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آسیب شناسی وضعیت این روزهای مهدهای 
کودک در میزگرد »وطن امروز«

تیترهاي امروز
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 »وطن امروز« از نقش مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا 
در استراتژی مرد دیوانه کاخ سفید  علیه ایران گزارش می دهد

بولتون جان ترامپ
صفحه   5

محمدجواد ظریف 5 سال پس از تاش بی فایده برای تعامل با کدخدا: 
 دنیا عوض شده و دوران قدرقدرتی در جهان تمام شده

ندامتنامه!خیال نکنیم هر اتفاقی در دنیا یک سرش در آمریکاست  
ظریف: غرب مرکز عالم نیست

محمدج��واد ظریف، وزیر ام��ور خارجه دولت 
حس��ن روحانی دیروز جمعه با گذشت بیش از 5 
سال از مذاکرات هسته ای    اش با آمریکا و اروپا، حاا 
می گوید نه آمریکا کدخداس��ت و نه اروپا و به طور 
کلی غرب مرکز دنیا نیست و لذا نباید انتظار داشت 
هر تحولی در دنیا ب��ا حضور و دخالت غرب انجام 
شود. به گزارش »وطن امروز«، ظریف گفت دوران 
قدرقدرتی تمام شده و نباید خیال کرد هر اتفاقی 
در دنیا می افتد یک سرش در آمریکاست. اظهارات 
ظریف در واقع نوعی ندامتنامه اس��ت از رویکرد و 
عملکردی که بیش از 5 سال است محور سیاست 
خارجی و دس��تور کار دس��تگاه دیپلماسی دولت 
روحانی اس��ت. محمدجواد ظریف 5 سال پس از 
اعم��ال و اجرای این دس��تور کار و در روزهایی که 
برجام به اندازه یک SPV کوچک ش��ده و در دنیا 
کسی روی آن حساب نمی کند، حاا می گوید این 
تفکر که باید غرب را به عنوان محور تحوات دنیا 
دید از اساس اش��تباه است و دنیا اکنون به دنیای 

پس��اغرب وارد ش��ده و در دنیای جدید، ایران باید 
روی پای خودش بایس��تد! ظریف 5 س��ال پس از 
مذاکرات هس��ته ای و تعامل با غرب، در حالی دارد 
حرف ه��ا و دیدگاه  های منتق��دان عملکرد خود را 
تکرار می کند که در همین ندامتنامه، البته باز هم 
جان��ب انصاف را نگرفته و ب��ه جای آنکه اقرار کند 
به دیدگاه  های منتقدان رسیده، در ادعایی عجیب 
مدعی ش��ده اس��ت منتقدان او یعن��ی منتقدان 
دیپلماسی امتیازدهی به غرب، معتقد به این هستند 
که غرب مرکز جهان است)!( گویا وزیر امور خارجه 
از یاد برده اس��ت منتقدان سیاست خارجی دولت 
روحانی و دیپلماسی ظریف در مذاکرات هسته ای، 
بارها خواس��تار خودب��اوری دیپلمات  های ایرانی و 
مرعوب نش��دن آنها در مقابل آمریکا و اروپا شدند. 
گویا آقای ظریف فراموش کرده   است 5 سال پیش 
در دانشگاه در اظهاراتی نسنجیده مدعی شد آمریکا 

با یک دکمه قدرت دفاعی ایران...
صفحه 2 را بخوانید

پیروزی سیاسی بزرگ انصاراه یمن در مذاکرات سوئد

آتش بس در الحدیده
 حجت ااسام و المسلمین صدیقی

خطیب نماز جمعه تهران:

برجام را دوباره با 
FATF تجربه نکنید
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 رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان
 و تولیدکنندگان خبر داد

 قیمت گذاری خودرو 
با دار 9000 تومانی نیما
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SPV کشور معطل
در شرایطی که پس از برجام دولت روحانی حداکثر 
امید خود را به اروپا بسته، کشورهای اروپایی در 
جلسه اخیر شورای امنیت علیه برنامه موشکی و 

منطقه ای ایران با آمریکا همصدا شدند
 صفحه   2

فرانس��ه ای��ن روزه��ا در آتش 
می سوزد. دولت مکرون چند هفته 
است با باتوم، گلوله و گاز اشک آور از مردم پذیرایی 
 می کند؛ آنها ولی دست از مطالبات گسترده خود 
برنمی دارن��د. در مقام مقایس��ه، اعتراضات مردم 
فرانس��ه را به لحاظ گستردگی و سطح خشونت، 
به جرأت می توان با اعتراضات مردم مصر، تونس، 
بحری��ن و ... در جریان بیداری اس��امی هم وزن 
دانست. فرانسوی ها دست خالی به مبارزه با گارد 
ویژه پلیس، نیروهای ضدش��ورش و جدیدا افراد 
اعزام��ی از ارت��ش رفته ان��د. در جدیدترین اتفاق 
و همزمان ب��ا اعام وضعیت اضطراری از س��وی 
مکرون، حمله تک تیراندازی ناش��ناس در ش��هر 
استراس��بورگ، قتل ۳ نفر و زخمی شدن ۱۲ تن 

را در پی داشته است. 
 با این حال، افکار عمومی فرانسه که همراهی 
80 درصدی با جنب��ش جلیقه زردها دارد، هجوم 
مسلحانه به معترضان را بیشتر سناریوی دستگاه 
امنیتی پاریس برای توجیه برخوردهای سخت تر 
با مردم می داند تا یک حادثه تروریستی. در آنسو 
اما پلیس فرانس��ه با تاخیری چندروزه اعام کرده 
تک تیرانداز مدنظر، هنگام ش��لیک، فریاد  اه اکبر 
سر داده است! س��ناریویی که بعید است از سوی 
مردم معترض بس��ادگی باور ش��ود. آگاهان دنیا و 
آنها که نبض سیاس��ت را فارغ از حقد و کینه های 
 مرس��وم سیاس��ی- حزبی می س��نجند، بخوبی 
می دانند اعتراضات این روزهای فرانسه، ابدا مساله 
کوچکی نیس��ت. مردم ب��ه جان آمده از س��لطه 
کارتل ه��ا و تراس��ت های عظیم اقتص��ادی، دیگر 
نمی خواهند کارگر و کارمند ثروتمندانی باش��ند 
که دولت به صورت سیس��تماتیک آنها را حمایت 

و نمایندگی می کند.
این البته نخس��تین باری نیس��ت که ساکنان 
بهش��ت مغرب زمی��ن از وفور نعم��ات)!( به تنگ 
 آمده دست به آشوب و اعتراض می زنند. در قریب

۲0 س��ال گذش��ته، جنبش های مش��ابهی را در 
کش��ورهای ایتالیا، آلمان، آمری��کا، یونان، ایرلند، 
انگلیس، هلند، اس��پانیا و سایر کشورهای اروپایی 
شاهد بوده ایم. جنبش هایی که مکررا زیر ضربات 
باتوم پلیس و دیکتاتوری رس��انه ای غرب سرکوب 

شده، به آتشی زیر خاکس��تر بدل شده است. اگر 
دقیق بنگریم، قدرت یافتن احزاب راس��ت افراطی 
در اروپ��ا، رای آوردن ترام��پ و اعتراض��ات ای��ن 
روزهای فرانسه همگی از یک جنس است. جامعه 
مغرب زمین در تمام این موارد، راهی ورای مناسبات 
سیاسی مرس��وم را جس��ت وجو می کند، چرا که 
امیدی به سیستم سیاسی حاکم ندارد. مساله قابل 
تامل درباره جنبش جلیقه زردهای فرانسه هم این 
است که آنها هر گونه وابستگی به هر یک از احزاب 

سیاسی مرسوم کشور را بشدت نفی می کنند. 
ناامیدی از سیس��تم حاکم، دیرگاهی است در 
دموکراسی های غربی رخنه کرده است. دیکتاتوری 
رس��انه ای غرب در تمام این سال ها اما باعث شده 
این ناامیدی، لزوما منتج به انقاب نشود. از دست 
رفتن اعتبار رسانه های رسمی دولت های غربی در 
منظر افکار عمومی اما بتدریج در حال تکمیل این 
حلقه مفقوده اس��ت و می تواند موجب فروپاش��ی 
این آخری��ن دژ مقابل توفان مردم خش��مگین و 
فرودس��تان ش��ود. وقتی فوکویاما با دستپاچگی 
از شکس��ت لیبرالیسم س��خن می گوید، به واقع 
زنگ هشدار نس��بت به همین وضعیت را - البته 
ب��ا تاخیری چند دهه ای- به صدا درمی آورد. غرب 
گیج است، نه می فهمد کلید تسلط بر خاورمیانه 
چیست، نه می تواند بیداری اسامی را هضم کند 
و نه حاا می فهمد راه برون رفت از پنجه گرسنگان 

اروپایی و آمریکایی کدام است.
باراک اوباما چند س��ال پیش از این گفته بود: 
»دلیل اینکه بس��یاری از مسائل آمریکا حل نشده 
این است که بخش زیادی از جمعیت آمریکا، بویژه 
جوانان در انتخابات شرکت نمی کنند. سال ۲0۱4، 
میزان مش��ارکت مردم در انتخابات در پایین ترین 
س��طح از زم��ان جنگ دوم جهانی ب��ود!« اوباما و 
همفکرانش نمی خواهند بفهمند نسل جوان غرب، 
با کلیت این سیستم مش��کل دارد و وقتی هم در 
وال استریت، لندن، پاریس و ... سرکوب شود، دوباره 
با انتخاب ترامپ و راست های افراطی سعی می کند 
چماق این حقیقت را بر سر امثال اوباما بکوبد. نکته 
قابل تامل درباره پیروزی مکرون در انتخابات اخیر 
فرانس��ه هم که غالبا نادیده انگاشته می شود، این 
است که وی هنگامی که از کابینه اواند بیرون آمد 

و حزب خودش را تش��کیل داد، گفته بود به هیچ 
یک از احزاب شناخته شده فرانسوی تعلق ندارد و 

به قولی، نه چپ است، نه راست! 
دلیل اقبال افکار عمومی به وی و واگذاشتن 
لوپن نیز همین درک ناصحیح جامعه فرانسه از 
واقعیت مکرون بود. به واقع مکرون، قابی از کار 
درآمد. مجموعه این واقعیات نشان می دهد جامعه 
غرب در چند دهه گذشته به صورتی ساختارمند، 
سرگرم تخریب س��اختارهای سیاسی مرسوم و 
گذار از آنها به چیزی غیر آن است؛ امری که باعث 
بیداری امثال فوکویاما از خواب خوش پایان تاریخ 
در افق نئولیبرالیسم ش��ده است. نئولیبرالیسم 
طی دهه های گذشته، همزمان با تخریب زندگی 
اقش��ار متوسط و فرودس��تان، به نوعی مقدمات 
فروپاشی و تخریب خود را هم فراهم کرده است. 
اینجا اما کسانی حل مش��کل آب خوردن مردم 
ایران را هم وابس��ته به دخیل بس��تن به پنجره 
همین سیس��تم رو به افول و انقراض می بینند. 
جماعتی عقب افتاده و متوهم تر، به دلیل امتناع 
دولت از اجرای حداکثری نسخه های لیبرالی، با 
گرفتن ژست باسوادی، از دولت استعفا می کنند 
و دیگرانی چون آنها، خواس��تار خصوصی سازی 
بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و همه چیز 

به تقلید از غرب هستند!
مجموع��ه اتفاقاتی که در فرانس��ه در جریان 
اس��ت، از ن��گاه بی بی س��ی، س��ی ان ان، رویترز، 
المانیتور، رسانه های اصاح طلب و سلبریتی های 
غالبا بی سواد ما اما با کمترین واکنش مواجه بوده 
است. گویی غرب، همراه رسانه های نیابتی اش در 
کشور ما هرگز دوست ندارد واقعیت حال فرانسه 
را باور کند. تاریخ اما به تنها چیزی که کار ندارد، 
آرزوهای احمق هاس��ت و اتفاق��ا تاریخ با همین 
تحمیل هایش شناخته می شود. تحمیل واقعیات 
بر توهمات. تحمیل واقعیت ترس��ناک برجام بر 
اقتص��اد ایران. رس��انه های اصاح طلب و لیبرال، 
این روزها بیش��تر برای مکرون اشک می ریزند تا 
مردم فرانسه، سلبریتی ها هم بیشتر نگران حال 
سگ شان هستند تا باتوم خوردن مردم باد فرنگ. 
تاریخ اما کار خود را خواهد کرد. بیدار بمان آقای 

فوکویاما!

بیدار بمان آقای فوکویاما!
      حسن رضایی      

نگاه امروز

 سام وطن
 66413942

 پیامک خوانندگان
  10002231 @vatanemrooz

در شبکه های اجتماعی

استقبال ایران از تفاهمات اولیه میان یمنی ها ■
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 حجت ااسام و المسلمین صدیقی
خطیب نماز جمعه تهران:

برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید
خطیب موق��ت جمعه تهران 
گف��ت: پس از برج��ام قیمت  
کااه��ا از 50 ت��ا 70 درص��د 
افزای��ش یافت��ه اس��ت. ب��ه 
فارس، حجت ااسام   گزارش 
والمس��لمین کاظم صدیقی در خطبه های نماز 
جمعه دیروز تهران درباره برجام اظهار داش��ت: 
برجام یک تجربه ب��ود آنهایی که فرصت ها را از 
دست دادند عوض تکیه بر ظرفیت های داخلی 
گفتند تا برجام حل نش��ود حت��ی آب خوردن 
درست نمی شود و وعده داده بودند در روز اجرای 
برجام همه تحریم ها لغو می شود و ما ایرانی بدون 
تحریم تجربه خواهیم کرد؛ وعده رفاه داده بودند. 
وی اف��زود: آن روز قیمت ه��ا چگونه بود، پس از 
برجام چه ش��د؟ 50 تا 70 درصد گران تر ش��د. 
صدیقی خطاب به مس��ؤوان کشور تاکید کرد: 
برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید! مومن از 
یک سوراخ 2 بار گزیده نمی شود. FATF مایه 
خودتحریمی است، اگر امروز می توانیم تحریم ها 
را دور بزنیم با FATF اشراف اطاعاتی دشمن 
بر منابع بانکی بیش��تر می ش��ود و این موضوع 
خاف آیه »لن یجعل اه للکافرین علی المسلمین 
سبیا« اس��ت؛ همچنین خاف رهنمود رهبر 
انقاب است. اگر می خواهید قانون داشته باشید 
قوانین داخل��ی بگذارید نه چیزی که آنها طمع 
دارند.  وی بیان داشت: FATF مثل خود برجام 
مایه تنگنای بیشتر است، همین شعارهایی که 
مردم اگر زندگ��ی ارزان تر می خواهند باید عضو 
FATF ش��ویم را هم در زمان برجام دادید ولی 
روزگار مردم را سیاه کردید. عوض امید بستن به 
بیگانه به ملت خودتان اعتماد کنید، به جوانان 
کش��ور مس��ؤولیت دهید و از نیروهای انقابی 
که برای انقاب، اقتصاد و علم شان شهید دادند 
اس��تفاده کنید. اقتصاد مقاومتی را پیاده کنید؛ 

ملت هم کنار شما کمک می کنند.

