعام نکرده 
بود که آنها غیرمجاز هستند و این موسسات 
از بانک مرکزی یا نهادهای دیگر مجوز فعالیت 
داشته اند. قطعا روش اشتباه بانک مرکزی در 
ساماندهی این موسسات نقش بزرگی در ایجاد 
بحران داش��ت و منصفانه نیست که مردم را 
به جای مدیران مقصر بدانیم. محمود بهمنی، 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره گفته 
است: در آن زمان ۱000 تعاونی و موسسات 
مالی را س��اماندهی کردیم و هیچ تجمعی را 
شاهد نبودیم؛ دولت می توانست با روشی که 
ما در پیش گرفتیم برنامه ادغام موسسات را در 
پیش گیرد و بدون ایجاد بحران ساماندهی را 
انجام دهد. حامیان دولت بویژه اصاح طلبان با 
نادیده گرفتن اشتباهات بزرگ دولت تدبیر و 
امید در نوع اجرای ساماندهی قصد دارند توپ 
را در زمین مردمی که س��پرده گذاری کردند 
بیندازند و حتی پا را فراتر گذاشته و نقدینگی 
و مش��کات اقتصادی را به این مس��اله ربط 
بدهند اما کیست که نداند بی تدبیری ها متهم 
ردیف اول بحران های اقتصادی در ۵ سال اخیر 

است.  

خودرورافقطتحویلروزبخرید

رئی��س اتحادی��ه صن��ف نمایش��گاه داران 
خ��ودرو با بیان اینکه متأس��فانه نظارت کافی 
بر بازار خودرو نیس��ت، گف��ت: واردات خودرو 
ممنوع است اما متأس��فانه برخی شرکت ها با 
ش��گردهای خاص خود تبلیغات زیادی برای 
ف��روش خودروهایی که ندارند انجام می دهند. 
سعید موتمنی در گفت وگو با تسنیم، با هشدار 
به خریداران خودرو اظهار داشت: به هیچ عنوان 
به صورت م��دت دار از این ش��رکت ها خودرو 
نخرید. وی تصریح کرد: فقط خودرو را با تحویل 
روز خریداری کنید. وی یادآور ش��د: متأسفانه 
نظارت کافی بر بازار خودرو نیس��ت و هر کس 
با تبلیغات زیاد درصدد فروش خودرو آن هم با 
قیمت بااست که همین امر باتکلیفی بازار را 

بیشتر کرده است.

نماینده اسبق ایران در اوپک:
معافیتایرانازکاهشتولید
فقط90هزاربشکهنفتبود

در ماه های اخیر سهم تولید نفت ایران خیلی 
بیش��تر از آن  چیزی بود ک��ه اوپک برای همه 
کش��ورها کاهش داد و در عمل کاهش 90 هزار 
بشکه ای چیزی نیس��ت که بتوان بر اساس آن 
بگوییم این اقدام برای ایران مثبت بوده اس��ت. 
محمدعل��ی خطیبی، نماینده اس��بق ایران در 
اوپک در گفت وگو با راه دانا، درباره نشست اوپک 
و کاهش تولید نفت در کنار معافیت ایران از این 
کاهش تولید اظهار داشت: در این اجاس اوپک 
تنها ایران از کاهش سهم تولید معاف نشد و جز 
ایران ۲ کشور دیگر که مشکاتی بر سر تولید و 
فروش نفت خود داشتند معاف شدند؛ ۲ کشور 
ونزوئا و لیبی اگرچه در ش��رایط تحریمی قرار 
نداش��تند اما به خاطر شرایط خاص از کاهش 
تولید معاف شدند. خطیبی بیان داشت: اگر از 
نظر میزان تولید و قیمت نفت سیر کاهشی برای 
ایران پیش بیاید مشکات زیادی متوجه کشور 
خواهد شد. وی با اشاره به پیش بینی قیمت نفت 
در س��ال آتی عنوان کرد: پیش بینی می شود با 
این کاهش س��هم تولید نفت اوپک، قیمت هر 
بشکه نفت برای سال آینده بین 60 تا 70 دار 
متغیر باش��د و این تا حدی می تواند برای ایران 
ثبات به همراه داشته باشد. خطیبی با بیان اینکه 
پیش از این سهمیه ایران 3 میلیون و 790 هزار 
بشکه تولید نفت بود، عنوان کرد: اگر این کاهش 
تولید نفت ش��امل حال ایران می شد فقط 90 
هزار بشکه سهم به ایران می رسید و امسال ایران 
باید 3 میلیون و 700 هزار بش��که نفت تولید 
می ک��رد و این 90 هزار بش��که در عمل رقمی 
نیس��ت ضمن اینکه ما 3 میلیون و 790 هزار 

بشکه را هم نمی توانیم تولید کنیم.

آغازکاهشقیمتلبنیاتگرانشده
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعام کرد 
پس از بررسی های انجام شده از سوی سازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و 
تعیی��ن نرخ های جدید، از امروز کاهش قیمت 
7 ت��ا ۱۱ درص��دی لبنیات اعمال می ش��ود. 
رضا باکری در این باره به ایس��نا اعام کرد: در 
پی بررس��ی های انجام ش��ده از سوی سازمان 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان، کاهش 
قیمت لبنیات با در نظر گرفتن حاش��یه سود 
قانونی ۱۴ درصدی در دس��تور کار قرار گرفت 
که رضایت کارخانه ها را نیز در برداش��ت. وی 
درباره قیمت های جدید لبنی��ات نیز اینگونه 
توضیح داد که به عنوان نمونه هر بطری ش��یر 
کم چرب ۴۱00 تومان، نیم چرب ۴۲۵0 تومان، 
پرچرب ۴۴۵0 تومان و هر بطری ش��یر کامل 
۴۵00 تومان تعیین ش��ده است. باکری تاکید 
کرد: همه کارخانه های لبنی باید این قیمت ها 
را روی محصوات شان درج کنند و هر برندی 
از این نرخ ها تعدی کند، مرتکب تخلف شده و 
دستگاه های نظارتی با آن برخورد خواهند کرد.

قیمت های جدید لبنیات)تومان(
قیمتانواع لبنیات

4100 شیر بطری کم چرب
4250 شیر بطری نیم چرب )چربی 2 درصد(
4500 شیر بطری پرچرب )چربی۳ درصد(

2600 شیر نایلونی 900 گرم کم چرب
6900 پنیر 400 گرمی یو اف
11700 ماست دبه ای پرچرب

4۳50 ماست 900 گرمی کم چرب
4750 ماست 900 گرمی پرچرب

درخواست کارگران از شریعتمداری
تغییراتهیأتمدیرهشستا

شفافسازیشود
نماینده  کارگران در شورای عالی کار از وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا همانطور 
که درباره اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه 
این وزارتخانه شفاف سازی شد، تغییرات هیات 
مدیره های شستا را نیز با توجه به نگرانی های 
کارگران با ش��فافیت اعام کند. علی خدایی، 
نایب رئیس کانون عالی ش��وراهای اس��امی 
کار کشور در گفت وگو با فارس با ابراز نگرانی 
نس��بت به تهدید منافع کارگران در شس��تا 
افزود: ما نس��بت به اموال شس��تا )ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماع��ی( بویژه به 
دلیل اینکه شرکت های زیرمجموعه در شرف 
واگذاری هس��تند، نگرانی داریم که آیا درآمد 
اموالی که واگذار می شوند صرف سرمایه گذاری 
یا هزینه های جاری می ش��ود؟ وی ادامه داد: 
شفاف س��ازی درباره این م��وارد برای ما مهم 
است و به عنوان نماینده کارگران می خواهیم 
در این زمینه گزارش��ی داشته باشیم. گفتنی 
است شنبه گذشته محمد رضوانی فر به  عنوان 
مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی )شستا( جانشین مرتضی لطفی در 

این سمت شد.

سپرده گذار

۳اقتصاد

گ�روه اقتص�ادی: بانک مرکزی ب��ا اجرای 
محدودیت های جدید تراکنشی، گام بلندی 

برای اجرای برنامه های ضددالی برداشت.
به گزارش »وطن امروز«، مدیریت جدید 
بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز برنامه های 
زیادی را اجرا کرد که ساماندهی عرضه ارز 
صادراتی، صدور مج��وز فعالیت صرافی ها، 
غیرقانون��ی  ک��ردن خری��د و فروش های 
خیابانی و ایجاد محدودیت های تراکنشی 
از آن جمل��ه ب��ود.  در اقدامی جدید، بانک 
مرکزی برای هر کدملی فقط ۱00 میلیون 
تومان تراکنش کارتی را در نظر گرفته است. 
بدی��ن ترتیب هر کارت بانکی با اس��تفاده 
از کارتخ��وان اجازه تراکن��ش ۵0 میلیون 
تومانی خواهد داشت و هر فرد در روز فقط 
می تواند ۱00 میلیون تومان تراکنش کارتی 
انجام دهد. با توجه به تراکنش های معمول 

در کشور، س��قف ۵0 میلیون تومانی و ۱00 میلیون 
تومانی خللی به معامات روزانه اقتصادی وارد نمی کند 
و افراد می توانند با سامانه ساتنا و چک هر مبلغی که 
می خواهند جابه جا کنند. قطعا محدودیت جدید بانکی 
سنگ بزرگی برای داان ارزی و متخلفان بزرگ مالی 
است؛ کسانی که با اس��تفاده از باگ بزرگ بانکی هر 
مبلغی را که دوست داشتند در ایران و خارج از کشور 
با استفاده از دستگاه های کارتخوان جابه جا می کردند. 
ح��اا داان و س��فته بازان باید ب��رای تراکنش های 
بزرگ به ش��عبه مراجعه کنند یا چک بکشند و این 
محدودیت برای آنها سنگ بزرگی است. ناصر حکیمی، 
مع��اون فناوری  های نوین بانک مرکزی  درباره اعمال 
محدودیت تراکنش های کارتی، اظهار داش��ت: نکته 
اصلی این اس��ت که با تغییرات س��قف تراکنش های 
بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده 
و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی در 
ابزارهای پرداخت بر اس��اس کارب��رد آن اعمال کرده 
اس��ت تا مردم به نس��بت کاربرد هر یک از ابزارهای 
بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار ش��وند. وی 
تصریح کرد: با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی 
در انتق��ال وجه با مبالغ باا به وجود نیامده اس��ت و 
مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ باا می توانند 
از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام 
دهند. حکیمی افزود: م��ردم همچنین می توانند در 
معام��ات بزرگ با مبالغ باا از انواع و اقس��ام چک ها 
از جمله چک عادی، رمزدار و تضمین شده بهره گیرند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: 
آنچه در اعمال محدودیت سقف تراکنش های کارتی 
برای بانک مرکزی مهم بوده، مش��خص بودن مبدأ و 
مقصد پول اس��ت و اینکه با این نظ��م و انتظام از هر 
اب��زاری با توجه به کاربردی که دارد در جای خودش 

اس��تفاده شود. وی خاطرنشان کرد: مردم و مشتریان 
بانک ها از این  پس در انتقال وجه و خرید در مبالغ باا 
باید از س��امانه ساتنا و چک استفاده کنند، همچنین 
س��رویس پایا  نیز برای انتقال وجه در حساب ها قابل 
دسترس اس��ت. حکیمی با اشاره به کنترل هایی که 
برای کدملی در سیس��تم های کارت بانکی اس��تفاده 
می شود، اظهار داشت: در این فرآیند مدیریت ریسک 
اعمال می شود و از جابه جایی وجوه میلیاردی با ابزار 
کارت و خالی ش��دن حساب ها در مبالغ کان از این 
مس��یر جلوگیری می ش��ود. از این  رو ب��ا این اهداف 
فرآین��د تراکنش های کارتی با محدودیت هر کدملی 
در طول روز نهایت تا ۱00 میلیون تومان امکان پذیر 
بوده که از روز گذش��ته اجرایی شده است. وی یادآور 
شد: کارتی که ابزاری غیرحضوری است، ریسک های 
بیشتری به نسبت ابزار حضوری دارد. از این رو با اعمال 
محدودیت های فوق از ایجاد سوءاس��تفاده ها در قالب 
کاه برداری، فیشینگ و پولشویی جلوگیری می شود 
تا حجم خس��ارتی که از این مس��یر ایجاد می ش��ود 
کاهش یابد، همچنین حجم تراکنش های مشکوک 

نی��ز قابل کنترل می ش��ود. حکیم��ی در پایان گفت: 
این اقدام همچنین با هدف جلوگیری از س��فته بازی 
و انجام معامات مش��کوک با ابزار کارت که یک ابزار 
غیرحضوری با کارسازی قدیمی است، اعمال شده تا هر 
یک از ابزارها مطابق استانداردهای دنیا سرجای خود 
قرار گیرد و این محدودیت ها از دیروز اجرایی ش��ده 
است. گفتنی است، برنامه جدید بانک مرکزی  مبنی 
بر اعمال محدودیت برای تراکنش  های بانکی به ازای 
هر ش��ماره ملی که چندی پیش از سوی عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعام شده بود از دیروز 

اجرایی شد.
محدودیت های تراکنشی ■

یک��ی از اقدامات مهم و تأثیرگ��ذار بانک مرکزی 
ک��ه اتفاقاً موجب کاه��ش قیم��ت ارز و تاطم های 
ارزی شد، بخشنامه اصاح مبلغ تراکنش های بانکی 
بود که در هفته های گذش��ته اباغ و اجرا شد. در این 
بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از 
مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به  بهانه درخواست 
مش��تریان در برخی بانک ها مشاهده شده که ضمن 

ایجاد مزیت رقابتی ناس��الم ناشی از عدم 
رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختال 
در بازارها ش��ده و بس��تری برای تسهیل 
عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده 
است، بر این  اساس ضمن تأکید بر اجرای 
دقیق مفاد بخش��نامه های بانک مرکزی، 
ازم اس��ت تغییرات ازم ب��ا اولویت آنی 
اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت 
به عمل آید. در این بخشنامه تأکید شد که 
»۱- س��قف عمومی تراکنش انتقال وجه 
شتابی و غیرش��تابی کارتی برای هر یک 
از پایانه های مجاز، جز کارتخوان شعبه ای، 
برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 

30 میلیون ریال است.
۲- س��قف عمومی تراکن��ش انتقال 
وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه 
کارتخوان شعبه ای برای هر فقره کارت در 
هر ش��بانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، 

مبلغ ۱۵0 میلیون ریال است.
3- س��قف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر 
فقره کارت در هر ش��بانه روز مبلغ ۵00 میلیون ریال 

است.
تبصره: این س��قف مشمول تراکنش های پذیرندگان 
حس��اب های دولتی و پذیرن��دگان با کدهای صنفی 

خاص نمی شود.
تم��ام  در  کارت  دارن��ده  کدمل��ی  ارس��ال   -۴
تراکنش های کارتی به هنگام پاس��خ تراکش اجباری 

است.
۵- درج »باب��ت« در تمام دس��تور پرداخت های 

ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است«.
مهم تری��ن بن��د این بخش��نامه آن ب��ود که هر 
کارت بانکی فقط می توان��د روزانه ۵0 میلیون خرید 
از دس��تگاه های کارتخوان داشته باش��د؛ اعمال این 
محدودیت موجب ش��د ت��ا س��فته بازان و دال های 
خارج نشین که در کش��ورهای همسایه با کارتخوان 
بانک ه��ای داخل��ی اقدام ب��ه خرید و ف��روش ارز در 
مبالغ باا می کردند، به مش��کل بخورند. بعد از اعمال 
این محدودیت ها، دال ها دس��ت به کار ش��دند تا با 
افتتاح حس��اب در بانک های متع��دد از طریق کارت 
بانک های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. 
گزارش های موثق حاکی از آن است که دال هایی که 
قباً در یکی دو بانک حس��اب فعال داشتند اان در 
بیش از ۱0 بانک حس��اب باز کرده اند تا با کارت های 
مختل��ف خریدهای ۵0 میلیونی انج��ام دهند. اما با 
بخش��نامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی 
شده است، رسماً دست این گروه از دال ها در پوست 
گردو مانده و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب 

در بانک های مختلف استفاده کنند.
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لبنیات

تأکید رئیس اتاق اصناف تهران بر تخصصی شدن امور صنفی
اتحادیه صوت و تصویر با اتحادیه لوازم خانگی ادغام شود

برپایی همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران
پیاده سازی »بنگاه سالم« فضای کسب وکار سالم می خواهد

چهارمی��ن  اقتص�ادی:  گ�روه 
همایش س��اانه مبارزه با فس��اد 
در ات��اق بازرگان��ی ته��ران و با حض��ور نمایندگان 
بخش خصوصی، نمایندگان تشکل های مردم نهاد و 
مسؤوان دولتی و نمایندگانی از سازمان ملل متحد 
برگزار شد. به گزارش »وطن امروز«، در آغاز حسن 
عابدی جعفری، دبیر همایش اظهار داشت: دولت  و  
بخش خصوصی  در عین حال که  هر دو  بخش��ی از 
مس��اله فساد هستند، بخشی از  راه حل نیز هستند. 

وی افزود: در چند س��ال اخیر 
چالش های کشور در انطباق  با 
کنوانسیون بین المللی مبارزه با 
فساد از جمله در حوزه بخش 
خصوصی اس��تخراج و نقشه 
راهی  در این راستا  ترسیم شده 

است. به گفته عابدی جعفری، در این نقشه راه، مدل 
»بنگاه سالم«، طرح  »اتاق سالم«، روابط  بین المللی، 
ارتباط با دولت و ارتباط  با مردم پیش بینی شده است 
که یکی پس از دیگری تدوین و اجرایی خواهد شد. 

بخشنامه های فسادآور ■
در ادام��ه همای��ش مبارزه با فس��اد، مس��عود 
خوانس��اری، رئیس اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی تهران با بی��ان اینکه بخش خصوصی، 
اولین قربانی فساد است، گفت: اتاق تهران در تعامل 
ب��ا ارکان نظام و دول��ت، در پی اص��اح روش ها و 
سیستم های اداری برای به حداقل رساندن فساد در 
بخش های مختلف است. خوانساری یکی از مصادیق 
بارز ایجاد و ش��یوع فساد در بخش های اقتصادی را 
صدور بخش��نامه ها و قوانین متعدد و البته متضاد 
عنوان کرد و گفت: از اواخر سال گذشته و به دنبال 
شروع نوسانات در نرخ ارز، شاهد صدور بخشنامه ها 
و دستورالعمل های مختلفی در این حوزه بودیم که 
عمدتاً در تضاد با یکدیگر نیز بوده است و عما اجازه 
سوء استفاده ها در این بازار به افراد فرصت طلب داده 
ش��د که عواقب آن کماکان بر اقتصاد کشور نمایان 
است. رئیس اتاق تهران همچنین به کم کاری دولت 
برای حل مسأله افسارگسیختگی در نقدینگی طی 
سال های اخیر اش��اره کرد و افزود: از جمله عواقب 
ناش��ی از رشد فزاینده نقدینگی در کشور، پیدایش 
موسس��ات مالی و اعتباری متعدد بود که عملکرد 

آنها ضربه جدی بر پیکره اقتصاد کش��ور وارد کرد و 
سرانجام نیز دولت مجبور شد حدود 30 هزار میلیارد 
تومان از منابع کشور را که باید در جای صحیح هزینه 
می شد، صرف پرداخت به مال باختگان این موسسات 
کند. در ادامه این جلسه، رسول نورالسنا، عضو هیات 
علمی دانش��گاه علم و صنعت که مسؤولیت اصلی 
طراحی مدل »بنگاه سالم« را برعهده داشته است از 
اجرای آزمایشی این مدل در 3 شرکت زیمنس ایران، 
خالص سازان روی زنجان و مرکز شماره گذاری کاا و 
خدمات ایران خبر داد و گفت: 
مدل بنگاه س��الم اکنون پس 
از ارائه نظرات این 3 ش��رکت 
نهایی شده و قابل اجرا در دیگر 
خصوصی  بخش  شرکت های 

است. 
تدوین چندین ایحه مقابله با فساد ■

مع��اون حقوقی ریاس��ت جمهوری نی��ز در این 
همایش با بیان اینکه رشد و رونق برای کسب وکارها 
تنها در فضای رقابتی برابر برای همه فعاان اقتصادی 
و بنگاه ها فراهم  می ش��ود، گفت: اعطای امتیازهای 
اضافی حتی به ش��کل قانونی آن نیز محل اش��کال 
اس��ت و منجر به عدم اعتماد و اطمین��ان به بازار و 
فعالیت ه��ای اقتصادی  می ش��ود. لعی��ا جنیدی با 
اش��اره به تصویب قانون س��امت اداری و مبارزه با 
فس��اد و همچنین قانون دسترسی آزاد به اطاعات 
از س��وی دولت اضافه کرد: دولت بررسی و تصویب 
قانون مقابله با پولشویی و نیز قانون مقابله با تامین 
مالی تروریس��م را در دس��تورکار قرار داده و اصاح 
بخش هایی از این قوانین در دولت در حال پیگیری 
است. جنیدی افزود: ایحه مدیریت تعارض منافع 
در خدمات عمومی از لوایحی است که سال گذشته 
در معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری تدوین شد و 
در حال حاضر در کمیس��یون های تخصصی دولت 
در حال بررسی اس��ت. وی سپس به تدوین ایحه 
جامع شفافیت اش��اره کرد و افزود: هدف از تدوین 
این ایحه، ایجاد ش��فافیت در تمام ابعاد و ساختار 
کشور در حوزه های سیاسی و اجتماعی، اقتصادی، 
اداری، آموزشی و فرهنگی و حتی امنیتی است. برای 
بررسی بیشتر این ایحه، کمیسیون ویژه شفافیت نیز 

در دولت ایجاد شده است.

گروه اقتصادی: رئیس اتاق اصناف 
تهران اظهار داشت اتحادیه صنف 
فروش��ندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن 
هم��راه و لوازم جانب��ی باید ادغام ش��ود. به گزارش 
»وطن امروز«، قاس��م نوده فراهانی در رادیو گفت وگو 
ب��ا بیان این مطل��ب افزود: موافقم ک��ه موبایل باید 
یک اتحادیه داش��ته باش��د برای اینکه صفر تا صد 
ای��ن محصول در یک اتحادیه صنفی انجام ش��ود و 
مردم همه امور و مش��کات مربوط ب��ه این کاا را 

از ی��ک اتحادی��ه دنبال کنند. 
نوده فراهانی با اش��اره به تنوع 
رس��ته های ش��غلی در ی��ک 
اتحادیه صنفی درب��اره اینکه 
هم اکن��ون 3  اتحادی��ه به طور 
مستقیم امور مربوط به موبایل 

و رایانه را دنبال می کنند، ادامه داد: اینگونه اتحادیه ها 
که همگن هستند باید پس از انجام کار کارشناسی 
ادغام ش��وند. به گ��زارش »وطن ام��روز«، »اتحادیه 
صنف فروشندگان دس��تگاه های صوتی و تصویری، 
تلفن همراه و لوازم جانبی«، »اتحادیه دس��تگاه های 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی« و »اتحادیه فناوران 
رایانه«، 3 اتحادیه ای هستند که به فروش انواع لوازم 
صوتی و تصویری می پردازند و تداخل صنفی و البته 
تضییع حقوق شهروندان در پی این چندگانگی مانع 
رسیدن مردم به حق خود می شود. حال باید پرسید 
باتوج��ه به نام و کارکرد ۲ اتحادیه نخس��ت،  موبایل 
بهتر اس��ت زیرمجموعه کدام یک قرار گیرد؟ حال 
چنانچه موبایل و ل��وازم جانبی را از عنوان »اتحادیه 
صنف فروشندگان دس��تگاه های صوتی و تصویری، 
تلفن همراه و لوازم جانبی«، جدا کرده و به »اتحادیه 
دس��تگاه های مخابراتی، ارتباطی و ل��وازم جانبی« 
بدهیم، آنچه می ماند اتحادیه فروشندگان دستگاه های 
صوتی و تصویری است که آن هم می تواند در اتحادیه 
لوازم خانگی )مصنوعات نفت، گازس��وز، نفت سوز و 
الکتریک( ادغام ش��ود. رئیس اتاق اصناف تهران در 
ادامه تعداد اتحادیه های صنفی فعال در سراسر کشور 
را بالغ  بر 8 هزار واحد برشمرد که هر یک بر مبنای 
تخصص هر صنف تشکیل شده است. وی درباره طرح 
ادغام اتحادیه های صنفی آن را غیرکارشناسی خواند و 
با بیان اینکه اگرچه تعدادی از اتحادیه ها قابلیت ادغام 

ش��دن دارند اما نمی توان صنفی را بدون آینده نگری 
در صنف دیگری ادغام کرد. نوده فراهانی در پاسخ به 
اینکه آیا اتاق اصناف تهران در دوره جدید برنامه  ای 
ب��رای ادغام اتحادیه ه��ا دارد یا خیر، تاکید کرد: بله! 
حتم��ا در دوره جدید ادغام اتحادیه های صنفی را با 
کار کارشناس��ی انجام خواهیم داد. وی خاطرنشان 
کرد البته ضروری اس��ت در صورت ادغام اتحادیه ای 
با اتحادیه دیگر هیات مدیره جدید انتخاب ش��ود نه 
اینک��ه اتحادیه ها ادغ��ام ش��وند و هیات مدیره یک 
اتحادیه بمان��د و هیات مدیره 
اتحادیه ادغام ش��ده کنار برود. 
کرد  پیش��نهاد  نوده فراهان��ی 
اتحادیه صنف تحت مدیریت 
وی یعنی اتحادیه صنف تهیه 
تجهیزات،  توزیع کنن��دگان  و 
لوازم پزش��کی و آزمایش��گاهی می تواند در اتحادیه 
صنف تهیه و توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات مواد 
اولیه دندانپزش��کی  ادغام شود که این ادغام به بهتر 
انجام شدن کارها و خدمات رسانی موثر به شهروندان 
می انجام��د.  وی دلیل تاخیر ات��اق اصناف تهران در 
اج��رای طرح ادغام اتحادیه ه��ای صنفی را وضعیت 
اقتصادی نامناس��ب حاکم بر اتحادیه ها و واحدهای 
صنفی بیان ک��رد اما تاکید کرد با حضورش در اتاق 
اصناف تهران موضوع ادغام را به نتیجه خواهد رساند. 
نوده فراهانی بر این باور است که باید اصناف را از حال 
س��نتی خارج کرد، چراکه هر اتحادیه ای به ابزارها و 
فناوری های نوین مجهز نش��ود به مرور از دور خارج 
خواهد شد. گفتنی است، شهر تهران دارای بیش از 
۱30 اتحادیه صنفی است که برخی از آنها توان اداره 
امور خ��ود را به دلیل ضعف مالی ندارند. عاوه بر این 
برخی اتحادیه ها همگن بوده و رسته های مشابه دارند 
و براحتی می توانند در یکدیگر ادغام شوند. به عنوان 
نمون��ه در هر یک از صن��وف ب��زازی، آهن، یدکی 
خودرو، ترابری، پوش��اک، ساختمان، عتیقه فروش، 
دوچرخه، مصالح ساختمانی، نان، هتل، نوشت افزار، 
تابلو، قنادی، آزمایش��گاهی، برودت��ی، چرم، ظروف، 
گوش��ت، کش��اورزی، مواد خوراکی، فرش، آبکاری، 
الکترومکانیک، بوفه، کشباف و نشر ۲ یا چند اتحادیه 
فعال هستند که باید پس از انجام کار کارشناسی در 

یکدیگر ادغام شوند.

صنفبنگاه

هر کد ملی فقط می تواند روزانه 100 میلیون تومان تراکنش انجام دهد

رزمتراکنشیباداان!

خودرو

شستا

تعیین سقف مبلغ تراکنش های بانکی
سقف تراکنش برای هر موضوع

توضیحاتفقره کارت بانکی

سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی 
--۳ میلیون تومانبرای هر یک از پایانه های مجاز،  جز کارتخوان شعبه ای

سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی 
با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 15 میلیون تومانکارتی برای پایانه کارتخوان شعبه ای

150 میلیون ریال است.

50 میلیون تومانسقف عمومی تراکنش خرید برای هر فقره کارت
این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان 
حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای 

صنفی خاص نمی شود.
--100 میلیون تومانسقف خرید برای هر کد ملی

روز
ن ام

  وط
س:

 عك
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وزیر کشور مطرح کرد
 انجام کار فوق العاده 

در حوزه آسیب های اجتماعی

وزیر کش��ور گفت: رهب��ر انقاب ب��ر انجام 
کارهای فوق الع��اده در کاهش آس��یب های 
اجتماعی و عقب افتادگی های موجود در این 
حوزه و تسریع این راهکار در همه سازمان های 
مربوط��ه تأکی��د دارند. ب��ه گزارش ایس��نا، 
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلس��ه ش��ورای 
اجتماعی کش��ور که با موضوع »ارائه گزارش 
و بررسی آسیب های اجتماعی و ارائه گزارش 
به رهبر انقاب« برگزار ش��د، اظهار داش��ت: 
در حال حاضر موضوع آسیب های اجتماعی 
اجزای مورد نظر خ��ود را پیدا کرده و اهداف 
آن مش��خص است. راه ها شناس��ایی شده و 
س��ازمان های مربوطه نیز در این باره کارهای 
مهمی را به س��رانجام رس��انده اند. وی درباره 
گزارش کلی به رهبر انق��اب درباره موضوع 
طاق نی��ز گف��ت: در این باره گزارش��ی به 
رهبری ارائه شد و قرار شده است از این به بعد 
سازمان های مربوطه هر سه ماه یکبار گزارشی 
از عملکرد خود را در این باره ارائه دهند. وزیر 
کشور همچنین درباره هم افزایی سازمان های 
ذی ربط درباره آسیب های اجتماعی نیز گفت: 
هم افزایی س��ازمان ها در حال انجام اس��ت و 
تقسیمات کار در حوزه آسیب های اجتماعی 
نیز باید بین س��ازمان ها بخوبی انجام شود و 
انتظار است سازمان های مسؤول در حوزه های 
خ��ود، هم افزایی و نقش خ��ود را بخوبی ایفا 

کنند.

 احضار مهناز افشار
 به دادسرای تهران

در پی مداخله مهناز افش��ار در امر پزشکی 
و معرفی و تبلیغ یک آمپ��ول خطرناک برای 
معتادان در فضای مجازی، دادستانی تهران به 
منظ��ور ادای پاره ای از توضیحات وی را احضار 
کرده است. به گزارش فارس، دادستانی تهران 
مهناز افشار را به دلیل مداخله در امر پزشکی 
و معرفی و تبلیغ یک آمپ��ول خطرناک برای 
معتادان در فضای مجازی برای ادای پاره ای از 

توضیحات احضار کرده است.

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی مطرح کرد
 تأخیر یک ساله بیمه ها 
در پرداخت مطالبات

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناس��ی 
ایران شرایط اقتصادی آزمایشگاه های تشخیص 
پزش��کی را بحرانی خواند. فرید کرمی با اشاره 
ب��ه وجود یکه��زار و 700 متخصص پاتولوژی 
در کش��ور به مهر گفت: اقتصاد آزمایش��گاه ها 
گریبان همه رش��ته های حوزه آزمایشگاهی را 
گرفته و مش��کاتی را برای خدمات رسانی آنها 
به وجود آورده اس��ت. وی با اش��اره به افزایش 
حداق��ل ۲ برابری هزینه های آزمایش��گاه های 
تش��خیص پزش��کی در کش��ور افزود: این در 
حالی است که تعرفه آزمایشگاهی ثابت مانده 
است. کرمی تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات 
آزمایش��گاه ها را مهم تری��ن چالش پیش روی 
اداره کنندگان آزمایش��گاه ها دانس��ت و گفت: 
متاسفانه این پرداخت ها با تاخیر یک ساله انجام 
می ش��ود و همین موضوع کمر آزمایشگاه ها را 
شکس��ته اس��ت. وی تاکید کرد: بخش اعظم 
درآمدهای آزمایشگاه ها از طریق خدمات تحت 
پوشش بیمه ها حاصل می شود که این تاخیرها 

بحران ساز شده است.

 تجرد 105 هزار نفر
 از جمعیت دختران کشور

ط��راح مرکز رصد ام��ور اجتماعی وزارت 
کشور گفت: جمعیت دختران و پسران مجرد 
قطعی در کش��ور به ترتی��ب 105 و 36 هزار 
نفر اس��ت که  بیشتر در ش��هرهای مرکزی 
ایران ساکن هستند. به گزارش ایرنا، اردشیر 
گراوند در نشست کارگروه تخصصی اجتماعی 
و فرهنگی اس��تان قزوین افزود: در  ۲0 سال 
گذش��ته نرخ خانوارهای تک نفره در کش��ور 
۲ برابر ش��ده و دلیل اصلی این موضوع نبود 
برنامه های یکپارچه و متوالی در دولت هاست. 
وی اضافه کرد: بیشترین تعداد مجردان قطعی 
در کش��ور در پایتخت و همچنین شهرهای 
مرکزی ساکن هستند. گراوند با اشاره به باا 
بودن نسبت جمعیت دختران و پسران مجرد 
و عواقب منفی اجتماعی آن، اظهار داش��ت: 
بیشتر پدیده های فساد اخاقی به دلیل نبود 
تعادل بین جمعیت مردان و زنان است که این 
به هم خوردگی تعادل بیشتر در مواقعی اتفاق 
می افتاد که مردان و پسران برای داشتن کار 

مناسب مهاجرت داخلی و خارجی دارند.