قرار بود با برجام مشکات حل شود
عضو شورای مرکزی جمعیت 
رهپویان با بیان اینکه دولت 
 FATF نبای��د ب��ا موض��وع
جامعه را دوقطبی کند، گفت: 
رئیس جمهور روزی می گفت 
با برجام مش��کات حل می ش��ود ولی همان 

برجام تقریبا هیچ دستاوردی نداشت.
پرویز سروری در گفت وگو با مهر، خاطرنشان 
کرد: رئیس جمه��وری ک��ه روزی می گفت با 
»برجام« همه مش��کات حل می شود و امروز 
 CFT و FATF هیچ کدام از آنها حل نشده با
موضوع را مدیریت می کند. در آن موقع هم تمام 
منتقدان برج��ام زیر تهمت ها و القاب مختلف 
رئیس جمهور قرار گرفته بودند و از مرحمت او 
بهره مند ش��دند، اکنون نیز در FATF همین 
فضا به وجود آمده اس��ت. سروری با بیان اینکه 
دولت نباید با موضوع FATF فضای جامعه را 
دوقطبی کند، گفت: در فضای دوقطبی هدف 
آنها این اس��ت که بگویند اگر مش��کل داریم 
به خاطر مخالفان FATF است، آنها نگذاشتند 

کارها به درستی انجام شود.

استقبال ایران از تفاهمات اولیه 
میان یمنی ها

سخنگوی وزارت امور خارجه 
در واکنش به نتایج مذاکرات 
طرف های اصلی بحران یمن 
در استکهلم ضمن استقبال 
از تفاهمات و توافقات صورت 
گرفته میان طرفین با نظارت نماینده دبیرکل 
سازمان ملل متحد، گام های مثبت اعتمادساز و 
توافقات اولیه حاصله را برای استمرار گفت وگوها 

امیدوارکننده خواند.
به گزارش اداره کل دیپلماس��ی رس��انه ای 
وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی توافق حاصله 
درباره شهر و بندر الحدیده را بسیار مهم ارزیابی 
و ابراز امیدواری کرد: بندر حدیده و سایر بنادر و 
فرودگاه های یمن از جمله فرودگاه صنعا هر چه 
سریع تر برای دریافت کمک های انسان دوستانه 
و فعالیت های مدنی به منظور کاهش رنج و آام 

مردم یمن آماده سازی شوند.
وی همچنین اف��زود: امیدواریم تفاهم های 
حاصله در چارچوب و بازه زمانی تعیین ش��ده 
اجرایی شود و زمینه ازم را به منظور دور بعدی 
گفت وگوها در آینده نزدیک برای رس��یدن به 

توافق نهایی فراهم کند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید 
کرد: جمهوری اس��امی ای��ران در چارچوب 
رویکرد مس��ؤوانه خود در قب��ال بحران های 
منطقه ای نقش سازنده ای در ترتیبات اجرایی 
گفت وگوهای یمنی- یمنی در سوئد ایفا کرده 
و همچنان در راستای طرح 4 ماده ای ارائه شده 
از س��وی وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران راه حل نهایی بحران یمن را توقف جنگ 
و خونریزی و تداوم گفت وگوهای یمنی- یمنی 

می داند.

س�یدعلی هدایت�ی: محمدجواد ظری��ف، وزیر امور 
خارجه دولت حس��ن روحانی دیروز جمعه با گذشت 
بیش از 5 س��ال از مذاکرات هسته ای    اش با آمریکا و 
اروپا، حاا می گوید نه آمریکا کدخداس��ت و نه اروپا و 
به طور کلی غرب مرکز دنیا نیست و لذا نباید انتظار 
داشت هر تحولی در دنیا با حضور و دخالت غرب انجام 

شود.
به گ��زارش »وطن ام��روز«، ظریف گف��ت دوران 
قدرقدرتی تمام شده و نباید خیال کرد هر اتفاقی در 
دنیا می افتد یک سرش در آمریکاست. اظهارات ظریف 
در واقع نوعی ندامتنامه اس��ت از رویکرد و عملکردی 
که بیش از 5 س��ال اس��ت محور سیاست خارجی و 
دستور کار دستگاه دیپلماس��ی دولت روحانی است. 
محمدجواد ظریف 5 س��ال پس از اعم��ال و اجرای 
این دس��تور کار و در روزهایی که برجام به اندازه یک 
SPV کوچک ش��ده و در دنیا کسی روی آن حساب 
نمی کن��د، حاا می گوید این تفکر که باید غرب را به 
عنوان محور تحوات دنیا دید از اس��اس اشتباه است 
و دنیا اکنون به دنیای پساغرب وارد شده و در دنیای 
جدید، ایران باید روی پای خودش بایستد! ظریف 5 
سال پس از مذاکرات هس��ته ای و تعامل با غرب، در 
حالی دارد حرف ه��ا و دیدگاه  های منتقدان عملکرد 
خود را تکرار می کند ک��ه در همین ندامتنامه، البته 
ب��از هم جانب انصاف را نگرفته و ب��ه جای آنکه اقرار 
کند به دیدگاه  های منتقدان رسیده، در ادعایی عجیب 
مدعی شده است منتقدان او یعنی منتقدان دیپلماسی 
امتیازدهی به غرب، معتقد به این هس��تند که غرب 
مرکز جهان اس��ت)!( گوی��ا وزیر ام��ور خارجه از یاد 
برده است منتقدان سیاست خارجی دولت روحانی و 
دیپلماسی ظریف در مذاکرات هسته ای، بارها خواستار 
خودباوری دیپلمات  های ایرانی و مرعوب نشدن آنها در 
مقابل آمریکا و اروپا شدند. گویا آقای ظریف فراموش 
کرده   اس��ت 5 س��ال پیش در دانش��گاه در اظهاراتی 
نسنجیده مدعی شد آمریکا با یک دکمه قدرت دفاعی 
ای��ران را از کار می اندازد؛ و با این اظهارات قدرقدرتی 
آمریکا در جهان را القا می کرد، همین منتقدان بودند 
که او را سرزنش کردند و از او خواستند به مراکز دفاعی 

ای��ران رفته و قدرت دفاعی ای��ران را از نزدیک ببیند. 
گویا آقای ظریف فراموش کرده است همین منتقدان 
بودند که با استناد به این قبیل اظهارات آقای ظریف 
و همین ط��ور ادعاهای روحان��ی درباره خزانه خالی و 
وضعیت دهشتناک کشاورزی و...، نگران بودند که از 
این درماندگی نمایی، هس��ته ای ایران تعطیل شود و 
عایدی از سوی کدخدای آقایان نصیب ملت نشود. آقای 
ظریف در حالی امروز می گوید آمریکا قدرقدرت نیست 
و غرب و اروپا مرکز عالم نیستند و دنیای جدید دنیای 
پس��اغرب اس��ت که پیش از این در جریان مذاکرات 
هسته   ای، در شورای روابط خارجی آمریکا، بقای خود 
و دوس��تانش در قدرت را در آمریکا و متقاعد ش��دن 
مقامات کاخ س��فید برای توافق هسته ای می جست. 
آقای ظری��ف گویا فراموش کرده اس��ت که خود در 
مذاکرات سعدآباد در دولت اصاحات نیز همین رویه 
را دنبال می کرد و خطاب به محمدالبرادعی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی ملتمسانه تاکید می کرد 
اگر او )البرادعی( تفسیری متفاوت از دستور »تعلیق« 
ارائه دهد، او و دوستانش انتخابات ریاست جمهوری را 
خواهند باخت! اگر آمریکا و اروپا قدرقدرت نیستند و 
غرب در تحوات دنیا تاثیرگذار نیست؛ آقای ظریف از 
اوایل دهه 80 شمسی در سعدآباد، بروکسل و پاریس 
و از اوایل دهه 90 شمسی در وین، ژنو و لوزان دنبال 

چه می گش��ت؟ و چرا در مقابل منتقدانی که همین 
حرف  های امروز ظریف را بارها و بارها تکرار می کردند 
درش��تی می کرد و آداب رفتار یک وزیر ملی را زیر پا 
می گذاشت و به ناحق و به دور از اخاق و انصاف، آنها 
را متهم به همنوایی با اس��رائیل می کرد؟ البته هنوز 
هم این درشتی ها ادامه دارد. ظریف در حالی می گوید 
در غرب خبری نیس��ت که همین اواخر منتقدانی را 
که خواس��تار اعمال برخی اصاحات در لوایح مربوط 
به FATF هستند تلویحا متهم به »پولشویی« کرد؛ 
همین منتقدانی که ظریف این روزها برای آنکه خود را 
موجه نشان دهد، تاش می کند شبیه آنها حرف بزند! 
البته ش��نیدن اظه��ارات ظریف و بی��ان مواضع 
منتقدان از زبان او شنیدنی است.  ظریف صبح دیروز 
در کنگره حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه سیاس��ت 
خارجه حوزه منافع ملی است و حوزه منافع سیاسی 
و جناحی نیس��ت، گف��ت: ایران کش��ور قدرتمند و 
تاثیرگذاری اس��ت و ما به لحاظ جغرافیایی و تاریخی 
همواره تاثیرگذار بودیم و خواهیم ماند و این واقعیت 
نه تنها در 40 س��ال، بلکه در 7 هزار س��ال گذشته به 
اثبات رس��یده اس��ت. وی با بیان اینکه مردم مبنای 
قدرت ایران هس��تند، گفت: در هم��ه عوامل قدرت 
ظاهری، همس��ایه  های ما از م��ا جلوترند؛ یکی عضو 
ناتو اس��ت و یک��ی از آنها بمب ات��م دارد. کل بودجه 

دفاع��ی ایران برای هر فرد، در کل منطقه خاورمیانه، 
به استثنای مصر پایین     ترین است.

ظریف ضمن اشاره به اینکه عربستان سال گذشته 
69 میلی��ارد دار هزینه خرید س��اح کرده و هزینه 
جمهوری اس��امی در حوزه دفاع��ی زیر 16 میلیارد 
دار اس��ت، تصریح کرد: پس چه چیزی جز مردم ما 
را در منطقه قدرتمند کرده اس��ت؟ پس رعایت شأن 
ایران یک ضرورت امنیت ملی اس��ت و ما مردم را به 
عنوان پش��توانه امنیت ملی نیاز داریم و بدون مردم 
هیچ هستیم. به گزارش فارس، وی افزود: من به عنوان 
مسلمان شرم می کنم که درباره همسایگان ما لیندسی 
گراهام می گوید یک هفته حمایت مان را برداریم شما 
مجبورید فارس��ی حرف بزنید. ظری��ف با بیان اینکه 
مشکل ما این است که طیف  های مختلف فکری مان 
از کسانی که طرفدار تعامل با دنیا هستند تا کسانی که 
به عنوان دلواپس شناخته می شوند یک اشتباه دارند، 
گفت: آن اش��تباه این اس��ت که غرب را مرکز جهان 
می بینند. دنیای امروز ما دنیای پساغربی است، یعنی 
زمان��ی در قرن 16 یا 17 هر اتفاق تاثیرگذار در غرب 
می افتاد و دنیا معادل غرب بود. وی تاکید کرد: دوران 
جدیدی پیدا شد که هرچه در دنیا اتفاق افتاد غربی ها 
در آن تاثیرگذار اصلی بودند و هر اتفاقی در هر جایی 
از دنیا در غرب طراحی شده بود، پس ما عادت کردیم 
ه��ر اتفاقی می افت��د از طرف غرب اس��ت.  وزیر امور 
خارجه با بیان اینکه دنیا عوض شده و غرب مرکز عالم 
نیس��ت، گفت: بنا بر این سیاست نگاه به شرق معنی 
نمی دهد همان طور که سیاست نگاه به غرب هم معنی 
نمی دهد، چون غرب به ش��رق و ش��رق به غرب نگاه 
می کند. ظریف افزود: دوران قدرقدرتی در جهان تمام 

شده و این به نفع ما است اما نمی خواهیم باور کنیم.
وزی��ر امور خارجه ضمن تاکی��د بر اینکه همه 
نگاه مان را در آمریکا متمرکز نکنیم و خیال نکنیم 
هر اتفاقی در دنیا یک سرش در  آمریکاست، اظهار 
داشت: جمهوری اس��امی موضوع کنش نیست، 
بلکه کنشگر است و ما می توانیم آینده خود را رقم 
بزنیم و باید با دید درس��ت رقم زد چون اشتباه در 

دوران ما خیلی هزینه مند است.

سیاسی 0 2

باید تحریم  های دشمن را 
بی خاصیت کنیم

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: کشور این 
تجربه را دارد که با اس��تفاده از توانمندی  جوانان 
می توان از تحریم تسلیحاتی عبور کرد. به گزارش 
سپاه نیوز، جمعی از برگزیدگان آزمون سراسری 
س��ال 97 و نخبگان دانشگاهی روز پنجشنبه با 
حضور در ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه 
با سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده دیدار 
کردند و در فضایی صمیمی به بیان دیدگاه ها و 
سواات خود پرداختند.سردار حاجی زاده با بیان 
اینکه تحریم های دش��منان هیچگاه برداش��ته 
نخواهد شد و باید آنها را بی خاصیت کنیم، گفت: 
همانگونه که در حوزه تسلیحاتی بویژه در عرصه 
موشکی به رغم تحریم  های ش��دید توانستیم با 
تاش شبانه روزی تحریم ها را به فرصت مبدل و 
آنان را بی خاصیت کنیم در حوزه های اقتصادی 
نیز باید با عمل تکلیف مدارانه و هدفمند به این 

مهم دست یابیم. 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه تصریح 
کرد: امروز دشمن به ضعیف ترین خاکریز ما که 
حوزه اقتصادی اس��ت هجوم آورده و بخش��ی از 
مشکاتی که امروز در این حوزه شاهدیم          ، ناشی 
از برنامه ریزی و تشکیل قرارگاه  های عملیاتی در 
آن سوی مرزها برای ضربه زدن به نظام اسامی 
و سلب آسایش ملت ایران است که با بهره   گیری 
بهینه از ظرفیت عظیم نسل جوان نخبه و پرشور 
ایران اسامی می توان نواقص و کاستی ها را رفع و 

از مشکات عبور کرد.

 آمریکا و عربستان مسؤول 
جنایت علیه بشریت در یمن هستند

دس��تیار ویژه رئیس مجلس 
در امور بین الملل گفت: هرگز 
تاریخ فرام��وش نخواهد کرد 
آمریکا و عربس��تان، مسؤول 
4 س��ال جنایت علی��ه زنان 
و کودکان و علیه بش��ریت در یمن هستند. به 
گزارش مهر، حسین امیرعبداللهیان طی پیامی 
در توئیتر نوشت: »گام اول توافق یمنی- یمنی 
در  سوئد را به همه یمنی ها تبریک می گوییم. 
توقف جنگ و تجاوز عربستان در سراسر  یمن 
به نفع ریاض، ابوظبی و امنیت منطقه اس��ت. 
ام��ا هرگز تاریخ فراموش نخواهد کرد آمریکا و 
عربستان، مسؤول 4 سال جنایت علیه زنان و 

کودکان و علیه بشریت در یمن هستند«.

 احتمال توافق با آمریکا برای 
معاف شدن از تحریم های ضدایرانی

رئی��س بانک مرکزی عراق اع��ام کرد در 
چن��د روز آینده اخب��اری در رابط��ه با معاف 
ش��دن این کش��ور از تحریم های آمریکا علیه 
ایران منتشر خواهد شد. به گزارش ایسنا، علی 
العاق، رئیس بانک مرکزی عراق در گفت وگو 
ب��ا خبرنگاران در رابطه ب��ا تحریم های آمریکا 
علیه ایران و موضع بانک مرکزی عراق نسبت 
به این موض��وع گفت با تحریم های ضدایرانی 
آمریکا بانک مرکزی عراق با مشکاتی مواجه 
ش��د و تعامات داری با ایران از سال 2012 
متوقف شده است و عما چنین نقل وانتقالی 
نمی توانیم انجام دهیم ،زیرا هرگونه پرداخت با 
این ارز از سیستم مالی آمریکا عبور می کرد و 
متوقف می شد، بنابراین بغداد مجبور شد برای 
رفع این مشکل از ارزهای دیگر استفاده کند. 
وی افزود: با گسترش تحریم های آمریکا علیه 
ای��ران، پرداخت ها حتی با ارز ه��ای دیگر نیز 
محدود شد، این درحالی است که عراق با ایران 
برخ��ی روابط ضروری از جمله در زمینه گاز و 
برق دارد. رئیس بانک مرکزی عراق با اش��اره 
به اینکه تاش هایی برای معاف شدن عراق از 
تحریم های آمریکا علیه ایران وجود دارد گفت 
گفت وگو با آمریکا در این رابطه به مرحله خوبی 
رسیده است و بزودی ]در چند روز آینده[ این 

موضوع منتشر خواهد شد.

برد موشک صیاد 3 افزایش می یابد
جانش��ین فرمانده ق��رارگاه پدافند هوایی 
خاتم اانبی��ا)ص( ارت��ش جمهوری اس��امی 
ایران اعام کرد: برد موشک های پدافند هوایی 
صیاد 3 افزایش پیدا خواهد کرد. امیر سرتیپ 
علیرضا الهام��ی در گفت وگو با ایرنا اعام کرد: 
قرارگاه پدافند هوای��ی خاتم اانبیا)ص( ارتش 
ساخت و تجهیز شبکه های جدید دفاعی را در 
دستورکار دارد. امیر سرتیپ الهامی همچنین 
اعام کرد: اکنون کارشناس��ان قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم اانبی��ا)ص( ارتش و وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در حال ارتقای برد 
موشک صیاد 3 هستند تا این موشک بتواند با 

توان بهتری دست به عملیات بزند.

اخبار

ندامتنامه!
اخبار

شنبه 24 آذر 1397وطن امروز  شماره 2606 

گروه سیاس�ی: در ش��رایطی که 
بع��د از خروج آمری��کا از برجام و 
بی نتیجه ماندن چند سال مذاکرات هسته   ای، دولت 
روحان��ی امیدوار بود کش��ورهای اروپایی باقیمانده 
در برج��ام به تعهدات خود پایبن��د بوده و با ثبت و 
اجرای کانال ویژه مالی SPV          ، در کنار ایران بایستند، 
نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل نشان داد 
ای��ن امیدواری هم مانند امید ب��ه آمریکا در برجام 
بی نتیجه ب��وده و طرف  های اروپای��ی برجام، اتفاقا 
نس��بت به دغدغه  های آمری��کا در قبال ایران کاما 

هم رای و هم داستانند. 
ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، ش��ورای امنی��ت 
س��ازمان ملل متحد عصر چهارشنبه گذشته برای 
بحث درباره شش��مین گزارش »آنتونیو گوترش«، 
دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 2231 
این س��ازمان تش��کیل جلس��ه داد. در این نشست 
عاوه ب��ر پمپئو، وزیر خارج��ه آمریکا که اتهاماتی 
تکراری علیه جمهوری اس��امی مط��رح کرد، این 
نمایندگان کش��ورهای اروپایی بودند که با صراحت 
و تندی نسبت به برنامه موشکی و همچنین حضور 
منطق��ه ای ایران تاخته و خواس��تار عقب نش��ینی 
جمهوری اسامی در این دو موضوع شدند.  نماینده 
فرانسه در این نشست برخی رفتارهای ایران، بویژه 
برنامه موشکی را غیرهمسو با قطعنامه 2231 خواند. 
وی در ادامه س��خنان خود به برنامه موشکی ایران 
اش��اره و درباره آزمایش  های انجام شده ابراز نگرانی 
کرد. فرانسوا داتره مدعی شد: ماهیت این موشک ها 
به نحوی اس��ت که قابلیت حمل کاهک هسته ای 
را دارند و این فعالیت ها همس��و با قطعنامه شورای 
امنیت نیس��ت. وی ادامه داد: از ایران می خواهیم از 
چنین فعالیت هایی خودداری کند. نماینده فرانسه 
در سازمان ملل همچنین با اشاره به ادعاهای بی پایه 
مطرح ش��ده درباره انتقال موش��ک به کش��ورهای 
منطقه، در این ارتباط نیز ابراز نگرانی کرد و خواستار 
توقف فوری فعالیت ه��ای به گفته او »ثبات زدا« در 
منطقه شد. وی تاکید کرد: فرانسه به گفت وگوها در 
این باره ادامه خواهد داد. نماینده فرانسه ادامه داد: به 
دنبال راهبردی بلندمدت در منطقه هستیم و این 
راهبرد نباید به سیاست فشار و تحریم تقلیل یابد. 
ازم است گفت وگوهایی جدی و صادقانه با مقام های 
ایرانی انجام شود. نماینده انگلیس هم در این نشست 
با ادبیاتی مشابه مقامات آمریکایی گفت: کار بسیاری 
برای پای��ان دادن ب��ه رفتارهای ثب��ات زدای ایران 
در منطقه باقی مانده اس��ت. ایران نمی تواند با این 
مسیری که در پیش گرفته، انتظار بهبود روابطش با 

بقیه جهان یا رفاه اقتصادی داشته باشد!
نماینده موگرینی دیگر مقام اروپایی بود که در 
نشست اخیر شورای امنیت تاکید کرد آزمایش  های 
موش��کی ایران با قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت 
همخوانی ندارد. وی همچنین مدعی شد: اقدامات 
ایران تنش  های منطقه ای را افزایش می دهد و ثبات 

منطقه را تهدید می کند.
از سوی دیگر »کارل وان استروم« به نمایندگی 
از کش��ور هلند و مابقی اعضای اروپایی در بیانیه ای 
نسبت به آزمایش  های موشکی ایران و آنچه او انتقال 
آنها نامید هم ابراز نگرانی کرد و گفت موشک   هایی 
ک��ه قابلیت حم��ل کاهک اتمی داش��ته باش��ند 
می توانن��د منجر به بی ثبات��ی در منطقه و جدای از 
برجام، نقض قطعنامه 2231 شوند. نماینده اعضای 
فعلی و آتی اروپایی در ش��ورای امنیت سازمان ملل 
متحد همچنین گفت از ای��ران می خواهیم از آنچه 
فعالیت  های غیرقانونی و افزایش تنش  های منطقه ای 
در عدم انطباق با قطعنامه 2231 نامید، خودداری و 
برای حل این مسائل با بازیگران مربوط گفت وگو کند. 
عدم انطباق فعالیت  های موش��کی ایران با قطعنامه 
2231 ادعایی اس��ت که نخس��تین بار توسط وزیر 
خارجه آمریکا مطرح ش��ده بود؛ موضوعی که گزاره 
همراهی کامل اروپایی ها با آمریکا در قبال برخورد با 
ایران را تایید می کند. پمپئو در بیانیه ای که 2 هفته 
قبل درباره آزمایش موش��کی ایران صادر کرده بود، 
تاکید داش��ت این آزمایش قطعنامه 2231 شورای 
امنیت سازمان ملل )موسوم به قطعنامه تأیید برجام( 
را نقض می کند! در حالی که قطعنامه 2231 شورای 
امنیت با لحن��ی غیرالزام آور تنها از ایران خواس��ته 
موشک هایی را که برای داشتن قابلیت حمل کاهک 
هسته ای طراحی ش��ده اند، آزمایش نکند. ایران نیز 
بارها تصریح کرده هیچ کدام از موش��ک هایش برای 

حمل کاهک هسته ای طراحی نشده  است.
همراهی حداکثری در مواضع و بیانیه ها ■

هرچند رسانه  های دولتی و حامی دولت پس از 
نشست اخیر شورای امنیت تاش داشتند با استناد 
به برخی مواض��ع کمرنگ کش��ورهای اروپایی در 
حمای��ت از برجام، انزوای آمریکا در این نشس��ت را 
القا کنند اما اظهارات صریح اروپایی ها در 2 موضوع 
موش��کی و منطقه که به برخی از آنها اش��اره شد، 
به روشنی نشان می دهد نه تنها اختافی میان اروپا 
و آمریکا در قبال ایران نیست، که راهبردها و حتی 
عبارات استفاده ش��ده در سخنرانی ها و بیانیه  های 
طرف  ه��ای اروپای��ی نیز کاما منطب��ق بر مواضع 

آمریکاست. »وطن امروز« در گزارش 14 آذر خود که 
با عنوان »نعل به نعل« منتشر شد، در این باره نوشته 
بود: »از زمان روی کار آمدن ترامپ و تاکید او مبنی 
ب��ر اینکه باید مذاکرات مکمل ب��رای برجام صورت 
گیرد تا موضوعات موشکی و منطقه ای ایران هم به 
آن افزوده شود، دولت های اروپایی و بویژه فرانسه هر 
چند در ظاهر بر حمایت از برجام تصریح داش��تند 
اما هیچ گاه از مطالبه محدود سازی برنامه موشکی یا 

حضور منطقه ای ایران عقب نشینی نکردند«.
»وطن امروز« 31 تیرماه امسال نیز در گزارشی با 
عنوان »مختصات برجام اروپایی« نسبت به همراهی 
فرانسه و 2 عضو دیگر تروئیکای اروپا با ترامپ هشدار 
داده بود؛ هش��داری که اکنون با موضع گیری اخیر 
نمایندگان کش��ورهای اروپایی در جلس��ه شورای 
امنیت ثابت ش��ده اس��ت. در این گزارش آمده بود: 
»تاکی��د مقامات اروپایی مبنی بر مذاکره با ایران بر 
سر »موارد بیش��تر« در کنار برجام، بیانگر استمرار 
بازی تروئیکای اروپا در زمین واشنگتن است. هدف 
و منظور آنگا مرکل، امانوئ��ل مکرون و ترزا می    از 
گش��ودن فصول جدید مذاکره با ایران، تحدید توان 
موشکی و کاهش قدرت منطقه ای ایران است، ضمن 
آنک��ه تروئیکای اروپا نیم نگاهی نیز به دائمی کردن 
محدودیت های هسته ای ایران و اعمال بازرسی های 

آژانس از اماکن نظامی کشورمان دارد«.
تکرار اشتباه برجام ■

همراه��ی کامل و صددرصدی اروپا با آمریکا که 
تنها برخ��ی از مصادیق آن در باا آمده اس��ت، در 
نهایت این س��وال را ایجاد می کن��د: دولت روحانی 
بر چه اساس��ی به کمک اروپایی ها ب��رای مقابله با 
تحریم  های آمریکا دل بس��ته اس��ت؟ بعد از خروج 
آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه امسال، این انتظار از 
دولت و بویژه تیم سیاست خارجی آن وجود داشت 
که با مشخص شدن ناکارآمدی راهبرد مذاکره برای 
حل مشکات کشور، نسبت به تغییر ریل دولت اقدام 
کرده و عمده توجهات به توانمندی  های داخلی برای 
عبور از مشکات اقتصادی معطوف شود. با این حال 
نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه همانند زمان مذاکرات 
منته��ی به برجام، همه چیز به بیرون و این بار ثبت 

و اجرای کانال وی��ژه مالی اروپا گره خورد و اقتصاد 
کش��ور دوباره شرطی شد. در این مدت، دولت هیچ 
ایده و راهبرد مشخصی برای حل مشکات و مقابله 
با تحریم ها ارائه نداد و در مقابل، این گزاره مدام تکرار 

شد که تا چند هفته آتی SPV اجرایی می شود! 
وابس��تگی دولت به کانال مالی وی��ژه، که هنوز 
بعد از 7 ماه مذاکره پیوسته و بازگشت تحریم ها نیز 
ارائه نشده، تا حدی بود که تمام رفتارهای دولت در 
حوزه سیاس��ت خارجی را معط��وف به خود کرده و 
در م��وارد متعددی که نیاز ب��ه ورود جدی دولت و 
موضع   گیری صریح و ش��فاف بوده است، دولت را به 
سکوت کشانده است. مثا در جریان حمله سریالی 
معاندان به سفارتخانه  های ایران در ماه  های گذشته 
ک��ه در پایتخت  ه��ای اروپایی و در س��ایه س��کوت 
و تماش��ای پلیس این ش��هرها انجام شد، دستگاه 
محمدجواد ظریف هیچ واکنش جدی نش��ان نداد. 
باات��ر از آن اینکه یک ماه پس از ش��روع مذاکرات 
برجامی با اروپا، با توطئه کش��ورهایی چون فرانسه 
و آلمان، اس��داه اس��دی، دیپلمات دارای مصونیت 
ایران��ی در آلمان دس��تگیر و حدود 6 ماه اس��ت در 
بازداشت به س��ر می برد. این نقض بی سابقه حقوق 
یک دیپلمات جمهوری اسامی در اروپا نیز آنچنان 
که باید و شاید از سوی دولت روحانی پیگیری نشد 
تا مبادا مذاکرات اروپایی و ارائه SPV تحت الش��عاع 
آن قرار گیرد. گروکش��ی اروپا برای ارائه SPV و به 
انفعال کش��اندن دستگاه سیاست خارجی ایران، در 
ماجرای سکوت عجیب وزارت امور خارجه در قبال 
ناآرامی  ه��ای اخیر در پاریس نیز خود را نش��ان داد. 
در ش��رایطی که اعتراضات جلیقه زردها در پاریس و 
برخورد خش��ونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان به 
هفته چهارم خود رس��یده، وزارت امور خارجه ایران 
هیچ موضع و تحرک  ویژه در این باره از خود نش��ان 
نداد. این در حالی اس��ت که س��ال گذشته در میانه 
آش��وب  های دی ماه در ایران، مکرون رئیس جمهور 
فرانسه در گفت وگویی تلفنی با روحانی درباره حوادث 
ایران ابراز نگرانی کرده و خواس��تار »خویشتنداری« 

حکومت در برابر معترضان شده بود! 
ناظران سیاس��ی معتقدند دولت حاضر نیست 
هیچ موضوعی به روابطش با اروپا خدشه وارد کند؛ 
برج��ام اروپایی، تصویب FATF و این روزها بحث 
داغ SPV. ظاهرا دولت تصمیم گرفته اس��ت به هر 
قیمتی مناسبات سیاسی و اقتصادی با اروپا را حفظ 
کند، حتی اگر به قیمت بی حیثیت ش��دن جایگاه 
دیپلماتیک و تضییع و زندانی ش��دن دیپلمات  های 
ایرانی در اروپا باشد. همه اینها موید این گزاره است 
ک��ه همان طور که در دول��ت اول روحانی همه چیز 
معط��ل آمریکا و برجام ب��ود، در دولت دوم روحانی 
همه امور کش��ور به اروپایی ها و SPV گره خورده 
است؛ اروپایی که در جلسه اخیر شورای امنیت نشان 
داد اختافی با آمریکا بر سر موضوعاتی چون برنامه 

موشکی و نفوذ منطقه ای ایران ندارد.