 دهمی��ن ویژه برنامه  هفت��ه  پژوهش کانون 
پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان با ش��عار 
»مس��یر زندگ��ی، پژوهش- مقص��د، یافتن« 
برگزار می شود. سالن غدیر مرکز آفرینش های 
فرهنگی- هنری کانون واقع در خیابان حجاب 
تهران میزبان این ویژه برنامه در روز چهارشنبه 
۲1 آذر خواهد بود. بر این اس��اس، معرفی آثار 
برت��ر و قدردانی از صاحبان آثار س��ال 1397 
بخش��ی از این ویژه برنامه اس��ت که با حضور 
معاون فرهنگی، مدیران س��تادی و اس��تانی و 
کارشناسان آموزش و پژوهش سراسر کشور در 

کانون برگزار می شود.
 همزمان با یازدهمین دوره مسابقات آسیایی 
طراحان جوان آسیا، مراسم اعام نتایج و اهدای 
جوایز »دومین دوره مسابقه دانشجویی طراح 
جوان آس��یا در ایران« در مجموعه فرهنگی- 
تاریخی نیاوران برگزار شد. همزمان با یازدهمین 
دوره مس��ابقات آس��یایی طراحان جوان آسیا، 
مراس��م انتخاب ط��راح برتر ایران��ی در حوزه 
معماری با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان 
حوزه معماری، هیأت داوران و شرکت کنندگان 
در دومین دوره از این مسابقات در این مجموعه 
برگزار شد و از 10 طراح برتر تقدیر و به نفرات 

اول تا سوم این مسابقه جوایزی اهدا شد.
 محمدرض��ا قوام نصی��ری، رئی��س انجمن 
رادیوتراپ��ی آنکول��وژی در آس��تانه برگزاری 
سومین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی  
و سیزدهمین کنگره ساانه کلینیکال آنکولوژی 
ای��ران که همزم��ان ب��ا کنگره کارشناس��ان 
رادیوتراپی ۲۸ تا 30 آذر در هتل المپیک تهران 
برگزار می شود، درباره تأثیر استعمال دخانیات 
بر بروز س��رطان اظهار داشت: سموم این مواد 
می تواند در بروز س��رطان ها تأثیرگذار باشد به 
طوری که مواد سمی موجود در تنباکوی قلیان 
یا توتون سیگار در سلول های طبیعی دستگاه 
تنفس بویژه ریه اثر گذاشته و سبب ادامه  ایجاد 

تغییرات غیرطبیعی در سلول ها می شود.
 معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد ش��هید و 
امور ایثارگران گف��ت: 17 هزار  حکمت کارت 
ت��ا پایان آذرم��اه در بین ایثارگران 3 اس��تان 
آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غرب��ی و اردبیل 
توزیع می ش��ود. محم��ود پاکدل با اش��اره به 
توافق بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران با وزارت 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح گفت: پس 
از ط��ی رون��د اداری تفاهمنامه منعقد ش��ده، 
حکمت کارت ایثارگران توسط وزارت دفاع چاپ 
شد و مقرر شده است در مرحله نخست به بیش 
از 450 هزار نفر از ایثارگرانی که از بنیاد حقوق 

دریافت می کنند، حکمت کارت تعلق گیرد.
 ۸4 س��ال پس از تیرباران و دفن علیمردان 
مراس��م  قص��ر،  زن��دان  در  خان بختی��اری 
بزرگداش��تی با حضور دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در ت��اار فرخی یزدی باغ موزه 
قص��ر برگزار ش��د. در این مراس��م محس��ن 
رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیس��ه مجلس 
شورای اسامی، سیدابراهیم امینی نایب رئیس 
شورای اسامی ش��هر تهران، غفار پوربختیار، 
محمود نقدی پور و محسن حیدری از اساتید 
دانش��گاه و پژوهش��گران فرهنگ و تاریخ به 

سخنرانی پرداختند.
 جشن میاد حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
با حضور حجت ااسام علی سرلک، حاج امیر 
نعیمی، صابر خراسانی، پویا بیاتی و محمد بابایی 

برگزار شد.
 معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
در بازدی��د از منطقه 9 ش��هری ک��ه با حضور 
مدیران معاونت حمل ونقل و ترافیک و شهردار 
منطقه 9 و مدیران شهری منطقه انجام شد از 
اقدامات ترافیکی انجام ش��ده در ورودی غربی 
پایتخت ابراز رضایت کرد. پورسیدآقایی،  معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در 
بازدید از پروژه  های ترافیکی منطقه 9 ش��اهد 
بودیم اقدام��ات خوبی انجام ش��ده و کارهای 

دیگری هم باید انجام شود.
 استاد جامعه شناس��ی دانشگاه تهران گفت: 
آس��یب اجتماعی اعتیاد، به تمام محیط های 
خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و غیره نفوذ یافته 
و در حال نابودی سامت جسم و روان انسان ها 
است. محمد نیک اقبال افزود: مصرف موادمخدر 
در جامعه ما یکی از معضات اجتماعی اس��ت 
که همواره محل نگرانی م��ردم و مدیران بوده 
و برای حل آن بحث های مختلفی انجام ش��ده 
و راهکارهای متفاوتی اندیش��یده ش��ده است 
اما یکی از موضوع��ات پیرامون موادمخدر که 
چندین  سال است، حاشیه ساز شده کاهش سن 
اعتیاد در نوجوانان و جوانان است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
 امی��ن مطلبی، کارش��ناس اداره کل دارویی 
س��ازمان غ��ذا و دارو با عن��وان این مطلب که  
بیش��ترین تبلیغات دارویی در فضای مجازی 
مربوط به ش��بکه های ماهواره ای است، اظهار 
داشت: متاس��فانه تبلیغات در ماهواره ها تحت 
کنترل ما قرار ندارد. وی با اعام اینکه سازمان 
غذا و دارو برای تبلیغ دارو آیین نامه دارد، افزود: 
تبلیغ دارو فقط توسط پزشک و داروساز مجاز 

است. 

نبض جامعه

گروه اجتماعی:  ستاد اقامه نماز 
آموزش وپ��رورش به ش��ورای 
عالی نماز ارتقا یافت. به گزارش 
ف��ارس، در پی اباغ پیام رهبر 
انقاب به بیس��ت و هفتمین 
اج��اس سراس��ری  نماز که 
در س��منان برگ��زار ش��د و با 
توجه: اهمیت نقش و جایگاه 
تروی��ج  در  آموزش وپ��رورش 
فرهن��گ اقامه نم��از و تأکید 
رهبر انقاب ب��ر نماز مدارس 
که فرمودند »مدارس را مزین 
کنید به نمازخوانی نوجوانان«، 
وزیر  س��یدمحمد بطحای��ی، 
آموزش وپ��رورش در  نام��ه ای 
به معاونت پرورشی و فرهنگی 
دس��تور ارتق��ای س��تاد اقامه 
نم��از به  ش��ورای عال��ی نماز 
با مس��ؤولیت مس��تقیم وزیر 
و عضویت هم��ه معاونت ها و 
واحدهای مربوطه را صادر کرد. 

وزی��ر آموزش وپرورش در این نامه  بر رفع موانع 
و محدودیت های توس��عه و ترویج فرهنگ نماز و 
همچنین شناس��ایی روش های خاقانه مبتنی بر 
اصول تعلیم و تربیت اسامی و آموزش، تشویق و 
ترغیب کودکان و نوجوانان به برپایی نماز در مدارس 

تأکید کرد.
کاهش ساعات آموزشی پایه دوازدهم ■

همچنین وزیر آموزش وپ��رورش از ارائه طرح 
جدیدی ب��رای کاهش س��اعات آموزش��ی پایه 
دوازدهم تا چند روز آینده خبر داد. س��یدمحمد 
بطحایی، وزی��ر آموزش وپ��رورش در واکنش به 
پرسشی درباره »پویش درخواست کاهش ساعات 
آموزشی پایه دوازدهم« و اینکه در گذشته گفته 
بود س��اعات آموزشی پایه دوازدهم به ۲4 ساعت 
در هفته کاهش می یابد، اظهار داش��ت: صادقانه 
عرض کنم هنوز نتوانس��ته ام به قولم عمل کنم. 
وی خاطرنش��ان کرد: این موضوع مصوبه شورای 
عالی آموزش وپرورش را می خواس��ت که در این 
شورا به تصویب نرس��ید و سال تحصیلی شروع 
شد. بطحایی گفت: آن راهی که درنظر داشتم به 

نتیجه نرسید اما ناامید نشدم 
و شاید ظرف چند روز آینده 
بتوانی��م کاری انجام دهیم و 
طرحی را مدنظ��ر داریم که 
در صورت به نتیجه رسیدن، 

اعام می کنیم.
مؤسس�ات  ■ ورود  ش�رط 

خصوصی به مدارس
ع��اوه بر ای��ن مدی��رکل ارزیاب��ی عملکرد و 
پاسخگویی به ش��کایات آموزش  و پرورش گفت: 
مؤسسات خصوصی باید از مسیر قانونی که امکان 
حضور در مدارس را فراهم می کند، گذشته باشند. 
علیرضا کمرئی درباره نظارت بر ورود مؤسس��ات 
خصوصی به مدارس اظهار داشت: تابستان امسال 
بخشنامه ای را مبنی بر ممنوعیت برگزاری آزمون 
به دلی��ل مصوب��ه ش��ورای عالی آموزش وپرورش 
مورد تاکید قرار دادیم، همچنین بحث کتاب های 
کمک آموزش��ی که سیس��تم آموزش��ی را مختل 
می کند، مورد توجه است. کمرئی گفت: مؤسسات 
خصوصی باید از مس��یر قانون��ی که امکان حضور 

در م��دارس را فراهم می کند، 
گذش��ته باش��ند، یعنی باید 
تقاضای خود ب��رای برگزاری 
آزمون در مدارس را به ادارات 
کل استان ها ارائه دهند و آنها 
تا 15 شهریورماه درخواست ها 
را ب��ه مرکز س��نجش وزارت 
منتق��ل  آموزش وپ��رورش 
می کنن��د که پس از بررس��ی عملکردها، منابع و 
صاحیت فنی مؤسس��ات خصوصی به آنها مجوز 
داده می ش��ود که بر اساس آن، مجاز به حضور در 
مدارس متوس��طه هس��تند. وی گفت: مؤسسات 
خصوصی ب��ه هیچ وجه مجاز به حض��ور در دوره 
ابتدایی نیستند و برگزاری آزمون در مدارس دولتی 
و غیردولتی در دوره ابتدایی ممنوع است. با جدیت 
تمام، حوزه های نظارتی از جمله اداره کل ارزیابی 
عملکرد و واحدهای نظارتی اس��تانی و منطقه ای، 
موضوع حذف آزمون ه��ای زائد در دوره ابتدایی را 
پیگیری و رصد می کنند و در صورت بی توجهی به 

مقررات با آن برخورد خواهد شد.

وی�ژه  ■ رادی�و  راه ان�دازی 
سرویس مدارس

از س��وی دیگ��ر قائم مقام 
از  دانش آم��وزی  س��ازمان 
اختصاص یک موج رادیو برای 
سرویس دانش آموزی خبر داد 
و گفت: پخش موس��یقی  های 
محل��ی و بوم��ی را در رادی��و 

پیش بینی کردیم. 
محم��د روش��نی جزئیات 
تفاهمنام��ه جدی��د س��ازمان 
دانش آموزی ب��ا انجمن اولیا و 
مربیان را تش��ریح و گفت: این 
ط��رح که مربوط به س��رویس 
مدارس است همه س��اله انجام 
می شد اما امسال میان سازمان 
دانش آم��وزی و انجم��ن اولیا و 
مربیان تفاهمنامه ای منعقد شد 
و بر اس��اس آن بخش نظارت و 
امور فرهنگی بر س��رویس ها به 
مدت یک سال به ما واگذار شد 
که اکنون در حال انجام است. وی افزود: در این زمینه 
کمیته  های اس��تانی را تشکیل می دهیم، همچنین 
چاپ بروش��ور و س��ایر محت��وای آموزش��ی و تهیه 
بسته  های فرهنگی در قالب این طرح انجام می شود. 

پخش موسیقی های محلی و بومی ■
قائم مقام س��ازمان دانش آم��وزی از تاش برای 
اختصاص یک موج رادیو به زمان رفت و برگش��ت 
و حضور بچه ها در س��رویس م��دارس خبر داد و 
گفت: پخش موس��یقی  های محل��ی و بومی را در 
رادیو پیش بینی کردیم و محتوای کلی این شبکه 
رادیویی ش��اد و فرهنگی و آموزشی بر اساس سن 
دانش آموزان خواهد بود. روش��نی خاطرنشان کرد: 
در این خصوص هر روز جلساتی برگزار می شود تا 
سریعا شیوه نامه آن را تصویب و به استان ها ارسال 
کنیم. وی درب��اره هزینه بر ب��ودن این برنامه های 
فرهنگ��ی ب��رای اولیا اظهار کرد: ای��ن برنامه هیچ 
هزینه ای ب��رای والدی��ن ن��دارد و در قالب همان 
هزینه ای است که برای سرویس می پردازند. روشنی 
افزود: در مرحله بعدی قرار است اپلیکیشن کاربردی 

برای سرویس مدارس تولید کنیم.

کوتاه و گویا

از  دانش آم�وزی  س�ازمان  قائم مق�ام 
اختصاص یک موج رادیو برای سرویس 
دانش آم�وزی خب�ر داد و گفت: پخش 
موسیقی  های محلی و بومی را در رادیو 
پیش بینی کردیم ضمن اینکه این طرح 

که همه ساله انجام می شد
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معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها تشریح کرد
اباغ دستورالعمل شهرهای دوستدار کودك

رئیس سازمان مدیریت بحران خبر داد
افزایش سیاب ها و بروز خشکسالی در کشور

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
اصطاحی به عنوان داروی آزاد وجود ندارد

فرمانده انتظامی تهران اعام کرد
آغاز به کار پلیس نامحسوس در بزرگراه ها

گ�روه اجتماع�ی: مع��اون ام��ور 
شهرداري هاي سازمان شهرداري ها 
از تهیه دس��تورالعمل شهرهای دوس��تدار کودک و 
همچنین اباغ آن به استانداری ها برای اجرا توسط 
ش��هرداری ها خب��ر داد. به گزارش ف��ارس، هیربد 

معصومی گفت: دستورالعمل 
شهرهای دوستدار کودک در 
اجرای بندهای »6«  و »۲1« 
ماده »55« قانون شهرداری ها 
مبنی بر تأس��یس و احداث 
موردنی��از  س��اختمان های 

ب��رای فضای ب��ازی و باغ ک��ودکان و کمک مالی 
به راه اندازی و مدیریت آنها تهیه ش��ده است. وی 
خاطرنشان کرد: دیگر مرجع تهیه این دستورالعمل، 
مصوبه شورای عالی استان ها در زمینه طرح شهر 
دوستدار کودک در زمینه تکلیف شهرداری ها برای 
مناسب سازی و ایمن سازی فضاهای عمومی، ایجاد 
راه های امن به مدرس��ه و ایجاد مراکز مخصوص 
رفاهی ویژه کودکان ش��یرخوار اس��ت. وی افزود: 

این دستورالعمل شامل 6 ماده با عناوین »تعاریف 
و مفاهی��م«، »دامن��ه کارب��رد و ش��مول اجرای 
دستورالعمل«، »چش��م انداز، ماموریت و اهداف«، 
»ش��ورای اجرایی و ساختار س��ازمانی«، »اصول 
و ضوابط برنامه ریزی و طراحی ش��هر دوس��تدار 
کودک«، »نظارت و پایش« و 
۲ پیوست با عناوین »اصول 
ب��ازی  فضاه��ای  طراح��ی 
ک��ودکان« و »فرآین��د کلی 
مکان یابی فضاهای دوستدار 
کودک بر اساس مقیاس های 
عملکردی« اس��ت. مع��اون امور ش��هرداری های 
سازمان شهرداری  ها و دهیاری های کشور اهداف 
عمده تهیه این طرح را ایجاد بسترهای ازم برای 
بروز استعدادها و خاقیت های کودکان و نوجوانان 
در ش��هر،  توس��عه،  نظ��ارت، استانداردس��ازی، 
سطح بندی و نظام مندی فضاهای فعالیتی کودکان 
در شهر و تأمین امنیت و ایمنی جهت حضور فعال 

عنوان کرد. 

گروه اجتماعی: رئیس س��ازمان 
مدیریت بحران کشور گفت:  با 
توجه به وسعت خسارت های ناشی از جاری شدن 
سیل، تاش می شود با حمایت از آسیب دیدگان 
بخشی از خسارات جبران شود. به گزارش میزان، 

اس��ماعیل نج��ار در جریان 
بازدی��د از مناطق س��یل زده 
شهرستان لردگان در استان 
چهارمح��ال و بختی��اری با 
اشاره به اینکه امسال نسبت 
ب��ه س��ال گذش��ته میزان 

بارش ها ب��ه مقدار قابل توجهی افزایش داش��ته 
اس��ت، اظهار داش��ت میزان بارش های کشور تا 
16 آذر ۸5 میلیمتر بوده که دوره مشابه در سال 
قبل ۲6 میلیمتر بوده و میزان بارش ۲۲0 درصد 
نس��بت به س��ال قبل افزایش یافته است. معاون 
وزیر کش��ور با بیان اینکه 5 درص��د از اعتبارات 
کل بودجه کش��ور به مدیریت بحران اختصاص 
دارد که خس��ارات ناشی از رخداد های طبیعی به 

پیشنهاد س��ازمان مدیریت بحران کشور و تایید 
سازمان برنامه و بودجه تخصیص می یابد، گفت: 
از این میزان اعتب��ار، 3 درصد برای پیش بینی و 
پیش��گیری و ۲ درصد برای مقابل��ه با حوادث و 
مخاطرات طبیعی در نظر گرفته شده است. نجار 
از جبران خسارت های وارده 
ب��ه زیرس��اخت ها و منازل 
مسکونی شهرستان لردگان 
خب��ر داد و تصری��ح ک��رد: 
در س��یل اخی��ر ع��اوه بر 
آس��یب هایی که ب��ه منازل 
مسکونی مردم وارد شد، تأسیسات، جاده ها، پل ها 
و زیرساخت های آب، برق و گاز نیز خسارت دید. 
وی با تاکید بر اینکه مردم باید به این نکته توجه 
داشته باشند که به حریم رودخانه تجاوز نکنند و 
در مناطقی که احتمال بروز حوادث است مستقر 
نشوند، گفت: به دلیل وقوع پدیده خشکسالی در 
یک دهه گذش��ته، بخش اعظمی از باغات کشور 

دچار خشکسالی و خسارت شده است.

س��خنگوی  اجتماع�ی:  گ�روه 
گف��ت:  دارو  و  غ��ذا  س��ازمان 
حداکث��ر پوش��ش بیم��ه ای از س��وی دول��ت و 
س��ازمان های بیمه گر با توجه به بودجه بیماران 
خاص و صعب الع��اج و مابه التفاوت قیمت ارز از 

طریق س��ازمان های بیمه گر 
در س��طح عرض��ه اعم��ال 
می ش��ود. به گزارش میزان، 
کیانوش جهانپور، سخنگوی 
س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: 
قیمت گذاری دارو بر مبنای 

ارز ترجیحی انجام می ش��ود و حداکثر پوش��ش 
بیمه ای از س��وی دولت و سازمان های بیمه گر با 
توجه ب��ه بودجه بیماران خ��اص و صعب العاج 
و مابه التف��اوت قیمت ارز از طریق س��ازمان های 
بیمه گر در س��طح عرضه اعمال می شود و میزان 
افزایش قیمت در س��ال 97 با احتس��اب هزینه 
بسته بندی به طور میانگین 1۲درصد بوده است. 
جهانپور با بیان اینکه اصطاحی به عنوان داروی 

آزاد وجود ندارد، اف��زود: اگر منظور از داروی آزاد 
فروش دارو های قاچاق است که این موضوع یک 
امر غیرقانونی است و قیمت گذاری آن نیز بیشتر به 
صورت رسمی انجام نمی شود و اگر منظور فروش 
دارو بدون نسخه پزشک است که این موضوع نیز 
درب��اره اغل��ب دارو ها خاف 
مقررات بوده و باید طبق روال 
با تجویز پزش��ک در جهت 
منطقی سازی تجویز و مصرف 
دارو انجام شود و اگر منظور 
تهیه دارو از طریق نسخ آزاد و 
غیربیمه ای است که طبق سیاست بیمه همگانی، 
همه افراد باید ب��رای بیمه خود و خانواده خود با 
توجه به تسهیات در نظر گرفته شده اقدام کنند یا 
اینکه اگر منظور تهیه انواع مکمل ها و فرآورده های 
طبیعی است که به صورت اشکال دارویی عرضه 
می ش��ود، با توجه به غیرضروری بودن آنها از ارز 
دولتی استفاده نمی کنند و مشمول قیمت گذاری 

در کمیسیون های مربوط نیز نیستند.

گروه اجتماعی: فرمانده انتظامی 
تهران از توقی��ف یکهزار و 357 
دستگاه خودروی متخلف و اعمال قانون 5۲ هزار 
دستگاه خودرو در طرح طاهر خبر داد. به گزارش 
فارس، ط��رح انتظامی ترافیکی ارتقای انضباط و 

ایمنی ترافیکی شهر تهران با 
توقیف یکهزار و 357 دستگاه 
خ��ودرو و اعم��ال قانون 5۲ 
هزار خودرو در پایتخت رقم 
خورد. سردار حسین رحیمی، 
فرمان��ده انتظام��ی پایتخت 

اظهار داشت: طرح طاهر با بهره گیری از تمام توان 
ماموران پلیس راهور و بزرگراه و محوریت برخورد 
با تخلفات هنجارشکن، حادثه ساز، پرخطر، ساکن 
و همچنی��ن برخورد با خودروه��ای فاقد معاینه 
فن��ی، فاقد پ��اک و دارای پاک مخ��دوش در 
س��طح پایتخت به مرحله اجرا درآمد. وی گفت: 
خودروهای توقیف شده بنا به نوع تخلف از 3 روز 
تا یک ماه در توقیف پلیس خواهند ماند، همچنان 

رانن��دگان این خودروها مکلفن��د در کاس های 
آموزشی ش��رکت کنند. عالی ترین مقام پایتخت 
به راه اندازی دوباره گشت نامحسوس پلیس راهور 
در بزرگراه های ته��ران پرداخت و گفت: با توجه 
به افزایش س��وانح و حوادث و همچنین تخلفاتی 
همچون ایی کشی و سرعت 
و س��بقت غیرمج��از پلیس 

نامحسوس آغاز به کار کرد.
سردار رحیمی در بخش 
دیگری و در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه آیا هنگام اعمال 
قان��ون با مام��وران پلیس راه��ور درگیری ایجاد 
می شود، افزود: درگیری با ماموران ما بسیار اندک 
است اما در مواردی که ازم باشد ماموران انتظامی 
نیز در کنار ماموران راهور حضور خواهند داشت. 
وی درباره مدت توقیف خودروها نیز خاطرنشان 
ک��رد: برابر قان��ون و با توجه به دس��تور قضایی 
خودروه��ای متخلف یک ماه تا یک هفته  توقیف 

هستند.

آوای شهر

هشدار

سامت

پلیس

با دستور وزیر آموزش وپرورش با توجه به تأکید رهبر انقاب انجام شد

ارتقای ستاد اقامه نماز به شورای عالی
ساعات آموزشی پایه دوازدهم کاهش می یابد
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 از س�ال 63 تاکنون بیش از 3 دهه می گذرد و گس�ترش و نفوذ 
فرهنگ اس�امی در ش�ؤون جامعه و تقویت انق�اب فرهنگی و 
اعتای فرهنگ عمومی از جمله مهم ترین وظایف این شوراست. 
باتوجه به شرایط فعلی، عملکرد شما و ارزیابی تان از عملکرد شورا 

چیست؟
ش��ورای عالی انقاب فرهنگی در ابتدای کار خود از دانش��گاه 
ش��روع ش��د، چون از منظر حضرت امام و سایر مسؤوان کشور 
دانش��گاه بس��یار مهم بود و هنوز هم همین طور اس��ت. قرار ما از 
ابتدا این بود س��تاد انقاب فرهنگی که شکل گرفت جهت   گیری 
دانشگاه ها را به سمت در خدمت مردم و انقاب قرار گرفتن هدایت 
کند. به نظر من تا همین اان شورای عالی انقاب فرهنگی اگرچه 
در ط��ول زمان ماموریت  های متنوع تری هم به آن محول ش��ده 
اس��ت، لیکن ماموریت اصلی و کارویژه اصلی شورای عالی انقاب 
فرهنگی در حوزه تحوات عملی، آموزشی و پژوهشی و نهاد علم 
کشور شکل گرفته اس��ت. شاید دلیل این نکته هم همان جمله 
امام خمینی باشد که: »دانشگاه منشأ تمام تحوات کشور می تواند 
باش��د«. به همین دلیل کار شورا با دانشگاه شروع شد و هنوز هم 
از موضوعات مهم ما است اما شورای عالی انقاب فرهنگی بتدریج 
دایره شمول فعالیت هایش به سایر حوزه  های فرهنگی و موضوعات 
فرهنگ عمومی و آموزش وپرورش و سایر بخش ها تسری پیدا کرد. 
به چه دلیل دانشگاه اهمیت دارد و شروع این حرکت تحول آفرین 
از دانش��گاه بود؟ نتیجه توجه نظام به نه��اد علم از ابتدای انقاب 
تاکنون را مش��اهده می کنی��د. ما معتقدیم بای��د توانمندی  های 
کشور را در عرصه  های مختلف آنقدر باا ببریم که استقال ایران 

اسامی آسیب نبیند، از سوی دیگر در صحنه 
جهانی اقتدار پیدا کند. در عین حال مردم از 
مزیت  های این دانش در جهت دست یافتن 
به یک رفاه قابل قبول استفاده ببرند. در این 
عرصه، انقاب پرونده موفقی دارد. دانشگاهی 
که ما تحویل گرفته بودیم یک دانشگاه کامًا 
وابسته بود. زمانی که جریان انقاب فرهنگی 
شکل گرفت اتاق  های همین دانشگاه تهران، 
اتاق جنگ بود؛ یعنی یک اتاق در اختیار یک 
حزب مارکسیستی بود، یک اتاق در اختیار 
یک حزب سوسیالیس��تی بود و یک اتاق در 
اختیار یک جریان چریکی تجزیه طلب بود. 
بعضی از کاس  های درس تبدیل شده بود به 
اتاق  های نگهداری اسلحه برای گروهک   هایی 
که روزهای اول انقاب در بخش  های مرزی 
کشور تشنج ایجاد کرده بودند. این موضوع به 

عینه در روزهای آغازین انقاب قابل مشاهده است که یک جریان 
در کردس��تان، یک جریان در ترکمن صحرا، یک جریان دیگری 
در خوزس��تان و... با دس��ت خارجی و با کمک جریان استکباری 
که از روز اول با ش��کل   گیری انقاب اس��امی مخالف بوده، شکل 
می گیرد که هنوز هم این مس��أله را رها نکرده اند. این نش��ان داد 
محلی باید باش��د برای اینکه پاس��خ همه دشمنی  های دشمن را 
بدهد. در چه جایی این نیروهای متخصص، دانش��مند، محقق و 
نیرو در زمینه مهندسی و خودکفایی کشور و پزشکی جلو بروند. 
هیچ گاه مردم ما فراموش نمی کنند قبل از انقاب و سال  های اولیه 
انقاب پزشکان کم سواد بنگادش��ی، فیلیپینی و هندی در این 
کشور طبابت می کردند. امروز وضع کشور به لحاظ پزشکی چگونه 
اس��ت؟ در حوزه  های مهندسی وضع ما چگونه است؟ امروز ایران 
کشوری است که  نیروگاه می سازد و توانمندی  های تولید سازه  های 
پیچیده را دارد. ما در سلول  های بنیادی جزو چند کشور اول دنیا 
هستیم، در حوزه  های گوناگون مهندسی مبدع و مبتکر هستیم. 
در حوزه  های مختلف دفاعی که توان بازدارندگی کش��ور ما است 
پیچیده     ترین توانمندی  های دانش و فرمول  های ریاضی و مهندسی 
در این توانمندی  ها ظهور و بروز دارد. دانشگاهی که انقاب تحویل 
گرفت هیچ کدام از این ویژگی  ها را نداش��ت. یک دانش��گاه 100 
درصد وابسته و مصرفی و یک فاصله جدی با بدنه جامعه داشت. 
این حرک��ت را امام با انقاب فرهنگی آغ��از کردند. ما در ابتدای 

انقاب استاد دانشگاه نداش��تیم. در پیش از انقاب از هر 17 نفر 
یک نفر امکان ورود به دانشگاه را داشت، امروز تقریباً از هر 2 نفر 
یک نفر تحصیات دانشگاهی دارد. پیش از انقاب نرخ بی سوادی 
نزدیک به 60 درصد بود، یعنی 60درصد جمعیت ایران بی س��واد 
بوده است. امروز به طور دقیق 88درصد عموم جمعیت ایران و از 
میان جمعیت 10 تا 49 سال که جمعیت مولد کشور است باای 
64 درصد باسواد هستند. این موارد تحواتی هستند که تصادفی 
اتفاق نمی افتد. امروز جمهوری اسامی ایران 2 درصد تولید علم 
جه��ان را دارد. تا پیش از انقاب در این زمینه ما هیچ جایگاهی 
نداشتیم. اوایل انقاب هم که درگیر جنگ بودیم این امکان نبود اما 
از دهه 70 به بعد جریان علمی کشور شکل گرفت. این دستاوردها 
تصادفی نبوده و سرریز این پیشرفت ها در جامعه تسری پیدا کرده 
و فرهنگ عمومی جامعه را می سازد. قطعا دشمن دشمنی خود را 
می کند و روزی نیست که دشمنان علیه جمهوری اسامی توطئه 
نکنند. از ابتدا دانش��گاه  های ما تحریم بودند چون دشمن می داند 
پیوند ذهن و هوش ایرانی با باور دینی و تعهد نس��بت به خدمت 
کردن مردم کار کارس��تانی خواهد کرد. ام��روز این اتفاق با تمام 
سختی   هایی که دانش��مندان ما دارند رخ داده است. شاید ندانید 
اما غربی ها برخی از دانشگاه  های ما را تحریم کرده   اند. چرا؟ چون 
دانشمند این دانشگاه برای پیش��رفت و خودکفایی کشور تاش 
کرده اس��ت. این ارزیابی عملکرد انقاب است. این ارزیابی نشان 
می دهد یک قوه عاقله ای از همان روزهای آغازین انقاب در قالب 
مدیریت امام، اول س��تاد انقاب فرهنگی و بعد از آن شورای عالی 
انقاب فرهنگی را ایجاد کرد. بعد از آن بااترین مس��ؤوان کشور 
را در رأس این شورا قرار دادند. رئیس جمهور 
رئیس این شوراس��ت، روس��ای 2 قوه دیگر 
نواب رئیس هس��تند، وزرای عرصه آموزش 
و علم و فناوری عضو این مجموعه هس��تند 
و ش��خصیت  های حقیق��ی دانش��مند در 
عرصه  ه��ای گوناگ��ون عل��وم در آن حضور 
دارند. این قوه عاقله که امام با دوراندیش��ی 
آن را ش��کل دادند، نظام تصمیم سازی  های 
کان و تهیه نقش��ه راه رس��یدن به امروزی 
که در آن هس��تیم در بخش علم و فناوری 
دانش��گاه را تهیه و طراحی کرد. در مجموع 
وقتی می خواهم ارزیابی کنم، اگر این صحنه 
و این دوراندیش��ی اتفاق نمی افتاد امروز ما 
چه وضعیتی داش��تیم؟ با تصادف و اتفاقی 
که دانشمند تربیت نمی شود! اگر این مسیر 
را ب��ه حال خود رها می کردیم آیا توانمندی 
س��لول  های بنیادین، ساخت س��د، انرژی هس��ته   ای، حرکت در 
مرزهای دانش جهانی و... را پیدا می کردیم؟ این موارد با برنامه  ریزی 

و دوراندیشی اتفاق افتاده است.   
 اعضای شورا در ادوار مختلف این میراث گرانبهای امام را حفظ 

کرده اند؟ 
اینکه سوال شما درباره نقطه مطلوب باشد، بله با نقطه مطلوب 
فاصل��ه داریم. اینکه بگویی��م به همه نم��ره 20 بدهیم، این هم 
امکان پذیر نیست. بااخره در صحنه تاش کمتر یا تاش بیشتر 
و احتمااً اشتباهاتی هم داریم، کامیابی ها و ناکامی ها با هم است 
اما وقتی در مجموع ارزیابی می کنید می گویید اگر ما بخواهیم در 
صحنه ای که در آن قرار گرفته     ایم نمره ای به افرادی که این صحنه 
را طراحی کرده  اند و در اجرا زحمت کش��یده  اند بدهیم قابل قبول 
است. تمام دولت  های پس از انقاب در زمینه این پیشرفت سهیم 
هس��تند. تمام افرادی که در ادوار شورای عالی انقاب فرهنگی و 
شوراهای تخصصی و مجموعه  های اندیشه ای مرتبط با این شورا 

تاش کرده  اند سهم و نقش داشته   اند.  
 پس ارزیابی شما قابل قبول است؟ 

بله! حتما همین طور است.  
 مهم ترین نقطه قوت شورا را چه می دانید؟

به نظرم مطالعه کارشناس��ی و تسلیم فضاهای کاذب نشدن. 
مثا زمانی که موضوع 2030 مطرح می شود و این موضوع می شود 

اتفاق��ی که می تواند آس��یب جدی به جری��ان آموزش وپرورش و 
تعلی��م و تربیت ما بزند و در پ��ی تذکری که مقام معظم رهبری 
دادند؛ ش��ورای عالی انق��اب فرهنگی با خود آگاهی و تس��لط بر 
ش��رایط بافاصله در صحنه حضور دارد، در مقابل 2030 موضع 
می گیرد، س��ند تحول را که از قبل داشتیم ارائه می دهد. اگر بعد 
از مطرح ش��دن سند 2030 که یک جریان خارجی با دنباله  های 
داخلی به دنبال اجرایی کردن آن بودند، ما س��ند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش را نداشتیم و اگر کشور ما نتوانسته بود این سند 
استراتژیک و بنیادین را تدوین، تصویب و اباغ کند، آن روز که این 
اتفاق افتاد می توانس��تند آن را روی دست بگیرند و به عنوان یک 
سند ارائه دهند. ما نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر مبانی اعتقادی 
و فرهنگی و ملی خودمان را داریم. غرب هم می داند اگر کشوری 
اینچنین س��ندی داشته باش��د نمی تواند به زور و اجبار به او این 
موضوع را تحمیل کند. اما اگر این س��ند نبود به آن کشور اجبار 
می کند این سندی که ما می گوییم را باید اجرا کنی. حتی بااتر از 
این را عرض کنم که ما با داشتن این سند برگ برنده ای داریم که 
جمهوری اسامی ایران می تواند در این زمینه پیشنهادات جدیدی 
ارائه کند، یعنی در مسیر تعالی بشر برنامه ارائه کنیم و نظام تعلیم 

و تربیت غرب را به چالش بکشیم.
 پس استقال شورا را نقطه قوت شورا می دانید؟

در موارد دیگر هم ش��ورای عالی انقاب فرهنگی با پیش بینی 
آینده توانس��ت حرکت  های مهمی انجام دهد. مثاً درباره نقش��ه 
جامع علمی کشور شاید 9 کشور در دنیا هستند که این نقشه راه 
را طراحی کرده   اند. بسیاری از کشورها هنوز از جریان غالب علم و 
فناوری در دنیای غرب دنباله روی می کنند. اما جمهوری اسامی 
جزو کش��ورهایی اس��ت که از اواسط دهه 70 و مشخصا سال 78 
که سال شروع نهضت نرم افزاری تولید علم به فرموده مقام معظم 
رهبری است؛ بافاصله وارد گردونه شد تا برای 30 سال آینده نقشه 
راه تحوات علم و فناوری خود را تهیه کند. چون زیرساخت  های 
مناسب تهیه شده بود، نیروی انسانی موردنیاز را تربیت کرده بود، 
تنوع کیفی و کمی ایجاد شده بود. احتیاج داشت با داشتن این توان 
یک جهشی به سمت آینده ای قابل رقابت در صحنه جهانی تدارک 
ببیند. بافاصله موضوع نقش��ه جامع علمی مطرح شد. چه کسی 
این نقش��ه را تدوین، تصویب و از ظرفیت دانش��مندان و نخبگان 
کشور در این مسیر استفاده کرد؟ شورای عالی انقاب فرهنگی که 
بیش از 3000 استاد دانشگاه و 700 مرکز دانشگاهی و حوزوی در 
این زمینه کم��ک کردند. در آن اهداف کمی و کیفی وجود دارد، 
برش  ه��ای زمانی وجود دارد و اان براس��اس یک تفکر و جریان 
عقلی مس��یر علمی کشور در حال پیگیری است. دیگر وابسته به 
مقاطع زمانی دولت  های مختلف نیست. دولت  های 4 ساله و 8 ساله 
کارهای خود را در چارچوب ترسیم شده نقشه راه علمی کشور انجام 
می دهند. همین حادثه در حوزه تعلیم و تربیت پیش از دانشگاه هم 
در قبال سند تحول نظام آموزش وپرورش ترسیم شده است، البته 
در این زمینه کمبودها و نقایصی داریم چون شورای عالی انقاب 
فرهنگی ابزار کافی در این زمینه را در اختیار ندارد. ش��ورای عالی 
انقاب فرهنگی سیاست گذاری و جهت گیری  های اساسی را تنظیم 
می کند و پیگیری و پایش اجرایی ش��دن آنها را جهت اجرا انجام 
می دهد. در همین زمینه سند نخبگان به نظر بنده جزو کارهای 
بزرگ و مفاخر بعد از انقاب است. ما حتماً احتیاج داشتیم نخبگان 

را پایش و از آنها صیانت کنیم.  
 اگر این نقاط قوت را به اختصار  بگویید چه مواردی است؟ 

در ح��وزه اس��ناد راهبردی مورد نیاز کش��ور، ام��روز در تمام 
عرصه   های��ی که توان رقابت��ی در جهان را باا می ب��رد، عاوه بر 
سند تحول بنیادین علمی کشور، سند سلول  های بنیادین، سند 
گیاهان دارویی، س��ند علوم شناختی و نقشه راه هوافضا را داریم. 
نظام آموزش حوزه وقتی می خواست خودش را با دانشگاه منطبق 
کن��د از داان  های ت��و در تویی باید عبور می کرد تا آن را بپذیرند 
یا نه؟! ش��ورای عالی انقاب فرهنگی در همی��ن رابطه اعام کرد 
مجموعه  های حوزوی می توانند مجموعه  های پژوهشی و انجمن 
علمی داشته باشند و اگر مدارجی را طی کنند مدارک اعطا کنند. 
این موضوعات قبل از این اصاً وجود نداش��ته اس��ت و تحولی در 

جریان حوزوی ایجاد کرد تا آن توانمندی حوزوی در رش��ته  های 
مختل��ف بویژه در رش��ته  های علوم انس��انی در کنار دانش��گاه ها 

تحول آفرینی کند.   
 ح�اا که به این موضوع اش�اره کردید، پس نقطه ضعف ش�ورا 

کجاست؟ 
یکی از نقاط ضعف جدی ش��ورای عالی انقاب فرهنگی را 
ندیدن ضمانت اجرای��ی ازم برای اجرای مصوبات می دانم. نه 
اینکه در اجرای مصوبات مانع ایجاد می شود اما اگر ما الزامات 
بیش��تری در کنار این سیاس��ت گذاری در اختیار شورای عالی 
انقاب فرهنگی قرار می دادیم و از فشار مجریان و دستگاه  های 
اجرایی ش��ورای عالی انقاب فرهنگی آزادتر بود می توانس��ت 
فعالیت خود را بهتر انجام دهد. یعنی اگر دس��تگاه اجرایی در 
اجرای مصوبات مقاومت کند تاخیر در اجرای این مصوبات رخ 
می دهد یا مصوبات موکول به بعد شده یا معطل می ماند. این 
نقطه ضعف همچنان وجود دارد و ما برای اینکه این نقطه ضعف 

را برطرف کنیم باید تاش کنیم.   
 زمان جلس�ات شورای عالی انقاب فرهنگی که 2 هفته یک بار 

است با سرعت رشد تحوات همخوانی دارد؟
حتما کافی نیست ولی ما معطل جلسه رسمی نیستیم. آن 
زمان جلسه ای است که تصمیم گیری ها در آن اتفاق می افتد. 
مهم عقبه این موضوع است که دبیرخانه شورای عالی انقاب 
فرهنگی برعهده دارد و البته باید تقویت ش��ود و الزاماتی که 
گفت��م برخی از آنها در قالب این دبیرخانه باید ش��کل بگیرد 
ولی همچنان هم عقیده دارم اگر جلسات شورا هفتگی باشد و 

جلسات به جای 2 ساعت 3 ساعت باشد 
ب��از هم جا برای کار وج��ود دارد، چرا که 
بس��یاری از موضوع��ات باتص��دی برای 
تصمیم   گیری وجود دارد و تصمیم   گیری 
درباره آنها در جایگاهی مثل شورای عالی 
انقاب فرهنگی میس��ر است اما این زمان 
کم و فاصله طوانی بین جلس��ات نقصان 
و ضعف اس��ت، البت��ه در آیین نامه داخلی 
شورا س��عی ش��ده این نقص جبران شود، 
چون رئیس جلس��ه رئیس جمهور است و 
رئیس جمهور مشغله  های متعددی در طول 
شبانه روز دارد. در آیین نامه داخلی پیش بینی 
شده که در غیاب رئیس جمهور، نواب رئیس، 
اداره جلسه شورا را برعهده بگیرند البته ما از 
این ابزار استفاده نکرده     ایم اما می تواند بخشی 

از این خأ را جبران کند.
 همان طور که اش�اره کردی�د بااترین مقامات علمی و فرهنگی 
کشور در شورا حضور دارند. به نظر شما چرا گاهی با وجود اینکه 
این مصوبه از سوی همین مقامات صورت گرفته و تایید شده چرا 

برخی از آنها ضمانت اجرا پیدا نمی کنند؟
شاید بخشی از این مشکل این باشد که بین سیاست گذاری 
و رس��یدن به اج��را حلقه  های مختلفی باید تعریف ش��ود تا 
مصوبه به ش��یوه اجرا ترجمه شود. از سوی دیگر ابزارهایی که 
دستگاه  های مخاطب یک مصوبه را مجاب کند که باید آن را 
حتما اجرا کنند، آن الزامات را در کنار آنها نداریم. شورای عالی 
انقاب فرهنگ��ی هیچگاه قانون تصوی��ب نمی کند. تصویب 
قانون طبق قانون اساس��ی فقط در مجلس ش��ورای اسامی 
انجام می ش��ود. اما شورای عالی انقاب فرهنگی مصوباتی که 
تصویب می کند آثار اجرایی الزام آور دارد. این در حالی اس��ت 
ک��ه ما در مجلس چندین ابزار الزام بخش مثل س��وال از وزرا، 
استیضاح و... داریم ولی در شورای عالی انقاب فرهنگی چنین 
ابزارهای نظارتی که الزام آوری را به دس��تگاه  های اجرایی القا 
کند، وجود ندارد. گاهی اوقات هم می شود برخی از قوانین هم 
اجرا نمی شود، مثل قانون تسهیل در ازدواج جوانان یا برخی از 
موارد قانون برنامه پنجم. برخی اوقات ممکن اس��ت مصوبات 
اشکالی نداشته باشند اما در اجرا، مجریان که باید باور داشته 

باشند این باور را ندارند.   

 به نظر ش�ما موفق     تری�ن حوزه ها در این زمین�ه و ضعیف     ترین 
حوزه ها کدام موارد است؟

موفق     تری��ن ح��وزه کارها در زمینه حوزه  های عل��م در وزارت 
علوم، وزارت بهداش��ت و معاونت علمی- فناوری بوده است اما در 
حوزه  های دیگر که این ارتباط کمتر تعریف شده مثل حوزه  های 
فرهنگ و هنر این گره ها وجود دارد، البته گاهی اوقات اشکااتی 
در مصوبه هم وجود دارد که این موارد دوباره مطرح و رفع می شود.  
 در یک�ی از دیدارها رهبر معظم انقاب به اعضای ش�ورای عالی 
انقاب فرهنگی فرمودند من آن دنیا از متولیان فرهنگ نمی گذرم 
و به عنوانی یقه ش�ان را خواهم گرفت اگر قصور و کم کاری داشته 
باش�ند. نظر ش�ما در رابطه با ای�ن جدیت ایش�ان در این زمینه 

چیست؟
به طور قطع در موضوعی که رهبری در این حد دغدغه دارند 
اواً باید درک درس��تی داش��ته باش��یم، در ثانی باید جهادی و با 
اعتقاد وارد ش��ویم و پیگیری کنیم، ثالثاً ناامید از برخورد با موانع 
نباشیم. این نظر رهبری که شورای عالی انقاب فرهنگی به عنوان 
بااترین نهاد تصمیم  ساز در حوزه علم و فرهنگ کشور است، فقط 
یک نظر نیس��ت، بلکه نگاه ولی فقیه است. اگر باور به این ساختار 
داریم کسانی که باید در این جایگاه ها قرار بگیرند باید باورمندانه 
و دغدغه مند وارد شوند و برای اجرایی شدن مصوبات واقعاً تاش 

کنند تا موانع نیز برداشته شود.   
 به نظر شما این باور و عمل در این شورا وجود دارد؟ 

من نمی توانم نس��بت به همه قضاوت یکسان داشته باشم اما 
نمی توانم این حرف را رد کنم که ممکن اس��ت کس��انی باش��ند 
که تاش بیش��تری می کنند و با حرارت و 
اعتقاد راس��خ تری کارها را دنبال می کنند؛ 
ممکن است کس��انی هم باشند که چنین 
جایگاه��ی را برای خ��ود تعریف نمی کنند، 
بنابراین همه یک نمره نمی گیرند. اما افرادی 
که در شورای عالی انقاب فرهنگی به عنوان 
اف��راد حقیقی و حقوقی حض��ور دارند افراد 
صاحب نظری هس��تند، به نظر من این یک 

نقطه قوت است.  
 اان ب�ه نظ�ر ش�ما درد و مش�کل اصلی 
فرهنگ عمومی کشور چه موضوعی است؟ 

آش��فتگی فرهنگ��ی. در آش��فته ب��ازار 
فرهنگی کارهای فاخر و موثر تولید نمی شود.  

 راه حل این مشکل چیست؟ 
راه ح��ل نظم بخش��یدن و پش��تیبانی 

قاعده مند از این حوزه است.  
 چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ 

ما در نقشه مهندسی فرهنگی این موضوع را طراحی کرده ایم و 
ستاد مهندسی فرهنگی دقیقا این وظیفه را دارد؛ هم افزایی، تقویت 

فعالیت  های فرهنگی و هنری و رسانه  ای.   
 این سند اباغ شده است؟ 

بله! این س��ند تصویب و اباغ شده اس��ت اما هنوز در مرحله 
اجرا در دولت باید کمک ش��ود، چرا که مسؤولیت این موضوع با 

دولت است.   
 اگ�ر بخواهی�د نام ببری�د، ک�دام نهادها بیش�ترین همکاری و 
کدام نهادها کمترین همکاری را با ش�ورای عالی انقاب فرهنگی 

داشته اند؟
عمده نهادهایی که با آنها همکاری داریم با ما هماهنگ هستند. 
ب��دون تعارف وزارت علوم، وزارت بهداش��ت، معاونت علمی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد و وزیر آموزش وپرورش همکاری و هماهنگی ازم 

را دارند.  
 پس چرا فرهنگ عمومی آنطور که باید مطلوب نیست؟ 

فرهنگ عمومی در جریان کشور باید توسط یک مجموعه اداره 
شود. ما این موضوع را در حوزه علم تجربه کرده     ایم که ستاد علمی 
کشور تشکیل شده است. در این زمینه هم جمعی از مجموعه  های 
دولتی و غیردولتی و حتی مردمی تش��کیل شود تا بتوانند گره ها 

را باز کنند.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی 
در گفت وگو با »وطن امروز«:

دچار آشفتگی 
فرهنگی هستیم

درباره نقشه جامع علمی کشور شاید 
9 کشور در دنیا هستند که این نقشه 
راه را طراح�ی کرده   اند. بس�یاری از 
کش�ورها هنوز از جری�ان غالب علم 
و فن�اوری در دنیای غرب دنباله روی 
می کنند اما جمهوری اس�امی جزو 
کش�ورهایی اس�ت که از اواسط دهه 
70 و مش�خصا س�ال 78 ک�ه س�ال 
ش�روع نهضت نرم افزاری تولید علم 
به فرموده مقام معظم رهبری اس�ت؛ 
بافاصل�ه وارد گردونه ش�د تا برای 
30 سال آینده نقشه راه تحوات علم 

و فناوری خود را تهیه کند

امروز ایران کشوری است که  نیروگاه 
می س�ازد و توانمندی  ه�ای تولی�د 
س�ازه  های پیچی�ده را دارد. م�ا در 
س�لول  های بنیادی جزو چند کشور 
اول دنی�ا هس�تیم، در حوزه  ه�ای 
گوناگون مهندس�ی مبدع و مبتکر 
هستیم. در حوزه  های مختلف دفاعی 
که توان بازدارندگی کش�ور ما است 
توانمندی  های دانش  پیچیده     تری�ن 
و فرمول  های ریاضی و مهندس�ی در 
این توانمندی  ها ظه�ور و بروز دارد. 
دانشگاهی که انقاب تحویل گرفت 

هیچ کدام از این ویژگی  ها را نداشت

س�یدفرید موس�وی: 19 آذر، روز ش�ورای عالی انق�اب فرهنگی اس�ت. 19 آذر 63 ب�ه فرمان و با تاکید ام�ام خمینی)ره( 
شورای عالی انقاب فرهنگی تشکیل شد. با دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی درباره اقدامات 
موف�ق و موانع پیش روی این ش�ورا گفت وگو کردی�م. یکی از مهم ترین محورهای این گفت وگو، ال�زام آور نبودن مصوبات 
شورای عالی انقاب فرهنگی برای دستگاه  های اجرایی است. مخبر دزفولی می گوید کشور در شرایط فعلی دچار آشفتگی 

فرهنگی شده است. 



ادب 0 دوشنبه 19 آذر 1397وطن امروز  شماره 2602 6

صرفا یک تأمل ساده
رضا شیبانی: صرفا یک تامل ساده. این نخستین  
جمله ای اس��ت ک��ه در توصیف ش��اعری خانم 
»وحیده احمدی« به ذهنم رسید. شعر زاده تامل 
اس��ت و میزان و وجه  این تامل، هویت و ماهیت 
ش��عر را رقم می زند. مثا کس��ی نظیر ماهادی 
س��بزواری، در پیچیده ترین مسائل فلسفی تامل 
می کند و ش��دت و وجه تامل او اس��ت که سبب 
می ش��ود حاصل شاعری اش یک تفلسف منظوم 
باشد. یا دیگر شاعران با انواع مختلف تامل است 
که به انواع مختلف شعر رسیده اند. این البته درباره 
شاعرانی صادق است که اولیات شعر نظیر وزن و 
دستور زبان و... را بلد باشند و اندک دنیایی خاص 
خودشان را در شعر  آینه داری کنند. خوشبختانه 
خانم احمدی از این زمره ش��اعران است. گفتیم 
نوع تامل در مجموعه »شاید به جا آوردی« ساده 
است. تامل است اما از مسائل ساده فراتر نمی رود:

با سینی چای آمدم 10 سال بعد از کودکی
10 سال بعد از دوره آویزهای پولکی

آویزه گوشم شده سنگین و رنگین آمدن
تصدیق های سرسری تعریف های زورکی

به به چه رنگ خوشگلی خیلی قشنگت می کند
اینقدر جنس خوب را یک جا گرفتی یا تکی

تا پایان شعر حتی یک حرف جدی نمی بینیم 
اما با کمال حیرت اتفاقا ش��اهد تامل ش��اعر در 
همین مسائل پیش پا افتاده ایم. هر چند همین 
تامات س��طحی، زیبایی شناسی خود را نیز دارد 
یا بهتر اس��ت به جای زیبایی از کلمه قش��نگی 
استفاده کنیم! گاهی حتی همین قشنگی به یک 
نوع رندی و ش��وخ طبعی دخترکانه و معصومانه 

ممزوج می شود:
آیا همان مردی که می خواهم همین است

آن مرد رویاهای چندین ساله این است؟
در آسمان دیگر نمی خواهم بگردم

یعنی خیالم تخت او روی زمین است؟
وحیده احمدی یک حسن بزرگ نیز دارد؛ شعر 
او بدون امضا و به روش��نی  آینه دار روح زنانه است 
و باات��ر از این در ای��ن زنانگی،  عصمت و حیای 
دخترانه خود را حفظ می کند و از این پرده دری ها 
و هرزگی های روشنفکری، حذری آگاهانه دارد. هم 
ح��رارت دخترانه را بروز می دهد و هم حد خود را 

می داند و پا از مرز عفت بیرون نمی گذارد:
دستت به دستان من خورد از قصد یا اتفاقی
چی عاید ما شد از این احساس گنگ تاقی
گرما گرفتیم از هم سرمای مان برطرف شد

یا نسل یخ های قطبی بر جان مان مانده باقی
چشمت به چشمان من خورد، آتش گرفتیم 

با هم
در سرخی و زردی ما گل کرده دشت اقاقی

و...
این نکته را هم درباره این ش��عر و کا درباره 
زبان وحیده خانم احمدی باید بگویم و آن اینکه 
تناسب تحسین برانگیزی میان محتوا و زبان شعری 
او وجود دارد. او موضوعی دم دستی در شعرهایش 
دارد اما هنرمندانه برای همین موضوع دم دستی 
زبانی بسیار متناسب انتخاب کرده است. این امید 
در من پدید می آید که اگر روزی این ش��اعره به 
درک متفاوت و واایی از پیرامون خویشتن برسد 
و دنیایی فراتر از آویزهای پولکی را نیز برای تامل 
کشف کند، زبانی متناسب با آن دنیا را هم خواهد 
جس��ت. هر چند طلیعه های چنین درک و زبان 
واایی در همین مجموعه کم نیس��ت؛ جایی که 
شاعر به مقوله هایی چون مرگ  و زندگی و چگونه 
زیستن و چگونه مردن می پردازد که دغدغه هایی 

فراتر از سطح عامه است:
باید مواظب باشم از حاا نمیرم

کاری کنم این روز و این شب ها نمیرم
این لحظه ها دیگر نمی آید سراغم
باید که قدرش را بدانم تا نمیرم

می خواهم از حاا پس از صد بار مردن
محض خدا یک بار هم بی جا نمیرم
من قوی مغرور دو روز پیش هستم
خود را نمی بخشم اگر زیبا نمیرم...

شاعران جوانی مانند خانم احمدی در ادبیات 
امروز یک گرفت��اری عمده دارند؛ فقدان برقراری 
مناسبات ش��اعرانه. در گذش��ته شاعر مناسبات 
داش��ت. س��عدی می گوید  »هنرمند هر جا رود 
قدر بیند و بر صدر نشیند«... این همان برقراری 
مناسبات شاعرانه در اجتماع است که شعر و شاعر 
را به عنوان رس��انه و مرجع فکری در اجتماع به 
رسمیت می شناس��د. این رسمیت اکنون وجود 
ندارد و شاعر نخبه ای اس��ت در انزوا. اینکه شعر 
امروز بیش از آنکه به اندیشه پیشرو و مترقی توجه 
کند، رو به شیرین کاری آورده است به همین دلیل 
اسف بار است که می خواهد خود را در مرکز توجه 
قرار بدهد. امروز حت��ی حکومت ها هم نیازی به 
تایید شاعران ندارند و اگر از ناحیه سیاست توجهی 
به ش��عر هم شد بیشتر شیرین بازی انتخاباتی و 
ژس��ت بیهوده است. ش��اعر در این میانه اما باید 
خویشتن را بیابد و به اندیشه و کامی مسلح شود 
که بر جامعه اثر بگذارد. شاعر رسالتی دارد که در 
تاثیرگذاری معنا می ش��ود. اندیشه عمیق و تامل 
در عمیق ترین مسائل هستی و اجتماع، ضرورت 
شاعری در جهانی اس��ت که هزاران رقیب برای 
شعر از ماهواره و موسیقی  گرفته تا درد معاش و 
قیمت دار وجود دارد. شاعر امروز باید عمیق تر از 

قرون گذشته بیندیشد.

پنجره

مجموع��ه  ش��عر »ت��ا همی��ن غ��زل« غامعلی 
مهدی خانی که اغلب اش��عارش غزل ب��وده، در 108 
صفحه در اسفند 96 توسط انتشارات شهرستان ادب 
منتش��ر شده است. پیش از هر چیز، کمتر از نیمی از 
کتاب را تورق کردم. بعد به شناسنامه کتاب نگریستم 
و تاریخ 1315 را دیدم که سال تولد شاعر است. تعجب 
کردم! نه از 83 ساله بودن شاعر که ان شاءاه 150 ساله 
شود؛ تعجبم از این بود که شاعری از این نسل، آن وقت 
غزل هایش با بس��یاری از شاعران غزل سرای دهه های 
90 و 80 و 70 م��و نمی زند! اگر او ش��اعر ش��عرهای 
نیمایی و س��پید بود، می گفتم با نسل اول و دوم پس 
از نیما بزرگ ش��ده و در آن دسته قرار می گیرد و... اما 
این ش��باهت از نوع غزل های یکی دو س��ه دهه اخیر 
است! برای چندمین بار به شناسنامه کتاب نگریستم، 
تا اینکه دو احتمال دادم؛ یکی اینکه تاریخ شناسنامه 
ش��اعر اشتباه درج ش��ده و دوم اینکه شاعر خود را به 
زبان شاعران جوان رسانده است؛ مثل علیرضا طبایی 
و... که در مراجعه دوباره  ش��ان به غزل، پوس��ت اندازی 
کردند. هرچند غزل های طبایی بعد از پوس��ت اندازی 
هم اندکی شباهت به گذشته غزل او دارد که به نوعی 
از زبان روزگار خود بهره می برده و هم اینکه چندان به 

زبان غزل شاعران جوان چند دهه پیش نزدیک نشده 
است اما زبان غامعلی مهدی خانی را ببینید:

»من هم شنید م آنچه خیابان به کوچه گفت
آهسته زیر شرشر باران به کوچه گفت

شیرین ترین ترانه او داشت بوی غم
از طعم تلخ سفره بی نان به کوچه گفت...«

یا
»غروب جمعه در آن پارک شهر جنجالی

دو صندلی ست برای حضورمان خالی
شبیه حالت رنگین کمان مرطوب است
به  جاست خاطره هایی که از جوان سالی

به شانه ام سر زلف تو بود شالیزار
که می رسید از آن بوی نازک شالی...«

زبان ش��یرین امروزی کاماً ش��اعرانه اما نه مدرن 
غامعلی مهدی خانی، بیشتر به آن دسته از غزل هایی 
می مان��د که تَری و ترانگ��ی را از درون غزل می تراود 
اما ظاهرش��ان چندان به ترانه نزدیک نیست.  روانی و 
سادگی غزل ها ابه ای بیان های عاطفی شاعر پیچیده 
شده است و زبان لطیف و کام نغز شاعر به عاطفی تر 

شدن شعر می افزاید:
»گم می کنم با دیدن تو دست  و پایم را

می گیری از من فرصت چون  و چرایم را
در سینه می گردم به دنبال نفس هایم

شاید به گوشت آشنا سازم صدایم را...«
   یعن��ی حدود 90 درصد غزل ها چنین وضعیتی 
دارد و تنها چند درصد اس��ت که بار تخیل شان طبق 
معمول اس��ت و تصویرسازی های شاعرانه شان، آنها را 
از اکثر غزل ها جدا می کند. اگرچه گاه نیز ابیاتی پیدا 
می شود که در یک غزل، بیتی تابع عنصر عاطفه و بیتی 
تابع عنصر تخی��ل در کنار هم قرار می گیرد؛ مانندی 

دو بیت ذیل:
»چشم تو دیدنی ست تماشا گناه نیست

یک بار دل زدن که به دریا گناه نیست
دل می بری به تیله چشمت ز من ببر
این کودکانه بازی با ما گناه نیست...«

   البت��ه غزل هایی که تقریباً یکس��ره تابع عنصر 
تصویر و تخیل  اس��ت، تقریباً نزدیک به 20 درصد از 

اشعار این دفتر را در برمی گیرد:
»زمستان را چشیدم طعم گندم داشت بارانش
که سقفی پرترک دادم شبی هم جای تاوانش
زمستان آخرین  مهمان و سرما ناجوانمرد است

حیا دارد خودش اما نه چشم مست بورانش
ز پا افتاده دیگر دختر مهتاب زیر برف

چه آسان می مکد اَفعی شب از شیره جانش...«
   انصاف��اً در ه��ر دو گروه از غزل ه��ای عاطفی و 
تخیل��ی، غامعل��ی مهدی خانی ش��عرهایی خوب و 
درخش��ان دارد! این سه بیت گونه ای دیگر از تخیل و 

تصویرسازی های او را نشان می دهد:
»هرچه گیاس باغ چش��مش داش��ت همه را تا 

خروس خوان چیدم
پشت پرچین سبز مژگانش دو سه خمیازه مست 

خوابیدم
باغ گیاس چشمکم می زد سبد دل هنوز خالی بود

نوبَری آن چنان تماشایی اولین بار بود می چیدم
بوی ناب بهارنارنج کوچه باغ قوام را می داد

آنچه در کرت و بند گیس��ویش گیج مثل نس��یم 
پیچیدم...«

    و این هم دیگر بار دو س��ه بیت نمونه از غزلی 
که بر پایه عاطفه و احس��اس اس��ت  و حال و هوایش 

ملموس، با اندک چاشنی تخیل:
»من شاعری پیرم مرا بگذار و بگذر

من دست  و پاگیرم مرا بگذار و بگذر
آیینه دیگر نیستم در من مشو غرق

خط خورده تصویرم مرا بگذار و بگذر...«
البته در این دفت��ر، نوع دیگری از غزل را می توان 
یافت که نس��بتاً متفاوت از 2 نمونه قبلی، امروزی تر 
است؛ حدود 10 درصدی می شود. شاعر در این غزل ها 
به واس��طه استفاده از واژه های امروزی که فقط کاربرد 
امروزی دارد، توانس��ته مضم��ون و حال و هوا و حتی 
تا حدی نوع زبان آنها را نس��بت به دو ش��کل و نمونه 
قبلی متفاوت نش��ان دهد؛ نمونه ای که روی لبه تیغ 
راه می رود و نیازمند ش��اعری پخته است یعنی شاعر 
اگر اندک��ی در نوع کارش افراط کند، ش��عر جدی و 
عاش��قانه امروزی خود را به دامان شعر طنز  یا حتی 

فکاهه خواهد انداخت:
»درس عشقت چون برای عاشقان تحمیل نیست

جمعه هم دانشسرای چشم تو تعطیل نیست
این من و دل هر دو دانشجوی ممتاز توایم

نازنین با ما مگر دانشسرا تکمیل نیست
بین ما افتد اگر یک سال نوری فاصله

چشم امیدم به عید و لحظه تحویل نیست«.
یا:

»محبت بس به خون شاهدان شهر شیراز است
دبیرستان چشمت روزهای جمعه هم باز است

نسیم صبحگاهی می وزد وقتی به گیسویت
به خاطر آیََدم درهای باغ دلگشا باز است«.

مجموعه  شعر »تا همین غزل« غامعلی مهدی خانی 
عاوه بر آنچه آمد، خالی از اشعار دفاع مقدسی و  آیینی 
نیس��ت، چرا که من )نه در ابتدای نوشتن یادداشت( 
اینک با دیدن یکی از اشعار دفاع مقدسی وی، متوجه 
ش��دم که او از شاعران پیشسکس��وت در این حوزه  و 
حتی حوزه ش��عر  آیینی است. اینک غزلی متفاوت از 
او؛ غزلی با ضرب آهنگی محکم و طنین انداز که پس از 

شهادت شهید فهمیده سروده شده است:
»نقش خون، طرح گل بود بر سنگ، بچه ها یادتان 

مانده یا نه؟
با تبار گل اله هم رنگ، بچه ها یادتان مانده یا نه؟

آن طرف جبهه بود و ش��ط خون بوی باروت و دود 
و شط خون

این طرف مادران با دلی تنگ، بچه ها یادتان مانده 
یا نه؟

آن طرف گرد نادیده ای بود سیزده ساله فهمیده ای بود
یار پیران صورت پرآژنگ، بچه ها یادتان مانده یا نه؟

صوت تکبیر بود و شب رزم غرش شیر بود و شب 
رزم

کاروان در مسیر شباهنگ، بچه ها یادتان مانده یا نه؟
نغمه اش نام زهرا در آن بود رمز انّا فتحنا در آن بود

شروه می خواند مردی خوش آهنگ، بچه ها یادتان 
مانده یا نه؟«

با توجه به تنوع غزل ها و اشعار غامعلی مهدی خانی 
که تنوعی نسبی اس��ت یعنی غزلیات و اشعارش، به 
لحاظ های گوناگون، چندان از هم فاصله ندارد اما با این 
 همه، از جمله شاعرانی است که زیبایی های کامش را 
با توجه به موضوع و مضمونش به صورت طبیعی تغییر 
می دهد.  ش��اعر در این دفتر شعرهایی برای حضرت 
علی)ع( و حضرت فاطمه)س( و امام حسین)ع( دارد و 
یک شعر بلند برای حضرت امام رضا)ع(. اینک ابیاتی از 

بند اول ترجیع بند حضرت امام رضا)ع(:
»این بارگاه کیست که کیهان در آن گم است
میزان در آن معطل و کیوان در آن گم است

شاید چنین که غلغله آدم و پَری
انگشتر و نگین سلیمان در آن گم است

این سان که گونه تر شود از شور اشک خلق
شور و نشور شرشر باران در آن گم است

بوی گاب قمصر کاشان غریبه است
در این مکان که روضه رضوان در آن گم است

گر گویمش که کعبه دیگر غریب نیست
بیت المقدسی که خراسان در آن گم است«.

حس��ن ختام نی��ز 2 بیت اول از ش��عری اس��ت 
ک��ه غامعلی مهدی خان��ی برای حض��رت اباعبداه 

الحسین)ع( سروده است:
»ای پیکر فتاده به هامون سرت کجاست

ای بر فراز نیزه بگو پیکرت کجاست
سر از غزل جدا چو شود قطعه می شود

زیباتر از تمام غزل ها سرت کجاست...«. 