در شرایطی که پس از برجام دولت روحانی حداکثر امید خود را به اروپا بسته، کشورهای اروپایی 
در جلسه اخیر شورای امنیت علیه برنامه موشکی و منطقه ای ایران با آمریکا همصدا شدند

SPV کشور معطل

پسابرجام

 محمدجواد ظریف 5 سال پس از تاش بی فایده برای تعامل با کدخدا: دنیا عوض شده و دوران قدرقدرتی در جهان تمام شده
خیال نکنیم هر اتفاقی در دنیا یک سرش در آمریکاست   

ظریف: غرب مرکز عالم نیست



ترهبار
رئیسسازمانحمایتمصرفکنندگان

وتولیدکنندگانخبرداد
 قیمت گذاری خودرو 

با دار 9000 تومانی نیما

قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت بر 
اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین 
و تثبی��ت قیمت ها صورت می گی��رد. به گزارش 
تس��نیم، عباس تابش، رئیس س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان با  اش��اره به 
اینکه براس��اس مصوبات شورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی، تنها مرجع کارشناس��ی و تخصصی 
قیمت گذاری کاا و خدمات در کش��ور س��ازمان 
حمایت است، اظهار داشت: به همین دلیل همه 
مراجع قیمت گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف 
به دریافت نظر کارشناسی این سازمان هستند و 
کارگروه تنظیم ب��ازار صرف نظر از وضع گوناگون 
قیمت گذاری در کشور تنها مرجع نهایی رسیدگی 
به گزارش های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت 
کاا و خدم��ات و تنظیم بازار در کش��ور اس��ت. 
وی درب��اره قیمت گذاری خ��ودرو افزود: تغییر و 
تحوات قیمتی در بازار خودرو در س��ال گذشته 
با نرخ میانگین هر دار 3 هزار و 860 تومان بوده 
که این رقم در س��ال 97 به حدود 9 هزار تومان 
در س��امانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش 
به طور قطع در بهای تمام ش��ده خودرو تاثیرگذار 
اس��ت. تاب��ش ادام��ه داد:  اگر این موض��وع را در 
بحث خودرو مورد بررس��ی قرار دهیم، براس��اس 
ش��اخص تمرکز، قیمت گذاری خ��ودرو به طیف 
خاصی از خودروهای پرتیراژ مربوط بوده است. بر 
این اس��اس پس از انجام جلسات با خودروسازان 
و قطعه س��ازان داخلی و انجام کار کارشناسی در 
سازمان حمایت بر اساس اسناد و مدارک مثبته 
قیمت تمام شده برآورد و تعیین شد. به گفته وی، 
درباره خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت 
ضواب��ط قیمت گذاری کااه��ای تولیدی، اختیار 
قیمت گذاری با خودروس��از است. وی با تصریح 
اینکه پیش فروش خودرو توس��ط نمایندگی های 
خودرو وابس��ته به مجوز از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت، گفت: بررسی قیمت های 
ای��ن خودروها نی��ز تا قبل از تحوی��ل خودرو به 
خریداران در سازمان حمایت انجام می شود. تابش 
تاکید کرد: این سازمان فقط بر اساس صورت های 
مالی حسابرسی شده و اسناد و مدارک مثبته و با 
درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی 
و... قیمت های ارائه ش��ده از سوی قطعه سازان و 
موارد اثرگذار دیگر، قیمت  خودروها را محاس��به 
و تعیی��ن می کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار 
بر اساس منافع، مصالح و ماحظات تنظیم بازار، 
نسبت به چگونگی اعمال و پیاده سازی قیمت های 

جدید تصمیم خواهد گرفت.

 استعفای مدیران دوشغله 
تابعه وزارت کار

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی از 
پذیرفت��ه ش��دن اس��تعفای مدیران عام��ل و 
اعضای هیات مدی��ره دوش��غله در صندوق ها 
و س��ازمان  های تابعه ای��ن وزارتخانه خبر داد. 
به گزارش فارس، محمد شریعتمداری در صفحه 
توئیتر خود نوشت: در انجام وعده ای که به مردم 
دادم و در اج��رای تبصره 2 از ماده 241 قانون 
تجارت، استعفای همه مدیران عامل یا اعضای 
هیات مدیره دوشغله در صندوق ها و سازمان  های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ ش��د و 
مورد موافقت قرار گرفت. وی تاکید کرد: اسامی 

مدیران استعفاکننده منتشر می شود.

باحکمرضارحمانی
داماد روحانی معاون وزیر صمت شد

وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت در احکامی 
جداگانه مدی��ران و معاونان جدید این وزارتخانه 
را منص��وب کرد که ط��ی آن کامبیز مهدی زاده، 
داماد حسن روحانی، معاون وزیر و رئیس سازمان 
زمین شناسی شد. به گزارش »وطن امروز«، وزارت 
صنعت، معدن وتجارت اعام کرد: سید ش��ریف 
حسینی به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و 
امور استان ها، کامبیز مهدی زاده به عنوان معاون 
وزی��ر و رئیس س��ازمان زمین شناس��ی، خداداد 
غریب پور معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان 
توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمی��درو( و افروز بهرامی به عنوان رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل صن��دوق ضمانت صادرات از 
سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند. 
کامبی��ز مهدی زاده، داماد روحان��ی که به عنوان 
رئیس سازمان زمین شناسی انتخاب شده خرداد 
امسال به عنوان دبیر س��تاد فناوری حوزه انرژی 
معاونت علمی ریاست جمهوری منصوب شده بود 
و حاا رحمانی، وزیر جدید صمت تصمیم گرفته 

وی را معاون خود کند.

  قیمت عمده فروشی
 هرکیلوگرم محصوات کشاورزی

سقفکفناممیوهوترهبار
35005500انار

110.000150.000آناناسکارتنی
40006000انگوربیدانهزرد
50007000انگوربیدانهقرمز
35004500انگورشاهرودی

40007000به
50007000پرتقالجنوب
15002500پرتقالشمال
30004000خرمالوشمال
50007000خرمالوکن
15003000خیاررسمی
20003000خیارگلخانه

40007000سیبلبنانیزرد
30007000سیبلبنانیقرمز

40006000کیوی
30004000گریپفروتتوسرخ
40005000لیموترشسنگی
25003500لیموشیرین

85009500موز
25003500نارنگییافا
30004000نارنگیانشو

900013000ازگیل
30004000بادنجانقلمی

13002000پیاززرد
22002500پیازشیری
17002000پیازقرمز

25003000چغندررسمی
25003500سیبزمینیترشی

15002500سیبزمینی
40006000سیرخشک

15002000شلغم
50007000فلفلدلمهسبز
25004500گوجهفرنگی

50007000گوجهفرنگیگلخانه
30004000لوبیاسبز
18002500هویج

قیمتهابهتوماناست

خودرو

3اقتصاد

گ�روهاقتصادی: عبدالناصر همت��ی در پی آرامش 
نسبی در بازار ارز مدعی شد بازار ارز در کنترل بانک 
مرکزی درآمده و دیگر جای هیچ نگرانی  نیس��ت؛ 
این ادعا در حالی مطرح می شود که افکار عمومی 
خواهان کاهش بیش��تر نرخ ارز است و همتی راه 

سختی برای تحقق این امر دارد.
به گزارش »وطن امروز«، روند کاهش نرخ ارز از 
2 هفته پیش آغاز و س��رانجام دار وارد کانال 10 
هزار تومان شد اما با توجه به اینکه نرخ واقعی دار 
از نظر کارشناسان باید زیر 7 هزار تومان باشد هنوز 
افکار عمومی خواهان کاهش نرخ ارز است. تابستان 
امسال زمان رکوردشکنی قیمت ارز بود تا جایی که 
دار کانال قیمتی 19 هزار تومانی را هم تجربه کرد 
اما بانک مرکزی با اقداماتی در راستای کاهش تقاضا 
و محدود کردن پرداخت ارز موجب کاهش نرخ ارز 
ش��د. موج فروش دارهای خانگی از ابتدای آذرماه 
ش��دت گرفت و حاا رئیس کل بانک مرکزی این 
کاهش قیمتی را یکی از دستاوردهای تحت مدیریت 
خود می داند. وی در یادداشتی نوشت:  آنچه امروز 
در بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی و تعدیل 
تدریجی قیمت ارز در مسیر واقعی شدن است. بانک 
مرکزی دور از هیجان های غیرضرور و با تدبیر ازم 
ب��ازار را مدیریت و هدای��ت می کند. اقدامات بانک 
مرکزی در تامین و تسهیل عرضه اسکناس و حواله 
توسط فعاان بازار و نیز گشایش تدریجی کانال های 
مالی با کشورهای هشتگانه )معاف از تحریم نفتی 
ایران( و اتحادیه اروپایی، ثب��ات ازم را در بازار ارز 
در مس��یر هدف تعیین شده به وجود خواهد آورد. 
دوباره تاکید می کنم بازار در کنترل بانک مرکزی 
اس��ت و نحوه دخالت در بازار ارز بخش��ی از برنامه 
مدیریت بازار اس��ت. با توجه به ریسک بازار، مردم 
عزیز مراقبت های ازم را داش��ته باش��ند و در دام 

نوسان گیری و سفته بازی داان ارز قرار نگیرند.
حمایتازتولیدکنندگاندردستورکار ■

بان��ک مرکزی بعد از آرام��ش در بازار ارز قصد 
دارد ب��ا نظارت بیش��تر به تخصی��ص و تامین ارز 
تولیدکنندگان در این حوزه نیز س��اماندهی انجام 
دهد. غامرضا پناه��ی، معاون ارزی بانک مرکزی 
در نشس��ت هم اندیشی با نمایندگان بخش تولید 
کشور گفت: متناسب با شرایط موجود و منطبق 

با قوانین و مقررات تاش می ش��ود فضای تولید را 
تسهیل کنیم تا در نتیجه این تسهیل گری بهبود 
وضعیت تولیدکنن��دگان در فضای کس��ب و کار، 
حمایت از اشتغالزایی آنان و در نهایت رفاه عمومی 
مردم را ش��اهد باش��یم. وی ضم��ن تاکید بر این 
موضوع که بانک مرک��زی قائل به حفظ ثبات در 
مقررات اس��ت، افزود: باید توجه داشته باشیم که 
تمام بخش��نامه های بانک مرکزی بر مبنای قانون 
صادر می شوند و مبتنی بر صدور قوانین، ناگزیر به 
اباغ بخشنامه های مرتبط با آن هستیم. همچنین 
به روزرس��انی مقررات برای دستیابی به شفافیت 
همواره در دس��تور کار قرار دارد. معاون ارزی بانک 
مرکزی ادامه داد: نمونه شاخص این مقررات، اباغ 
بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات است که با 
هدف به جریان افت��ادن ارز حاصل از صادرات در 
چرخه اقتصادی کش��ور صادر و به روزرسانی شده 
است. پناهی تصریح کرد: با این حال طی ماه های 
اخیر سعی ش��ده است صدور دس��تورالعمل ها و 
بخشنامه ها را به حداقل برسانیم تا وضعیت باثباتی 
را برای صادرکنندگان و تولید کنندگان در فضای 
مقررات��ی ایجاد کنیم. مع��اون ارزی بانک مرکزی 

در پاسخ به گایه های منتشر شده از سوی برخی 
صادرکنندگان مبنی بر ناشناخته بودن »نیما« در 
فضای مبادات تج��اری بین المللی، گفت: اصوا 
نیما )نظام یکپارچه معامات ارزی( یک س��امانه 
داخلی برای ثبت صادرات و واردات کش��ور است و 
اگر صادرکننده ای در خارج از کشور ارز در اختیار 
دارد بان��ک مرک��زی آمادگی خری��د آن را به نرخ 
توافقی دارد، در ادامه واردکننده ای را به فروشنده 
معرفی می کنیم تا با همان ارز کاایی را به کشور 
وارد کند. گفتنی اس��ت بیش از 2 س��اعت و نیم 
تولید کنندگان مسائل و پیشنهادات خود را در این 
نشست هم اندیشی ارائه دادند و با استقبال از این 
رویه، از بانک مرکزی تقاضای استمرار جلسات را 
داش��تند. در همین خصوص ب��ا تاکید رئیس کل 
بانک مرکزی، جلس��ات مدی��ران بانک مرکزی با 
فعاان بخش تولید کشور به صورت مستمر برگزار 

می شود.
ایحهقانونجدیدبانکمرکزیتصویبشد ■

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اس��امی گفت: ایحه قانون جدید بانک مرکزی 
به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های نظام پولی 

و فع��اان اقتصادی پس از ماه ه��ا تاش در این 
کمیسیون نهایی و تصویب شد. به گزارش تسنیم، 
محمدرضا پورابراهیمی افزود: گزارش کمیسیون 
اقتصادی مجلس درباره تصویب قانون جدید بانک 
مرکزی شنبه یا یکشنبه به صحن علنی مجلس 
شورای اسامی خواهد رفت که شاه بیت این قانون 
اس��تقال بانک مرکزی از دولت است.وی اظهار 
داش��ت: تصویب نهایی این قان��ون در مجلس و 
اب��اغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال 
خواهد داشت. وی تصویب حذف سود مرکب در 
عملیات بانک��ی را از دیگر مصوبات اخیر مجلس 
دانس��ت و گفت: این مصوبه در حال بررس��ی در 
شورای نگهبان اس��ت. پورابراهیمی افزود: پیش 
از این براس��اس سود مرکب اگر کسی هزار واحد 
وام می گرفت، بعد از 5 س��ال بای��د 4 هزار واحد 
را به بانک برمی گرداند اما براس��اس قانون حذف 
س��ود مرکب از عملیات بانکی، این مهم این گونه 
اصاح شد که قرارداد اول برای بانک مبنا می شود 
و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از 
قرارداد اول به حساب آمده و جریمه های دیرکرد 
حذف می شود و عدد سود ساانه بانک هم اصاح 
می ش��ود و با این روال در مجم��وع 4 برابر تعهد 
وام گیرن��ده به بانک به ی��ک دوم آن کاهش پیدا 
می کند. وی اظهار داشت: اباغ این قانون به نظام 
بانکی کش��ور به رفع بلوکه شدن مطالبات بانکی 
و عدم مواجه ش��دن فعاان اقتصادی با تعهدات 
سخت در قبال بانک کمک می کند. وی گفت: در 
سال جاری سقف عدد در این نوع محاسبه برای 
حذف س��ود مرکب تا 4 میلیارد تومان است و به 
ارقام بااتر ضریب جریمه تعلق می گیرد. رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی افزود: 
کااها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به 
ارز هستند، لذا شوک ارزی امسال بر قیمت کااها 
ظرف یک تا 6 ماه اثر گذاشت. وی گفت: اگر مسیر 
کاهش ارزش ارزهای خارجی ی��ا افزایش ارزش 
پول ملی استمرار داشته باشد و ارز و ریال به ثبات 
قیمت برس��د، طی 2 یا 3 ماه آینده چسبندگی 
قیمت که در اقتصاد وجود دارد، تحت تاثیر شرایط 
جدی��د قرار خواهد گرفت و قیمت کااها کاهش 

خواهد یافت.

شماره2606 وطنامروز شنبه24آذر1397

»وطنامروز«ازتغییراتقیمتیطاوارزدر7ماهنخست97گزارشمیدهد
افزایش154درصدیقیمتسکهدریکسال

ماجرایبرداشتهایبدوناجازهازحسابمشتریان

گروهاقتصادی: بررس��ی وضعیت 
قیمت ها در بازار ارز و طا طی 7 ماه 
نخست 1397 در مقایس��ه با 7 ماه نخست 1396 
نشان از افزایش آنها دارد. به گزارش »وطن امروز«، 

در این مدت میانگین نرخ هر 
سکه بهار آزادی طرح جدید 
برابر 3 میلی��ون و 130 هزار 
تومان بوده که نسبت به مدت 
مشابه پارسال 154/6 درصد 
افزایش یافته اس��ت. متوسط 

قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز 2 میلیون 
و 940 هزار تومان بوده که در مقایس��ه با میانگین 
یک میلیون و 200 هزار تومانی 7 ماهه نخست سال 
96 برابر 145درصد افزایش قیمت داشته است. در 

این میان بهای هر مترمربع واحد مس��کونی معامله 
شده در ش��هر تهران در 7 ماهه نخست 96 برابر 4 
میلیون و 510 هزار تومان و میانگین آن در 7 ماهه 
نخست 97 برابر 7 میلیون و 10 هزار تومان بوده که 
بالغ بر 55 درصد افزایش را نشان 
می ده��د. این ارزیابی گویای آن 
است که میانگین شاخص ارزش 
سهام معامله شده در بازار بورس 
در 7 ماهه 97 برابر 255/4 بوده 
که نسبت به مدت مشابه پارسال 
189 درصد رش��د داش��ته است.  از س��وی دیگر، 
شاخص بهای کااهای صادراتی از 244/6 در 7ماهه 
96 به 611/9 در 7 ماهه 97 رسیده که بالغ بر 150 

درصد افزایش داشته است.

برداش��ت های ب��دون اج��ازه از 
حس��اب بانکی مردم در روزهای 
اخی��ر س��ر و ص��دای زیادی ب��ه پا کرده اس��ت؛ 
کاهبرداران با کپی ک��ردن کارت بانکی مردم، از 
طریق کارتخوان های ناش��ناس، اقدام به برداشت 
پول می کنند. به گزارش مهر، در روزهای گذشته 
برخی مش��تریان بانکی با موارد مش��ابهی روبه رو 
شده اند که به یکباره پیامک های کاهش مبالغی از 
حساب های ش��ان را دریافت کرده و در شوک فرو 
می رون��د اما با پیگیری از ش��عب بانکی که در آن 
حساب دارند، روشن می شود این برداشت ها توسط 
افراد غیر و از طریق دستگاه های کارتخوانی صورت 
گرفته است که ردیابی آنها بسیار سخت است. در 

این میان، شعب بانکی به مشتریان معترض اعام 
می کنند مشتری باید شکایت حقوقی کند تا بانک 
بتواند به استناد آن شکایت، نسبت به پیگیری این 
کاهبرداری اقدام کند اما با توجه به اینکه ممکن 
است این پیگیری زمان بر باشد، مشتریان با نگرانی  
زیادی درباره سرنوش��ت پول برداشت شده روبه رو 
شده اند. »ع.ک« یکی از مشتریان شبکه بانکی در 
این باره گفت: در عرض یک س��اعت، 50 میلیون 
تومان پول از حساب من در بانک آینده کسر و به 
حساب فرد دیگری در بانک رفاه منتقل شد، این در 
حالی است که با پیگیری ها روشن شد این برداشت 
و انتقال پول از طریق یک دس��تگاه کارتخوان رخ 

داده است.

بازار

بانک

عبدالناصرهمتی:

بازار ارز در کنترل بانک مرکزی است

کار

انتصاب

وضعیتقیمتدربازارهاطی7ماهنخست1396و1397
درصدتغییر7ماه71397ماه1396شرح

12000002940000145/1میانگیننرخسکهطرحقدیم)تومان(
12300003130000154/6میانگیننرخسکهطرحجدید)تومان(

38189656152/9میانگیننرخداردربازارآزادشهرتهران)تومان(
442411328156/1میانگیننرخیورودربازارآزادشهرتهران)تومان(

4510000701000055/4بهایهرمترمربعواحدمسکونیمعاملهشدهدرشهرتهران)تومان(
88/4255/4188/9میانگینشاخصارزشسهاممعاملهشدهدربازاربورس
81/5199/5144/8میانگینشاخصتعدادسهاممعاملهشدهدربازاربورس
107/7129/520/3شاخصبهایکااهاوخدماتمصرفیشهریکشور

107/912919/6شاخصبهایکااهاوخدماتمصرفیشهریاستانتهران
106/9139/130/1شاخصبهایتولیدکننده

244/6611/9150/1شاخصبهایکااهایصادراتی
منبع:بانکمرکزی

اقداماتبانکمرکزیبرایکنترلبازارارز
شرحعنوان

بانکمرکزیازنیمهمهرماهبادرکاهمیتمداخلهمستقیمدربازارنقدی،درنقشیکعرضهکنندهتزریقارزمداخلهای
بزرگواردبازاراسکناسیشد.

باتغییرمدیریتبانکمرکزی،بازارآزادوفعالیتصرافیهابهرسمیتشناختهشد.برگشتنصرافیها
طبقاینتصمیمهرشخصباهرکدملیمیتواندتاسقف100میلیونتومانتبادلمالیانجامدهد.محدودیتتراکنش

برایناساسپوزهایخارجکشورغیرفعالشدند.محدودکردنفعالیتپوزها

محدودکردنتراکنشهای
شتابی

طبقاینقانونسقفعمومیتراکنشانتقالوجهشتابیوغیرشتابیکارتیبرایهریکاز
پایانههایمجاز،جزکارتخوانشعبهای،برایهرفقرهکارتدرهرشبانهروزبهمبلغحداکثر

3میلیونتومانکاهشیافت.

سقفعمومیتراکنشخریدکارتبرایهرفقرهکارتدرهرشبانهروزحداکثرمبلغ50میلیونتعیینسقفعمومیتراکنش
تومانتعیینشد.

پیشازاینچکهایتضمینیقابلیتانتقالبهغیرداشتنداماباتصمیمبانکمرکزیچکتنهادرممنوعکردنانتقالچک
وجهشخصیکهچکبرایاوصادرشدهقابلنقدشدناست.

بااینتصمیمهرایرانیمیتواندهرمیزانکهمیخواهدارزواردکشورکندومحدودیتیبرایاینآزادشدنورودارز
موضوعوجودندارد.



گروه اجتماعی: رئیس س��ازمان 
محیط زیس��ت در حالی مدعی 
ش��ده »از دید محیط زیس��تی و س��امت، هیچ 
تحقیقی نش��ان نداده که محص��وات تراریخته 
روی انس��ان اثر منفی دارد« که خود معترف به 
»خطرن��اک ب��ودن مصرف و تولی��د محصوات 
تراریخته« اس��ت. به گزارش تس��نیم، عیس��ی 
کانتری بتازگی در جلسه  ش��ورای ملی ایمنی 
زیس��تی دوباره به دفاع تمام  قد و البته بی منطق 
از »محصوات دستکاری شده ژنتیکی« پرداخته 
است. جالب اینکه کانتری در اظهارنظری عجیب 
مدعی شده »هیچ تحقیقی نشان نداده محصوات 
تراریخته روی انس��ان اثر منفی دارد!« در حالی 
که تا به  امروز هم در داخل کش��ورمان و هم در 
عرصه بین المللی، اساتید برجسته بیوتکنولوژی 
و رشته های مرتبط، ش��واهد، قرائن و مستندات 

درب��اره  را  بی ش��ماری 
عوارض و مخاطرات کشت 
محص��وات  مص��رف  و 
تراریخت��ه ارائ��ه کرده اند 
و البت��ه همی��ن عوارض 
و مخاط��رات منج��ر ب��ه 

ممنوعیت کش��ت این دس��ته از محصوات در 
29 کش��ور اروپایی شده است. نکته جالب توجه 
در اظه��ارات وی یک تناقض عجیب اس��ت که 
خود می تواند نشانه ای از برخی حقایق پس پرده 
باش��د؛ عیسی کانتری در جلس��ه اخیر شورای 
ایمنی زیس��تی در حالی مدعی شده که »از دید 

و سامت،  محیط زیستی 
هیچ تحقیقی نشان نداده 
محصوات تراریخته روی 
انسان اثر منفی دارد« که 
در انته��ای اظهارات خود 
در همین جلس��ه تاکید 
کرده اس��ت: »فش��ارهای بی رویه بر منابع کشور 
از مص��رف و تولید محصوات تراریخته، بس��یار 
خطرناک تر است«. باید از معاون رئیس جمهور و 
فردی که س��کان سازمان محیط زیست کشور را 
در دست دارد، پرسید آیا معنای مستتر در صفت 
»خطرناک تر« که در این جمله خود به کار برده، 

اینگونه نمی شود که »مصرف و تولید محصوات 
تراریخته خطرناک اس��ت اما از آن خطرناک تر، 
فش��ار های بی رویه بر منابع کش��ور است!« حال 
با این اوصاف باید از کانتری پرس��ید س��رانجام 
مصرف محصوات تراریخته خطرناک اس��ت یا 
خطرناک نیست؟! اگر مصرف این محصوات برای 
انس��ان و دام، خطرناک است پس دلیل این همه 
دفاع بی منطق وی از محصوات تراریخته چیست 
و چرا کانتری پس از در دس��ت گرفتن س��کان 
سازمان محیط زیست، آن س��ازمان را تبدیل به 
محلی برای تجمع و رفت وآمد مدافعان تراریخته 
ک��رده اس��ت؟! اگر از نظر کانت��ری مصرف این 
محصوات بی خطر است، پس دلیل به کار بردن 
صفت »خطرناک تر« برای توصیف »فشار بر منابع 
کش��ور« در مقایس��ه با »خطر« مصرف و تولید 

محصوات تراریخته چیست؟!

اجتماعي 0 4

وزیر آموزش وپرورش تشریح کرد
جزئیات اجرای رتبه بندی فرهنگیان

وزیر آموزش وپرورش جزئیات 
جدید اجرای طرح رتبه بندی 
معلمان را اعام کرد و گفت: 4 
رتبه در این طرح تعریف شده 
اس��ت. س��یدمحمد بطحایی 
به ایس��نا اظهار داش��ت:  یکی از موضوعاتی که 
از دیرب��از در آموزش وپرورش م��ورد توجه بوده 
رتبه بندی معلمان است. وزیر آموزش وپرورش با 
اعام این خبر که برای رتبه بندی در ایحه بودجه 
پیشنهای دولت به مجلس 2 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است، افزود: چندی پیش ایحه 
پیشنهادی ما برای اجرای رتبه بندی معلمان به 
دولت ارسال ش��د، حسب رویه ها در کمیسیون 
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در 
6 م��اده به تصویب رس��ید و اکنون در نوبت کار 
هیات دولت قرار دارد و امید اس��ت در جلس��ات 
آینده بررسی و قبل از نهایی شدن بودجه، مصوب 
و به مجلس ارسال شود. وی با اشاره به اینکه در 
یکی از جداول بودجه، اعتبار رتبه بندی در ردیفی 
مستقل پیش بینی ش��ده اس��ت، درباره میزان 
افزایش حقوق فرهنگیان پس از اجرای رتبه بندی 
گفت: هدف اصلی طرح رتبه بندی معلمان افزایش 
حقوق نیس��ت، بلکه ارتقای شایستگی هاس��ت، 
منتها یکی از آثار اجرای رتبه بندی، اصاح نظام 
پرداخت هاس��ت. وزیر آموزش وپرورش در پایان 
افزود: در طرح رتبه بندی معلمان، 4 رتبه و برای 
احراز هر رتبه معیارهایی را تعریف می کنیم که 
بر اس��اس آن سطح شایستگی معلمان تعیین و 
متناس��ب با آن رتبه، افزایش فوق العاده ش��غلی 
منظور خواهد ش��د. پس آث��ار اجرای رتبه بندی 
در گام اول بهبود کیفیت نظام آموزش وپرورش و 
نیروی انسانی و در گام دوم بهبود نظام پرداخت ها 

برای معلمان خواهد بود.

جانشین فرمانده ناجا خبر داد
 نصب 2 هزار دوربین ثبت تخلفات

در جاده ها

جانش��ین فرمانده ناجا گف��ت: در جاده های 
کش��ور 2 هزار دوربین ثبت تخلف نصب ش��ده 
اس��ت. به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
س��ردار ایوب سلیمانی، جانش��ین فرمانده ناجا 
در حاش��یه رزمایش زمس��تان 9۷ اظه��ار کرد: 
در جاده های کش��ور 2 هزار دوربین ثبت تخلف 
وجود دارد و هرکج��ا دوربین وجود دارد کاهش 
تلفات داشتیم. سردار سلیمانی افزود: اگر پایش 
تصوی��ری و ردیاب های الکترونیکی که در قانون 
آمده اس��ت، روی خودرو ها نصب شود و سامانه 
سپهتن را گسترش دهیم، شاهد کاهش تصادفات 
و تلقات جاده ای خواهیم. وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه بیش ار ۵۰ درصد از کش��ته ها در 
راه بیمارستان هاس��ت، گفت: در این باره در حال 
امضای تفاهمنامه اورژانس و س��ازمان راهداری 
هستیم که می تواند باعث کاهش تلفات شود. وی 
با اش��اره به اینکه جاده ها کوهستانی، برف گیر و 
پرتردد دارای تصادفات بیشتری هستند، گفت: 
نقاط حادثه خیز و پرتردد شناسایی و به سازمان 
راهداری گفته شده و امیدواریم این نقاط برطرف 

شود.

 توزیع ۱۵ هزار حلقه استیک
دولتی تا پایان آذر

مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
از توزی��ع ۱۵هزار حلقه اس��تیک دیگر با نرخ 
مصوب و دولتی به رانندگان خبر داد و گفت: باید 
به رانندگان در هرجای کشور این اطمینان خاطر 
را بدهیم که در حوزه تامین اس��تیک با قیمت 
مصوب و دولتی دغدغه ای نداشته باشند، البته این 
امر منوط به این است که شهرداری شهر مربوط 
نیازها را جمع بندی و برای اتحادیه تاکس��یرانی 
ارس��ال کند. مرتض��ی ضامن��ی در گفت وگو با 
ایس��نا، با بیان اینکه در ح��ال حاضر بازار فضای 
متاطمی دارد و اجناس مصرفی بویژه در حوزه 
خودرو از زمانی که تولید می شود تا زمانی که به 
دست مصرف کننده برسد اختاف قیمتی ۳۰ تا 
۵۰ درص��دی با بازار دارد، اظهار کرد: از تکالیفی 
که در این زمینه برعهده اتحادیه تاکس��یرانی در 
جهت کمک به معیشت رانندگان است، رساندن 
اجناس از دست تولیدکننده به صورت مستقیم 
به مصرف کننده بوده که به نظر می رس��د کمک 
خوبی خواهد ب��ود. وی ادامه داد: اولویت در این 
اقدام با واگذاری استیک بود که خوشبختانه یکی 
از شرکت های تولید کننده داخلی این همکاری را 
با اتحادیه تاکسیرانی داشت، به طوری که در گام 
اول توانس��تیم ۳۰ هزار حلقه استیک را توزیع 
کنی��م و در مرحله دوم واگذاری اس��تیک که 
فرآیند اداری آن هفته گذش��ته انجام ش��د، قرار 
اس��ت  ۱۵ هزار حلقه استیک دیگر تا پایان ماه 

جاری توزیع شود.