نگاهی به رمان »رستاخیز عاشقی« اثر محمد سرشار

گامی رو به جلو در عدالتخواهی
درباره دفتر غزل های منتشرشده از امیر سیاهپوش

چند باران بیشتر
حس�ام آبنوس: نوش��تن از دردهای م��ردم و اتفاقاتی که با زندگی 
آنه��ا گره خورده امری اس��ت که در میان نویس��ندگان تبدیل به 
امری سطحی شده و بس��یاری از نویسندگانی که صاحب تریبون 
هستند و می توانند سروصدا به پا کنند با تبدیل کردن این حرکت 
به امری پیش پا افتاده، انگیزه نوشتن را نیز از دیگران سلب می کنند 
و از این مسیر نوشتن از دردها و دغدغه های مردم به محاق رفته و 
کسی انگیزه ای برای نوشتن از آنها نمی کند. اتفاقی که نویسندگان 
سیاه نویس و آنهایی که می خواهند عقده های فروخورده شخصیتی 
خ��ود را روایت کنن��د، به آن دامن زده و زمینه نوش��تن از مردم را 
سلب کرده و نوشتن از درونیات بی فایده و هوای نفس را تبدیل به 
اصلی ترین مس��أله ادبیات کشور کرده اند. در این بین نیز اگر کسی 

از عدالت و فساد اجتماعی و... حرف بزند و بخواهد 
برای اصاح امور قلم بزند، نه تنها خوانده نمی شود و با 
برچسب هایی نظیر اینکه این ادبیات عامه پسند است 
یا فاقد »آِن« نوشتن است، از صحنه خارج می شود 
تا فضا برای روایت نفسانیات بازتر شود. محافلی که 
خود را محور اتفاقات ادبی می دانند و هر کسی را که 
خارج از این وادی باشد به رسمیت نمی شناسند و 
خود را پدرخوانده ادبیات داستانی پیشرو در کشور 
می خوانند. محمد سرش��ار یکی از آنهایی است که 
خاف جریان غالب در ادبیات داستانی امروز حرکت 
کرده و موضوعی را برای داس��تان  نوشتن برگزیده 
که جریان ها و محافل خ��اص ادبیات نه تنها به آن 

وقعی نمی نهند، بلکه به روش های مختلف سعی در منزوی کردن 
آن دارند. او برای رمان »رستاخیز عاشقی« سراغ نوشتن از مردم رفته 
است. قشر و طیفی که کسی آنها را نمی بیند و نقشی در مناسبات 
اجتماعی ندارند اما در عین حال تحوات مهم اجتماعی با دست های 
آنها رقم می خورد. سرشار در این کتاب، شهری فرضی ساخته که در 
آن فس��ادی بزرگ در شرف وقوع است و دستگاه هایی هم که برای 
مطالبه حقوق مردم وجود دارند یا همدست هستند یا از روی جهل 
سکوت کرده و حرفی نمی زنند. سکوتی که دود آن به چشم مردم 
و طبقه فرودست جامعه می رود. زمین خواران به شهر حمله کرده اند 
و همراه با گرگ های گرسنه دست به چپاول ملت زده اند و کسانی 
که دست شان می رسد هم سکوت کرده و دم بر نمی آورند. شخصیت 
طلبه داستان در همین جا وارد داستان می شود و کمر همت راست 
می کند تا مانع ضایع شدن حقوق مردم شود. »یحیی« شخصیتی 
که محور اتفاقات رمان است، سعی دارد به صورت کاما ساختارمند 
مطالبات مردم را از دستگاه های موجود مطالبه کند اما از جایی به 
بعد این مسیر پاسخگو نیست و او صدای خود را بلند می کند. به نظر 
می رسد یحیی تصویری معوج از طلبه ارائه می کند. رفتارهایی که از 
این ش��خصیت دیده می شود تا حدودی دور از واقع است و با از آن  
چیزی که از طاب علوم دینی )بویژه در سنین جوانی( سراغ داریم، 

فاصله بس��یاری دارد. نویسنده در پرداخت شخصیت یحیی گاهی 
دچار افراط می ش��ود و همین سبب می شود خواننده احساس کند 
نمی تواند با او ارتباط برقرار کند. برخی رفتارهای او زمینه این تصور را 
در ذهن خواننده ایجاد می کند که یحیی مصداق چیزی است که زود 
داغ شده، زود هم سرد می شود. مثال هایی که از زبان شخصیت های 
داس��تان در رابطه با شرایط کنونی و مقایس��ه آن با دوران معاویه 
می شنویم، در واقع قیاس غلطی است. بگذریم که مصادیق در این 
مثال ها عینیت ندارند اما شاید بتوان این مسأله را بی ارتباط ندانست 
با اینکه نویسنده کوشش کرده از هر موضوعی برای کمک کردن به 
رمان��ش بهره بگیرد اما در بخش های به دام این مغالطات افتاده که 
احتماا هر خواننده آگاهی در می یابد که مقایسه میان امام حسن)ع( 
و معاویه یا سیدالشهدا)ع( با فرزند معاویه با مفسدان 
اقتصادی و اجتماعی و مجموعه حاکمیت از اساس 
غلط است و صلح یا قیام اهل بیت)ع( در این باره که 
در رمان به آن اش��اره می شود صادق نیست. رابطه 
عاش��قانه ش��خصیت اول با نامزدش نیز همان طور 
که بااتر درباره شخصیت پردازی یحیی اشاره شد، 
هرچند موتور پیش برنده اتفاقات داس��تان است اما 
نقش دقیقی ندارد و می توان این سوال را پرسید که 
اگر نبود چه اتفاقی در داستان رخ می داد؟ پرداخت 
شعاری و کلیشه ای در برخی اتفاقات سبب می شود 
در بخش هایی سطح رمان افت کند و خواننده نیز با 
این موضوع روبه رو شود و به نظر می رسد نویسنده 
در باورپذیر ش��دن رمانش تمام تاش خود را به کار بس��ته و از هر 
المان و عنصری برای این اتفاق سود برده اما در نهایت موفق نشده 
و از »نش��ان دادن« به ورطه »گفتن« فروغلتیده و اثرش افت کرده 
اس��ت. زبان این اثر را می توان متفاوت خواند اما باید دید این زبان 
قرار اس��ت چه کمکی به کلیت کار کند که این نیز در »رستاخیز 
عاشقی« روشن نیست و نویسنده دلیل برگزیدن این زبان را روشن 
نمی کند. استفاده از عبارات متفاوت قرار است چه کمکی به داستان 
کند، در صورتی که به نظر می آید اگر سرشار در »رستاخیز عاشقی« 
دستاویز محکم تری برای قصه گویی و فرم داشت، بی شک می توانست 
با زبان معمول داستانش را روایت کند. اصرار بر متصل نوشتن نیز که 
در ابتدای کتاب از آن به عنوان »رسم الخط« نویسنده یاد می شود، 
خواننده را یاد نویسنده دیگری می اندازد که اصرار بر جدانویسی دارد 
و خب! این حرکت را نوعی تقابل یا شاید هم حرکتی کنایی می تواند 
قلمداد کرد. در مجموع رمان »رس��تاخیز عاشقی« دارای سوژه ای 
جس��ورانه اس��ت که در نوع خود یک گام رو به جلو است. هرچند 
در بخش هایی در مقایس��ه  و تحلیل شرایط می لنگد اما با این حال 
در موضوع عدالت خواهی و مطالبه حقوق مردم اتفاقی تازه محسوب 
می شود که می طلبد افراد بسیاری با نظرگاه های مختلف در آن قلم 

بزنند. این رمان را نشر کتابستان معرفت منتشر کرده است.

پویا مشهدی: »هر چه می بیند تو را  ای ماه تابان بیشتر/ می شود 
این برکه از عشقت پریشان بیشتر/ با تو  ای دریای آرامش نمی دانم 
چرا/ بی قرارم می کند امواج توفان بیش��تر/ دوس��تت دارم هیاهو، 
دوس��تت دارم بهار/ دوستت دارم خدا می داند از جان بیشتر/ زود 
داری از ده ما می روی آه  ای نیس��م/ کاش می ماندی کنارم چند 
باران بیشتر/ کاش می شد باشم  ای گل ساعتی هم دوش تو/ چند 
خانه... چند کوچه... یک خیابان بیش��تر/ فصل گل رفته است اما 
همچنان دلگرم باش/ گاه می تابند دل ها در زمس��تان بیشتر/ گاه 
فروردین ندارد آبرویی در بس��اط/ گاه می بارد بهار از چش��م آبان 
بیشتر/ تا مگر خوشبو بماند جان من در این کویر/ بایدم باشد تب 
گل از غم نان بیشتر«. غزل فوق اثر زیبای امیر سیاهپوش، شاعر 

و محقق 42 س��اله متولد شهرستان الشتر استان 
لرستان است. مجموعه شعر »چند باران بیشتر« 
تنها اثر ادبی منتشر ش��ده امیر سیاهپوش است 
که ح��دود 30 غزل را در خود جای داده اس��ت. 
سیاهپوش پس از اخذ دیپلم تجربی، به تحصیل در 
رشته جامعه شناسی پرداخت و مدرک کارشناسی 
این رش��ته را به دس��ت آورد؛ سپس کارشناسی 
ارشد خود را نیز در رشته جامعه شناسی سیاسی 
کس��ب ک��رد. او دارای تألیفاتی چن��د در حیطه 
جامعه شناسی است اما دفتر »چند باران بیشتر« 
تنها مجموعه شعر او است که در آن با هنرمندی 
و توانمندی، توانس��ته اس��ت احساسات، عواطف، 

باورها و آرمان هایش را به نمایش بگذارد و تصویر روح بلندش را بر 
تابلوی شعر منقش کند. موضوعات عمده   اشعار او به بیان آرمان ها، 
دردمندی ها و اعتقاداتش محدود می شود و تنها در عده قلیلی از 
غزل هایش به بیان احساس��ات شخصی خود پرداخته است. گاه 
از انتظار برای ظهور مهدی موعود)عج( س��خن به میان می آورد 
و هم��راه دیگر منتظران، گوش تیز می کن��د به ندای فراگیر »انا 
المهدی« بر فراز بیت اه الحرام و گاه گایه از ما انس��ان هایی دارد 
که در دنیای امروز و با مش��غله های ف��راوان زندگی مدرن، دیگر 
س��ر آشنایی و دوستی با حضرت دوس��ت نداریم: »فرصت پر پر 
ش��دن برای خدا نیست/ مشغله داریم،  آی مشغله داریم«. برخی 
غزل ه��ا رنگ و بوی اعتراض و انتقاد به خود می گیرد و ش��اعر با 
مخاط��ب خود »انگار نه انگار«های��ی را مرور می کند که هر روزه 
در مواجهه با مس��ائل مختلف از خود به نمایش می گذارد: »حق 
می شود انکار و من انگار نه انگار/ منصور سر دار و من انگار نه انگار/ 
کشتند و دریدند شکم های زنان را/ سگ های میانمار و من انگار 
نه انگار«. گاهی نیز به متموان و توانمندان جامع می تازد و آنها را 
بی توشه در آخرت می خواند: »ای شمایان که کمی سیم و کمی 
زر دارید/ می شود آیا دست از سر ما بردارید؟/ ولی افسوس شما را 
که در این روز حساب/ دفتری پر ز غلط های مکرر دارید«. یکی از 

ویژگی های شاخص اشعار سیاهپوس، ابهام در آغاز شعر است بدین 
صورت که در بدایت برخی اشعار، هدف و منظور شاعر مشخص 
نیست اما یکباره با وارد کردن ضربتی به مخاطب، مقصود خود را 
عیان می کند و خواننده را به اعجاب می کشاند. شعری در مدح و 
ثنای حضرت زینب کبری)س( و بیان دردمندی ایشان به همین 
س��یاق بیان شده است: »باید هنرم را به تماشا بگذارم/ فردا ثمرم 
را به تماش��ا بگذارم/ در دشت مزین شده با نقش تو من هم/ باید 
اثرم را به تماش��ا بگذارم/ در اول این قصه پس از غصه مادر/ فرق 
پدرم را به تماشا بگذارم/ در ساعت تنهایی خود مثل برادر/ خون 
جگرم را به تماشا بگذارم/ شطی بکشم خشک در این سو و در آن 
س��و/ گل های حرم را به تماشا بگذارم/ می خواهم از این خیمه به 
بیرون بکشم سر/ شمس و قمرم را به تماشا بگذارم/ 
باای س��ر ماه محافظ بنشینم/ چشمان ترم را به 
تماشا بگذارم/ بی لش��کرم و یار، مرا چاره جز این 
نیست/ رزم پسرم را به تماشا بگذارم/ سبحانک یا 
عش��ق! تو این سفره نچیدی/ من سیم و زرم را به 
تماشا بگذارم/ این قصه تمام است در این پرده آخر/ 
بگذار سرم را به تماشا بگذارم«. اگر از ویژگی های 
موضوعی اشعار او بگذریم و به ظواهر شعر بپردازیم، 
به نکات برجسته بسیاری برمی خوریم. سیاهپوش 
در غزلیات خود توجه زیادی به قافیه و بویژه ردیف 
دارد. تمام اشعار او جز اندکی دارای ردیف است و 
انتخاب ردیف ها نیز با هنرمندی و مهارت خاصی 
انجام شده است. برگزیدن کلمات و ترکیبات: »چه می توانم کرد«، 
»س��ام کن«، »را به تماش��ا بگذارم«، »و من انگار نه انگار«، »بر 
دوش«، »به فریادمان برس«، »به خیر« و »مدرس��ه را دوس��ت 
داشتم« برای استفاده به عنوان ردیف، نشانگر قدرت واژه گزینی 
شاعر و تسلط او بر معانی متفاوت کلمات است. اوزان مورد استفاده 
او نیز غالبا جزو اوزان پرکاربرد و خوش آهنگ ش��عر فارس��ی به 
حساب می آید و این مسأله به حاوت اشعار مجموعه شعر »چند 
باران بیش��تر« افزوده است. زبان اشعار سیاهپوش مطابق با زبان 
سنت ادبی اس��ت و در آن کلمات و اصطاحات و ساختار، ادبی 
است اما در برخی موارد شاهد حضور ترکیبات عامیانه در ابه ای 
اش��عار او هس��تیم: »بگو به ترکه  تهمت مرا نیازارید/ امان دهید 
ببینم چه می توانم کرد« و همچنین »این درست است که ما هیچ 
نداریم جز آه/ و ش��ما کبکبه و دس��تک و دفتر دارید؟« برقراری 
تضاد، در کنار خلق تش��بیهات و استعارات زیبا از برجسته     ترین 
آرایه های مورد اس��تفاده سیاهپوش است. او در شعر »معجون« 
مجموعه عظیمی از متضادها را گرد هم می آورد و به وسیله آن 
ذات انس��ان را که ملغمه ای از تضادها ست به نمایش می گذارد: 
»من کی ام؟ خنده گریه ای در هم/ طرفه معجونی از وجود و عدم/ 

بوستانی پر از شکوفه و خار/ اله ای نرم و صخره ای محکم«.

یادداشتی بر مجموعه شعر »تا همین  غزل« سروده غامعلی  مهدی خانی 

ترانگی های نهان 
در تازگی های آشکار

وارش گیانی



11 گزارش

سلبریتی ها و مصونیت قضایی؟!
میکائیل دیانی: ام��روز جامعه ایران با »بحران 
گ��روه مرج��ع« دس��ت ب��ه گریبان اس��ت، 
جریان های سیاس��ی و ش��خصیت ها دیگر در 
جایگاه مرجعیت تحلیل و تصمیم و نظر مردم 
ق��رار ندارن��د و جامعه نیز به ای��ن دلیل دچار 
قشری گری و سطحی انگاری در مسائل مختلف 
اس��ت. از طرف دیگر با دیجیتالی شدن دوران 
و حضور حداکثری جامع��ه در فضای مجازی 
–که بنا به آم��ار در ایران 80 میلیونی بیش از 
40 میلی��ون کاربر تلفن هوش��مند و فعال در 
ش��بکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و... 
وج��ود دارد - آنچه ب��رای مردم ارجحیت پیدا 
کرده اس��ت، دنبال کردن کس��انی اس��ت که 
»بیش��ترین دنبال کننده« را دارند. اساس��ا در 
عصر حاضر »سلبریتی«ها که وزن اهمیت شان 
به تعداد فالوئرهای شان باز می گردد، جایگزین 
»گروه های مرجع« برای جوامع ش��دند و این 
خود به سطحی تر شدن جامعه منتج شده است 
اما خطرناک آنجاست که برای این سلبریتی ها 
توه��م مرجعی��ت اجتماعی جدی ش��ود و به 

نسخه پیچی برای اجتماع رو آورند.
هن��وز چند م��اه از کمپین عل��ی کریمی 
درباره »نخریدن کاا!« نگذشته است؛ کریمی 
ی��ک چه��ره محبوب ورزش��ی اس��ت با چند 
میلیون فالوئر اینستاگرامی و پس از دعوت به 
نخریدن کاا، به سرعت موجی از این کمپین 
توسط دیگر سلبریتی ها و طرفداران آنها به راه 
افت��اد، بدون آنکه هیچ کدام ش��ان 2 واحد علم 
اقتصاد خوانده باش��ند یا تخصص��ی در حوزه 
اقتصاد داشته باش��ند؛ کمپینی که به تحلیل 
اقتصاددانان اگر عملیاتی می شد لطمه بزرگی 
به حوزه اقتصاد و افزای��ش رکود و بیکاری در 
کشور می زد. یا اگر کمی عقب تر برویم کمپین 
سلبریتی های س��ینمایی درباره عدم قصاص 
اسیدپاش آمنه بهرامی که در نهایت بهرامی را 
تحت فشار افکار عمومی مجبور به بخشش کرد 
و نتیجه آن جس��ارت پیدا کردن و قبح زدایی 
از اسیدپاش��ی در کشور ش��د و به فاصله چند 
ماه ماجرای اسیدپاش��ی های اصفهان به وقوع 
پیوست؛ اتفاقی که جامعه شناسان و مددکاران 
آن را نتیجه همین کمپین سلبریتی ها و هدایت 
غلط آنها در موج س��ازی اجتماعی شان دانسته 

بودند.
اما سوالی که اینجا همواره مطرح است این 
است که »آیا سلبریتی ها مسؤولیت نتایجی را که 
از در مرجع قرار گرفتن شان به وقوع می پیوندد 
می پذیرن��د؟!« این س��والی اس��ت ک��ه امروز 
بسیاری از نخبگان نیز در مواجهه با سلبریتی ها 
می پرس��ند و پاسخ آن تاکنون خیر بوده است. 
عمده س��لبریتی ها در این چالش بیشتر فرار 
از پاس��خگویی یا فرار به جلو و ورود به مسائل 
دیگر برای فراموش شدن اشتباه و خطای شان 
را در دستور کار قرار می دهند و »فقدان حافظه 
تاریخی« و فراموش��ی عموم��ی جامعه باعث 
می شود اشتباهات آنها به سرعت فراموش  شود 
و این درحالی اس��ت که دس��تگاه های قانونی 
نیز به واس��طه ش��هرت و محبوبیت اجتماعی 
از برخ��ورد قانونی با آنها صرف نظر می کنند و 
این خود به س��یکل سطحی شدن سلبریتی، 
موج سازی غلط اشتباهی و پیروی مردم از این 

آدم های اشتباهی کمک می کند.
در آخرین پدیده از این نسخه پیچی ها اخیرا 
مهناز افشار با انتشار ویدئویی در فضای مجازی 
م��ردم را به تزریق یک آمپول تش��ویق کرد. این 
بازیگر در این فیلم اعام می کند »طبق آماری که 
رس��یده ساانه ۶ هزار نفر بر اثر سوءمصرف مواد 
مخدر جان خود را از دس��ت می دهند. با تزریق 
آمپول نالوکس��ان می توان جلوی مرگ این افراد 
را گرفت، طبق آماری که رس��یده این نالوکسان 
آمپولی ارزان  قیمت است که بدون نسخه پزشک 
می توانید از داروخانه تهیه کنید. لطفاً اطاع رسانی 
کنی��د خانواده ها در جریان قرار بگیرند و بتوانیم 
ای��ن آم��ار را کاهش دهیم«. این نس��خه پیچی 
جاهانه در حوزه تخصصی پزشکی در حالی است 
که بنا به گفته سخنگوی س��ازمان غذا و داروی 
وزارت بهداشت »استفاده آن عموما بیمارستانی 
و به تجویز پزش��ک اس��ت، چرا که ممکن است 
حین تزریق عوارض خطرناک و حتی مرگ آوری 
برای بیمار در پی داشته باشد، چنانکه بسیاری از 
داروها برای مشکات مختلفی مورد استفاده قرار 
می گیرد اما خوددرمانی و خودتجویزی آنها ممکن 
است فاجعه آفرین باشد. کاربرد اصلی این دارو در 
موقعیت های اورژانسی است که در اورژانس های 
بیمارس��تانی و پیش بیمارس��تانی و اتاق عمل و 

ریکاوری استفاده می شود«.
حاا مهناز افشار با چند پست اینستاگرامی 
و... این موضوع را به فراموش��ی می سپارد، فارغ 
از اینکه معلوم نیست ویدئوی منتشر شده اش با 
جان چند نفر بازی کند و این در حالی اس��ت 
که مراج��ع قانونی بدون برخورد، دس��ت او و 
امثال او را همچن��ان باز می گذارند که هر چه 
می خواهند بگویند. این اتفاق اما در شرایطی در 
حال وقوع است که به صورت همزمان در کشور 
دیگری مانند ترکیه 4 نفر از سلبریتی هایی که 
مبلغ دارویی بودند که محتوای مخدر نیز داشته 

حاا دادگاهی اند.

یون�س موای�ی: »از طرف »بنیاد آین��ه« و آقای 
مربوط��ه«  »پزش��کان  و  اقبال��ی«  »داری��وش 
پیش��نهاد کردند بنده درباره پیش��گیری از مرگ 
ب��ر اثر س��وءمصرف موادمخدر، درباره نالوکس��ان 
اطاع رس��انی کنم. من نه مصرف کننده هس��تم 
ن��ه واردکنن��ده. پزش��کان و داروس��ازان اگر نظر 
کارشناس��ی دیگ��ری دارید بفرمایی��د! دکتر هم 
دکترای قدیم. نسل جوان پزشک و داروساز خیلی 
باید روی آستانه تحملش کار کنه! با این اعصاب و 
تولید س��موم ناشی از عصبانیت قطعا به بیمارانی 
که بهت��ون مراجعه می کنند و خودتون آس��یب 

می زنید«.
ش��اید باورش س��خت باش��د اما این واکنش 
طلبکاران��ه ای بود که »مهناز افش��ار« پس از موج 
اعتراضات متخصصان پزش��کی نسبت به ویدئوی 
منتشر ش��ده از او پیرامون تشویق به خرید بدون 
نس��خه آمپول نالوکس��ان داش��ت. این سلبریتی 
پرحاشیه در واکنش طلبکارانه و بدون عذرخواهی 
خود نه تنها با بیان اینکه به پیشنهاد یک خواننده 
خارج نش��ین دس��ت به چنین تبلیغی زده است، 
گایه  ه��ا از خود را حواله به ش��خص دیگری داده 
اس��ت، که با کنای��ه »دکتر هم دکت��رای قدیم« 
اساس��ا واکنش جامعه پزش��کی به تبلیغ مرگبار 
خود را اتفاقی دور از انتظار فرض کرده و حاضر به 

عقب نشینی از کار اشتباه خود نشده است.
مصرفش خطرناک اس�ت، فروش�ش ممنوع  ■

است، تبلیغش جرم است!
هر چند تبلیغ جدید خان��م بازیگر با واکنش 
س��ریعی که در فضای مجازی توسط متخصصان 
انجام ش��د تا حد زیادی مهار ش��د اما گایه ها از 
این س��بک دخالت بدون کارشناسی سلبریتی ها 
در حوزه   هایی که سامت جسمی و روانی جامعه 
را با مخاطره مواجه می کند وارد فاز جدیدی شد. 
در یکی از واکنش ها »کرمعلی باصری« متخصص 

مصاحب��ه ای  در  بی هوش��ی 
با خبرگ��زاری ف��ارس گفت:  
آمپول نالوکسان برای داروها و 
مواد ضد دردی مثل مخدرها 
استفاده می شود. مصرف این 
دارو خارج از اتاق عمل بسیار 
خطرناک است و ممکن است 
آریتمی و به��م زندن ضربان 
قلب را در پی داش��ته باش��د. 

استفاده این دارو باید تحت نظر پزشک باشد و این 
از مواردی است که حتما باید تحت نظر متخصص 
مص��رف ش��ود و حتی در بخش بیمارس��تان هم 
مورد استفاده نیست و تنها در اتاق عمل استفاده 
می ش��ود. وی در پاسخ به این س��وال که این دارو 
در موارد سوءمصرف موادمخدر و اوردوزها استفاده 
دارد ی��ا خیر، گفت: اصا چنین چیزی نیس��ت و 
این تاثیر به صورت لحظه ای بوده و برای آن زمانی 
که دچار اوردوز ش��ده اس��ت باید توسط پزشک 
متخص��ص تزریق ش��ده و فرد کام��ا تحت نظر 

باش��د، چرا که همین تزریق می تواند باعث ایست 
قلبی، ریوی و مغزی ش��ود. »حمید خیری« عضو 
هیات مدیره انجمن داروسازی ایران نیز اعام کرد: 
من تعجب می کنم که چنین چیزی توسط افراد 
غیرمتخص��ص در فضای مجازی تبلیغ می ش��ود. 
اگر کسانی که مردم را به تزریق نالوکسان تشویق 
می کنند کوچک ترین اطاعی از دارو و داروسازی 
و پزشکی داشتند، می دانس��تند این دارو اصا در 
داروخانه ه��ا ب��ه فروش نمی رس��د و ی��ک داروی 
بیمارستانی است. »کیانوش جهانپور« سخنگوی 
س��ازمان غذا و داروی وزارت بهداش��ت نیز با بیان 
اینکه »سلبریتی محترم به کار خود بپردازد و دارو 
و درمان را به اهلش واگذارد« گفت: تبلیغ و فروش 
این دارو در فضای مجازی نیز تخلف اس��ت و این 
دارو به هیچ عنوان بدون نسخه قابل عرضه نیست.

در این می��ان مجموعه واکنش  های زودهنگام 
فع��اان مجازی و متخصصان 
رس��می تا حد زی��ادی تبلیغ 
انج��ام ش��ده را خنث��ی کرد 
ول��ی بار دیگر بر ل��زوم وجود 
تعهد قانونی پیرامون تبلیغات 
مختلف بهداش��تی و درمانی 
مش��هور  چهره  های  توس��ط 
از جمل��ه هنرمن��دان صحه 

گذاشت.
سلبریتی ها در همه عرصه ها ■

ش��اید یک��ی از مهم تری��ن نتایج گس��ترش 
فضای مج��ازی و نفوذ ش��بکه  های اجتماعی در 
کش��ورمان را بت��وان افزایش پیدا ک��ردن ضریب 
تاثیر  گذاری سلبریتی  های رسمی )هنرمندان و...( 
و س��لبریتی  های مجازی)ش��خصیت   هایی که از 
طریق این ش��بکه ها به شهرت رسیده اند( دانست. 
دستیابی آسان و ارزان به مخاطب میلیونی توسط 
کسانی که لزوما افراد متخصص و تحصیلکرده ای 
نبوده  ان��د، منجر به آن ش��ده اس��ت تا م��وازی با 

رسانه  های رسمی، رسانه  های مجازی نیز تبدیل به 
میدان پر زرق و برقی در مقوله تبلیغات شود. نقش 
کلیدی سلبریتی ها در تبلیغات کااهایی که بعضا 
امکان تبلیغ رسمی شان نیست و تاش آنان برای 
تاثیرگذاری در غالب حوزه  های اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی منجر به آن ش��ده است تا  تقریبا همه 
روزه شاهد جنجال  های ناشی از موضع گیری  های 
س��لبریتی   هایی باشیم که مخاطبان میلیونی شان 
به مثابه لش��کری مجازی باعث پیدا کردن اعتماد 
به نفس در این افراد ش��ده اند. شبکه  های مجازی 
با تبدیل کردن س��لبریتی ها به گروهی پرنفوذ که 
با پشتوانه »ش��هرت«، خود را دارای »مصونیت از 
پاس��خگویی« می دانند، توانایی نفوذی عجیب در 
غالب عرصه ها را برای گروهی با کمترین میزان از 
تخصص فراهم آورده است. موضع گیری   هایی که از 
لزوم حذف نذری ها و کمک به فقرا آغاز می شود و 

تا تعیین کردن چارچوب  های 
قانونی جدید پیرامون مجرمان 
و غیرانس��انی خوان��دن حکم 
نیز پی��ش رفته  »قص��اص« 

است.
مجموعه این مباحث منجر 
به آن ش��ده اس��ت تا س��وال 
پیرام��ون چگونگ��ی مواجهه 
با این م��وج مخرب تبدیل به 

یکی از س��واات مهم و کلیدی این روزها ش��ود. 
س��لبریتی   هایی که از یکس��و بخش عم��ده ای از 
فعالیت شان در چارچوب حقوق فردی شهروندان 
غیرقابل انکار است و از سوی دیگر ادامه نفوذشان 
منج��ر به ش��کل   گیری امواج مخرب��ی در فضای 
اجتماعی کشور می شود. قبول مسؤولیت در غالب 
عرصه ها و عدم پاس��خگویی در تم��ام موارد ورود 
کرده باعث آن شده است تا حضور سلبریتی ها در 
هم��ه عرصه ها ما را با بحرانی از قبیل آنچه درباره 

آمپول نالوکسان شاهدش بودیم مواجه کند.

این داستان تا کجا ادامه دارد؟ ■
هرچن��د موضع گیری  ه��ای عجی��ب از جان��ب 
س��لبریتی ها تا به ح��ال در عرصه  های مختلف باعث 
واکنش  های مختلفی ش��ده است اما ورود چهره  های 
مش��هور به عرصه تبلیغات بهداشتی و درمانی باعث 
آن ش��ده اس��ت تا اقداماتی از قبیل آنچه اخیرا س��ر 
زده است را مستقیما درگیر با سامت و روان جامعه 
دانست. در موردی نسبتا مش��ابه خرداد سال جاری 
ب��ود که برنامه پرمخاطب »ماه عس��ل« ب��ا دعوت از 
»یاسمن اشکی« و تعریف داستان زندگی وی، موضوع 
وی��روس »اچ پی وی« را به ط��ور عمومی مطرح کرد 
و از آنجای��ی که این برنامه مخاطبان زیادی داش��ت، 
موجب ش��د مسأله بیماری هایی که نتیجه عفونت با 
اچ پی وی هس��تند به موضوع بحث و جنجال زیادی 
در کشور تبدیل شود. جنجال برانگیزتر، طرح موضوع 
واکس��ن اچ پی وی و ادعای نیاز مبرم برای تولید ملی 
این واکس��ن با ط��رح ادعاهایی 
اغراق آمیز  کام��اً  و  ناصحی��ح 
درب��اره ب��روز قریب الوقوع یک 
ب��ود.  اچ پ��ی وی«  »س��ونامی 
فارغ از اث��رات ضمنی تبلیغات 
غیرکارشناسی در حوزه بهداشت 
و درمان که مس��تقیما بر جسم 
و جان مردم اثر می گذارد، آنچه 
می تواند اثری بزرگ تر خلق کند 
از بین رفتن اعتماد عمومی و بلبش��وی تبلیغاتی در 
یکی از حیاتی     ترین حوزه  های اجتماعی است. درگیر 
ش��دن با مصادیقی از این دس��ت در بلندمدت منجر 
به آن می ش��ود تا بخش عمده ای از اعتبارات ناشی از 
تخصص در سایه ورود همه جانبه افراد غیرمتخصص 
به مخاطره بیفتد. تبلیغ یک آمپول مرگبار توسط یک 
س��لبریتی و طلبکاری او پس از افشا شدن اطاعات 
غلطی که در اختیار مردم گذاش��ته اس��ت بار دیگر 
همگان را بر لزوم اندیشیدن به یک راهکار قانونی در 

جهت مقابله با تبلیغات غیرقانونی رهنمون می کند.

یادداشت
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پرونده »وطن امروز« درباره سریال موضع گیری  های سلبریتی ها در عرصه  های گوناگون که به قسمت های خطرناک خود رسیده است

نسخه های مرگبار
جنگ شهرت با تخصص

نگاه

ها  سلبریتی 
و جامعه کوتاه مدت هیجانی

صادق فرامرزی: 1- »چه دستان پشت پرده ای 
مناس��بات اجتماعی ما را تنظیم می کنند؟« 
این پرس��ش نس��بتا وهم آلود را می توان یکی 
از پرتکرارتری��ن و در عی��ن حال کلیدی ترین 
پرس��ش ها در طول 100سال اخیر دانست که 
هم در فضای عمومی و هم در فضای نخبگانی 
بارها مطرح ش��ده و صدالبته به پاس��خ هایی 
متفاوت رس��یده است. در فضای عمومی غالبا 
جواب پرس��ش به گروهی خاص محدود شده 
و ف��ان ثروتمند، روحان��ی، گروهک مخفیانه 
و... تنها عامل و مدیر تنظیم کننده مناس��بات 
اجتماع��ی لقب گرفته ان��د و متقابا در فضای 
نخبگانی نیز بس��ته به مکتب فکری هر گروه، 
جوابی مشابه صادر ش��ده و تنها از قید خاص 
»ف��ان« عب��ور کرده اند و صاحبان س��رمایه، 
روحانی��ون، گروه ه��ای فش��ار و... را مهم ترین 
تنظیم کننده مناس��بات اجتماعی دانسته اند. 
با این حال اگر بخواهیم بدون اس��یر شدن در 
این معما که دقیقا کدام گروه بیش��ترین تاثیر 
را در مناسبات اجتماعی ایفا می کند، به دیدی 
کان در این مقوله دس��ت پیدا کنیم، ناچاریم 
»گروه های مرجع« را با تمام تکثر و تضادی که 
دارند به عنوان گروهی تشکیل شده از بازیگران 
متعدد که حد واسط فضای نخبگانی و توده ای 
جامعه هستند بشناسیم و بعد به تحلیل سایر 
اقشار از جمله صاحبان سرمایه، روحانیون و... 