شهردار پایتخت:
موزه تهران را راه اندازی می کنیم

ش��هردار تهران گفت: درصدد 
هستیم در فضاهای در دست 
ساخت موزه تهران را راه اندازی 
کنیم. به گزارش ایسنا، پیروز 
حناچی صبح دیروز در حاشیه 
بازدید و افتتاح موزه باستان شناس��ی تهران در 
موزه ایران باستان که در آن اشیای کشف شده 
از محدوده تاریخی شهر تهران به نمایش گذاشته 
شده اس��ت، گفت: تهران یک ش��هر باستانی و 
تاریخی اس��ت که در اس��ناد، قدمت آن به دوره  
طهماس��بی بازمی گردد اما با توجه به اش��یای 
پیدا ش��ده قدمت تهران به بیش از ۸ هزار سال 
می رسد و نشان می دهد تهران یک شهر تاریخی 
اس��ت. وی با بیان اینکه این اشیای کشف شده 
ساده و معمولی نیس��تند و باید در معرض دید 
عموم قرار بگیرند تا مردم با قدمت ش��هر تهران 
و ویژگی های آن آش��نا شوند، اظهارکرد: در این 
موزه بیش از 2۰۰ شیء که متعلق به شهر تهران 
است به نمایش گذاشته شده است. وی در پاسخ 
به دریافت مطالبات شهرداری از دولت اظهارکرد: 
بخشی از مطالبات هنوز قطعی نشده و سازمان 
حسابرسی در حال تکمیل اطاعات است اما اصل 
کار درست و پسندیده است که مدت ها به تعویق 
افتاده بود. حناچی درباره ایجاد کمیته ۵ نفره در 
شهرداری تهران نیز گفت: ایجاد کمیته انتصابات 
جدید نیست و از دوره  قدیم نیز این کمیته وجود 
داشته است و باید برای انتصابات شرایط، احراز و 
انتصابات با استانداردهای مشخص تعیین شود. از 
نظر بعد س��امت اداری و استعامات ازم افراد 
پیگیری می شوند. در این شورا اعضای مختلفی 

حضور دارند و انتصابات را بررسی می کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران اعام کرد
فعالیت گشت های ویژه شب یلدا

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران با 
اشاره به اقدامات این سازمان در آستانه شب یلدا 
از شروع فعالیت گشت های مشترک ویژه این شب 
از 2۷ آذر ت��ا پایان این ماه در تهران خبر داد. به 
گزارش ایرنا، محمدعلی اسفنانی درباره اقدامات 
این س��ازمان در آس��تانه ش��ب یلدا افزود: طی 
روزهای اعام شده، حدود 4 اکیپ گشت صبح و 
4 اکیپ بعدازظهر و در مجموع ۸ اکیپ به صورت 
سیار با حضور کارشناسان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، دامپزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی، جهاد 
کش��اورزی و ارگان های ذی ربط خواهیم داشت. 
اس��فنانی گفت: در مراکزی همچون میدان میوه 
و تره بار،  بازار ب��زرگ تهران و نقاط دیگری که با 
ازدحام بیش��تر مردم برای خرید شب یلدا مواجه 
هستیم گش��ت های مش��ترک تعزیرات حضور 
خواهند داش��ت. بازار هدف ما میوه فروش��ی ها، 
 قنادی ها و آجیل فروشی ها هستند اما گشت های 
تعزی��رات ب��ه مراکز عرض��ه غ��ذا و خوراکی نیز 
سرکشی خواهند داشت. وی بیان کرد: در ۵ نقطه 
ته��ران همچون میدان امام حس��ین)ع(، میدان 
تجریش، ش��وش، نازی آباد و میدان  میوه و تره بار 
تهران، کیوسک مستقر خواهیم داشت و روسای 
ش��عب در آنجا حضور دارند و در صورت گزارش 
تخلف رسیدگی خواهند کرد. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی اس��تان تهران گفت: همچنین رئیس 
گشت های مشترک و رئیس شعبه های دیگر در 
روزهای پایانی گش��ت به صورت ویژه در اطراف 
مکان هایی که ازدحام خرید در آنجا بیشتر است 

حضور خواهند داشت.

 اجباری بودن نصب کاتالیست
روی خودرو های قدیمی

مدیرعامل س��تاد معاینه فن��ی خودروهای 
ته��ران گفت: یک میلیون و 24۰ هزار خودروی 
س��بک از آغاز س��ال 9۷ تاکن��ون، معاینه فنی 

دریافت کرده اند. 
سیدنواب حسینی منش در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره تعداد خودروهای سبکی 
ک��ه معاینه  فنی دریافت کردند، اظهار کرد: طی 
۸ ماه گذشته یک میلیون و 24۰ هزار خودروی 
سبک معاینه فنی دریافت کرده اند که این آمار 
نس��بت به سال گذش��ته 22 درصد رشد داشته 

است.
 وی با اشاره به اینکه خودرو های سال ۸2 به 
بعد بر اساس قانون سازمان حفاظت محیط زیست 
به استاندارد Euro2 ارتقا پیدا کردند، افزود: نصب 
کاتالیست برای همه خودرو های قدیمی اجباری 
اس��ت و قیمت آن بر اساس حجم موتور خودرو 
متفاوت اس��ت.  مدیرعامل س��تاد معاینه فنی 
خودرو های تهران درباره خودرو های کاربراتوری 
گفت: خودرو های تولید ش��ده پیش از سال ۸2 
اکثرا کاربراتوری هستند و هیچ محدودیتی برای 
این خودرو ها وجود ندارد و مالکان این خودرو ها 

می توانند برای معاینه فنی اقدام کنند.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: رئیس ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( با اش��اره به 
اینکه اشتغال، مساله اصلی کشور 
اس��ت، گفت: ب��ا ی��اری گرفتن از 
خاقیت و مدیری��ت مردم »اژیه«، 
منطق��ه را از این مش��کات خارج 

خواهیم کرد. 
به گزارش فارس، رئیس س��تاد 
اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام)ره( 
در مراسم بهره برداری از طرح های 
اشتغال زایی اجتماع محور »سحاب« 
بنیاد برکت در شهرس��تان اژیه از 
توابع اصفهان، با اش��اره به معضل 
کم آبی و خشکسالی در این منطقه 
گف��ت: در س��فرهای گذش��ته ام، 
بس��یاری از زمین های خش��ک و 
لم یزرع امروز، آباد و زیر کشت بود 
ک��ه این، مبین وجود بحران جدی 
آب در منطقه اس��ت. محمد مخبر 
ک��ه در جمع م��ردم اژیه س��خن 
می گف��ت، افزود: بای��د یک همت 

جمعی برای برون رفت منطقه از این وضعیت شکل 
بگیرد. ان ش��اءاه به کمک هم و با یاری گرفتن از 
خاقی��ت و مدیریت مردم اژیه، منطق��ه را از این 
وضعیت خارج خواهیم کرد. وی از استاندار اصفهان 
و نمایندگان استان در مجلس خواست واسطه ای 
میان مردم و بنیاد برکت برای تعامل و هماهنگی 
بیشتر باش��ند. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
ام��ام)ره( در عین حال تصریح کرد: ممکن اس��ت 
در برخ��ی مناطق به  دلیل بحران ش��دید کم آبی، 
کشاورزی دیگر جواب ندهد که در این صورت باید 

به دنبال راهکارهای دیگر برای فعالیت بود.
پیش بینی ایجاد ۳00 فرصت شغلی ■

مخبر پیش بین��ی ایجاد ۳۰۰ فرصت ش��غلی 
در اژی��ه را در راس��تای تحقق این مه��م ارزیابی و 
تأکید کرد: با اشتغال زایی در این سطح، بخشی از 
مشکات منطقه رفع خواهد شد. وی افزود: تا امروز 

یکصد شغل کلید خورده است 
و در مجم��وع، ۳۰۰ فرص��ت 
ش��غلی را در منطق��ه ایج��اد 
خواهیم کرد. اش��تغال، مساله 
مهم کش��ور و اولوی��ت اول و 
اصلی فعالیت های ستاد است. 
رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان 
حض��رت امام)ره( با اش��اره به 
دیگر مشکات شهرستان اژیه 

گفت: شنیده ام بعضی دانش آموزان به دلیل مشکل 
ایاب و ذهاب مجبور به ترک تحصیل می شوند که 
ان ش��اءاه بزودی این معضل برطرف خواهد شد. 
وی از توزیع یکهزار بسته  لوازم التحریر و نوشت افزار 
دیگر در منطقه خبر داد و گفت: همچنین جهیزیه  
تعدادی از زوج های کم  بضاعت منطقه توسط ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تأمین و هزینه های 

صعب العاج  بیم��اران  درمان 
پرداخ��ت خواهد ش��د. مخبر 
افزود: س��اخت 4 مدرسه را در 
اژیه تعهد کرده ایم که فرآیند 
احداث یک مدرس��ه ش��روع 
شده و ساخت ۳ باب دیگر نیز 

بزودی آغاز خواهد شد. 
به گفته  رئیس ستاد اجرایی 
فرمان حضرت ام��ام)ره(، این 
س��تاد همچنین یک درمان��گاه ش��بانه روزی در 
شهرس��تان اژیه احداث و راه ان��دازی خواهد کرد. 
مخبر در ادامه  این مراس��م، از خانواده های معظم 
ش��هدای اژیه تقدیر و تجلیل به عم��ل آورد و از 2 
پروژه  اش��تغال زایی ایجاد ش��ده در این شهرستان 
بازدید کرد. گفتنی اس��ت، یکصد فرصت ش��غلی 
ایجاد شده توس��ط بنیاد برکت وابس��ته به ستاد 

اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام)ره( 
در اژی��ه، ش��امل کس��ب وکارهای 
خ��رد و خانگ��ی در قال��ب ط��رح 
اشتغال زایی اجتماع محور »سحاب« 
اقتصادی  )سرمایه گذاری حمایتی 
برک��ت( و در زمینه پ��رورش دام 
سبک و ش��ترمرغ، پرورش قارچ و 
سایر مشاغل است. اعتبار پیش بینی 
شده برای ایجاد این مشاغل بالغ بر 

۳۰ میلیارد ریال است.
ایجاد مش�اغل جدید با تغییر  ■

رویکرد
در ادام��ه  مراس��م، رئیس هیأت 
مدی��ره  بنی��اد برک��ت به تش��ریح 
برنامه ه��ای ای��ن بنیاد ب��رای ایجاد 
فرصت های شغلی در اژیه پرداخت. 
محمود عس��کری آزاد مشکل اصلی 
این شهرستان را معضل کم آبی ذکر 
کرد و گفت: به تبع این مشکل، شغل 
و درآمد افراد تحت تأثیر قرار گرفته 
اس��ت. برای رفع ای��ن معضل، بنیاد 
برکت طرح »س��حاب« را آماده کرده اس��ت تا همه  
کس��انی که زمینه و منابع اشتغال شان دچار مشکل 
شده، با تغییر رویکرد، در شغل جدید به درآمد برسند.

 وی خاطرنشان کرد: افراد متقاضی می توانند 
طرح های خود را در مشاغل زودبازده ای همچون 
مش��اغل خانگی، دام پروری و خدماتی ارائه دهند 
ت��ا پ��س از ارزیاب��ی اقتصادی و اهلیت س��نجی، 
برای دریاف��ت وام به بانک عامل معرفی ش��وند. 
عس��کری آزاد افزود: س��قف این وام ۳۰۰ میلیون 
ریال به ش��کل قرض الحسنه و با کارمزد 4 درصد 
اس��ت. رئیس هیأت مدیره  بنیاد برکت وابسته به 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( عنوان کرد: در 
فاز اول، ایجاد یکصد فرصت شغلی در شهرستان 
اژیه پیش بینی شده که در حال حاضر 6۰ طرح به 
بهره برداری رسیده است و بقیه نیز بزودی نهایی 

می شود.

آوای شهر

محمود عسکری آزاد، رئیس هیأت مدیره  
بنی�اد برکت وابس�ته به س�تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( : در فاز اول، ایجاد 
یکص�د فرصت ش�غلی در شهرس�تان 
اژیه پیش بینی ش�ده که در حال حاضر 
۶0 طرح به بهره برداری رس�یده است و 

بقیه نیز بزودی نهایی می شود
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مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هال احمر تشریح کرد
احیای خط تولید آنژیوکت ایرانی و بومی

معاون وزیر ارتباطات اعام کرد
امکان احراز هویت در استفاده از اپلیکیشن های بومی

گ�روه اجتماع�ی: مدیرعام��ل 
پزش��کی  ت��دارکات  س��ازمان 
جمعیت هال احمر از اص��اح و راه اندازی دوباره 
خط تولید آنژیوکت ایرانی و بومی خبر داد و گفت: 
طبق برنامه ریزی های انجام شده این محصول به 

منظور رف��ع نیازهای داخلی 
کش��ور و قطع وابستگی به 
منابع خارجی تا پایان امسال 

تولید و روانه بازار می شود. 
علی فرجی در گفت وگو 
ب��ا ایرنا، اظهار داش��ت: خط 

تولید آنژیوکت )لوله کوچکی برای تزریق در حفره 
ب��دن، مجرا یا رگ( یکی از خطوط قدیمی تولید 
محصوات یک بار مصرف و تجهیزات پزش��کی و 
درمان��ی در هال احمر بود که پنجم آبان ۱۳9۱ 
ب��ا حضور مرضی��ه وحیددس��تجردی وزیر وقت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در شرکت 
تجهیزات پزش��کی ه��ال ایران وابس��ته به این 

سازمان راه اندازی شد. 

وی توضی��ح داد: با اش��کااتی ک��ه در تولید 
این محصول به وجود آمد، در س��ال های گذشته 
آنژیوکت در این خط تولید نمی ش��د و دلیل آن 
کمبود مواد اولیه و انتخاب سایزهای تولیدی بود. 
فرجی اظهار داشت: با اصاح و راه اندازی دوباره 
این خط، تولید آزمایشی این 
محصول داخل��ی و بومی در 
پزشکی  تجهیزات  ش��رکت 
هال ایران انجام شد و تمام 
تاش خ��ود را خواهیم کرد 
بخش نخست تولید آنژیوکت 
ایرانی را تا قبل از پایان سال 9۷ تولید و روانه بازار 

مصرف کنیم.
 مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت 
هال احم��ر اضافه ک��رد: امیدواریم ب��ا راه اندازی 
دوب��اره این خط تولید بتوانیم س��اانه 6 میلیون 
آنژیوکت را در 2 س��ایز )جی 2۰( و )جی 22( و 
 در 2 رنگ صورتی و آبی تولید و روانه بازار داخلی 

کنیم.

گ�روه اجتماع�ی:  مع��اون وزیر 
ارتباطات از اتصال اپلیکیشن ها 
و پیام رس��ان های بومی به درگاه »شاهکار« برای 
احراز هوی��ت کاربران خب��ر داد. امیر ناظمی در 
گفت وگ��و با مهر با بیان اینکه ت��ا یک ماه آینده 

امکان اتصال ۱۰ اپلیکیشن 
برتر و 2 پیام رسان بومی را به 
API سامانه شاهکار فراهم 
می کنیم، گف��ت: این امکان 
باعث می ش��ود کاربرانی که 
استفاده  اپلیکیشن ها  این  از 

می کنند احراز هویت شوند. رئیس سازمان فناوری 
اطاعات ایران گفت: سامانه شاهکار )شبکه احراز 
هویت کاربران ایرانی( سامانه ای برای احراز هویت 
کاربران در فضای اینترنت است که توسط سازمان 
تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیوی��ی راه اندازی 
شده اس��ت. وی هدف از راه اندازی و پیاده سازی 
این سامانه را احراز اصالت سرویس گیرندگان در 
فضای مجازی عنوان ک��رد و گفت: با ارائه مجوز 

سامانه ش��اهکار به اپلیکیشن ها و پیام رسان های 
بومی، این سرویس دهندگان می توانند برای ارائه 
س��رویس اصالت هویت کارب��ران را تایید کنند. 
ناظم��ی ادامه داد: به این معنی که ش��ماره های 
تلفنی که از این اپلیکیش��ن ها و پیام رس��ان های 
بوم��ی اس��تفاده می کنن��د 
باید مورد تایید واقع ش��ود. 
به عنوان مث��ال کاربری که 
می خواهد پرداخت قبض از 
طریق اپلیکیشن انجام دهد 
باید اح��راز هویت ش��ود تا 
کد ملی و ش��ماره موبایل آن مورد تایید سامانه 
شاهکار قرار گیرد. وی اجرای این طرح را در جهت 
جلوگی��ری از تخلفات و کاهب��رداری در فضای 
مجازی عنوان کرد و گفت: در مرحله نخست این 
سیستم به ۱۰ اپلیکیشن برتر و 2 پیام رسان بومی 
اختصاص داده می ش��ود اما تا سال آینده امکان 
اتصال به سامانه شاهکار برای تمام اپلیکیشن ها 

و پیام رسان های بومی فراهم می شود.