بپردازیم.
2- مشهور است که می گویند »کتابخانه یک 
فرد را نشانم بده تا بگویم چه جور آدمی است« 
و صدافسوس چندان مصطلح نیست که گفته 
شود »گروه های مرجع یک جامعه را نشانم بده 
تا بگویم با چه جامعه ای مواجه هستیم«. با این 
مقدمه می توان نقدهای موجود به سلبریتی ها 
و گروه های��ی را که نه مبتنی بر جنبه عقانی 
ک��ه متکی بر جنبه هیجانی تبدیل به گروهی 
مرجع می شوند، در 2 شاخه نقدهای شخصی 
و نقدهای مرجعی تقسیم کرد. به هزاران دلیل 
می توان ه��زاران کار مختلف س��لبریتی ها را 
شایسته ها قدردانی یا مامت دانست و از صدها 
سلبریتی با صفتی ممدوح یا مذموم یاد کرد اما 
سخن از اینکه آیا باید تبدیل شدن سلبریتی ها 
ب��ه گروه��ی مرجع در کنش��گری سیاس��ی، 
اجتماعی و فرهنگ��ی را به فال نیک گرفت یا 
خیر، ما را به فضایی فراتر از تشویق یک اقدام 
مثب��ت و تقبیح یک اقدام منفی س��لبریتی ها 
می برد، چرا که س��لبریتی ب��ه مثابه یک گروه 
مرجع دیگری، ماهیتی کان و متمایز از اقدام 

شخصی یک سلبریتی خواهد داشت.
3- ام��ر سیاس��ی و اجتماع��ی در منظوم��ه 
س��لبریتی ها ام��ری کوتاه م��دت، هیجانی و 
فاقد مس��ؤولیت است. سلبریتی ها همواره در 
»کوتاه ترین« زم��ان ممکن به »قطعی ترین« 
تصمیم می رس��ند و رابطه خ��ود را با آن تنها 
در ش��کل یک »وظیف��ه« ف��رض می کنند. 
بارها شنیده ایم که سلبریتی ها گفته اند تا دو 
ش��ب مانده به انتخابات تمایلی به رای دادن 
نداشته اند )امر کوتاه مدت( اما به یکباره پس از 
شنیدن یک سخن تصمیم به مشارکت قطعی 
گرفته اند )امر هیجانی( و مدتی بعد نیز با یک 
اب��راز پش��یمانی از نقش خود عب��ور کرده اند 

)فقدان مسؤولیت(.
ممکن است گفته شود مجموعه این عناصر 
اقتضای فضای سلبریتی ها در برابر روشنفکران 
و اندیشمندانی است که اساسا سعی می کنند 
کوتاه تری��ن ام��ر سیاس��ی و اجتماع��ی را در 
بلندمدت، مبتنی ب��ر عقانیت، عدم قطعیت 
و با قبول مس��ؤولیت پس��ینی بپذیرند و این 
دو در کن��ار یکدیگر ب��ه اعتای جامعه کمک 
می کند. این سخنان هر چند ظاهری جذاب و 
دل فریب دارد اما در قلب خود ماهیتی انکارآمیز 
نسبت به آن دارد که صرفا عمل یک سلبریتی 
کوتاه مدت، هیجانی و فاقد مسؤولیت نمی ماند 
و جامعه تحت تاثیر این گروه مرجع نیز الگوی 
تصمیم گیری خود را بر این مبنا تنظیم خواهد 

کرد.
4- گس��ترش نف��وذ ش��بکه های اجتماع��ی 
ناگزی��ر فض��ای نقش آفرینی س��لبریتی ها و 
تبدیل کردن ش��ان به گروهی مرجع را فراهم 
آورده اس��ت. ه��ر چن��د در بررس��ی موردی 
نقش آفرینی های س��لبریتی ها اقدامات مثبت 
انسان دوس��تانه زیادی هم یافت می ش��ود اما 
باید دانست این مساله یعنی تبدیل شدن این 
گروه به گ��روه موثر و مرجع جامعه در نهایت، 
امر اجتماعی و انسان دوس��تانه را نیز در قالب 
تبلیغاتی، هیجانی و کوتاه مدت تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. سلبریتی ها حتی اگر بخواهند امر 
عقانی کتابخوانی را نیز ترویج کنند آن را در 
ظرف ابتذال و تقلیل گرایی می ریزند، چون ابزار 
و زبان مورد استفاده شان چنین ایجاب می کند. 
پس طبیعی اس��ت که مرجع شدن این گروه 
در ش��کل دهی به مناس��بات اجتماعی حتی 
در انسان دوس��تانه ترین ح��اات هم جامعه را 
درگیر اصالت یافتن هیجان کوتاه مدت به جای 

عقانیت بلندمدت خواهد کرد.

ش�بکه  های مجازی با تبدیل کردن 
سلبریتی ها به گروهی پرنفوذ که با 
پش�توانه »ش�هرت«، خود را دارای 
»مصونیت از پاسخگویی« می دانند، 
توانای�ی نف�وذی عجی�ب در غالب 
عرصه ه�ا را برای گروهی با کمترین 
میزان از تخصص فراهم آورده است

تبلیغ�ات  ضمن�ی  اث�رات  از  ف�ارغ 
غیرکارشناس�ی در حوزه بهداش�ت و 
درمان که مس�تقیما بر جس�م و جان 
مردم اثر می گذارد، آنچه می تواند اثری 
بزرگ تر خلق کند از بین رفتن اعتماد 
عمومی و بلبشوی تبلیغاتی در یکی از 

حیاتی     ترین حوزه  های اجتماعی است

مجازات نکنیم، مهربان باشیم!خرید نکنیم تا ارزان شود!کمک  های اولیه ای برای روز مبادا!

زلزله مرگبار آبان سال گذشته در کرمانشاه کافی بود تا در عرض 
چند ساعت حجم انبوهی از شماره کارت از جانب سلبریتی ها برای 
جمع آوری کمک به زلزله زدگان منتش��ر شود. در این میان حتی 
»صادق زیباکام« استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز دست به 
کار ش��د تا با شرکت در مسابقه جمع آوری کمک  های نقدی مردم 
برای زلزله کرمانشاه از س��ایر هنرمندان و ورزشکاران عقب نماند. 
اطاعیه  های سازمان هال احمر و توصیه افراد متخصص برای جمع 
ش��دن همه کمک ها در یک نهاد و با نی��ت برنامه  ریزی بهتر برای 
نحوه خرج کردن آنها هم اثرگذار نبود و سلبریتی ها با شکل دادن 
یک موج حمایتی باعث شکل گرفتن فضایی از بی اعتمادی نسبت 
به مهم ترین نهاد امدادی کشور شدند. اما داستان به اینجا نیز ختم 
نشد و پس از مدتی خبرها حکایت از آن داشت که عمده کمک  های 
واریزی مردم کماکان در حساب سلبریتی ها است و برخی از آنها نیز 
اعام کردند قصد نداشته و ندارند تا اطاع ثانوی اقدام به خرج کردن 
این پول ها کنند. سرنوشت مبهم پول  های میلیاردی جمع آوری شده 
در حس��اب هنرمندان و ورزشکاران صدای نماینده کرمانشاه را نیز 
درآورد و »عبدالرضا مصری« با بیان اینکه »سرنوشت پول واریز شده 
به حساب سلبریتی ها مشخص نیست و معلوم نیست کجا هزینه 
شده است« ابعاد جدیدی را از این مساله گشود. در نهایت چندی 
پیش بود که »محسنی اژه ای« سخنگوی قوه قضائیه نیز با اعام اینکه 
»من همان اوایل که این جمع آوری کمک مطرح بود گفتم اگر این 
افراد شفاف سازی کنند و محل هزینه را دقیق معرفی کنند ایرادی 
ندارد اما اگر کسی ادعا کند برای کمک پول جمع می کنم و مردم 
هم به همین عنوان ب��ه او پول پرداخت کنند، باید در همان مورد 
هزینه کند و اگر این کار را نکند ش��کایت از وی بررسی می شود« 

خبر از ورود دستگاه قضا به این مساله داد.

»لطفا همتون این پست رو بذارید تو پیجتون... بیاید تا یک 
ماه چیزی از بازار نخریم؛ نه طا، نه ماش��ین، نه هرچیزی که 
گرون ش��ده... بیاید واس��ه یه بار همه با هم اتحاد پیدا کنیم و 
چیزی نخریم مثل بقیه کش��ورا که چیزی گرون میش��ه همه 
نمی خرن تا مجبور بش��ن جنسا رو ارزون کنن... ایرانی هستی 
این پست رو بذار... همتون حمایت کنید تا دست دال و دزدا 
بره از این کشور«. این متن با حجم انبوهی از ایرادات ویرایشی 
و س��طحی نگری یکی از مهم ترین اقدامات و نقش آفرینی  های 
اجتماعی سلبریتی ها محسوب می شود که اواخر خرداد توسط 
»علی کریمی« رونمایی ش��د و در عرض چند س��اعت هزاران 
بار انتش��ار پیدا کرد. فوتبالیست بازنشسته محبوب کشورمان 
به خیالش می خواست باعث افت قیمت ها و کوتاه شدن دست 
داان و دزدها ش��ود. فارغ از آنکه هرچقدر متن مورد اش��اره 
بیش��تر انتش��ار پیدا می کرد صف  های خرید کاای گران شده 
طویل      تر می ش��د. آنچه بیش از هم��ه خطرناک به نظر می آمد 
آن بود که این این مطالبه عمومی به دور از تخصصی اقتصادی 
و صرفا بر مبنای نتیجه گیری ای س��طحی قرار بود »مثل بقیه 
کش��ورا که چیزی گرون میشه همه نمی خرن تا مجبور بشن 
جنسا رو ارزون کنن« باعث کاهش قیمت ها شود! همراه شدن 
فرضی مردم با کمپین فوتبالیس��ت مشهور و خرید نکردن در 
زمانه ای که کش��ور درگیر یک رکود بود براحتی می توانس��ت 
اقتصاد ایران را با بحران  های جدیدی مواجه کند. واکنش انبوه 
اقتصاددانان به این درخواست هرچند با استقبالی مواجه نشد اما 
تجربه سخت شکست این چالش ملی! باعث شد پس از مدتی 
همگان از آن به عنوان یکی از کمدی  های مجازی کش��ورمان با 

بازیگردانی یک سلبریتی یاد کنند.

ش��اید بتوان یکی از قدیمی     ترین و ریش��ه دار     ترین ورود  های 
هنرمندان به عرصه  های تخصصی را ورود   هایی دانس��ت که در 
عرصه مباحث قضایی و حول محور مجازات مجرمان شکل گرفته 
است. پرونده مشهور و جنجالی »شها جاهد« که از آن به عنوان 
یکی از پرس��روصدا     ترین پرونده  های دهه 80 می توان یاد کرد از 
نخستین واکنش  های سلبریتی به یک رویه قضایی در کشورمان 
است. پست »بهاره رهنما« در حمایت از یک زندانی و شکل دادن 
به موج ابراز همدردی برای آزادی و مش��خص شدن نهایی این 
مساله که فرد حمایت شده دارای سابقه عضویت در گروهک  های 
تروریستی تجزیه طلبانه بوده و مشغول اقدام مسلحانه بوده است، 
پست چندی پیش »ترانه علیدوستی« در محکومیت پلیس بابت 
برخ��ورد با مجرمی که در حال حمله کردن به پرس��نل نیروی 
انتظامی بوده اس��ت؛ وی در آن پس��ت با نوشتن »انگار بچه ای 
نشسته توی ماشین در حال فیلمبرداری. غم انگیزترین نکته این 
ویدئو صدای اونه که میگه دزد، دزد. داره پلیس مقتدر راهنمایی 
و رانندگ��ی رو میبینه که چند نفری یه جوون بدون س��اح رو 
میزنن. تصاویری بس آموزنده و انسان ساز برای نسل فردا. ننگ«.  
به محکوم کردن پلیس��ی پرداخته بود که در نسخه کامل فیلم 
مورد حمله یک مجرم قرار گرفته بود و موضع »باران کوثری« در 
جلسه نقد و بررسی یک فیلم سینمایی و »غیرانسانی خواندن« 
حکم قصاص که با واکنش مجری � کارش��ناس آن جلس��ه نیز 
روبه رو شد، از مهم ترین مصادیق ورود احساسی و غیرتخصصی 
سلبریتی در فرآیندها و قواعد قضایی محسوب می شود. سطحی 
کردن مواجهه عمومی با پدیده جرم و جنایت از یکسو و جابه جا 
کردن جایگاه مجرم به قربانی از سوی دیگر، مهم ترین عواقب این 

قبیل برخوردهای احساسی بوده است.
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مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت مازن��دران با 
انتق��اد از بی توجه��ی مدیران ش��هرک های مناطق 
ساحلی به حفاظت از محیط زیست، گفت: متاسفانه 
هدایت فاضاب های ش��هرک های ساحلی به دریای 
مازندران نگران کننده شده است. به گزارش تسنیم، 
حسین علی ابراهیمی کارنامی در نشست تخصصی 
تبیین حقوق محیط زیست و حفاظت از تااب ها با 
اشاره به وقوع خشکس��الی در جهان، اظهار داشت: 
به دلیل دخالت نابجای بش��ر در محیط زیست، این 
موضوع تبدیل به مخاطره ای طبیعی شده که نمونه 
آن تااب های در حال خش��ک اس��تان اس��ت. وی 
با بی��ان اینکه حفاظ��ت از تااب ها و منابع طبیعی 
آینه تمام نمای فعالیت ما در عرصه طبیعی کش��ور 
اس��ت، گفت: اکنون سطح جنگل های شمال به زیر 
2 میلیون هکتار رس��یده است. وی با اشاره به اینکه 
توسعه غیراصولی صنعت گردش��گری در مازندران 
بعضا غیرمسؤوانه بوده و خسارت زیادی را به منابع 
طبیعی اس��تان وارد می کند، تصریح کرد: هم اکنون 
بسیاری از رودخانه های حفاظت ش��ده مازندران در 
غرب استان در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته 
است. مدیرکل محیط زیست مازندران با انتقاد از عدم 
مدیریت و هدایت صحیح فاضاب های مجتمع های 
بین راهی س��واحل مازندران، گف��ت: نباید مدیریت 
گردشگری در منطقه تبدیل به تهدید برای منطقه 
و محیط زیس��ت شود. وی با اعام اینکه تشکل های 
مردم نهاد و رسانه های مازندران در حوزه حفاظت از 
محیط زیست حساس شدند، افزود: البته حساسیت 

مدیران برای حفاظت از محیط زیس��ت باید جدی تر 
باشد تا حقوق شهروندی حفظ شود. ابراهیمی کارنامی 
با بیان اینکه دس��تگاه قضایی مازندران همواره برای 
تحقق منویات سازمان حفاظت محیط زیست استان 
همراه بوده است، گفت: حساسیت ها در حفظ منابع 
طبیعی و محیط زیست باید بیشتر شود تا همچنان 
منتظر خش��ک ش��دن و مردن تااب های مازندران 
نباشیم. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با 
اعام اینکه نباید بگذاریم جنگل بمیرد، تصریح کرد: 
مازندران در حال حاضر در حوزه کاهش عرصه های 
طبیعی شرایط نامناسبی دارد که باید مورد توجه قرار 

گیرد.

ضرورت نهادینه س�ازی فرهنگ محیط زیست  ■
در جامعه

حجت ااس��ام محمدعلی تقوی فرد، رئیس کل 
دادگستری مازندران نیز در این نشست با گرامی داشت 
یاد شهدای حافظ محیط زیست، اظهار داشت: امیدواریم 
در راس��تای حفاظت از محیط زیس��ت و عرصه های 
طبیعی بتوانیم فرهنگ سازی و تاش بیشتری کنیم. 
وی افزود: هنوز فرهنگ حفاظت از محیط زیست را به 
درستی تبیین نکرده ایم و محیط زیست همواره از بیان 
واژه »محیط ایست«  هراس داشته و این باور نباید در 
بین مدیران کل محیط زیست تبیین شود. رئیس کل 
دادگس��تری مازندران با اشاره به اینکه بنده در همه 

دوره های خدمتی خود برای حفاظت از محیط زیست 
فعالیت می کردم، تصریح کرد: بی توجهی به بهداشت 
و محیط زیس��ت قتل تدریجی مرموز عمومی است. 
تقوی ف��رد با تاکید بر اینکه هنوز فرهنگ حفاظت از 
محیط زیست در جامعه نهادینه نش��ده است، افزود: 
ع��اوه بر مردم، تمام ادارات و دس��تگاه ها هم باید به 
طور جدی برای حفظ و مراقبت از محیط زیست کوشا 

شوند.  
وضعیت نامناسب محیط زیست مازندران ■

دادستان عمومی و انقاب مرکز مازندران نیز در 
این نشست با بیان اینکه زندگی بدون محیط زیست 
معنا ندارد، گفت: حیات انس��ان بدون محیط زیست 
س��الم و صحی��ح ب��ا مش��کل مواجه خواهد ش��د. 
سیدیونس حس��ینی عالمی وضعیت محیط زیست 
مازندران را نامناس��ب و نگران کننده دانست و افزود: 
متاسفانه انسان ها با بی رحمی به جان محیط زیست 
افت��اده و در حقیق��ت در حال از بی��ن بردن حیات 
خود هس��تند. وی با بیان اینکه همه انس��ان ها باید 
برای حفظ محیط زیست س��الم تاش کنند، افزود: 
از همه روسای حوزه های قضایی، دادستان ها، قضات 
و محیط بانان اس��تان در راستای تاش برای حفظ 
محیط زیست تقدیر می کنم. حسینی عالمی با تصریح 
اینکه بر اساس قانون از حفاظت محیط زیست حمایت 
می کنیم، خاطرنشان کرد: معتقدیم مصوبات شورای 
تامین و قانون باید بدون تعارف و توجه به مطالبات 
خاف قانون برخی افراد اجرا ش��ود تا محیط زیست 

سالمی داشته باشیم.

کمک ۲۰ میلیارد ریالی بانک ملت 
به مؤسسه خیریه کهریزک

بانک ملت با امضای تفاهمنامه ای با موسسه 
خیری��ه کهری��زک، در احداث و تکمی��ل واحد 
توانبخشی و کارگاه های هنری ساختمان شقایق 
مجتمع کهریزک استان البرز مشارکت می کند. 
تفاهمنام��ه کمک 2۰ میلیارد ریال��ی این بانک 
برای مشارکت در این پروژه، از سوی دکتر محمد 
بیگدل��ی مدیرعام��ل بانک ملت و دکتر حس��ن 
احمدی مدیرعامل موسس��ه خیریه کهریزک به 
امضا رسید. مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای 
این تفاهمنامه اظهار داشت: هدف از امضای این 
تفاهمنامه، اعتای فرهنگ مش��ارکت جویی در 
عرصه ایفای مس��ؤولیت های اجتماعی و کمک 
به اقشار کم توان و آسیب دیده جامعه در راستای 
تحقق منوی��ات مقام معظم رهبری اس��ت. وی 
ب��ا قدردانی از دس��ت اندرکاران موسس��ه خیریه 
کهریزک که موجبات مش��ارکت در این کار خیر 
را برای بانک ملت فراهم آورده اند، اظهار داش��ت: 
بی تردید مش��ارکت در این امر نیکوکارانه و خیر، 

ره توشه ای برای کارکنان این بانک خواهد بود. 

شرکت در جشنواره کارت هدیه 
بانک اقتصادنوین تا پایان ماه جاری

ب��راي ش��رکت در آخرین دوره جش��نواره 
کارت هدی��ه بانک اقتصادنوین و بهره مندي از 
جوای��ز ارزنده آن فقط تا پای��ان آذرماه فرصت 
باقي اس��ت. یازدهمین جش��نواره کارت هاي 
هدیه بانک اقتصادنوین مربوط به فصل پاییز، 
آخرین دوره برگزاري این جش��نواره در س��ال 
1397 خواهد بود و مشتریان کارت هاي هدیه 
بانک اقتصادنوین مي توانند از فرصت باقیمانده 
براي شرکت در این جشنواره و افزایش امتیازات 
خود بهره مند شوند. در این جشنواره، دارندگان 
تم��ام کارت هاي هدیه بانک اقتصادنوین که از 
اسفندماه 94 تا پایان فصل پاییز 97 صادر شده 
است، با ش��رط حفظ حداقل مانده 25۰ هزار 
ریال، صاحب امتیاز بوده و مي توانند از برندگان 
خوش شانس جوایز این جشنواره باشند. شایان 
ذکر اس��ت جوای��ز آخرین دوره از جش��نواره 
کارت هدیه بانک اقتصادنوین در س��ال جاري 
ش��امل یک عدد کمک هزینه خودرو به ارزش 
5۰۰ میلی��ون ریال و 5۰ ع��دد کارت هدیه 5 
میلیون ریالي است که به قید قرعه به دارندگان 

کارت هاي هدیه برنده اعطا مي شود.

آذربایجان شرقیبانک

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن 
آذربایجان شرقی با فرماندار اهر

با حضور مدیرکل و معاونان مس��کن شهری 
و پش��تیبانی بنیاد مسکن اس��تان جلسه ای در 
محل فرمانداری با حضور فرماندار شهرستان اهر 
تشکیل شد. فرماندار اهر در این دیدار از عملکرد 
بنیاد مس��کن در زمینه اختص��اص قیر رایگان 
برای آسفالت روستاهای شهرستان ابراز رضایت 
کرد و ادامه فعالیت های چشمگیر بنیاد مسکن 
را در زمینه های ش��هری و روس��تایی خواستار 
ش��د. فرماندار اهر همچنین از عملکرد جهادی 
بنیاد مس��کن در زمینه مقاوم سازی مسکن های 
روس��تایی، اعطای س��ند مالکیت به روستاییان 
و بهسازی معابر روس��تایی قدردانی کرد. حافظ 
باباپور مدیرکل بنیاد مس��کن استان آذربایجان 
ش��رقی نیز در این دیدار، افزایش س��همیه قیر 
رایگان بنی��اد مس��کن را از نمایندگان مجلس 
شورای اس��امی خواستار ش��د تا از این طریق 
مشکات حاد روستاییان در معابر روستایی مرتفع 
شود. باباپور همچنین خواستار تسریع در عملیات 

اجرایی جهت اتمام پروژه ها شد.

آموزش کارکنان تأمین اجتماعی 
خوزستان از طریق فضای مجازی

در جلسه شورای اداری خاص اداره کل تامین 
اجتماعی استان خوزستان بر آموزش کارکنان از 
طریق فضای مجازی تاکید شد. مدیرکل تامین 
اجتماعی استان خوزس��تان در سومین جلسه 
ش��ورای اداری خ��اص ضمن تاکید ب��ر ارتقای 
کمی و کیفی آموزش کارکنان سازمان، آموزش 
از طریق فضای مجازی در قالب وب کنفرانس را 
یک ضرورت برشمرد. سیدمحمد مرعشی با اشاره 
به افزای��ش بهره وری با آموزش های الکترونیکی 
گفت: اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان 
سعی کرده است با فراهم کردن زیرساخت های 
مورد نیاز به این مهم دست یابد به طوری که در 
حال حاضر 7۰ کیلومتر فیبرنوری تهیه و تعبیه 
شده است. مرعشی اظهار داشت: اداره کل تامین 
اجتماعی اس��تان خوزستان 3٦ شعبه و نزدیک 
به 145۰ نفر پرسنل دارد که آموزش این تعداد 
پرس��نل و بعد مس��افت واحدهای تابعه بر روند 
کیف��ی آموزش تاثیرگذار خواهد بود. از این رو با 
برنامه ریزی به  عمل آمده یادگیری مبتنی بر وب 

را در دستور کار قرار داده ایم.

خوزستان

افزایش هم افزایی میان دستگاه های خدمت رسان روستایی مدیرعامل بنیاد برکت وابس��ته به ستاد اجرایی 
فرم��ان حض��رت ام��ام)ره( و محمد امی��د، معاون 
توسعه  روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
دیدار و گفت وگو کردند. در نشست سعید جعفری، 
مدیرعامل بنیاد برکت و معاونان این بنیاد با معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، 
بر ض��رورت هم افزایی میان دس��تگاه های فعال در 
حوزه  خدمات رس��انی به مناطق محروم روس��تایی 
تأکید شد. در این جلسه، ضمن اطاع این 2 دستگاه 
خدمات رسان از دیدگاه های یکدیگر در زمینه  توسعه  
روس��تایی و محرومیت زدایی، ض��رورت یکپارچگی 
در سیاس��ت گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و 
گزارش دهی میان دستگاه های اجرایی فعال در حوزه  

روس��تا مورد توجه قرار گرفت. همچنین پیش��نهاد 
شد س��تاد یا قرارگاهی به این منظور تشکیل شود 
و بدون ایجاد س��اختار اضاف��ی و فقط در چارچوب 
س��اختارهای فعلی، هماهنگی ه��ای ازم را  میان 
دس��تگاه های اجرایی فعال در حوزه  روستایی برقرار 
کند. آماده س��ازی یک برنامه  فراگی��ر و جامع برای 
کشور در حوزه های روستایی با برش های استانی از 
دیگر موارد مطرح در این نشس��ت بود. همچنین با 
توجه به قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
روس��تایی و عشایری و فعالیت گسترده  بنیاد برکت 

وابسته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
مناطق محروم و روستایی بویژه در حوزه  اشتغال زایی، 
درخواست استفاده  این بنیاد از منابع صندوق توسعه  
ملی همانند دستگاه های اجرایی دیگر مطرح شد. در 
پی این درخواس��ت و با عنای��ت به اجرای طرح های 
اشتغال زایی در مناطق محروم روستایی توسط بنیاد 
برک��ت با حضور تس��هیل گرانی که فق��ط به دنبال 
پرداخت وام نیس��تند، بلکه متقاضی��ان را تا مرحله 
بهره ب��رداری طرح ه��ا راهبری می کنند، مقرر ش��د 
مکاتبه ای میان این بنیاد و معاونت توسعه  روستایی 

و مناطق محروم ریاس��ت جمهوری انجام شود تا در 
صورت امکان اصاح قانون، این دسترسی مهیا شود.

موضوع دیگر مطرح شده در این نشست، مشکل 
ضمانت روستاییان برای دریافت تسهیات بانکی بود 
که گاه با س��خت گیری بانک های عام��ل در این باره 
روبه رو هس��تند. پس از مذاکره در این باره، تصمیم 
گرفته ش��د به موازات مکاتبات بنیاد برکت با بانک 
مرکزی، معاونت توس��عه  روستایی و مناطق محروم 
ریاس��ت جمهوری نیز این موض��وع را پیگیری کند. 
همچنین مبحث ضمانت بیمه ای هم مطرح شد تا 
هم خود تسهیات و هم بازپرداختش بیمه شود و به 
این ترتیب، پرداخت تسهیات به روستاییان با شرایط 

آسان تری انجام شود. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران اعام کرد

نگرانی از ورود فاضاب شهرهای ساحلی به دریا

www.vatanemrooz.ir
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فراخوان جبهه انقاب برای تیتر 
»امضای کری تضمین است«!

همزمان با س��ومین س��الروز انتش��ار تیتر 
»امضای کری تضمین است«، ستاد گرامیداشت 
این روز برای نامگذاری این واقعه فراخوان داد. 
به گزارش »وطن امروز«،  همزمان با س��ومین 
س��الروز انتش��ار تیتر »امضای کری تضمین 
است«، ستاد گرامیداشت این روز فراخوان داد. 
این ستاد که در زیرمجموعه باشگاه طنز انقاب 
اسامی آغاز به کار کرده است، در این فراخوان 
از آحاد ملت شریف ایران خواسته است تا عنوان 
مناس��بی را برای نامگذاری روز اول دی ماه که 
سالگرد انتشار این تیتر است، پیشنهاد دهند. 
در ای��ن فراخ��وان آمده اس��ت: »اکن��ون، در 
آستانه سومین س��الروز انتشار تیتر تاریخی و 
ماندگار روزنامه وزین ش��رق قرار داریم. تیتری 
که تاریخ روزنامه نگاری، روش��نفکری، حقوق 
و روابط بین المل��ل، تجربه گرایی، مادی گرایی، 
غربزدگی و غرب پرستی را به قبل و بعد از خود 
تقس��یم کرد. روا نیس��ت که این داشته بزرگ 
جریان شبه روش��نفکری و نماد هویتی جامعه 
غ��رب زدگان ایرانی را فراموش ک��رده و آن را 
پاس نداریم. ش��ماره پیامک »30004550« 
و همچنی��ن آی دی @natanzym در همه 
پیام رسان های داخلی و خارجی و موافق و معاند 
آماده دریافت نام های پیشنهادی شماست«. روز 
ملی هوش، روز ملی برد-برد، روز ملی ظرافت، 
روز ملی کدخدا، روز ملی آب و صابون، روز ملی 
آفتاب تابان، روز ملی کلید، روز ملی حقوقدان، 
روز مل��ی کری و ک��وری، روز ملی حراج و روز 
ملی سازش از جمله نام هایی است که تاکنون 
برای نامگذاری این روز پیشنهاد شده است. بنا 
بر این گزارش، روزنامه شرق در تاریخ اول دی 
ماه 1394 تیتر »امضای کری تضمین است« را 
در پاسخ به منتقدانی که احتمال خروج آمریکا 
از برجام را متذکر می شدند، در صفحه اول خود 

منتشر کرده بود.

علی ماقلی پور خبر داد
اکران  های دانشگاهی »راه طی شده« 

از مرز 110 نمایش گذشت
علی ماقلی پ��ور، کارگردان 
مس��تند »راه ط��ی ش��ده« 
ک��ه درباره زندگ��ی، افکار و 
اندیشه  های مرحوم مهندس 
مه��دی ب��ازرگان اس��ت، با 
بیان اینک��ه نمایش گروهی این مس��تند در 
دانش��گاه ها از مرز 110 اکران گذشت، گفت: 
پس از اظهارنظر برخی سیاس��یون و اعضای 
نهض��ت آزادی احتمال چنین اس��تقبالی را 
نس��بت به اکران مستند می دادیم. به گزارش 
»وطن ام��روز«، ماقلی پ��ور در ادام��ه به نام 
برخی از این دانش��گاه ها اش��اره کرد و گفت: 
دانشگاه  هایی چون دانش��گاه تهران، صنعتی 
ش��ریف، علوم پزش��کی اه��واز، ش��یراز، امام 
صادق)ع(، دانش��گاه عام��ه طباطبایی)ره(، 
شاهد و... اقدام به نمایش عمومی این مستند 
کرده اند. علی ماقلی پور در ادامه خاطرنشان 
کرد: ح��اا با می��دان آمدن ش��خصیت  های 
میان��ه رو و فراجناحی در حمایت از فیلم »راه 
طی شده« بیشتر می توان فهمید که مخالفان 
این فیلم نگاه یک سویه و جناحی دارند، البته 
انتقاد از مخالفت جداست و نقد منصفانه حتما 

اثربخش خواهد بود.

انتقام جویان جدید نیامده
 رکورد شکست

کمپانی دیزن��ی اعام کرد 
ابرقهرمان��ی  فیل��م  تریل��ر 
»انتقام جویان: پایان بازی« 
رک��ورد پربیننده ترین تریلر 
تاری��خ در ۲4 س��اعت اول 
را شکس��ته اس��ت. به گزارش مهر به نقل از 
هالیوود ریپورتر، توئیتر اس��تودیوهای مارول 
که زیر نظر کمپانی دیزنی است، در واکنش 
ب��ه این خبر نوش��ت: ب��رای فوق العاده     ترین 
هواداران در جه��ان، از اینکه از آغاز تا پایان 
بازی حضور داش��تید و از اینکه این تریلر را 
با ۲۸9 میلیون ب��ار بازدید به پربیننده     ترین 
تریلر تاریخ در ۲4 ساعت اول مبدل کردید، 
تش��کر می کنیم. این رکورد پی��ش از این از 
آن فیل��م »انتقام جویان: جن��گ ابدیت« با 
۲30 میلیون بازدید در ۲4 س��اعت نخست 
بود. باتوجه به اع��ام کمپانی دیزنی جایگاه 
س��وم این فهرس��ت را نیز تریلر ایواکش��ن 
»شیرش��اه« ب��ا ۲۲4.۶ میلی��ون بازدید در 
اختی��ار دارد. »انتقام جویان: پایان بازی« ۲۶ 

آوریل ۲019 اکران می شود.

قصه دلبری چاپ ششمی شد

کتاب »قصه دلبری« داستان زندگی عاشقانه 
شهید مدافع حرم محمدحسین محمدخانی به 
چاپ ششم رسید. به گزارش فارس، این کتاب 
به نقل از همس��ر این ش��هید بزرگوار و به قلم 
محمدعلی جعفری به همت انتش��ارات روایت 
فتح در 1۸4 صفحه به چاپ رسیده است. چاپ 
اول کتاب قصه دلبری در سال 139۶ راهی بازار 
نشر شد که اکنون با استقبال مخاطبان به چاپ 
ششم رسیده است. محمدحسین محمدخانی 
متولد 13۶4 تهران است که در جریان دفاع از 
حریم آل اه در تاریخ 94/۸/1۶ در حلب سوریه 

به فیض شهادت نائل آمد.

»پایی که جا ماند« به مصر رسید
ح��ق رای��ت 5 عن��وان کتاب 
دفاع مقدس »لش��کر خوبان«، 
»پایی که جامان��د«، »جنگ 
»داس��تان های  پابرهن��ه«، 
ش��هر جنگ��ی« و »نورالدین 
پس��ر ایران« به انتشارات سما در مصر فروخته 
ش��د. به گزارش پایگاه خبری ح��وزه هنری، 
مجید جعفری اق��دم، مدیر آژان��س ادبی پل، 
از ف��روش رایت 5 عنوان کت��اب حوزه ادبیات 
دفاع مقدس به انتش��ارات س��مای مصر خبر 
داد و گفت: کتاب های »لشکر خوبان« نوشته 
معصومه س��پهری، »پایی که جاماند« نوشته 
سید ناصر حسینی پور،  »جنگ پابرهنه« نوشته 
رحیم مخدومی ، »نورالدین پسر ایران« نوشته 
معصومه سپهری،  »داستان های شهر جنگی« 
نوش��ته حبیب احمدزاده  به انتشارات سمای 
مصر واگذار شده است. وی افزود: این قراردادها 
در طول ۲ ماه گذشته نهایی شده و تقاضاهای 
ناش��ران خارجی طرف  قراردادهای کپی رایت 
این کتاب ها، به همراه مدارک و اس��ناد دیگر، 
ب��رای بررس��ی از طریق بارگذاری در س��امانه 
دبیرخانه طرح گرنت، در اختیار مسؤوان طرح 

قرار گرفته  است.

نایاب شدن »خجالت نکش« 
در شبکه نمایش خانگی!