فناوریهال

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تأکید کرد

اشتغال؛ مسأله اصلی کشور

گ�روه اجتماعی: دانشیار دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هید بهش��تی 
با اش��اره به اینکه روند ابتا به س��رطان در کشور 
به دلیل افزایش س��المندی رو به گسترش است، 
گفت: سال گذش��ته ۳ هزار میلیارد تومان هزینه 
درمان س��رطان در کشور ش��د. به گزارش فارس، 
پیام آزاده، دبیر علمی س��ومین کنگره بین المللی 
کلینیکال انکولوژی در نشس��ت خبری س��ومین 
کنگره بین المللی رادیوتراپی و انکولوژی ایران اظهار 
داش��ت: این کنگره 2۸ تا ۳۰ آذر س��ال جاری در 
تهران برگزار می ش��ود ک��ه موضوعات بین المللی 
ایمنوتراپی در آن توس��ط اساتید و صاحب نظران 

برجس��ته مط��رح و مورد 
بح��ث و گفت وگ��و ق��رار 
می گیرد. وی افزود: موضوع 
ایمنوتراپی راهکاری نوین 
در درمان س��رطان بوده و 
این موضوع آنق��در دارای 

اهمیت اس��ت که به 2 نفر در ای��ن زمینه جایزه 
نوبل تعلق گرفته اس��ت. وی با اشاره به اینکه در 

ایمنوتراپ��ی، س��لول های 
س��رطانی متاث��ر ش��ده و 
سلول های طبیعی کمترین 
آسیب را می بینند،  گفت: 
حوزه  سیاست گذاری های 
سرطان، تهدیدها، تردیدها 
و فرصت ها از جمل��ه دیگر موضوعات مورد بحث 
در این کنگره اس��ت. دبیر علمی س��ومین کنگره 

بین المللی کلینیکال انکولوژی گفت: سرطان های 
ش��ایع در ایران همچون سرطان معده و سینه از 
دیگر محوره��ای علمی مورد بحث در این کنگره 
خواهد بود و باید توجه داشت این موضوع اهمیت 
زیادی دارد، چرا که روند سرطان در ایران همچون 
بسیاری از کشورها به دلیل افزایش سالمندی رو 
به گسترش اس��ت. آزاده با اشاره به هزینه ۳هزار 
میلیارد تومانی حوزه س��رطان در سال گذشته در 
کشور گفت: سرطان هایی همچون سینه و معده 
جزو سرطان های پرخرجی بوده که شیوع زیادی 
داشته و می توان با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه 

بخش اعظم این هزینه ها را کاهش داد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کردسامت
هزینه ۳ هزار میلیارد تومانی درمان سرطان

اظهارات متناقض رئیس سازمان محیط زیستگزارش 2

»تراریخته« هم خطرناک است هم خطرناک نیست!
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جان بولتون را بس��یاری در ایران، قب��ل از ترامپ و زمانی 
که او س��فیر ایاات متحده در س��ازمان ملل بود می شناسند. 
ن��ام بولتون البته با گروهک منافقین نیز گره  خ��ورده و او در 
تمام طول دورانی که در سیاست آمریکا مشغول فعالیت بوده 
است، همواره در جلسات ساانه این گروهک تروریستی شرکت 
کرده و هم زبان با اعضای آن خواستار تغییر نظام در ایران بوده 
است. حاا بولتون به صورتی کاماً حساب شده سر از کاخ سفید 
درآورده و تاش دارد با کنار زدن همه مشاوران و وزرای ترامپ 
که خواهان گفت وگو با ایران هس��تند، رویه ای تندتر از قبل را 
روی می��ز رئیس جمهور آمریکا قرار دهد. اما س��ؤال اصلی در 
این باره این است که این سیاست ها از چه جهان بینی ای نشأت 

می گیرد و اصواً نگاه بولتون به ایران چه نوع نگاهی است؟
در س��ال 2003 که بولتون برای سفیری آمریکا در سازمان 
ملل توس��ط جرج دبلیو بوش انتخاب ش��د، مقاله ای در مجله 
»بولتن دانشمندان هسته ای« منتشر شد که سروصدای زیادی 
به پا کرد. این مقاله که توس��ط »دیوید بوس��کو« روزنامه نگار و 
استاد دانشگاه ایندیانا در رشته روابط بین الملل نوشته  شده بود، 
به خصوصیات و ویژگی های شخصیتی بولتون و همچنین نوع 
نگاه او به مس��ائل اصلی دنیا پرداخته بود. بوس��کو در این مقاله 
نش��ان داده بود که دیدگاه اصلی بولتون نسبت به سازمان ملل، 
دیوان بین المللی کیفری، مس��ائل مهم جهان��ی مانند پرونده 
هسته ای ایران و کره شمالی و همچنین نوع رابطه آمریکا با اروپا 
چه بوده و به چه سمتی خواهد رفت. این مقاله در سال میادی 
جاری دوباره به صدر مقاات پربازدید دنیا بازگشت و به راهنمایی 
جامع برای شناخت بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ 
تبدیل شد. به دلیل اهمیت این مقاله در فضای روابط بین الملل 
و همچنین روش��ن کردن نوع نگاه بولتون به ایران در اینجا به 
بخشی از موضوعات جالب این مطلب و پیوند آنها با مسائل امروز 

دولت ترامپ و دیدگاه هایش در قبال ایران اشاره می شود.
بولتون؛ جنگ طلبی تمام عیار ■

معم��واً رویه ها و تصمیمات سیاس��ت خارجی دولت های 
آمریکا در قبال ایران را می توان به 2 گونه اساسی طبقه بندی 
کرد: اولین راهکار، برخورد سخت اعم از طرح و تقویت برخورد 
نظامی و ایجاد ناامنی های اجتماعی در ایران اس��ت و دومین 
راه��کار، جنگ نرم با تمرکز بر افکار عموم��ی ایران و با هدف 
تقویت دیدگاه های غرب گرایانه و عدول از دیدگاه های انقابی 
و تقوی��ت نگرش تعامل با آمریکا و همین طور بی اعتبار کردن 
نظام اسامی و ضربه به اعتماد مردم ایران به نظام که مهم ترین 
برگ برنده جمهوری اس��امی است. ترامپ اما تلفیقی از این 
دو هدف را دنب��ال می کند؛ به صورتی که همزمان هم جنگ 
نرم علیه ایران را تقویت کرده و هم با تشدید جنگ اقتصادی، 
پروژه ناامن  سازی ایران از طریق نارضایتی های اجتماعی و ایجاد 
تجمع��ات خیابانی را دنبال می کند. وزن اصلی سیاس��ت های 
ترام��پ درباره تهدید و جنگ طلبی را اما جان بولتون بر دوش 
می کشد. بولتون برای این در کابینه ترامپ قرار گرفته که دقیقاً 
همین اقدامات را قبل از این در دولت جرج دبلیو بوش نیز در 

قبال ایران و کره شمالی انجام داده بود.
بدون ش��ک تعدادی از اعض��ای جامعه دیپلماتیک آمریکا 
زمانی که اعام ش��د جان بولتون قرار اس��ت سفیر آمریکا در 
س��ازمان ملل باشد، از خش��م دندان به هم فشردند. زمانی که 
بولت��ون به عنوان معاون وزیر خارجه در امور کنترل س��اح و 
امنیت بین المللی منصوب شد، بسیاری از همکارانش در وزارت 
خارجه او را به باد تمسخر گرفته و بیان می کردند جان »موشی 
جاس��وس« است که دستورات را به جای اینکه از وزیر خارجه 
بگیرد، از دیک چنی، معاون رئیس جمهور می گیرد. او از جمله 
موافقان اصلی حمله به عراق بود و هنوز نیز از این تصمیم خود 
دفاع می کند. بعد از اینکه او برای س��فیری آمریکا در سازمان 
ملل متحد انتخاب ش��د، بیشتر از 60 سفیر و دیپلمات سابق 
آمریکایی با عجله نامه ای به کمیته روابط خارجی سنا نوشته 
و هش��دار دادند بولتون »نمی تواند فرد مؤثری در ترویج منافع 

آمریکا در سازمان ملل متحد باشد«.
روی کاغذ به نظر می رسید بولتون برای همین کار ساخته 
ش��ده و احتمال باایی برای رأی آوردن از مجلس سنا دارد. او 
که در بالتیمور به دنیا آمده و در دانش��گاه ییل حقوق خوانده، 
تاریخچه آکادمیک بس��یار ق��وی ای دارد، در حقوق بین الملل 
متخصص اس��ت و سابقه ای طوانی در سمت های دولتی دارد 
ک��ه در میان آنها دس��تیاری وزیر خارجه در ام��ور مربوط به 
سازمان های بین المللی در دولت جرج دبلیو بوش نیز به چشم 
می خ��ورد. در واقع این جایگاه همان منصبی بود که بر روابط 
ایاات متحده با سازمان های بین المللی بویژه سازمان ملل متحد 
نظارت می کرد. با این حال تمایات بولتون برای بیان اظهارات 
بی رحمانه و از س��ر عصبانیت، ارعاب هم��کاران و درگیری با 
تحلیلگران سازمان های اطاعاتی باعث شد جلسات تأیید او در 
کنگره به زننده و زش��ت ترین جلسات کنگره تبدیل شود. او با 
این دیدگاه های افراطی هم اکنون در جایگاهی قرار گرفته که 

باید سیاست های ترامپ را در کل جهان دنبال کند. اما نگاه او 
به مسائل و سیاست های بین المللی چیست؟

دیپلمات غیردیپلمات ■
یکی از مقامات دولتی که در سال های قبل با بولتون همکار 
بود، بیان می کرد که بسیاری از کارمندان وزارت خارجه گفته 
بودن��د در صورتی  که او به عن��وان معاون وزیر خارجه انتخاب 
ش��ود- که البته او قب��ل از نامزدی برای س��فیری آمریکا در 
س��ازمان ملل، بشدت به دنبال این پس��ت بود- »رگ خود را 
می زن��د«! این مقام دولتی پا را فراتر از این گذاش��ت و بولتون 
را »قل��در«ی توصیف کرد که باید »تا آنجا ک��ه می توان او را 
از دیپلمات ه��ای اروپایی دور نگه داش��ت«. در جلس��ه تأیید 
صاحیتش، بحث غالب در کمیته روابط خارجی سنا موضوع 
اختافات و دشمنی های بولتون و مخالفت هایش با مقام های 
آمریکایی بود تا دیپلمات های خارجی. »کارل فورد« دس��تیار 
سابق وزیر خارجه در بخش تحقیق و اطاعات، بولتون را متهم 
به آزار و اذیت یک تحلیلگر اطاعاتی کرد که یافته های او درباره 
ساح های بیولوژیک کوبا را زیر سؤال برده بود. فورد در شهادتی 
رک و بی پرده، بولتون را فردی توصیف کرد که برای مقام های 
باادستی خود چاپلوسی می کند و با مقامات زیردست خود با 
خشونت رفتار می کند. همان طور که جلسه استماع کنگره ادامه 
می یافت، ش��اهدان بعدی بولتون را شخصی معرفی کردند که 
بروکراس��ی را با خشونت اجرایی می کند و در برخی مواقع نیز 
مانع رسیدن اطاعات مفید به وزیر خارجه می شده است. یکی 
از اتهامات او این بود که مسیر رسیدن اطاعات درباره ایران به 
»کاندولیزا رایس« وزیر خارجه و سلف او »کالین پاول« را بسته 
بود. داستان هایی که بیان می شد برای جامعه دیپلماتیک آمریکا 
موضوعات تازه ای نبود. بس��یاری از مقام های خارجی عملکرد 
بولتون در اجاس »دی هشت« را در اکتبر سال 2004 به یاد 
داشتند. در آن زمان کشورهای اروپایی در حال مذاکره با ایران 
بر سر برنامه هسته ای اش بودند و می خواستند دیدگاه های خود 
را با ایاات متحده نیز در میان گذاشته و تبادل اطاعات انجام 
دهند. بعد از اینکه اروپایی ها سخنرانی کردند، جان بولتون تنها 
به خواندن بیانیه ای از پیش نوش��ته  ش��ده درباره ایران بسنده 

کرد و موضع آمریکا را به صورت رسمی بیان 
کرد. او در پاس��خ به پرس��ش های اروپاییان 
بس��ادگی تمام ش��روع به خواندن بیانیه ای 
دیگر کرد. یکی از ش��رکت کنندگان در این 
اجاس، اقدامات بولتون را به دیپلماسی »به 
سبک شوروی« تش��بیه کرد. یکی دیگر از 
دیپلمات های اروپای��ی در این اجاس بیان 
کرد »این ذات پیامی که مخابره ش��د نبود 
ک��ه دیپلمات ه��ای اروپایی را ش��وکه کرد، 
بلک��ه بی پردگی، رک بودن و رویه خش��نی 
که بولتون به اجرا گذاش��ت، مخاطبان را در 
شوک فرو برد«. این دیپلمات در ادامه بیان 
کرد مشکل بولتون این بود که »نمی توانست 

با کسی ارتباط برقرار کند«.
مبارزه با قانون )مخالفت با دادگاه کیفری بین المللی( ■

برخی ویژگی های بولتون در جلس��ه استماع کنگره برای 
تأیی��د صاحیتش کمتر مورد توجه ق��رار گرفت. یکی از این 
ویژگی های اندیش��ه ای که کمتر مورد بررسی قرار گرفت این 
جمله او بود که »معاهدات بین المللی اصواً الزام آور نیستند«. 
شاید باید ریشه دیدگاه  ترامپ درباره بیرون آمدن از بسیاری از 
قرارداده��ا و معاهدات بین المللی بویژه برجام را در این ویژگی  

بولتون جست وجو کرد.
»ج��وزف بایدن« مع��اون باراک اوباما که در س��ال 2005 
سناتور ایالت داور در مجلس سنا بود، در جلسه استماع سنا 
به بولتون گفت: »خاصه و منطق صحبت هایی که شما مطرح 
کردید از نظر من این اس��ت که اگر سفارت آمریکا توسط یک 
کشور خارجی مورد حمله قرار گرفت یا اینکه سربازی شکنجه 
ش��د، در هر صورت این کشور نمی تواند هیچ کمکی از قوانین 
بین الملل��ی بگیرد، چرا که از نظر ش��ما چیزی به نام »قوانین 

بین الملل« وجود ندارد«.
با توجه به کارنامه بولت��ون در زمان جرج دبلیو بوش، این 
حرف بایدن تا حد زیادی درست از آب درآمد، در واقع بولتون 
حقوقدانی بین المللی بود که هیچ اعتقادی به قوانین بین المللی 
نداش��ت. یکی از اولین اقدامات و گام های بولتون در همان روز 
ابتدایی تحویل گرفتن دفتر خود به عنوان سفیر ایاات متحده 
در سازمان ملل این بود که تصمیم دقیقه نودی کلینتون برای 
پیوستن به دادگاه کیفری بین المللی )ICC( را لغو کند. بولتون 
از این لحظه به عنوان »شادی بخش     ترین لحظه حضور خود در 
خدم��ات دولتی« یاد کرد. بع��د از آن در طول دورانی که او در 
این س��مت بود، ایاات متحده برای بیش از 90 توافق دوجانبه 
که شهروندان ایاات متحده را در خارج از دسترس دادگاه های 
بین المللی قرار می داد وارد مذاکره شد. کنگره هم در این باره با 

بولتون همراهی کرد و قانونی را به تصویب رساند که کمک های 
نظامی به کش��ورهایی که این توافق را امضا نمی کردند، قطع 
می کرد. البته در این میان برخی مقام های وزارت خارجه از این 
اقدامات بولتون گایه کرده و اعتقاد داشتند وسواسی که بولتون 
درباره دادگاه کیفری بین المللی داشت، رابطه با برخی متحدان 
مهم آمریکا مانند اوکراین و لهستان را که در جنگ با عراق با 