مدیرعامل مؤسسه هنرهای تصویری سوره 
که وظیفه توزیع نسخه شبکه نمایش خانگی 
فیلم س��ینمایی »خجالت نک��ش« را بر عهده 
دارد، درباره نایاب ش��دن این فیلم توضیحاتی 
ارائه کرد. به گزارش فارس، سعید خندق آبادی 
گفت: واقعیت این است که ما هر اثری را که در 
شبکه نمایش خانگی توزیع می کنیم، همزمان 
آن را در اختیار سامانه های وی او دی هم قرار 
می دهیم تا عاقه من��دان از طریق دانلود آن را 
دریافت کنند. وی افزود: متاسفانه درباره فیلم 
»خجالت نکش« اتفاق دیگری افتاد و دوستان 
حاضر نشدند مبلغ مورد نظر ما را برای در اختیار 
داشتن این فیلم در وی او دی ها پرداخت کنند 
و به همین دلیل این فیلم در سامانه های وی او 
دی قرار نگرفت. خندق آبادی تصریح کرد: این 
در حالی بود که ما تصور این میزان استقبال را از 
سوی مخاطبان نداشتیم و طبق تعرفه متعارف 
از فیلم »خجالت نکش« هم تکثیر کردیم. اما در 
همان ابتدا نسخه های دی وی دی فروخته شد 
و ما مجبور شدیم این تیراژ را 3 بار تکرار کنیم. 
این تکرارها در حالی انجام ش��ده که هنوز بازار 
اش��باع نشده و ما به دلیل درخواست ها بزودی 

توزیع دوباره خواهیم داشت.

مدیر جدید شبکه افق منصوب شد
با حکم معاون س��یما، جال 
غفاری به س��مت مدیر شبکه 
افق منصوب ش��د. به گزارش 
»وطن امروز«، در حکم معاون 
سیما، بر همکاری و مشارکت 
نیروهای مجرب، جوان و باانگیزه و مس��تعد در 
تولید برنامه ها، شناسایی ظرفیت ها، استعدادها و 
رویش های انقاب اسامی و جذب و به کارگیری 
آنها و همچنین توانایی کادرسازی حرفه ای برای 
تولید برنامه هایی در تراز انقاب اسامی در سپهر 
راهبردهای این شبکه تاکید شده است. پرداختن 
عالمانه، حرفه ای، مستند، باورپذیر و هنرمندانه 
به روایت انقاب اس��امی و دفاع مقدس از دیگر 
ماموریت های مدیر جدید شبکه افق است. معاون 
سیما همچنین از زحمات جواد رمضان نژاد، مدیر 

سابق این شبکه قدردانی کرد.

محسن شهمیرزادی: جشنواره »سینما حقیقت« 
مهم ترین جش��نواره مس��تند در ایران اس��ت که 
می توان آن را جش��نواره فیلم فجِر مستندس��ازان 
ایرانی دانس��ت. این جش��نواره که از س��وی مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می شود 
امسال نیز از روز گذشته یعنی 1۸ آذر آغاز شده و 
تا ۲5 آذر در پردیس چارس��و میزبان عاقه مندان 
دنیای مس��تند است. هر چند این بار نیز همچون 
 سال های گذش��ته برخی انتخاب های سلیقه ای و 
ت��ا حدودی سیاس��ی مان��ع حضور مس��تندهای 
شایس��ته ای همچ��ون »راه ط��ی ش��ده« در این 
جشنواره شد اما آثار قابل توجهی میهمان این دوره 
از جشنواره »سینماحقیقت« هستند که دیدن آنها 
خالی از لطف نیست. در ادامه این گزارش نگاهی به 
برخی مهم ترین آث��ار حاضر در این دوره داریم که 
پیشنهاد می کنیم اگر به سینمای مستند و تولیدات 
آن عاقه مند هستید، در این یک هفته برای دیدن 

این آثار وقت بگذارید. 
رؤیای روهینگیا ■

مس��تند »رویای روهینگی��ا« ب��ه کارگردانی 
محمدمهدی خالقی داس��تان زندگی »عرفه اه« 
کودک روهینگیایی را روایت می کند که به دنبال 
رخ دادن اتفاق های��ی برای خود و خانواده اش، آواره 
می شود. در این اثر، ماجرای آوارگی این خانواده از 
روس��تای »آراکان« تا زمانی ک��ه وارد اردوگاه های 
آوارگان در کش��ور بنگادش می ش��وند به تصویر 
کشیده شده است. کارگردان این مستند برای تولید 
آن در سفری خطیر به کشور بنگادش می رود تا 
از جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان این منطقه 
مس��تندی تصویری بسازد که ماحصل آن »رویای 

روهینگیا«  است. 
حلب؛ سکوت جنگ ■

این مستند روایتی از شهر حلب پس از ۶ سال 
جنگ در آن است که در این مدت سکوتی مرگبار 
بر آن که پیش از این ش��هری پررونق بوده، س��ایه 
افکنده است. در این فیلم مستند که به کارگردانی 

امیر اصانلو تولید شده است، هیچ دیالوگ، نریشن و 
صحبتی از اشخاص وجود ندارد و تنها تصاویر این 
شهر ویران شده را می بینیم. »حلب؛ سکوت جنگ« 
فضاهای مختلف شهر، مکان های عمومی آن و ... را 
به تصویر می کشد؛ مکان هایی که هیچ آدم زنده ای 

در آن وجود ندارد و کاما از بین رفته است.  
آَسک ■

این مس��تند روایتگر داس��تان زندگی پیرمرد 
نابینای جنوبی و۸0 ساله است که خداوند نیروی 
تعبیر خواب به وی داده اس��ت. در واقع پیرمرد به 
کوه می رود و با لمس و چش��یدن طعم س��نگ ها، 
س��نگ مورد نیاز خود را استخراج می کند، سپس 
با ابزار ابتدایی مانند اره دس��تی و تیش��ه، ظروف 
جنوبی مثل س��نگ نان پزی و هاون درست کرده 
و با فروختن این لوازم امرار معاش می کند. مهدی 
زمانپور کیاس��ری ک��ه پیش از این مس��تندهای 
»مشتی اسماعیل« و »راه دل« را با مضامین مشابه 
تولید کرده بود، این بار این مستند 50 دقیقه ای را 

در جنوب کشور تولید کرده است. 
خانه ای برای تو ■

سوژه اصلی این مس��تند به کارگردانی مهدی 
بخش��ی مقدم، داوود جوان 30 ساله و اهل یکی از 
روس��تاهای اطراف گیان اس��ت که  کمتر از یک 
س��ال از ازدواج��ش می گذرد و در ش��غلش دچار 
ورشکس��تگی ش��ده و همزمان متوجه می ش��ود 
به س��رطان پیش��رفته ای دچار شده اس��ت. او در 
این ش��رایط برای زندگی اش تصمیمات جدیدی 
می گیرد. کارگردان این مس��تند درباره این مساله 
گفته بود: در دوره خلسه س��رطان، بیماران دچار 
وضعیت��ی خ��اص می ش��وند. در ای��ن دوره آنها 
می خواهند از زمان باقیمانده نهایت استفاده را ببرند. 
همه چیز برای  این اش��خاص زیباست و می گویند 

ای کاش همه عمر را این گونه زندگی کرده بودیم.
روابط خانوادگی ■

این مس��تند به کارگردانی ناصر ضمیری است 
که  ارتباط پیرمردی ۸0 س��اله ب��ا فرزندانش را به 

تصویر می کش��د. این فیلم به ارتباط »حاجی بابا« 
با فرزندانش می پردازد که در یک موقعیت خاص و 
ویژه قرار گرفته اند. این موقعیت باعث بروز رفتارهایی 
از سوی اعضای خانواده می شود که شناخت بهتری 
نس��بت به آنها پی��دا می کنیم. نکته برجس��ته در 
این مس��تند آن است که مش��کات این خانواده را 
می توان در هر خانواده ای مشاهده کرد، چرا که اینها 
خانواده ای معمولی هستند که برخی از فرزندان شان 
شخصیتی خاص دارند. قصه بیشتر روایتگر موقعیت 

خاص و ویژه ای است که آنها گرفتارش شده اند.
آن زمستان ■

این مس��تند که مراحل س��اخت آن 4 سال به 
طول انجامیده، روایتگر یک فصل از زندگی آیت اه 
مصباح یزدی، مصادف با انتخابات س��ال 94 است. 
این مس��تند که به کارگردانی احمد ش��ریف زاده 
تولید شده ، روایتی از زندگی آیت اه مصباح یزدی 
است که در انتخابات پرحاشیه مجلس در سال 94 
این ش��خصیت علمی با مسائل سیاسی گره خورد 
و اظهارنظره��ای متفاوت��ی را پیرام��ون وی ایجاد 
کرد. احمد ش��ریف زاده متولد سال 13۶4 در شهر 
استهبان و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات 
نمایشی است. رویای بارانی، تنها گریه کن، ابن الرضا 

و پیراهنی برای یوسف از دیگر آثار وی است.
زمستان یورت ■

زمستان یورت اثری از میاد میرزاباقری است که 
به حادثه ریزش معدن  زمستان یورت در ایام انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در س��ال 9۶ و وضعیت کارگران 
آن می پردازد. این مس��تند چالش��ی در هش��تمین 
دوره جایزه عمار توانس��ت جایزه ویژه هیات داوران 
را در بخ��ش درون گفتمان��ی از آن خود کند. معدن 
زغال سنگ زمس��تان یورت آزادشهر، اردیبهشت ماه 
س��ال گذشته دچار حادثه ش��د که طی آن 43 نفر 
از کارگران معدن جان باختن��د و بیش از 400 نفر 
مصدوم شدند. بعد از این حادثه برخی کارگران معدن 
که نسبت به پرداخت نش��دن حقوق شان و مسائل 

دیگر معدن معترض بودند، اخراج شدند.

خاطرات یک خبرنگار جنگی ■
قصه این مستند در ارتباط با داعش و خبرنگاری 
اس��ت که مش��اهد اتش از جنگ را روایت می کند؛ 
بویژه در برهه  فتح موص��ل و  ابتدای ورود داعش 
به عراق. این مس��تند روایت خبرنگار یک ش��بکه 
تلویزیونی است که با یک دوربین وارد میدان جنگ 
می ش��ود و و وقایعی که در موصل اتفاق می افتد را 
ثبت می کند. وحید چاووش تولید این مستند 90 
دقیقه ای را برعهده داشته و آن را یک منبع تاریخی 
می داند که می تواند ب��رای آیندگان نوعی رفرنس 

محسوب شود.
پدر طالقانی ■

نام این مستند برگرفته از لقبی  است که منافقین 
پیش از مبارزه مسلحانه به مرحوم طالقانی می دادند 
اما پس از آنکه ایشان در برابر منافقین موضع سختی 
می گیرن��د، ناگهان از دنیا می رون��د. پدر طالقانی به 
کارگردانی محمدعلی محمددوست روایتی از زندگی 
آیت اه طالقانی را در قالب مستند بازسازی  به تصویر 
می کشد. برای ساخت این مستند با حدود 50 نفر از 
کسانی که از نزدیک آیت اه طالقانی را می شناختند 
و افرادی از جناح های مختلف سیاسی، مصاحبه هایی 
انجام شده است. مستند پدرطالقانی عاوه بر مصاحبه 
با اطرافیان ایشان  صحنه هایی از زندگی آن مرحوم را 

بازسازی کرده است.
تاریخ صدور ■

این مس��تند ۸3 دقیقه ای به کارگردانی مجید 
عزیزی نگاهی به تفاوت های بین نس��لی متولدین 
دهه ه��ای 40 تا 90 شمس��ی دارد. اف��رادی که با 
عنوان هایی مثل دهه ش��صتی ها، دهه هفتادی ها 
یا دهه هش��تادی ها شناخته می شوند و هر یک با 
توجه به دوره ای که در آن به دنیا آمده اند، ارزش ها 
و رفتارهای متفاوتی از سایرین دارند. چالش اینکه 
هر نسل به چه دهه ای تعلق دارند و ویژگی های هر 
دهه با دهه های دیگر چه تفاوتی دارد، باعث ش��ده 
است سوژه تاریخ تولد برای عمده مخاطبان جذاب 

به نظر برسد. 

برنام��ه  گ�روه فرهن�گ و هن�ر: 
»کیوسک« ش��بکه سوم سیما در 
تازه ترین قس��مت خود میزگ��ردی را با حضور علی 
عطش��انی، کاظم راس��ت گفتار و محمدتقی فهیم 
در ارتب��اط با وضعی��ت امروز س��ینمای کمدی در 
ای��ران برگزار کرد. به گ��زارش »وطن امروز«، کاظم 
راست گفتار، کارگردان سینما درباره وضعیت فعلی 
س��ینما اظهار کرد: فرمولی در سینمای ایران برای 
س��اخت فیلم کمدی باب ش��ده است که سینمای 
کمدی با این فرمول می تواند با خیال آسوده از اینکه 
سرمایه اش با درصدی سود بازمی گردد، فیلمسازی 
کند. اصلی ترین عنصر ای��ن فرمول عبور از خطوط 
قرمز وزارت ارش��اد و اخاقیات جامعه است. اساسا 
ماک و معیار موفقیت و فروش یک فیلم، نه مسائل 
هنری، بلکه بازیگری در خط قرمز اس��ت! اگر بتوان 
خط��وط قرمز را ماهرانه و زیرکانه زیر پا گذاش��ت و 
مواردی را مطرح ک��رد که مردم از آن خطوط قرمز 
خوش ش��ان بیاید، فروش فیلم تضمین می ش��ود! 
راس��ت گفتار در ادامه با اش��اره به دایل گس��ترش 
و رواج این نوع نگاه به س��ینما گفت: مشکل اصلی 
سینمای ما ۲ موضوع است؛ اول بحث سالن نمایش 
فیلم و دوم گران ش��دن تصنعی تولید فیلم. اگر ما 
بتوانیم این دو مشکل را به نحو مطلوبی حل کنیم، 
بقیه مشکات به خودی خود حل خواهد شد. علی 
عطش��انی، دیگر کارگردان سینما که اخیرا کمدی 
اجتماعی »کاتیوشا« را روانه پرده سینماها کرده بود، 
درباره تورم تولید در سینما گفت: »کاتیوشا« را بهمن 

س��ال گذش��ته با هزینه ای نزدیک به یک میلیارد و 
500 میلیون تومان ساختیم. این روزها در پیش تولید 
فیلم جدیدی هستم که برآورد آن 4 میلیارد تومان 
است. در واقع ۶0درصد این بودجه ها صرف دستمزد 
بازیگران می شود. عطشانی در ادامه خاطرنشان کرد: 
می شود فیلمی ساخت و در آن شوخی جنسی نکرد 
و اسباب خجالت کسانی که با فرزندان شان به سینما 
می روند، نش��د. باید به آن موضوع پرداخت که چرا 
هر چه ش��وخی جنس��ی در فیلم ها بیشتر می شود 
فروش��ش بااتر می رود. محمدتق��ی فهیم، منتقد 
پیشکسوت سینما نیز که یکی دیگر از میهمانان این 
برنامه بود، ابتذال را واقعیت حاکم بر سینمای کمدی 
دانس��ت و گفت: باید از وزارت ارشاد پرسید که چرا 

 کس��انی که برای خود رسالتی قائل هستند، نتوانند 
فیلم های ش��ان را براحت��ی اکران کنن��د اما تاجران 
و اف��رادی با اهداف صرفا مالی، موفق باش��ند. آقای 
عطشانی گفتند که فیلم سینمایی کاتیوشا 3 میلیارد 
تومان فروخته است. با توجه به هزینه تولید این فیلم 
در سال گذشته و میزان فروش آن، او نمی تواند همین 
فیلم را هر س��ال بسازد و اکران کند، چرا که محیط 
و دایره را کسان دیگری بسته اند. چرخه اکران دست 
فیلمسازان خاصی افتاده است که در فیلم های شان یا 
شوخی های جنسی یا ابتذال دارند. شاهدیم یک نفر 
پردیس سینمایی دارد و درعین حال تولیدکننده و 
پخش کننده هم هست که برخی تحت عنوان مافیا 
از آنه��ا یاد می کنند. در واقع این افراد هس��تند که 

سمت و سوی سینما را تعیین می کنند! در ادامه این 
میزگرد، راس��ت گفتار با اشاره به تاثیر مهم تبلیغات 
بر بیشتر دیده ش��دن آثار سینمایی گفت: هر سال 
تعداد بسیار زیادی فیلم ساخته می شود که فیلم های 
خوبی هم هس��تند و مردم اگر متوجه شوند چنین 
فیلم هایی وجود دارند از دیدن آن استقبال می کنند 
اما به دلیل نداش��تن بودجه ازم برای تبلیغات و در 
اختیار نداشتن سالن نمایش، مردم اصا این فیلم ها را 
نمی بینند. محمدتقی فهیم نیز گفت: سینمای کمدی 
در دنیا تعریفی دارد. همه کس��انی که در سینمای 
کمدی فعالیت کرده اند عموما برای خودشان رسالتی 
قائل بوده اند. کمدی در جهان بازنمایی کننده و منتقد 
جامعه و شرایط اجتماعی است و در کنار مردم قرار 
دارد همچنی��ن برای ارزش های جامعه اهمیت قائل 
است و سعی می کند آنها را به تصویر بکشد. سینمای 
مستقل تا  فیلم خوب نسازد و نتواند نظر ۲0 میلیون 
از ۸0 میلیون نفر را جلب کند، چطور سالن سازی راه 
بیفتد؟ فیلم هایی که در جن��گ دوم جهانی در اوج 
بمباران کش��ورهای اروپایی مردم را می خنداند آن 
سینما کمدی است. چرا هنرمندان ما یاد نمی گیرند؟ 
چه کسانی آنها را به این سمت برده اند؟ ارتباط فیلم ها 
با فرهنگ، عرف و ارزش های جامعه اس��ت. شما در 
ایران فیلم می س��ازید و باید به عرفیات و ارزش های 
جامعه توج��ه کنید. من قبول ندارم که س��ینمای 
مس��تقل داریم، بلکه 9۸درصد از دول��ت، نهادها و 
ارگان های زیرمجموع��ه  آن تغذیه می کنند. وظیفه 

هنرمندان تغییر ذائقه مردم است.

طنز
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مرتض�ی ش�مس آبادی: زه��ره 
یک  داس��تان  یزدان پناه قره تپه، 
خانواده را می گوید در روستایی در میان کوه های 
س��بان. از زمانی پیش از انقاب تا روزهای سال 
۸۸. خانواده ای که هرکدام از اعضای آن به نحوی 
درگیر وقایع این س��ال ها می شوند تا به فتنه های 
س��ال ۸۸ می رسند. درباره س��ال ۸۸ و آنچه رخ 
داد، تاکنون هرچه فیلم و کتاب نوش��ته ش��ده، 
نتوانس��ته به درس��تی حق مطلب را ادا کند. این 
کتاب هم اگر نمونه اعایی نباشد، خالی از ُحسن  
نیست. ش��خصیت ها، داس��تان و روایت »نشانی 
روی آب و رد کبوتره��ا« پاک و صادقانه نوش��ته 
و پرداخته شده اند. بی آایشی آدم های روستایی، 
محبت و دوس��تی، احس��اس وظیفه، وابستگی و 
علقه ای که به هم دارند، رمان را شیرین و فضایی 
باصفا خلق می کند. هرچند در این فضا، هستند 
ش��خصیت هایی که با حس��ادت ها و تکبرش��ان، 

کاره��ا را به ویرانی می کش��انند. رم��ان، روایتگر 
زندگی این خانواده اس��ت؛ از ابت��دای کودکی و 

نوجوان��ی خواه��ران و ب��رادران، 
تاکنون که بزرگ و پیر ش��ده اند، 
ازدواج کرده ان��د و فرزندان خود 
را دارند. روایتگر مشکاتی است 
ک��ه در زندگی برای ش��ان پیش 
می آید و دس��ت آخر، مظلومانه 
اس��یر حوادث و آشوب های سال 
۸۸ می ش��وند. ای��ن »نش��انی« 
البت��ه بی نق��ص نیس��ت؛ اوایل 
رمان آنقدر بازگشت داستانی و 
روایی دارد که تا صفحاتی چند 

من خواننده نمی توانس��تم بخوبی شخصیت ها و 
جایگاه شان را تشخیص دهم. تعداد بازگشت ها و 
شخصیت پردازی کم رمق ابتدای رمان 
علت این سرگردانی بود تا جایی که 
خط روایت داس��تان به حالت عادی 
و کاس��یک بازگردد و آرام آرام بتوان 
کنار شخصیت های داستان نشست. 
کاش بن��ای نویس��نده در فرم رمان، 
خط روایتی س��اده و خطی می بود 
و درنهای��ت در هر فص��ل، یک یا ۲ 
بازگش��ت کوتاه داشت. سخن دیگر 
اینکه، در بعضی قسمت های کتاب، 
تک��رار صحنه ه��ا و توصیف های��ی 

را داش��تیم ک��ه بی��ش از آنک��ه تداعی کننده و 
پیش برنده تک��رار یک حس و موضوع باش��ند، 
نش��انگر خالی بودن قلم از توصی��ف و پردازش 
وضعیت و رخدادهای جدید بود. یزدان پناه در این 
رمان بخوبی توانسته روابط بین افراد یک خانواده 
روستایی و تعامل روستاییان با یکدیگر، اتمسفر 
حاکم بر روستا و شرایطی که آدم هایش خواسته 
و ناخواسته در آن قرار می گیرند را به قلم آورد و 
این موضوع ارزشمندی است. هرچند درباره این 
رمان کمتر صحبت شده است اما الساعه می توانم 
رمان هایی را نام ببرم که با وجود سروصدایی که 
داش��ته اند و حرف هایی که درباره شان زده شده، 
»نش��انی روی آب و رد کبوترها« یک سروگردن 
از آنها بااتر و دلنش��ین تر است یا تقریباً در تراز 
هم هس��تند و بعضاً حتی قابل مقایسه با این اثر 
نیستند. لذا رمان را دوست دارم و خواندن آن را 

برای مخاطب خالی از لذت نمی دانم... .

یادداشتی بر رمان »نشانی روی آب و رد کبوترها« اثر زهره یزدان پناه

صفای پرواز کبوتر در غبار فتنه
یادداشت

سینما

پیشنهادهای »وطن امروز« برای آنها که به دنبال تماشای مستندهای شاخص جشنواره »سینماحقیقت« امسال هستند

حقیقت در آینه مستند

سینمای جهان

نمایش خانگی

»کیوسک« دایل افزایش شوخی جنسی در فیلم های سینمایی را بررسی کرد
وقتی عبور از خطوط قرمز تضمین فروش کمدی ها می شود!

مستند

خبر
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کیوسک
مارکا

برای الیگا خواهیم جنگید
موندودپورتیوو
شاه مسی

اسپورت
توپ طا از خجالت سرخ شد

آ.اس
سوپرکاسیکو

چرا طارمی نیمکت نشین شد؟
روزنامه قطری به نیمکت نشینی اخیر طارمی 
در دیدار برابر ااهلی واکنش نشان داد.  به نقل 
از ال��رای، مهدی طارم��ی در فصل دوم حضور 
خود در الغرافه نتوانست عملکرد خوبی از خود 
نشان دهد و آمار گلزنی این مهاجم ایرانی اصا 
رضایت بخش نبوده است. طارمی در دیدار اخیر 
الغرافه برابر ااهلی سرانجام نیمکت نشین بود و 
در دقیقه 60 وارد بازی ش��د اما نتوانست مانع 
از شکست تیمش ش��ود. روزنامه الرای درباره 
نیمکت نشین شدن طارمی نوشت: اصا قابل 
قبول نیست که بازیکنان خارجی الغرافه مثل 
طارمی به خاطر ضعف بدنی نیمکت نشین شده 
باش��ند. از طرف دیگر هم اگر طارمی به خاطر 
جریمه شدن از سوی باشگاه نیمکت نشین شده 
پس چرا در نیمه دوم به بازی گرفته شد؟ این 
سوالی است که باید سرمربی تیم به آن پاسخ 

دهد.
روزنامه الرای در ادامه به نیمکت نشین شدن 
طارمی اعتراض کرد و نوشت: طارمی، اسنایدر 
و فایس بازیکنان خارجی هستند که هر تیمی 
آرزوی داشتن آنها را دارد اما در الغرافه بنا به هر 
دلیلی نیمکت نشین می شوند و معلوم نیست در 

این تیم چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
به  گزارش  ایس��نا، الغراف��ه در فصل جاری 
لیگ ستارگان قطر با وجود هزینه های زیادی 
که داشته نتوانسته عملکرد خوبی از خود نشان 
دهد. احتمال تغییرات اساسی در این تیم زیاد 
است و ش��اید طارمی هم در زمستان به لیگ 
ایران برگردد، چرا که هواداران خشمگین این 
تیم قطری از عملکرد مهاجم ایرانی خود راضی 
نیستند و نس��بت به فرصت های زیادی که از 

دست می دهد معترضند.

کیمیا علیزاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ 
را هم از دست داد

بانوی تکواندوکار مدال آور ایران در المپیک 
ریو، به دلی��ل مصدومیت رقابت های قهرمانی 

جهان ۲0۱۹ را نیز از دست داد.
به گ��زارش ایس��نا، رقابت ه��ای تکواندوی 
قهرمانی جهان ۲0۱۹ سال آینده و به میزبانی 
شهر منچستر کش��ور انگلیس برگزار می شود 
و قرار اس��ت تیم ملی ایران نیز در این رقابت ها 
حاضر شود اما خبرهای رسیده حاکی از آن است 
که کیمیا علیزاده تنه��ا بانوی مدال آور ایران در 
مسابقات جهانی و المپیک به دلیل جراحی ای 
که روی زانوی خود انجام داده، نمی تواند همراه 

تیم ملی عازم این رقابت ها شود.
کیمیا علی��زاده پیش از این نی��ز قرار بود 
در بازی ه��ای آس��یایی ۲0۱۸ جاکارت��ا روی 
شیاپ چانگ برود که به دلیل مصدومیت )پارگی 
رباط صلیبی پای چپ( این رقابت ها را از دست 
داد و حاا با توجه به پشت سر گذاشتن دوران 
نقاهت پس از جراحی، نمی تواند در رقابت های 
قهرمانی جهان هم مبارزه کند. علیزاده پس از 
بازی های آس��یایی ازدواج کرد و باید دید چه 

زمانی به ورزش قهرمانی بازمی گردد.

روس ها دار کشتی گیران ایران را 
باا کشیدند!

روسیه از اهدای جایزه داری کشتی گیران 
ای��ران در جام الروس��ا خ��ودداری کرد که این 
موضوع اعتراض فدراس��یون کشتی ایران را در 

پی داشته است.
تیم کش��تی آزاد ایران ب��ا هدایت غامرضا 
محمدی هفته گذش��ته عازم روسیه شد تا در 
جام الروسا که به صورت تیمی برگزار شد، حاضر 
شود. شاگردان غامرضا محمدی با برتری برابر 
روسیه، گرجستان، آذربایجان و ازبکستان موفق 
شدند عنوان قهرمانی این رقابت ها را در بخش 

تیمی به دست بیاورند.
اما در خال این رقابت ها و با تصمیم میزبان 
ق��رار ش��د کش��تی گیران در اوزان ۹۷ و ۱۲۵ 
کیلوگرم به صورت انفرادی با یکدیگر سرش��اخ 
شوند تا در نهایت به نفرات اول تا سوم به ترتیب 
۳000 ،۲000 و ۱000 دار پاداش نقدی اهدا 

شود.
در جریان رقابت های انفرادی یداه محبی، 
کشتی گیر جوان و باآتیه ایران موفق شد عنوان 
قهرمانی رقابت های سنگین وزن را مقتدرانه از 
آن خود کند و عباس فروتن، دیگر کشتی گیر 
جوان و باآتیه ایران نیز در جایگاه دوم ایس��تاد 
ت��ا در مجم��وع ۵000 دار جایزه نقدی از آن 

کشتی گیران ایران شود.
اما روسیه بر خاف تعهد و اعام قبلی و در 
اقدامی غیراخاقی و غیرحرفه ای از دادن جایزه 
به کشتی گیران ایران با این بهانه که این موضوع 
در بخشنامه مسابقات نبوده، خودداری کرد و 
اعتراض کادر فنی و کشتی گیران ایران نیز به 
جایی نرسید تا محبی و فروتن دست خالی به 

ایران بازگردند!
فدراسیون کشتی ایران نیز در حال پیگیری 
این موضوع اس��ت تا بتواند حق ضایع شده ۲ 
کشتی گیر ایران را از فدراسیون کشتی روسیه 

بگیرد.

لباس تمیز فان دایک
رکوردشکنی صاح

اس��تادیوم  در  اول محم��د ص��اح  گل 
وایتالیت��ی بورنموث، به ای��ن معنا بود که او 
بع��د از تنها ۵۲ بازی ب��ا پیراهن لیورپول در 
لیگ برتر به مرز 40 گل رس��یده است. این 
آمار، جادوگر مصری لیورپول را در جایگاهی 
بااتر از ستاره های سابق آنفیلد، چون فرناندو 
ت��ورس، رابی فاولر، لوئیس س��وارز و مایکل 
اوون ق��رار می ده��د. در واقع هی��چ بازیکن 
لیورپ��ول در تاریخ لیگ برتر موفق نش��ده با 
تعداد بازی کمتری نس��بت به صاح به مرز 

40 گل برسد.
در کل تاریخ لیگ برتر هم فقط ۲ بازیکن 
بوده اند که موفق شدند با تعداد بازی کمتری 
نسبت به ۵۲ بازی صاح به این مرز برسند: 
آلن ش��یرر و اندی کول )هر دو با 4۵ بازی(. 
اما کار صاح ب��ا بورنموث با همین یک گل 
تمام نش��د. او در نیم��ه دوم روی ۲ حرکت 
انفرادی فوق العاده که حتی خطای مدافعان 
میزبان ه��م نتوانس��ت جلوی��ش را بگیرد، 
هت تریک خودش را کامل کرد تا با ۱0 گل، 
کنار پیر امری��ک اوبامیانگ، در صدر جدول 
بهترین گلزنان لی��گ برتر در این فصل قرار 
بگیرد. آخری��ن بازیکن لیورپ��ول که موفق 
ش��ده بود در یک بازی خ��ارج از خانه لیگ 
هت تریک کند، س��وارز در س��ال ۲0۱4 در 

زمین کاردیف بود.
بع��د از انتقادات��ی که از ف��رم صاح در 
ابتدای فصل می ش��د، او حاا به همان روند 
گلزنی های فصل قبلش بازگش��ته اس��ت. در 
واق��ع از ابت��دای فصل پیش تا ام��روز، تنها 
بازیکن��ی که در ۵ لیگ اول اروپا بیش��تر از 
صاح گل زده، لیونل مس��ی )4۳( است. بعد 
از مسی و صاح هم در این جدول هری کین 

)۳۹( قرار دارد.
بعد از نمایش مقتدرانه ش��اگردان یورگن 
کلوپ مقابل تیم جوان و پرانرژی »ادی هاو« 
که همراه با شکس��ت منچسترسیتی مقابل 
چلسی باعث صدرنش��ینی لیورپول در لیگ 
ش��د، جیمی ردنپ، ستاره سابق قرمزپوشان 
مرسی س��اید، وضعی��ت کنون��ی لیورپول را 
چنین توصی��ف کرد: »آنه��ا در حال حاضر 
از ب��ازی خودش��ان بس��یار ل��ذت می برند و 
اگر موفق ش��وند با پی��روزی مقابل ناپولی از 
گروه شان در چمپیونز لیگ هم صعود کنند و 
در لیگ هم به همین فرم ادامه دهند، رقیبی 
پا به پای سیتی تا پایان فصل خواهند بود«.

بورنم��وث ب��ا وج��ود داش��تن مهره های 
هجوم��ی خطرناکی چون جاش��وا کینگ و 
رای��ان فری��زر و دیوید بروک��س در ترکیب 
اصلی، موفق نش��د دروازه آلیسون را چندان 
به خطر بیندازد. ب��رای همین بود که ردنپ 
بعد از ب��ازی گفت لباس ویرجیل فان دایک 
آنقدر تمیز ماند و دردس��ری متوجهش نشد 
که می تواند همین لباس را سه ش��نبه مقابل 
ناپولی هم بپوشد: »لیورپول خیلی راحت این 
بازی را برد و هرگز دچار مش��کل نشد. وقتی 
بازیکنی چون ص��اح دارید می تواند یک تنه 

کار هر تیمی را تمام کند«.
ردن��پ در ادامه حرف هایش درباره صاح 
چنین توضیح داد: »س��والی که درباره صاح 
مطرح ش��ده بود این بود که بهترین پس��ت 
برای او کجاس��ت؟ مرک��ز خط حمله یا بال؟ 
من فکر می کنم ما امروز همه دیدیم که اگر 
صاح به عنوان مهاجم مرکزی بازی کند چه 
تاثیر زیادی برای تیمش دارد. روی گل سوم 
مش��اهده کردیم که صاح با فرارهایش چه 
بایی سر مدافعان حریف می آورد. در ضمن 
این بازی با توج��ه به تغییراتی که کلوپ در 
ترکی��ب اصل��ی اش داده بود نش��ان از عمق 

باای تیم هم می داد«.
لیورپول با پیروزی ب��ر بورنموث به روند 
شکست ناپذیری خودش در این فصل از لیگ 
برتر ادامه داد، فصلی که تنها 6 امتیاز در آن 
از دس��ت داده و حاا در صدر جدولش قرار 

گرفته است.
فرم و نتایج چش��مگیر لیورپ��ول در لیگ 
اما تفاوت زی��ادی با وضعیت آنها در چمپیونز 
لی��گ دارد. ش��اگردان کل��وپ ای��ن فصل از 
ماجراجویی های اروپایی ش��ان را با پیروزی ای 
درخشان در آنفیلد مقابل پاری سن ژرمن شروع 
کردن��د اما در ادامه هر ۳ ب��ازی خارج از خانه 
خودش��ان مقابل پی اس جی، ناپولی و س��تاره 
سرخ بلگراد را باختند تا سرنوشت صعودشان 
از گروه، به بازی مرگ و زندگی این هفته شان 

مقابل تیم کارلو آنچلوتی وابسته شود.
اگ��ر صاح برای سه ش��نبه ش��ب هم در 
همین ف��رم غیرقاب��ل مهارش باش��د، امید 
لیورپول برای رس��یدن به یک فینال اروپایی 

دیگر بیشتر خواهد شد.

گزارش اخبار

پرس��پولیس و س��پاهان در یک بازی معوقه 
از هفته دوازدهم به تس��اوی یک - یک رضایت 
دادند. ۲ تیم س��پاهان  و پرس��پولیس در دیدار 
معوقه خود از هفته دوازدهم در ورزش��گاه نقش 
جهان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان 
با تس��اوی ی��ک - یک به پایان رس��ید تا رکورد 
شکس��ت ناپذیری ۲ تیم در لیگ هجدهم ادامه 
پیدا کند. پورقاز در دقیقه ۷4 س��پاهان را پیش 
انداخت اما پرسپولیس با پنالتی علیپور در دقیقه 
۸۹ به بازی برگشت. سپاهان بازی را هجومی تر 
از میهم��ان آغاز کرد و با س��انتر از کناره ها روی 
دروازه  پرسپولیس خطرآفرین شد که ضربه های 
سر کی روش استنلی راهی به دروازه پرسپولیس 
نیافت. پس از حمله های ابتدایی س��پاهان، بازی 
در میانه ه��ای می��دان درگیران��ه دنبال ش��د و 
پرس��پولیس هم توانست نخس��تین خطر جدی 
خود را روی یک ضربه ایستگاهی ایجاد کند که 
نیازمند در دقیقه ۱۷ توپ را به کرنر فرستاد. پس 
از آن بازی متعادل ادامه پیدا کرد و اش��تباهات 
در خ��ط میانی زمین باعث ش��د هیچ کدام از ۲ 
تیم برای دقایق��ی نتوانند موقعیتی ایجاد کنند. 
همچنین خروج ه��ای بموقع پی��ام نیازمند هم 
باعث شده بود سانترهای پرسپولیسی ها بی ثمر 
باش��د. س��پاهان در دقیقه ۳0 با حرکت زیبای 
محم��دی صاحب فرصت ش��د که ای��ن بازیکن 
براحت��ی تک به تک با بیرانوند را از دس��ت داد. 
پس از ای��ن حمله، ش��اگردان قلعه نویی باز هم 
توپ و می��دان را در اختیار گرفتند اما از گلزنی 
ب��ه بهترین خ��ط دفاع لیگ برتر عاج��ز ماندند. 
در دقیق��ه ۳۸ پرس��پولیس صاح��ب یک ضربه 
ایستگاهی پشت محوطه جریمه سپاهان شد که 
منشا نتوانس��ت از این توپ استفاده کند و توپ 
به دیوار دفاعی برخورد کرد. پس از این موقعیت 

اتفاق خاصی نیفتاد و بازی بدون گل در نیمه اول 
به اتمام رس��ید. در نیمه دوم پرسپولیس بازی را 
 هجومی تر آغاز کرد و چند موقعیت نصف و نیمه
روی دروازه س��پاهان ایج��اد کرد ام��ا بی دقتی 
منشا و اضافه شدن خالد شفیعی باتجربه کمک 
کرد تا دروازه س��پاهان تا دقیقه 6۵ بسته بماند. 
همچنین قلعه نویی ب��رای عملکرد بهتر در خط 
حمله ساسان انصاری را به جای میاد محمدی 
به زمی��ن آورد. پس از آن س��پاهان ب��ه دروازه 
حری��ف فش��ار آورد که روی یک پرت��اب اوت و 
اش��تباه بیرانوند روی خ��روج، کی روش صاحب 

توپ ش��د تا او توپ را ب��رای پورقاز آماده کند و 
شوت اس��تثنایی پورقاز گل نخست این دیدار را 
برای طایی پوش��ان زاینده رود ب��ه ارمغان آورد. 
پس از آن آش��فتگی خط دفاع پرسپولیس باعث 
شد کی روش گل دوم ش��اگردان قلعه نویی را به 
ثمر برساند اما کمک داور این گل را مردود اعام 
کرد. در ۱0 دقیقه پایانی پرسپولیس رو به بازی 
احساسی آورد و سعی کرد با توپ های بلند روی 
دروازه سپاهان خطر ایجاد کند که سرانجام این 
توپ های هوایی برای س��رخ ها نتیجه داد و هند 
کی روش در محوطه جریمه، پرس��پولیس را در 

دقیقه ۸۹ صاحب پنالتی کرد تا علیپور بازی را به 
تساوی بکشاند. همچنین کی روش و کامیابی نیا 
در دقیق��ه ۹۱ ب��ه دلیل درگیری ب��ا یکدیگر از 
زمین مسابقه اخراج شدند. با این نتیجه سپاهان 
با ۳0 امتیاز و تفاضل گل بهتر نس��بت به پدیده 
در ص��در ج��دول قرار گرفت و پرس��پولیس نیز 
ب��ا ۲۸ امتی��از در رده س��وم باقی بمان��د. با این 
 تس��اوی کماکان سپاهان و پرسپولیس به عنوان

۲ تیمی که تا به حال در لیگ هجدهم شکست 
 نخورده ان��د، رک��ورد شکس��ت ناپذیری خ��ود را

حفظ کردند.

نشس��تی که رئی��س فدراس��یون فوتبال صبح 
روز یکش��نبه با وزیر ورزش و جوانان داشت اوضاع 
فوتبال را به ش��رایط عادی بازگرداند و قرار اس��ت 
تکلیف اعضای هیات رئیسه هم در مجمع مشخص 
ش��ود. درحالی که اوضاع فوتب��ال ایران رو به تنش 
گذاشته و شرایط را برای ورود کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و فیفا فراهم کرده بود تا نامه تهدید به تعلیق 
را ارسال کنند، نشس��ت صبح روز یکشنبه مهدی 
تاج با مسعود سلطانی فر ش��رایط را تغییر داد. مهر 
روز ش��نبه در خبری اعام کرد نامه تعلیق فوتبال 
ایران روز دوشنبه از سوی کنفدراسیون آسیا ارسال 
خواهد شد که انتشار این خبر بازتاب و واکنش های 

زیادی در بی��ن اهالی ورزش و 
سیاس��ت داش��ت. این خبر از 
منبعی کاما موثق و در ارتباط 
با کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
گرفته شده بود و ارسال نامه نیز 
قطعی بود. با این حال انتش��ار 

همین خبر زمینه را برای برگزاری نشست مهدی تاج 
با مسعود سلطانی فر فراهم کرد. وزیر ورزش که در 

روزها و هفته های اخیر سکوت 
اختیار کرده بود و واکنش��ی به 
اتفاقات فوتبال نداشت، پس از 
آنکه متوجه جدی بودن ارسال 
نامه تعلیق شد، صبح یکشنبه 

مهدی تاج را فراخواند. 
رئیس فدراسیون فوتبال نیز در نشست با وزیر 
ورزش م��وارد مدنظر را مطرح ک��رد و پس از این 

جلسه به محل کارش برگشت تا اوضاع فوتبال آرام 
ش��ود. یک مقام بلندپایه در گفت وگو با مهر تاکید 
کرد پس از برگزاری این نشست و توافق مهدی تاج 
با وزارت ورزش، موضوع ارسال نامه تعلیق منتفی 
ش��ده و قرار اس��ت امور فوتبال ب��ه خاطر آرامش 

تیم ملی به شرایط عادی بازگردد.
یکی از توافقات انجام ش��ده بین وزارت ورزش 
و مهدی تاج تعیین تکلیف اعضای هیات رئیسه در 
مجمع فدراسیون است که باید اوایل دی ماه برگزار 
شود. بر این اساس اعضای بازنشسته هیات رئیسه تا 
روز مجمع به کارش��ان ادامه خواهند داد تا اعضای 
مجمع تکلیف ماندن یا رفتن شان را مشخص کنند.

جلسه تاج با وزیر، نامه تعلیق را منتفی کرد
تعیین تکلیف هیأت رئیسه

تساوی یک - یک سپاهان و پرسپولیس در اصفهان

نبازها نمی بازند

ب��ر صف��ر  ب��ا شکس��ت ۲  آرش جال من�ش: 
منچسترسیتی مقابل شاگردان ساری و پیروزی 4 
بر صفر لیورپول مقابل بورنموث در روز درخشش 
صاح، س��رخ های آنفیلد با یک امتیاز بیش��تر از 
سیتی صدرنشین لیگ برتر شدند. هفته  شانزدهم 
لیگ برتر ش��اهد اولین باخت منچسترسیتی در 
فصل جدید به دس��ت شاگردان مائوریسیو ساری 
ایتالیایی بود. سیتی در مقابل چلسی نتوانست از 
برت��ری خود در نیمه  اول اس��تفاده  ازم را ببرد و 
از دس��ت دادن این فرصت برایش به بهای گزافی 
تمام شد. شاگردان ساری با گل های انگولو کانته 
و داوید لوئیز موفق شدند نخستین شکست فصل 
را به ش��اگردان پپ گوآردیوا تحمیل کنند تا با 
توجه به پیروزی مقتدرانه  لیورپول، یورگن کلوپ 
و ش��اگردانش برای نخس��تین بار در فصل جاری 
ایستادن در صدر جدول لیگ برتر را تجربه کنند. 
مائوریس��یو س��اری که تیمش با این پیروزی در 
رتب��ه  چهارم جدول قرار گرفت بعد از بازی گفت 
از پیروزی مقابل سیتی بسیار خوشحال است، چرا 
که شکست دادن منچسترسیتی و پپ گوآردیوا 

برای هیچ تیمی ساده نیست.
ای��ن پیروزی بهترین هدیه ای بود که س��اری 
می توانست به یورگن کلوپ بدهد. لیورپول پیش 
از آن در روز درخش��ش خارق الع��اده و هت تریک 
محم��د صاح موفق ش��ده ب��ود بورنم��وث را با 

نتیج��ه  4 بر صفر در هم بش��کند و همه  نگاهش 
به اس��تمفوردبریج بود تا ببیند آیا ساری می تواند 
در جدال با گوآردیوا مچ او را بخواباند؟ اما کلوپ 
پیش از شروع بازی در استمفوردبریج احتمااً امید 
کمی به پیروزی ش��اگردان س��اری داشت، چون 
س��یتی در هفته های اخیر شکس��ت ناپذیر نشان 
داده بود. ش��اگردان گوآردیوا هر ۷ بازی اخیر در 
لیگ برتر را با پیروزی پشت س��ر گذاشته بودند و 
در مقابل چلسی هم بازی را مقتدرانه آغاز کردند 
اما مصدومیت س��رخیو آگوئرو در نیمه  اول برای 
منچسترسیتی گران تمام شد، چون در غیاب او، 

رحیم استرلینگ و لروی سانه که از سوی گوآردیوا 
وظیفه  گلزنی را به عهده گرفته بودند در انجام این 
وظیفه ناکام ماندند. برتری منچسترسیتی در نیمه  
اول ب��ه حدی بود که بازیکنان چلس��ی تا قبل از 
دقیق��ه  4۵ یعنی دقایقی پیش از به صدا درآمدن 
سوت پایان نیمه  اول، به ندرت توانسته بودند وارد 
زمین سیتی ش��وند اما در این لحظات آخر نیمه  
اول، ادن آزار پاس زیبایی به انگولو کانته داد تا او با 
شوتی سرکش توپ را به طاق دروازه  سیتی بدوزد. 
اما در نیمه  دوم چلس��ی میزبان بهتر نشان داد و 
۱۲ دقیقه مانده به پایان بازی، ضربه  کرنر ارسالی 

توس��ط ادن آزار با ضربه  سر تماشایی داوید لوئیز 
وارد دروازه ش��د تا ش��اگردان ساری یک پیروزی 
بزرگ به دست آورند. اتفاقی که کلوپ و شاگردانش 
امید کمی به آن داشتند یعنی متوقف شدن سیتی 
و حتی شکست این تیم، در کمال ناباوری آنها در 
استمفوردبریج رقم خورده بود. بچه های اتحاد که 
در نیمه  اول نتوانسته بودند از برتری قابل ماحظه  
خود اس��تفاده کنند حاا با ناراحتی شاهد بودند 
شاگردان کلوپ براحتی از آنها سبقت گرفته و در 
صدر جدول رده بندی لیگ برتر ایستاده اند. اتحاد 
نانوشته  کلوپ آلمانی و ساری ایتالیایی علیه تیم 
مقتدر گوآردیوا سرانجام در هفته  شانزدهم به ثمر 
نشس��ت تا بچه های اتحاد از تخت پادشاهی لیگ 

برتر به زیر کشیده شوند.
ش��اید کلوپ پی��ش از این ب��ه کاردانی مرد 
ایتالیای��ی چلس��ی و موف��ق ش��دن او در مقابل 
بچه های اتحاد باور داش��ت ک��ه چندی پیش با 
جس��ت و خیزی سرخوشانه  به میانه  میدان رفت 
و مجازات را به جان خرید. کلوپ اما حاا وظیفه  
دش��وارتری پی��ش رو دارد و می دان��د حتی یک 
لغزش کوچک کافی است تا صدرنشینی بار دیگر 
در اختی��ار گوآردیوا قرار بگی��رد و اگر این اتفاق 
بیفتد، تاکتیسین اسپانیایی دیگر به این راحتی ها 
تاج و تخت لیگ برتر را به محور آلمانی-ایتالیایی 

واگذار نخواهد کرد.   

اتحاد آلمانی - ایتالیایی علیه بچه  های اتحاد
قرمزهای لیورپول در صدر
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گروهبینالملل: تضاد در میان نسل های 
مختلف فرانس��وی در کن��ار افزایش 
انتظ��ارات عموم��ی در فض��ای نوین 
فرانسه این کش��ور را به بهانه افزایش 
قیمت س��وخت وارد فض��ای جدیدی 
کرده اس��ت. اقدام��ات رئیس جمهور 
جوان فرانس��ه برای جراحی اقتصادی 
در فرانس��ه مورد حمایت نس��ل های 
جدید قرار نگرفته اس��ت و مانند آنچه 
در بریگزیت رخ داد گروهی که اکثریت 
مطلق نیستند، عرصه را بر جریان های 
دیگر اجتماعی ب��ا اعمال نظرات خود 
تن��گ کرده اند. پس از دوران فرانس��وا 
میتران ب��ا رز س��رخش عصر چپ ها 
در فرانسه نتوانس��ت خاطرات خوش 
شکوفایی بازارهای کار و طرح های رفاه 
عمومی را در دوران فرانسوا اواند تکرار 
کند و در جریان راست گرای فرانسه نیز 
بازتولید دوران ژاک ش��یراک به عنوان 
آخرین فرد از نس��ل سیاس��تمداران 

محبوب فرانس��وی چه در دوران س��ارکوزی و چه 
دوران مکرون تاکنون تکرار نش��ده اس��ت. از دوران 
ش��یراک تاکنون تمام روس��ای جمهوری فرانسه با 
چالش های اجتماعی متع��ددی روبه رو بوده اند و در 
هر کدام از این برش های تاریخی ش��اهد تظاهرات 
دس��ته ای از مهاج��ران، کارگران و ش��هروندان در 
طبقات اجتماعی مس��تمری بگیر بوده ایم.  اما این 
ماجرای جلیقه زرد ها در فرانسه کمی متفاوت است. 
آنها که با مقاومت در مقابل افزایش قیمت سوخت 
به خیابان ه��ا آمده بودند اکنون مطالبات اجتماعی 
عمیق تری را  طلب می کنند. در مقابل جناح مخالف 
امانوئل مکرون در فرانسه چپ ها هستند که در میان 
مدارس، دانش��جویان و تشکل های کوچک محلی 
س��اختارهای ق��وی دارند و پیوس��تن اتحادیه های 
کارگ��ری و دانش آم��وزی به این جری��ان مخالف و 
در مقابل آن خش��ونت پلی��س در فضای چرخش 
اطاعات از طریق شبکه های اینترنتی همه چیز را 
برای مکرون در بد ترین وضعیت قرار داد. مکرونی که 
با خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی امیدوار بود بتواند 
ناپلون عصر خود در اروپا باشد اکنون با انتشار تصاویر 
مشمئز کننده تسلیم دانش آموزان معترض در مقابل 
پلیس بخش مهم��ی از احترام بین المللی و داخلی 
را که برای دولتش کس��ب کرده بود از دس��ت داده 
اس��ت. اما توفان زرد از فرانسه به هلند و بلژیک هم 

س��رایت کرده است و ممکن است دیگر کشورهای 
اروپایی از جمله لوکزامبورگ و لیختن اشتاین را در 
اشکال خفیف ترش دربرگیرد. همپوشانی های موجود 
در میان دولت های یاد ش��ده و برنامه های متمرکز 
اقتصادی می تواند عامل پیوستگی اعتراضات میان 
کشورهای فوق باشد. در همین حال نباید از نظر دور 
داشت عقب نشینی های دولت فرانسه و کابینه مکرون 
نتوانسته است تظاهرات ضدسرمایه داری را در فرانسه 
آرام ت��ر کند. دولت فرانس��ه می گوید رئیس جمهور 
مکرون صحبت های مهمی را برای مردم ایراد خواهد 
کرد و شهروندان پاریسی هم می خواهند این شهر را 
کم��ی آرام کنند. طبق آخرین گزارش ها  تنها طی 
48 ساعت منتهی به صبح دوشنبه دست کم 71 تن  

در پاریس زخمی شده اند. براساس برآورد مقام های 
فرانسوی روز ش��نبه 1۲۵ هزار معترض در سراسر 
این کش��ور در اعتراضات حاضر شدند که فقط 1۰ 
هزار تن از آنها در پاریس بودند. عملیات پاکس��ازی 
سنگینی در پاریس پس از 4 هفته اعتراضات جنبش 
»جلیقه زردها« در خیابان های این ش��هر آغاز شده 
است. گفته می شود اعتراض ها در 4۰۰ شهر و روستا 
در کنار تظاهرات اصلی در پاریس برگزار شد. نژامن 
 LCI گریوو، س��خنگوی دولت فرانسه به تلویزیون
گفت رئیس جمهور سخنان مهمی دارد. به هر حال 
همه مشکات معترضان »جلیقه زرد« با تکان دادن 
چوب جادو حل نخواهد شد. وی در مصاحبه دیگری 
با تلویزیون BFM گفت رئیس جمهور در آغاز هفته 

س��خنرانی زن��ده تلویزیونی ب��ا مردم 
خواهد داشت. با مش��اهده این حجم 
از اعتراضات مشخص است که باید در 
روش ها تغییری داده ش��ود اما این به 
معنای اعام تغییرات بنیادین نیست. 
معترضان ش��نبه در پاریس با پلیس 
ضد شورش درگیر شدند، خودروها را 
به آتش کش��یدند، موانع را سوزاندند 
و شیش��ه ها را شکس��تند اما استقرار 
تعداد باایی نیروی امنیتی اجازه نداد 
خرابی های هفته گذش��ته تکرار شود. 
اگرچه طرح افزایش مالیات سوخت که 
جرقه اعتراضات را روشن کرد، لغو شده 
اس��ت، اعتراضات همچنان ادامه دارد. 
آنطور که دولت فرانس��ه می گوید این 
کشور خس��ارات جدی طی اعتراضات 
یک هفته ای در فرانسه متحمل شده 
اس��ت  و س��خنرانی امروز )دوشنبه( 
مک��رون می تواند آینده و مس��یر این 
کشور را کمی مشخص کند. از سوی 
دیگ��ر نباید از نظر دور داش��ت ک��ه جنبش های 
اعتراضی ضدسرمایه داری فرصت خوبی را به ترامپ 
داده اس��ت تا درباره تحوات ساختارهای اروپایی 
اظهار نظر کند. اروپای متحد با جمعیت و اقتصادی 
ک��ه در کنار تولید عل��م دارد می تواند یک رغیب 
جدی برای آمریکا باش��د و همواره خطر ساز بوده 
است، به همین منظور رسانه ها و گروه های سیاسی 
در آمریکا از افزایش تنش ها و تضاد های اجتماعی 
در دولت های اروپایی و همچنین بریگزیت و حتی 
جنبش ه��ای بعضا جدایی طلب در مناطقی مانند 
کوزوو، باس��ک و بخش های از اس��پانیا و فرانس��ه 
حمایت کرده اند. س��خنان تن��د رئیس جمهوری 
آمری��کا طی روزهای گذش��ته درباره جنبش های 
اجتماعی در فرانسه واکنش وزیر خارجه این کشور 
را به دنبال داش��ته اس��ت. ترامپ که تریبونی جز 
توئیتر ندارد به دفاع از جنبش ضدسرمایه داری در 
فرانس��ه پرداخته است. در بلژیک اما همانطور که 
اشاره شد پلیس 7۰ معترض را دستگیر کرده است 
و معترضان میان پارک سلطنتی و مقرهای اروپایی 
خواستار استعفای دولت هستند. اعتراضات بلژیک 
می تواند روند  جلس��ات اروپایی را مختل کند و با 
توجه به س��ابقه نبود دولت در بلژیک این کش��ور 
می تواند آبس��تن رویداد ه��ای چالش برانگیزی در 

آینده باشد. 
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اتحادیه اعتراضات اروپایی

پازل
رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: وقایع این روزهای اروپا به معنای تکرار تاریخ است
گروهبینالملل:درحالیکهبرخیکشورهایاروپاییبااعتراضهایمردمیمواجهشدهوبویژهدرروزهای
اخیردرگیریهادرپاریسراشاهدیم،رئیسشورایروابطخارجیآمریکادراظهارنظریاذعانکردکه
اینکاروپابسرعتازپایدارترینمنطقهجهانبهناپایداریمطلقکشیدهشدهاست.ریچاردهاس،در
توئیتیدراینزمینهبااشارهبهبروزسریعناآرامیدربرخیکشورهایبرجستهاروپایینوشت:»اروپا
بس�رعتازپایدارترینمنطقهجهاندرحالتبدیلش�دنبهمنطقهایاس�تکههرچهباشد،پایدار
نیس�ت«.ریچاردهاسنوش�ت:»پاریسدرآتشاستوپایانعصر»آنگامرکل«صدراعظمآلمانفرا
رسیده،ایتالیادرحالبازیخطرناکبااتحادیهاروپاست،روسیهدرحالتجزیهکردناوکرایناستو

انگلیسنیزبابریگزیتمشغولشده،اینهاهمگیبهمعنایتکرارتاریخاست«.

گزارش
چشماندازتشکیلکابینهجدیدلبنان

نامشخصاست
احتمال عزل سعد حریری

گ�روهبینالمل�ل:ح��دود 7 ماه اس��ت که از 
ماموریت یافتن س��عد حریری برای تش��کیل 
دول��ت جدید در لبنان می گ��ذرد و همچنان 
خب��ری از انتخ��اب و معرفی اعض��ای کابینه 
نیست. با ادامه ناتوانی نخست وزیر مکلف برای 
سامان دادن به بحران سیاسی موجود در کشور 
و حل وفصل مشکات میان گروه های سیاسی، 
به نظر می رسد خأ حاکمیتی در لبنان با بروز 
تنش میان میش��ل عون، رئیس جمهوری این 
کش��ور و س��عد حریری وارد فاز تازه ای شده 
اس��ت. روزنامه ااخبار در این زمینه نوش��ت: 
میش��ل عون تهدید کرده اگر س��عد حریری 
که مامور تش��کیل کابینه است پس از مهلت 
کوتاهی دولت تش��کیل ندهد »عزل« خواهد 
شد. ااخبار افزود: میشل عون، جمعه سکوتش 
را شکست و اعام کرد با روش »اتاف وقت« 
که س��عد حریری در روند تش��کیل دولت در 
پیش گرفته اس��ت، موافق نیست. از عون نقل 
شده است که وی معتقد است برای حریری که 
پس از سفرهای مختلف اکنون آماده می شود 
س��فر دوره ای خود را در هفت��ه آینده به اروپا 
آغاز کند، تشکیل دولت در اولویت قرار ندارد؛ 
این سفرها نش��ان می دهد وی به امر تشکیل 
کابینه اهمیتی نمی  هد. این موضع گیری برای 
فراکسیون المستقبل و همپیمانانش سنگین 
بود و منجر شد یک منبع عالیرتبه و نزدیک به 
حریری واکنش نشان دهد. این منبع به نقل از 
نخست وزیر مکلف گفت، هر گونه تاش برای 
مس��ؤول دانستن حریری در این زمینه تاش 
برای منحرف کردن افکارعمومی است. اگر چه 
دفتر اطاع رس��انی ریاست جمهوری لبنان در 
بیانیه ای، مطالب منسوب به میشل عون مبنی 
بر رجوع به پارلمان برای حل بحران تش��کیل 
دول��ت را تکذیب کرد اما انتش��ار این اخبار را 
می توان نشان دهنده این نکته دانست که اگر 
چه قانون اساسی لبنان سقفی را برای حریری 
جهت تشکیل کابینه مشخص نکرده اما او تا 
اب��د نمی تواند به ای��ن روال ادامه دهد. این در 
حالی است که بیانیه دفتر ریاست جمهوری نیز 
به صورت کامل اخبار منتش��ر شده را تکذیب 
نکرده و آورده است: حق تأیید اسامی اعضای 
کابینه توس��ط نخست وزیر بر اس��اس قانون 
اساسی از طریق رایزنی های پارلمانی به مجلس 
نمایندگان اعطا ش��ده که اگر کابینه تشکیل 
نش��ود طبیعی اس��ت رئیس جمهور حل این 
مساله را بر اساس اقتضا به مجلس نمایندگان 
خواهد سپرد. انتخاب »نخست وزیر مکلف به 
تشکیل کابینه« حقی است که قانون اساسی 
لبن��ان آن را مطاب��ق مش��ورت های پارلمانی 
مندرج در ماده ۵۳ بند ۲، به پارلمان داده است 
و رئیس جمهوری پس از مش��ورت با پارلمان، 
شخص معرفی شده از جانب پارلمان را مامور 
تش��کیل کابینه جدید می کند. در واکنش به 
این بیانیه، نبیه بری،  رئیس پارلمان لبنان نیز 
درباره حق رئیس جمهوری در ارسال پیام هایی 
به پارلمان گفت: این حق را قانون اساس��ی به 
او می ده��د و ما با هر پیام��ی جدا از مضمون 
آن تعامل خواهیم کرد. همچنین ایلی فرزلی، 
معاون رئیس پارلمان لبنان گفت: نمایندگان 
حق سلب رایزنی هایی که منجر به مکلف شدن 
حریری برای تشکیل کابینه شد را دارند. وی 
افزود: قانون اساس��ی ضرب ااجل یک ماهه را 
برای نخست وزیر جهت تقدیم ترکیب کابینه 
مش��خص کرده و اا این ماموریت از او ساقط 
می ش��ود. فرزلی اظهار کرد: سلب رایزنی ها در 
زمینه مکلف کردن حری��ری و تعیین مجدد 
او از س��ناریوها ب��رای حل بحران اس��ت. وی 
خاطرنشان کرد: نخست وزیر مکلف در مقابل ۲ 
راهکار قرار دارد یا تشکیل دولت با کسانی که 
در حال حاضر در آن حضور دارند یا اینکه بهای 
تشکیل دولتی گس��ترده را بپردازد. در همین 
راستا، یک منبع برجسته در جریان 8 مارس 
)ائتاف جری��ان آزاد ملی، حزب اه و جنبش 
امل( از زمزمه هایی درباره جانش��ین احتمالی 
حریری در صورت عدم موفقیت وی در تشکیل 

دولت جدید لبنان خبر داد. 
چالشاصلیفرارویتشکیلکابینه ■

بحران کنونی فراروی تشکیل کابینه جدید 
حول نمایندگی 6 نماینده مستقل عضو لیست 
»لللقاء التش��اوری« اس��ت که بر لیست های 
دیگر در رقاب��ت با جریان المس��تقبل پیروز 
ش��دند. گفته می ش��ود تاش  س��عد حریری 
برای تش��کیل دولت با ش��رط حزب اه لبنان 
برای حضور 6 نماینده س��نی مخالف حریری 
در دولت ب��ه عنوان وزیر به مش��کل خورده، 
چرا که حریری با آن مخالف اس��ت. الحریری، 
حزب اه را متهم به مشکل تراشی می کند در 
حالی که حزب اه لبنان معتقد اس��ت با هیچ 
ترکیب دولتی در صورت��ی که نمایندگانی از 
این 6 تن نباشند موافق نخواهد بود. در لبنان 
تش��کیل دولت بدون تواف��ق گروه های بزرگ 
ممکن نیست؛ نظام سیاسی این کشور براساس 
سهمیه بندی ها و تقسیم مناصب بین طوایف و 

احزاب است.

چهارگوشه

خیز »جلیقه قرمزها« در تونس
در پی اعتراضات جلیقه زردها در فرانس��ه، 
فعاان تونسی با انتش��ار بیانیه ای در اینترنت 
و ش��بکه های اجتماعی به طور رسمی از آغاز 
ب��ه کار کمپین »جلیقه قرمزه��ا« خبر داده و 
هدف از تش��کیل آن را اعتراض مسالمت آمیز 
به ناکامی های دولت، فس��اد، هزینه  های باای 
زندگی، بیکاری و س��وء مدیریت اعام کردند. 
این کمپین در حالی تشکیل شده که روز شنبه 
نخست وزیر تونس تاکید کرد تونس سابقه ای 
طوان��ی در مبارزه ب��ا فس��اد دارد و با وجود 
چالش های فراوان، موفقیت  های مهمی طی ۲ 
سال گذشته در این زمینه به دست آورده است. 
طبق گزارش س��ال گذش��ته میادی سازمان 
»ش��فافیت بین الملل��ی« در زمینه ش��اخص 
ادراک فساد، تونس با یک پله صعود نسبت به 
سال های ۲۰1۵ و ۲۰16 میادی در رتبه 74 

دنیا در زمینه مبارزه با فساد قرار دارد.

 آمریکا از ائتاف ضدیمنی 
حمایت می کند

مع��اون وزی��ر خارج��ه آمری��کا در ام��ور 
کش��ورهای عرب ح��وزه خلیج ف��ارس گفت، 
آمریکا دولت مستعفی یمن و حوثی ها را برای 
ورود کام��ل به مذاکرات صلح ترغیب می کند. 
تیموت��ی لندرکین��گ اظهار ک��رد: حمایت از 
ائتاف س��عودی از نظر ما الزامی است و قطع 
آن پیام های اشتباهی را می فرستد. وی افزود، 
دولت آمریکا بش��دت مخالف توقف حمایت از 
ائتاف س��عودی در یمن اس��ت. این اظهارات 
در حالی است که در حومه استکهلم، پایتخت 
س��وئد رایزنی ه��ای صلح یمن تح��ت نظارت 
س��ازمان ملل ادامه دارد. محمد عبدالس��ام، 
مذاکره کننده ارشد انصاراه، روز شنبه خواستار 
تشکیل دولت انتقالی با مشارکت تمام احزاب 

سیاسی شد.

امارات درصدد بازگشایی سفارتش 
در سوریه است

نماینده پارلمان لبنان طی مصاحبه خود با 
شبکه المیادین رسما اعام کرد امارات قصد 
دارد روابط دیپلماتیک خود با سوریه را از سر 
بگیرد و سفارتش در دمشق را بازگشایی کند. 
عبدالرحیم مراد افزود: امارات بازگشت سوریه 
به اتحادیه عرب را تایید و این اقدامات امارات 
را با عربستان هماهنگ می کند. مراد همچنین 
گفت: امارات میان س��وریه و عربستان نقش 
میانجی را ایفا می کند. نماینده پارلمان لبنان 
تاکید کرد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
واکنش منفی ای در برابر از س��رگیری روابط 
میان سوریه و عربستان از خود نشان نداده و 
این مسأله در دیدار اخیرش با وی در عربستان 

مشخص شده است.

 همه پرسی  در پرو
برای کاهش فساد

پرو روز گذشته شاهد برگزاری همه پرسی ای 
با هدف کاهش فس��اد در دستگاه سیاسی این 
کش��ور بود. این همه پرسی تاشی برای پایان 
دادن به اقداماتی است که قانونگذاران، قضات 
و حتی روسای جمهوری سابق این کشور را به 
زندان کشانده اس��ت. پرسش هایی که در این 
همه پرسی مطرح شده اقداماتی برای ممانعت 
از انتخاب مجدد قانونگذاران، ایجاد قوانین مالی 
سختگیرانه تر برای کمپین ها و اصاح شورای 
رسوا شده مسؤول انتخاب قضات پرو را شامل 
می شد. تحلیلگران بر این باورند این همه پرسی 
نمی تواند راه حل تمام و کمالی برای ده ها سال 
سوءرفتارهای سیاسی در این کشور باشد. نتایج 
یک نظرسنجی که بتازگی در پرو انجام شده، 
نشان می دهد تنها 8 درصد از مردم این کشور 

به قوه مقننه خود اعتماد دارند.

هیلی: بن سلمان مسؤول قتل 
خاشقجی است

نماینده آمریکا در س��ازمان 
ملل در مصاحبه با نش��ریه 
آتانتیک ب��ر خاف موضع 
دونال��د ترام��پ و دولت��ش 
در ماج��رای قت��ل جم��ال 
خاشقجی، انگش��ت اتهام را به سمت ولیعهد 
س��عودی نشانه رفت. نیکی هیلی که پیش تر 
از تصمیم خود برای کناره گیری از این سمت 
در ابتدای س��ال ۲۰19 خب��ر داده بود در این 
مصاحب��ه اظهارنظر کرد ک��ه آمریکا نباید در 
ای��ن پرونده به س��عودی ها ارف��اق کند. وی 
گفت: مس��ؤوان دولت عربستان این عمل را 
درکنسولگری س��عودی )در استانبول( انجام 
دادند و نمی توانیم به آنها ارفاق کرده و بگوییم 
اشکالی ندارد. نمی توانیم از قلدرمآبی حمایت 
کنیم. وی در پاس��خ به این سوال که آیا باید 
ولیعهد عربستان پاس��خگو باشد؟ گفت: این 
تصمیم ب��ر عهده دولت ترامپ اس��ت. دولت 
بن س��لمان این اقدام را انجام داد و در واقع او 

مسؤول است.
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گروهبینالملل: 
نهمین  س��ی و
نشست ساانه سران شورای همکاری خلیج فارس 
روز گذشته در ریاض در حالی برگزار شد که وحدت 
این شورا در س��ایه تنش شدید در روابط اعضایش 
و بح��ران دیپلماتیک عربس��تان س��عودی درباره 
پرونده قتل جمال خاشقجی متزلزل شده است. با 
وجود اینکه سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
سعودی از رهبران کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس دعوت به عمل آورده اس��ت تا اینگونه 
وانمود کند که این نشست در شرایط عادی برگزار 
می شود اما همه شاخص ها نشان می دهد این نشست 
در شرایط سخت و پیچیده ای برگزار می شود و این 
شرایط هر روز به سوی وخامت بیشتر پیش می رود.  
18 ماه پیش ۳ عضو این ش��ورا )عربستان، بحرین 
و ام��ارات( و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از 
تروریس��م و برقراری رابطه سیاس��ی با ایران، روابط 
دیپلماتیک و اقتصادی خود با دوحه را قطع کرده و 
آن را از زمین، هوا و دریا به محاصره خود درآوردند. 
این بحران به رغم تاش های میانجی گرانه کویت برای 
حل آن و اصرار دولت دونالد ترامپ برای متحد شدن 
دوباره اعضای ش��ورای همکاری خلیج فارس جهت 
مقابل��ه با ایران، همچنان به قوت خود باقی ا س��ت. 
حال این بحران به حدی تش��دید شده که احتمال 
فروپاش��ی این شورا را تقویت کرده است. قطر که با 
قدرت توانست بر تبعات این محاصره فائق           آید، اینک 
موضع تهاجمی گرفته و بارها به خروج از این شورا 
تهدید کرده اس��ت و عاوه بر آن عدم حضور سران 
6 کشور عضو این شورا در نشست های آن، حاکی از 
عمق اختافات در این شوراس��ت. در نشست سال 

گذشته شورای همکاری خلیج فارس که در کویت 
برگزار شد، سران عربستان سعودی، امارات و بحرین 
در آن حضور نداش��تند و در نشست اخیر نیز شیخ 
تمیم بن حمد، امیر قطر و سلطان سعید بن قابوس، 
پادشاه عمان، به رغم دعوت رسمی پادشاه سعودی، 
مش��ارکت نداش��تند. غیبت امیر قطر گمانه زنی ها 
را درب��اره خ��روج این کش��ور از ش��ورای همکاری 
خلیج فارس قوت بخش��یده است. قطر صرف نظر از 
اقدامات خصمانه ائت��اف چهارگانه برای محاصره 
این کشور، دایلی موجه برای خروج از عضویت این 
ش��ورا دارد که ناکارآمدی این ش��ورا در حل بحران 
موجود میان اعضایش و حتی جانبداری دبیرکل آن 
از کش��ورهای تحریم کننده در رده این دایل است. 
در واقع، دبیرکل ش��ورای هم��کاری خلیج فارس از 
زمانی که بحران در روابط اعضایش شکل گرفت، بر 
مدار سیاست های سعودی موضع گیری کرده است 
و اگر بی طرفی عم��ان و کویت در این بحران نبود، 
قطعا این شورا تصمیمات خطرناکی علیه قطر اتخاذ 
می کرد. ادامه این وضعیت، عاملی شده که قطری  ها 
به شورای همکاری خلیج فارس به عنوان بخشی از 
مش��کل و بحران بنگرند، نه راه حل. قطری ها حتی 
ادامه حضور خود در این شورا را به نوعی خطرآفرین 
برای خود می دانند، چرا که ائتاف تحریم کننده، با 
چراغ س��بز دولت ترامپ، تاش می کند دوحه را به 
طرح های پرمخاطره ای همچ��ون حضور در ناتوی 
عربی برای رویارویی با ایران سوق دهد. شیخ محمد 

بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر هم پیش 
از این گفته بود شورای همکاری خلیج فارس قدرت 
تاثیر  گذاری خود را از دست داده و دور از ذهن است 
که این س��ازمان در وضعیت کنونی بتواند در آینده 
ایفاگر نقشی باشد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که 
تصمیم احتمالی قطر برای خروج از شورای همکاری 
خلیج ف��ارس با موانع و چالش های��ی همراه خواهد 
بود. چه بس��ا مهم ترین چالش این اس��ت که دوحه 
نمی خواهد مسؤولیت تاریخی فروپاشی این شورای 
»در واقع فروپاش��یده شده« بر گردنش بیفتد و این 
بهانه را به دیگر شیخ نش��ین ها جهت به راه انداختن 
هجمه ای خطرناک و چه بس��ا کودتایی علیه شیخ 
تمیم بدهد. طبق اعام عبداللطیف الزیانی، دبیرکل 
ش��ورای همکاری خلیج فارس، بررسی پرونده های 
س��وریه، یم��ن و ای��ران از مهم تری��ن بحث ه��ای 
شرکت کنندگان در نشست ریاض بود و اکنون سوال 
این است که آیا شورای متزلزل همکاری خلیج فارس 
که خود شاهد اختافات عمیق بوده و بعد از گذشت 
یک سال و نیم هنوز نتوانسته است به راه حلی برای 
پایان دادن به بحران روابط با قطر دست یابد، چگونه 
می تواند درباره پرونده های مهمی همانند ایران، یمن 
و س��وریه به اجماع برس��د؟ در حالی  که مسؤولیت 
س��اماندهی این ش��ورا عمدتا بر عهده عربس��تان 
سعودی است اما این کش��ور به دلیل انزوای ناشی 
از ماجرای قتل خاشقچی در این زمینه ناتوان است 
و پیش بینی می شود مشکات این کشور، در سایه 

تشکیل کنگره بعدی در آمریکا و بلند شدن صدای 
قانونگذاران آمریکایی برای پایان دادن به حمایت  ها از 
ریاض، تشدید خواهد شد، از این  رو این پیش بینی ها 
میان ناظران وجود دارد که این نهاد عربی در آینده 

از هم فروپاشد. 
سرانخلیجفارسدمبهتلهبنسلمانندادند ■

دی��روز ب��ا وج��ود دعوت مس��تقیم س��لمان 
بن عبدالعزیز، شاه سعودی، نیمی از سران 6 کشور 
عضو شورای همکاری خلیج فارس در اجاس سران 
این ش��ورا در ریاض شرکت نکردند تا جهان عرب 
نیز متوجه سقوط جایگاه آل سعود و بویژه ولیعهد 
همه کاره جنایتکارش، محمد بن س��لمان شود. نه 
فقط تمی��م بن حمد آل ثانی، امی��ر جوان قطر که 
رژیم فعلی س��عودی را دش��من خود بر می شمارد 
و همچنین س��لطان عمان که همواره در چارچوب 
شورای خلیج فارس استقال عمل بیشتری نسبت 
به سایر شیخ نشین ها داشته بلکه ولیعهد همه کاره 
امارات که متحد اصلی بن س��لمان نیز محس��وب 
می ش��ود در اجاس دی��روز قطر غایب ب��ود. این 
شیخ محمد بن راش��د، معاون نخست وزیر امارات و 
حاکم دوبی بود که به جای محمد بن زاید آل نهیان، 
رئیس عملی این شیخ نش��ین و حاکم ابوظبی )با 
س��مت ولیعهدی( در نشست دیروز ریاض شرکت 
کرد.  بدین ترتیب سی ونهمین نشست ساانه سران 
ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس در عمل تبدیل به 
نشستی بی سر شد، چرا که شاه بحرین و امیر کویت 
که تنها اجابت کنندگان دعوت س��لمان و پسرش 
بودند، اولی به نوکر صفتی در مقابل س��عودی ها و 
دومی به انفعال در چارچوب شورا و خنثی بودن در 

قبال مسائل مبتا به آن مشهور هستند.

نشستساانهشورایهمکاریخلیجفارسدرغیابسران2کشوردرریاضبرگزارشد
قطردرمسیرخروجازباشگاهشیخنشینها

شورایهمکاریخلیجفارس

»سپرشمال«رسواییجدیدصهیونیستهاتلآویودرپیعلنیکردنروابطشباسعودیها
گ�روهبینالملل: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
صدد برقراری روابط علنی و رسمی با عربستان پیش 
از برگزاری انتخابات پارلمانی در فلس��طین اشغالی 
است. تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد هدف 
بنیامین نتانیاهو تبدیل روابط محرمانه این رژیم با 
عربستان به روابطی علنی و رسمی پیش از برگزاری 
انتخابات پارلمانی اس��ت. بر اس��اس ای��ن گزارش، 
یوسی کوهین، رئیس موساد و شماری از مسؤوان 
آمریکای��ی، نتانیاهو را در رس��یدن ب��ه این هدف 
کمک می کنند. یک منبع صهیونیس��تی نیز گفت 
تل آویو تماس های زیادی با ش��ماری از کشورهای 
عربی ک��ه دارای منافعی مش��ترک در رویارویی با 
ایران هستند، برقرار کرده است. نتانیاهو بتازگی از 

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با وجود پرونده 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی 
در اس��تانبول حمایت کرده اس��ت، همان گونه که 
دونال��د ترامپ گفت اگ��ر به اس��رائیل نگاه کنیم 
می بینیم که بدون عربستان در تنگنای خطرناکی 
قرار خواهد داش��ت. این شبکه عبری زبان به نقل از 
یک مسؤول سیاسی عالیرتبه اعام کرد اسرائیل در 
حال رایزنی های گس��ترده ای با کشورهای بسیاری 
در جهان ع��رب درباره منافع مشترک ش��ان علیه 
ایران اس��ت و سفر اخیر نتانیاهو به کشور عمان، از 
سرگیری روابط با چاد و صحبت های نتانیاهو درباره 
سفر به یک کشور عربی دیگر در آینده ای نزدیک نیز 

دال بر همین مساله است.

گروهبینالملل: رس��انه های رژیم صهیونیستی 
ش��امگاه شنبه از به سرقت رفتن ۲ قطعه ساح 
نظامیان این رژیم در مرز فلس��طین اش��غالی با 
لبنان خبر دادند. روزنامه عبری »معاریو« نوشت 
بر اثر غفلت نظامیان صهیونیست ۲ قبضه ساح 
مگ، عصر شنبه در حالی که روی توپ سنگین 
سوار شده بود، به سرقت رفته است. در واکنش 
به ای��ن اتفاق، یک منبع نظامی صهیونیس��ت 
گفت ای��ن حادثه از نظر امنیت��ی و در رابطه با 
امنیت نظامیان، »بسیار خطرناک« است. ارتش 
رژیم صهیونیس��تی بعد از این حادثه، تحقیقات 
گس��ترده ای برای یافتن این ساح ها و سارقان 
آن ش��روع کرده اس��ت. یدیعوت آحارونوت در 

ادامه نوشت، پلیس اس��رائیل رد استیک یک 
موتوس��یکلت را که وارد منطقه تجمع سربازان 
اس��رائیلی ش��ده و از مه موجود در منطقه برای 
سرقت استفاده کرده را کشف کرد. این روزنامه 
عبری زبان تاکید کرد، س��ربازان ۲ س��اعت بعد 
متوجه این سرقت ش��دند. برخی منابع مدعی 
شدند نیروهای حزب اه این ساح ها را به دست 
آورده اند که هنوز حزب اه این مس��اله را تأیید 
نکرده است. رژیم صهیونیستی از هفته گذشته 
عملیاتی تحت عنوان »سپر شمال« برای کشف و 
انهدام تونل های ادعایی حزب اه در مرز فلسطین 
اش��غالی با لبن��ان آغاز و نیروهای زی��ادی را در 

اطراف مرز مستقر کرد.
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قاب روز
طبیعت جنگلی مناطق دودانگه و چهاردانگه ساری

عکس:   میزان

بازار

گزارش

اسد اه خس�روی: قیمت کااها که به تبع رشد 
نرخ ارز، س��یر صعودی به خود گرفت، همچنان 
در بازار بااست اما اکنون که نرخ ارز مدتی است 
کاهش یافته، انتظار می رود قیمت ها نیز متناسب 
با کاهش ن��رخ ارز در بازار کاهش یابد ولی آنچه 
معلوم و ملموس است اینکه هیچ گونه تغییری در 
قیمت ها کااها پس از کاهش نرخ ارز به چش��م 
نمی خورد. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف 
تهران در گفت وگو با »وطن امروز« درباره اینکه 
چرا نرخ دار پایین آمد اما اجناس در بازار ارزان 
نشد؟ گفت: این سوال را باید از مسؤوان وزارت 
صمت، س��ازمان حمای��ت و در نهایت صاحبان 
کارخانجات تولیدی و واردکنندگان کااها پرسید، 
چراکه اصناف فقط فروش��نده همین کااهایی 
است که با نرخ درج شده هستند. وی با بیان اینکه 
باید گفت چرا تولید کنن��دگان با وجودی که ارز 
ارزان می گیرند اما کااهای تولیدی خود را با نرخ 
باا به بازار برای ف��روش عرضه می کنند، گفت: 
هر گونه کاهش قیمتی پ��س از کاهش نرخ ارز 
باید از س��وی مسؤوان و نهادهای نظارتی انجام 
شود و این فرآیند باید از مبدا یعنی کارخانه های 
تولیدی یا ش��رکت های وارد کننده کااها شکل 
عمل��ی به خود گیرد. رئیس ات��اق اصناف تهران 
تصریح کرد: واحدهای صنفی فروش��نده کااها  

باب��ت اینکه قیم��ت برخی 
اقام را با نرخ غیرمنطقی در 
بازار می فروشند بی تقصیرند، 
چ��را که آنها وظیف��ه دارند 
اجناسی را که با فاکتور روز 
خریداری کرده اند بگیرند و با 

قیمت مشخص درج شده به مصرف کننده نهایی 
بفروشند. محمدرضا کامی، مدیرکل تنظیم بازار 
وزارت صنعت در برنامه تلویزیونی »تیتر امشب« 
نیز درباره نظارت بر قیمت ها گفت: درباره قیمت ها 
باید شفاف سازی شود، بنابراین باید توجه داشت 
که در مؤلفه ها همگی دست به دست هم بدهیم تا 
آشفتگی از بازار دور شود اما به واسطه تاطم ارزی 
برخی سعی دارند در این آشفتگی کاایی را که در 
اختیار دارند به بااترین قیمت به فروش برسانند 
و آن را در ای��ن زمان صادر کنن��د. او افزود: بازار 
رقابتی تا زمانی که تقاضای متورمی به آن ورود 
نکند حمایت از مصرف کننده را محقق می کند 
ام��ا با ورود صادرات، تعادل تقاضا و عرضه به هم 
می خورد. ستاد تنظیم بازار در کااهای اساسی و 
ضروری مردم مثل برنج و روغن خروج این کااها 
را از کش��ور ممنوع و قیمت قاب��ل تحمل برای 
مصرف کننده داخلی را مشخص کرده است. علی 
عوض پور، دبیرکل اتاق اصناف نیز در این برنامه 
گفت: با توجه به اینکه تولید آمادگی افزایش نرخ 
ارز را نداشت و سیاست های پولی برای واحدهای 
تولیدی مشخص نبود، نمی توانستند قیمت های 
واقعی را مشخص کنند اما با ارائه و مشخص شدن 
سیاست های پولی بازار به ثبات خواهد رسید. وی 
افزود: کااها در چند گروه کاایی عرضه می شود 
و واحدهای صنفی هیچ نقشی در قیمت گذاری 
کاا ندارند، بلکه ش��بکه توزیع بر اساس قیمت 
درج ش��ده کاا را به  فروش می رساند. او گفت: ما 
منکر افزایش قیم��ت کااها متأثر از قیمت دار 
نیستیم؛ با افزایش قیمت دار قیمت کااها نیز 
به ص��ورت پلکانی افزایش یافت. او افزود: کس��ی 
منکر این نیست که واحد صنفی باید سرمایه در 

گردش داشته باشد ولی در واحدهای تولیدی که 
انبار داشتند و عمده فروش ها، بر اساس سامانه ای 
ک��ه در واحده��ای نظارتی وج��ود دارد، افزایش 
قیمت ها بیش��تر ب��ا نظارت بوده اس��ت. محمد 
محمدی، عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان و دیگر میهمان برنامه 
»تیتر امشب« نیز گفت: ما به عنوان تشکل مردمی 
مسؤول هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم. 
او با گایه از اتاق اصناف و ستاد تنظیم بازار گفت: 
روزی که دار جهش��ی باا رف��ت، کااها از قبل 
در صنوف موجود ب��ود و لحظه ای قیمت کااها 
افزای��ش یافت اما حال که کاه��ش قیمت ارز را 
شاهد هستیم کاهش قیمت ها یا دیده نمی شود 
یا محسوس نیست، چون نظارت بدرستی انجام 
نمی ش��ود. او افزود: در انبارها کااها موجود بود 
ولی با افزایش قیمت ارز همان کاای خرید قبل 
ب��ا توجه به افزایش قیمت دار افزایش یافت که 
اتاق اصناف باید پاس��خگو باشد. محمدی گفت: 
ما نوس��انات و افزایش قیمت ها را قبول داریم اما 
س��تاد تنظیم وظیفه تدبیر بازار را بر عهده دارد و 
باید افزایش قیمت ها را کنترل کند، چراکه ستاد 
تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری دارد. گوش��ت 
جزو کااهای گروه یک اس��ت که س��تاد تنظیم 
ب��ازار وظیف��ه دارد قیم��ت آن را کنترل کند نه 
اینکه برای گوش��ت وارداتی 
قیمت گ��ذاری کن��د. وقتی 
گفته می ش��ود در تمام دنیا 
اقتصاد کشورها  اینگونه است 
قانع کننده نیست، بلکه باید 
قیمت ها به گونه ای باشد که 
مردم قانع شوند. محمدی با انتقاد از نبود نظارت 
بر بازار گفت: در اکثر کش��ورها تش��کل ها را در 
جلسات شرکت می دهند و از تشکل ها در تنظیم 
بازار حمایت می ش��ود و ما از دولت انتظار داریم 
در جلسات از ما دعوت کند. محمدعلی اسفنانی، 
معاون س��ازمان تعزیرات حکومتی نیز در ارتباط 
تلفنی با این برنام��ه درباره نظارت بر بازار گفت: 
واقعیت امر این اس��ت که با افزایش قیمت دار 
شاهد افزایش قیمت بسیاری از کااها بودیم اما 
اینکه چرا ب��ا کاهش قیمت ارز کاهش قیمت ها 
محس��وس نبود باید علل و ریش��ه آن به صورت 
کارشناسی بررسی و به صورت مصداقی بیان شود. 
او گفت: سازمان تعزیرات در جایی که تخلف انجام 
شده برخورد کرده که در برخی موارد برخوردها 
بازدارنده بوده است. در توزیع نیز تخلفات هست 
و سازمان تعزیرات تخلفات در شبکه توزیع کاا را 
نیز رصد می کند. سعید باستانی، عضو کمیسیون 
صنایع مجلس ش��ورای اس��امی نیز در ارتباط 
تلفنی گفت: ما در سال های گذشته 3 بار جهش 
ارزی داشتیم، بنابراین تا سامانه جامع الکترونیک 
را که قابل رصد باشد نداشته باشیم، نمی توانیم 
قیمت ها را به صورت واقعی رصد کنیم. مانع اصلی 
در این راه ها مقاومت صنوف و نداش��تن اعتماد 
دولت ها به این س��امانه اس��ت. او افزود: شهریور 
امسال سامانه ای رونمایی شد اما این سامانه جامع 
و کارآمد نیست. سامانه جامع تجارت الکترونیک 
قیمت گذاری ها را کنترل می کند ولی با نبود این 
سامانه و با افزایش نرخ ارز، بازار عرضه و تقاضا به 
هم خورد و ش��بکه توزیع پنهان شد اما اصناف 
توانایی نظ��ارت بر قیمت ها را ندارند چون تعداد 

بازرس ها کافی نیست.

 رئیس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با »وطن امروز«: از وزارت صمت
و سازمان حمایت بپرسید که چرا کااها با کاهش نرخ ارز، ارزان نشد

ولع برای گرانی!
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک:

۱۱ هزار واحد صنعتی کشور تولید حداقلی دارند

صنعت

مسکن

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری:
وام ساخت مسکن بافت فرسوده ۱۱۰میلیون تومان شد

مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی شهری گفت: 
تسهیات ساخت مس��کن در بافت فرسوده ویژه 
انبوه   س��ازان ب��ه ۱۱۰ میلیون تومان ش��امل ۴۰ 
میلیون وام ۹ درصد و ۷۰میلیون وام ۱۸ درصدی 
افزایش یافت. به  گزارش میزان، هوشنگ عشایری 
اظهار داش��ت: پیرو بازدید از استان ها و جلساتی 
که با کانون انبوه سازان، توسعه گران و سازندگان 
حرفه ای و تسهیل گران کشور برگزار شد، متوجه 
کس��ری ۴ هزار میلیارد تومانی در بودجه برنامه 

بازآفرینی شهری شدیم. وی 
در ادام��ه افزود: ب��ا تاکید و 
توجه مقام معظم رهبری بر 
موضوع و مساعدت سران 3 
قوه، در نهایت اجازه دریافت 
یک میلی��ارد دار از صندوق 

توسعه ملی داده شد و ماه گذشته مقدمات دریافت 
این مبلغ فراهم شد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری با اشاره به اینکه از ماه گذشته دریافت این 
منابع به صورت روزانه پیگیری می ش��ود، گفت: 
جلساتی با مسؤوان بانک مرکزی و سازمان برنامه 
و بودجه برگزار و ش��ماره حساب شرکت نیز داده 
ش��د تا این مبلغ واریز شود. عشایری گفت: ارائه 
وام۴۰ میلیون تومانی بدون س��پرده  گذاری برای 
دوره ساخت ۲ س��اله با سود ۹ درصد در دستور 
کار ق��رار گرفته اس��ت. وی در ادام��ه بیان کرد: 
طی جلس��ه ای با کمیس��یون اقتصادی مجلس، 
بانک عامل بخش مسکن و وزیر راه و شهرسازی 
توافق ش��د برای انبوه   سازان و سازندگان حرفه ای 

۷۰ میلیون تومان وام بدون سپرده  گذاری با سود 
۱۸ درصد عاوه بر وام ۴۰ میلیون تومانی با نرخ 
سود ۹ درصد در نظر گرفته شود. در مجموع وام 
ساخت مسکن برای انبوه   سازان به ۱۱۰ میلیون 
تومان بالغ می شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری با بیان اینکه از هفته آینده فرآیند اعطای 
وام آغاز می شود، اظهار کرد: بتدریج صدور پروانه ها 
آغاز و بافاصله افراد به بانک معرفی می ش��وند و 
قرارداد ه��ا منعقد و از ماه آینده رس��ما پرداخت 
ای��ن وام ه��ا آغاز می ش��ود. 
معاون وزیر راه وشهرس��ازی 
ب��ا اش��اره به اینک��ه وامی با 
مبلغ ۶۰ میلیون تومان نیز 
بع��د از س��اخت در اختی��ار 
می گیرد،  ق��رار  خری��داران 
بیان کرد: با همکاری بانک این امکان ایجاد شده 
اس��ت تا اطاع��ات افرادی ک��ه در صندوق یکم 
س��پرده  گذاری کردند در اختیار توسعه گران قرار 
گیرد. عش��ایری با بیان اینکه وام خرید ۶ درصد 
س��ود به میزان ۶۰ میلیون توم��ان با بازپرداخت 
۱۲ ساله مشمول سپرده گذاران صندوق مسکن 
یکم می ش��ود، گفت: در حال حاضر حدود ۵۷۰ 
هزار نفر در کشور در این صندوق سرمایه  گذاری 
کرده اند. وی اظهار کرد: توسعه گران و افرادی که 
در صندوق یکم سرمایه  گذاری کرده  اند می توانند با 
ارتباطی که بانک با دادن اطاعات بین آنها برقرار 
 می کند اقدام به عقد قرارداد کنند تا از تسهیات

۶۰ میلیون تومانی استفاده کنند.

معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک با 
بی��ان اینکه حدود ۱۱ هزار واحد تولیدی کمترین 
ظرفیت تولید را دارند یا نیمه تعطیل هستند، گفت: 
بازگرداندن آنها به بیش��ترین ظرفیت تولید از اهم 
برنامه ه��ای کاری وزارت صمت اس��ت. به گزارش 
تس��نیم،  محمدعلی عزیزمحمدی در گفت وگو با 

س��یما با بیان اینک��ه تفاوت 
چندانی بین کارخانه تولیدی 
فعال با کمترین مقدار تولید و 
کارخانجات راکد و تعطیل شده 
نیس��ت، گفت: حدود هزار و 
3۰۰ واح��د صنعت��ی که به 

چرخه تولید بازگشتند در واقع واحد هایی بوده اند 
ک��ه در ش��هرک های صنعت��ی و نواحی صنعتی 
قرار داش��تند. او افزود: احیای واحدهای غیرفعال 
به صرفه ت��ر از ایج��اد واح��د جدید اس��ت. معاون 
برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک گفت: راه اندازی و 
نوسازی واحد های صنعتی به ۲ مقوله سخت افزاری 
و نرم افزاری مرتبط اس��ت. عزیزمحمدی افزود: در 
3۶ مرکز خدمات کسب وکار و فناوری، مشاوران و 
کلینیک هایی مستقر شده اند و واحد های تولیدی با 
گرفتن مشاوره »به روز« می شوند تا واحد تولیدی به 
چرخه فعال تولید بازگردد. وی افزود: تاکنون بیش 
از ۱۹ هزار نفر پس از راه اندازی واحدهای تولیدی 
به شغل خود در واحدهای فعال شده بازگشته اند. 
معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک گفت: 
بالغ بر ۹۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود 

دارد ک��ه تاکنون نزدیک به ۴3 ه��زار مورد موفق 
به اس��تفاده از خدمات واگذاری زمین ش��ده اند. او 
همچنین از بسته حمایتی وزارت صمت خبر داد 
که قرار اس��ت به مجلس تقدیم شود. وی گفت: بر 
اساس  ماده ۶ برنامه توسعه باید درصدی از دریافت 
مالیات بر ارزش افزوده بابت بازسازی شهرک های 
صنعتی بازگردانده ش��ود که 
تاکنون این بخش متعلق به 
بازسازی شهرک های صنعتی 
بازگردانده نشده است. سجاد 
هاش��می، رئی��س ش��هرک 
صنعت��ی عباس آب��اد نیز در 
ارتباط تلفنی به اصاح قوانین اش��اره کرد و گفت: 
از وقتی وزارت صنایع و بخش صنایع کوچک ادغام 
شد، بخش صنایع کوچک بشدت آسیب پذیر شده 
اس��ت، در عین حال برخی قوانین مانند مالیات بر 
ارزش افزوده هم بخش صنایع کوچک را به نابودی 
می کش��اند. او در ادامه افزود: در حال حاضر حفظ 
وضعیت موجود صنایع کوچک در اولویت کار قرار 
دارد و سپس اصاح قوانین باید انجام شود. هاشمی 
حفظ بخش صنایع کوچ��ک را بهترین پدافند در 
ش��رایط کنونی اعام کرد و افزود: مالیات بر ارزش 
افزوده یکی از موارد اصاح قوانین است که باید از 
مصرف کننده نهایی گرفته شود. وی حق بیمه ۲3 
درصدی تامین اجتماع��ی و بهره ۱۸ درصدی وام 
بانکی برای واحدهای تولیدی را از مشکات صنایع 

کوچک عنوان کرد.
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 اذان ظهر:   غروب آفتاب:              
 اذان مغرب:         نیمه شب شرعی: 

طلوع آفتاب:   اذان صبح فردا:  

11:57
17:11

5:34

16:51
23:12

7:04

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
 

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی:
دولت هیچ سیستم مشخصی برای 

اداره اقتصاد کشور ندارد
ایران��ی  کمیت��ه  دبی��رکل 
ات��اق بازرگان��ی بین الملل��ی 
ب��ا بی��ان اینک��ه مش��خص 
نیس��ت دولت بازار را با تفکر 
اقتصاد آزاد پی��ش می برد یا 
سوس��یال دموکرات، گفت: اصوا هیچ سیستم 
اقتصادی اکن��ون بر اقتصاد حاکم نیس��ت. به 
گزارش مهر، محمدمهدی بهکیش در همایش 
مبارزه با فساد که در محل اتاق بازرگانی تهران 
برگزار ش��د، با بیان اینک��ه ۱۲ درصد از تجارت 
جهان در پروسه فس��اد دزدیده می شود، گفت: 
مع��ادل ۵درصد از کل تج��ارت دنیا به صورت 
رش��وه جابه جا می شود و بیش از ۵درصد تولید 
ناخالص دنیا نیز درگیر فس��اد اس��ت که منبع 
گزارش این ارقام هم نهادهای معتبر بین المللی 
هستند که به هر حال با توجه به صحت آمارها، 
اعداد و ارقام فساد و رشوه بسیار عجیب به نظر 
می رسد. وی افزود: ایران در حوزه فساد از میان 
۱۶۰ کش��ور دنیا، رتب��ه ۱3۰ را دارد، بنابراین 
وضعیت این کش��ور نیز به لحاظ فساد مناسب 
نیس��ت و خودمان هم این موضوع را به خوبی 
می دانیم. وی تصریح ک��رد: تا زمانی که فضای 
کسب وکار مساعد نش��ود، یک بنگاه اقتصادی 
نمی تواند با فس��اد مقابله کند. اکنون یک بنگاه 
اقتصادی باید به این س��وال پاس��خ دهد که آیا 
براحتی می تواند کاای خود را از گمرک رد کرده 
یا در اخذ مجوزهای متعدد براحتی می تواند کار 
سالم انجام دهد؟ بهکیش در ادامه با بیان اینکه 
به نظر من برای مبارزه جدی با فساد ، بخشی از 
موضوع به بنگاه مرتبط می شود، گفت: در سطح 
کان کشور مهم ترین اقدامات باید در این زمینه 
انجام شود؛ در این میان البته مهم نیست که ما 
بازار را با تفکر اقتصاد آزاد یا سوسیال دموکرات یا 
حتی اقتصاد متمرکز پیگیری می کنیم، چراکه 
ه��ر یک از آنها تئوری ها و ابزارهای خود را برای 
مبارزه با فس��اد دارند، بلکه موضوع این اس��ت 
که در ش��رایط کنونی، دولت هیچ گونه سیستم 
اقتصادی مشخصی نداش��ته و نمی داند که آیا 
قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند یا 
اینکه به بخش هایی از بازار سوبسید بدهد؛ پس 
تا تکلیف این موضوع مش��خص و موضع گیری 
دولت در این رابطه معلوم نش��ود، ابهام در بازار 
باق��ی مانده و در نتیجه بنگاه نمی تواند تصمیم 
گیرد که کجا سرمایه گذاری کند. وی در پایان 
اظهار داش��ت: در چنین ش��رایطی بروکرات ها 
تصمیم گیر می شوند و مجوزهای بسیار متعددی 
روی کار می آید که برای هر گامی که قرار است 
در اقتصاد برداشته شود، باید مجوز گرفته شود؛ 

پس قانون پذیری اقتصاد کم خواهد شد.

شهادت امام باقر)ع( به روایتی- 114ق ■
انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبري-  ■

1361ش
رحلت مفس�ر ق�رآن کریم »سیدحس�ین  ■

اثني عشري« معروف به اعتمادي- 1343 ش
تظاهرات بزرگ و تاریخي تاسوعاي حسیني  ■

علیه رژیم استبدادي پهلوي- 1357 ش
تش�کیل ش�وراي عالي انقاب فرهنگي به  ■

فرمان حضرت امام خمیني)ره(- 1363 ش
درگذش�ت زاهد ُمتألّه آیت اه سیدموسي  ■

زرآبادي- 1353 ق
تول�د »امیل�ي دیکنس�ون« بانوي ش�اعر  ■

آمریکایي- 1830م
 درگذشت »آلفرد نوبل« شیمیدان معروف  ■

سوئدي- 1896م
تصویب اعامیه حقوق بشر در سازمان ملل  ■

متحد- 1948م
تصویب ط�رح انتقال مقر س�ازمان ملل به  ■

آمریکا در کنگره آمریکا- 1949م
خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11450

13200

14680

3136

-

-

-

-

-50

100

-

-

-

-

-

-

38036

9/4

8648

-
-

-

-

-

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

61/31
58/79

-
-

52/14-

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

-

3780000

1900000

1110000

650000

-

-110000

-100000

-70000

-10000

-

342000

-

1248/52 )دار(
14/71   )دار(

-

-2760

-

-

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

166891/2
8256/5

7268/5

-0/11
-0/23

-0/23

123284/8
330844/8

151605/3

-0/04

-0/26

-0/3

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5757/9بورس استرالیا

-
-
-

24389

21679

2606
-

کام نور

خداوند عزوجل می فرماید: گفت وگوی 
علمی میان بندگانم، از چیزهایی است که 
دل های مرده با آن زنده می شود، به شرط 

آنکه در آن گفت وگو به امر من برسند.
رسول اه)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
2640

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-9/33

داروسازي  امین
ح. حفاري شمال

ح. فرآورده هاي  تزریقي  
صنایع  آذرآب  

پاکسان
داروسازي  اسوه  

کاشي  پارس  
سرمایه  گذاري  صنعت  بیمه   

سیمان کردستان

1402

6533
2564

9301

6820

6870
5349

1066

17/7
7/35

5/49
5

4/99

4/96

4/93

4/92

4/92

ح. موتورسازان  تراکتورسازي  
ح. مهندسي  نصیرماشین  
ح. داروسازي  ابوریحان   

ح.  ایران دارو
سیمان  سفید ني ریز 

پارس  سرام  
سایپا شیشه  

دوده  صنعتي  پارس  
داروسازي  فارابي

2430

2554

5722
888

17835

7800

3052
8763

6192

-8/72

-7/07

-5/83
-5

-4/99

-4/95

-4/81

-4/81