آمریکا همکاری می کردند، تهدید می کند.
دادگاه بین المللی کیفری تنها ح��وزه ای نبود که بولتون آن 
را به عنوان اتکای خطرناک به معاهدات و مؤسسات بین المللی، 
مورد هجمه قرار می داد. او در روزهای آخر سال 2001 میادی 
ب��ا وجدانی آس��وده ایاات متحده را از مذاک��رات درباره پروتکل 
کنوانسیون ساح های شیمیایی بیرون کشید. او همچنین درباره 
 )ABM( عقب نشینی آمریکا از معاهده ضدموشک های بالستیک
با روس��یه نیز مذاکراتی انجام داد که بر این اساس ایاات متحده 
می توانست سیستم های دفاعی موشکی ای که تازه کار تولید آنها 
را آغاز کرده بود، گس��ترش دهد. این مذاکرات اگرچه س��ال ها 
پیش شروع شد اما در نهایت به تهدید ترامپ به بیرون آمدن از 
این معاهده در س��ال 2018 میادی رسید. بدین ترتیب به نظر 
می رسد بولتون هر اقدامی را که نتوانسته بود در دوران جرج بوش 
انجام دهد، هم اینک با توس��ل به شخصیت غیرقابل  پیش بینی 
ترامپ انجام می دهد. شاید به همین دلیل باشد که اجرایی شدن 
سیاس��ت »مرد دیوانه« توسط ترامپ، بیشتر از هر کس دیگری 

توانسته به اهداف جان بولتون در دنیا و بویژه ایران کمک کند.
جان بولتون و سیاست تغییر رژیم در ایران ■

اگرچه از بسیاری جهات بولتون را جنگ طلبی می دانند که 
می تواند در نهایت تصمیم گیر اصلی درباره حمله به کشورهای 
دیگر از جمله کره ش��مالی و ایران باشد اما تغییر رویه او بعد از 
رفتن به کاخ سفید نشان می دهد بیشتر سعی دارد از سیاست 
»مرد دیوانه« ترامپ در راستای رسیدن به اهداف دیپلماتیک 
خود بهره بگی��رد و تمایل چندانی به جنگ اف��روزی ندارد. او 
حاا که در جایگاه مش��اور امنی��ت ملی رئیس جمهور آمریکا 
قرار گرفته، گویا تا حدی نس��بت به اوض��اع دنیا و بویژه ایران 
واقع بین ش��ده و به جای تقویت ایده برخورد س��خت و حمله 

نظامی به ایران یا تغییر نظام در کش��ورمان، طرفدار استراتژی 
تلفیقی ترامپ برای برخورد با ایران ش��ده اس��ت. او به همین 
دلیل از حامیان مذاکره ترامپ با ایران اس��ت، چرا که می داند 
در هر مذاکره ای که صحبت از حضور ترامپ مطرح باش��د، به 
قول او مسأله تشویقی یا هویج وجود نداشته و تنها چماق است 
که حرف اول و آخر را می زند. البته این چماق نمی تواند هدف 
قرار دادن ایران به صورت نظامی باش��د، چرا که مسائل داخلی 
آمریکا، بحران اقتصادی و تاش ترامپ برای بازس��ازی اقتصاد 
آمریکا جلوی چنین اقداماتی را با جدیت فراوان می گیرد. بدین 
ترتیب سیاست اصلی می تواند استفاده از همان روش غیرقابل 
 پیش بینی بودن ترامپ باش��د و در عی��ن حال جنگ نرم نیز 

گسترش خواهد یافت.
جان بولتون با این حال بش��دت مخال��ف برجام و هرگونه 
توافق هسته ای است که بتواند قدرت ایران در منطقه یا دانش 
هسته ای را برای کشورمان حفظ کند. او در عین  حال که درباره 
مسیر قانون های بین المللی نگرانی های زیادی دارد، اعتقاد دارد 
ایاات متحده قدرت تغییر دادن چشم انداز سیاسی جهان را از 
طریق اعمال قدرت و زور نیز دارد. او در گفت وگویی با ش��ورای 
روابط خارجی شیکاگو، در ماه اکتبر سال 2005 میادی با افتخار 
بیان کرد »دولت جرج بوش، در حال برنامه ریزی برای اجرایی 
کردن دهه ها برنامه ریزی های بی نتیجه، تفکرهای آرزومندانه و 
انفعال طلبی های غیرمسؤوانه است. بعد از سال های زیاد ابراز 
نگران��ی کردن و امیدهای واهی ب��رای کنترل کردن تهدیدات 
جهان��ی، ما در حال حاضر به صورت قاطعانه عمل می کنیم. ما 
دیگر قبول نخواهیم کرد در مقابل مشکات سخت که پاسخ آنی 

ندارند، منفعانه عمل کنیم و روحیه خود را ببازیم«.
»جش��ن مبارزه« ای که او در دولت بوش ب��ه راه انداخت، 
بولت��ون را در زمره نومحافظه کاران قرار داد. س��ال 2001 در 
جلسه ای که برای بررسی سیاست ها در قبال بحران کره شمالی 

تشکیل ش��ده بود، یکی از مقامات ایاات متحده این مسأله را 
مط��رح کرد که چه خوش تان بیای��د، یا خوش تان نیاید، رژیم 
کره ش��مالی باید متعهد شود. بولتون پاس��خ داد »ما مشغول 
اجرای برنامه تغییر رژیم هس��تیم«. زمانی که از او سؤال شد 
آیا از سیاس��ت چماق و هویج در این باره خوش��ش می آید و از 
این سیاست حمایت خواهد کرد؟ به آسانی جواب داد: »من به 
هویج ها اعتقادی ندارم.« به گفته آینهورن، »دیدگاه بولتون این 
است که نباید با دیکتاتورها معامله کرد و تنها راه قابل اطمینان 
برای خلع س��اح کردن رژیم های استبدادی، خاص شدن از 
دست این رژیم هاست. او اعتقادی ندارد که توافق  خوب می تواند 

باعث شود که رژیم های بد هم رفتار درستی داشته باشند«.
ب��ا این حال قرار دادن بولتون در مجموعه نومحافظه کاران 
بش��دت غلط اس��ت. چیزی ک��ه در گفتمان او وج��ود ندارد، 
ایده آلیس��م نومحافظه کاری اس��ت که قدرت ایاات متحده را 
به عنوان کاتالیزوری برای گس��ترش آزادی در سراس��ر جهان 
می بین��د. بولت��ون در عین  حال به اس��تفاده از نیروی نظامی 
آمریکا برای حمایت از حقوق بشر نیز اعتقادی ندارد. او به مسأله 
»دخالت های بشردوستانه« با دیده تحقیر و تمسخر می نگرد 
و معتقد اس��ت این اقدام مسبوق به سابقه است که رژیم های 
تمامیت خواه از این مس��أله به نفع خودشان استفاده می کنند 
و دخالت های بشردوس��تانه، »بیش��تر از س��ایر اصول قوانین 

بین المللی قابل انعطاف و بی ثبات تر است«.
در جلس��ه استماع کنگره برای بررسی صاحیت بولتون در 
جهت انتخاب شدن به عنوان س��فیر ایاات متحده در سازمان 
ملل، »راس��ل فینگولد« س��ناتور دموکرات ایالت ویسکانسین، 
درب��اره تعه��د بولتون به تاش برای از بین ب��ردن و ممانعت از 
نسل کش��ی در جنگ ها از او پرسید. فینگولد می خواست بداند 
برای ممانعت از نسل کشی بیشتر در »رواندا« چه  کارهای دیگری 
باید انجام ش��ود. بولتون در این باره جواب داد: »ما نمی دانیم آیا 
واقعاً از نظر منطقی امکان داشت که کار دیگری انجام دهیم یا 
نه«. او در پاسخ به این سؤال، شواهد قطعی درباره اینکه اگر حمله 
بین المللی به این کشور می شد، می توانست میزان کشته ها را در 
این کشور کاهش دهد، به کلی نادیده گرفت. این پاسخ، سناتور 
فینگولد را در شگفتی فرو برد و او 
را وادار کرد با عصبانیت بیان کند: 
»شما به طرز شگفت آوری منفعانه 
رفت��ار می کنی��د«. در جهان بینی 
بولت��ون، منفعان��ه رفت��ار کردن 
درباره نسل کش��ی، گناه نیست. او 
می خواه��د دنیا را به گونه ای تغییر 
دهد که تنها ایاات متحده در این 
شیوه امن باقی بماند و نمی خواهد 
به دنبال مدینه فاضله در دنیا برود. 
نگاه او به مس��ائل جهانی بیش��تر 
از اینک��ه نومحافظه کارانه باش��د، 
ملی گراس��ت. ق��درت آمری��کا در 
این نگاه باید در خدمت منافع آمریکا باش��د. بولتون می خواهد 
ایاات متحده درباره مسائل جهانی که زیاد به این کشور ارتباط 
پی��دا نمی کند، تا حد امکان دور باقی بماند و خود را درگیر این 
مسائل نکند. اما زمانی که دولت هایی بخواهند با ایاات متحده یا 
منافع آن در کل دنیا درگیر شوند، آنجاست که با مشت آهنین 
آمریکا مواجه خواهند شد. در اینجا دوباره نگاه بولتون نشان دهنده 
رفتارهای هیجانی در تفکر سیاست خارجی ایاات متحده است. 
بولتون از آن دس��ته افرادی اس��ت که می گویند »سربه سر من 

نگذار، اگرنه بد می بینی!«
درس هایی که بولتون از شکست در تغییر رژیم ایران گرفت ■

تجرب��ه بولت��ون در بخش کنت��رل س��اح وزارت خارجه 
آمری��کا نمون��ه ای از دیدگاه های او در مرحله عمل را نش��ان 
می دهد. درگیر ش��دن او با دو مس��أله ساح های هسته ای در 
ایران و کره ش��مالی نش��ان داد او بیشتر به دنبال تغییر جهان 
اس��ت تا مدیریت کردن مشکات از طریق دیپلماسی. در هر 
دو مورد، بولتون با محدودیت مذاکرات بش��دت موافق بود. در 
همین حال به کار بردن زور برای تغییر رژیم در این دو کشور 
نیز به صورت همزمان به مبنای اصلی فکری او تبدیل ش��ده 
بود. کس��ی که به این مس��أله اعتقاد دارد که باید دنیا را برای 
امنیت بیشتر آمریکا تغییر داد، با رژیم هایی که نمی تواند آنها 
را سرنگون کند، چگونه رفتار می کند؟ به نظر می رسد شکست 
سیاس��ت تغییر رژیم در نهایت با دادوهوار ک��ردن خودش را 
نش��ان می دهد! نوع برخورد بولتون با کره ش��مالی به صورت 
خ��اص رگ��ه ای از اخاقیاتش را به نمایش گذاش��ت که برای 
دیپلماتی که از رئالیس��ت ها درس می گیرد و به اعتقادات آنها 
اعتقاد دارد، تا حد زیادی عجیب اس��ت. »جرج کنان« رئیس 
اصلی رئالیست های مدرن در آمریکا بارها درباره اخاق گرایی در 
سیاست خارجی ایاات متحده هشدار داده است. کنان در سال 
1985 نوشت: »زمانی که اقدامات دولت های خارجی بیشتر از 

اینکه بر سیاست های اخاقی آمریکا اثر بگذارد، تأثیر منفی بر 
منافع آمریکا می گذارد، واضح است که اعتراض و انتقام جویی 
در صدر اقدامات قرار می گیرد اما اگر قرار باشد فقط منافع ملی 
در نظر گرفته ش��ود نباید آنها را تحت لوای اخاقیات مطرح 
کرد«. بولتون نیز ش��خصاً در بسیاری از موارد چنین مسأله ای 
را مطرح کرده اس��ت. او در س��ال 1999 و در بحثی مکتوب 
راجع به وضعیت حقوق بشر نوشت: »باید اولویت ها را مشخص 
کرد و بعد تصمیم گرفت. سیاست درباره همین مسائل است نه 
اینکه به صورت ساده درباره بی عدالتی ها یا تصحیح کردن اعمال 
غلط سخنرانی شود«. با این حال عصبانیت و خشم بولتون او 
را در بس��یاری از موارد وادار کرده برای مطرح کردن بدی یک 
دولت، به جای به کار بردن سیاست، تنها به داد و فریاد کردن  
و برشمردن بی اخاقی های آنها کفایت کند. او در سال 2003، 
از منطقه شرق آسیا بازدید و بعد در سخنرانی ای با عصبانیت 
بیان کرد »کیم جونگ دوم، رهبر کره شمالی، مثل یک پادشاه 
زندگی می کند. آن هم در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم 
را در زندان قرار داده و میلیون ها نفر نیز در فقر مطلق زندگی 
می کنند«. او در ادامه پا را از این هم فراتر گذاشت و مطرح کرد: 
»زندگی در کره شمالی کابوسی جهنمی است«. جای تعجب 
نیست که کره شمالی نیز به همین ترتیب جواب آمریکا را داد 
و بولتون را »پست فطرت و خون آشام« خواند. این نوع برخورد 
کره شمالی باعث شد کاخ س��فید در موضع حمایت و دفاع از 
بولتون برآید اما برخی افراد در درون دولت به صورت خصوصی 
مطرح می کردند که این نوع برخ��ورد، کاماً غیرضروری بود. 
بسیاری از مقامات بر این عقیده بودند که صحبت های بولتون، 
تاش��ی آگاهانه برای زیر س��ؤال بردن و به شکست کشاندن 

مذاکرات با کره شمالی بود!
عصبانیت از ناتوانی در تغییر رژیم در ایران ■

دول��ت بوش که قادر به تغییر رژیم در ایران و کره ش��مالی 
نبود و از س��وی دیگر تمایلی به مذاکره هم نداشت، در نهایت 
سیاس��ت هایش در قبال این دو کش��ور به ص��ورت دردآوری 
پیچیده و بغرنج شد. این عقیده که نباید با دولت های سرکش 
مذاکره کرد، زمانی که به سیاس��ت اصلی تبدیل ش��د، نتایج 
عجیب و غریبی از خود به جا گذاشت. »متیو بان« متخصص 
عدم گسترش ساح در دانشگاه هاروارد، این رویکرد را بشدت 
منفعان��ه می داند و می گوی��د: »در واقعیت و ن��ه در لفاظی، 
سیاست دولت بوش و جان بولتون در برابر این دو کشور بشدت 
نرم تر از کلینتون شده است. دولت کلینتون حداقل درباره برخی 
خط قرمزها با دولت کره ش��مالی مذاک��ره کرد اما دولت بوش 
موفق به انجام این کار هم نش��د و در این باره شکس��ت خورد. 
ما در این باره هیچ کاری انجام ندادیم، جز اینکه در عمل نشان 
دهیم اقدامات کره شمالی در واقع ایجاد بحران نیست«. یکی از 
مقامات بلندپایه که با بولتون برای توسعه سیاست های تقابلی 
با ایران و کره شمالی همکاری می کرد، با این مسأله موافق بود 
که »ایدئولوژی بولتون درباره تغییر رژیم، انجام سیاست هایی 
را که می توانس��ت بهت��ر به منافع ملی آمری��کا خدمت کند، 
بش��دت دش��وار می کرد. بولتون در اغلب موارد از نمونه لیبی 
صحبت به میان آورده و تس��لیم کردن مواد هسته ای و از بین 
بردن تأسیسات هس��ته ای این کشور را تنها الگو برای ایران و 
کره شمالی می دانست که باید به همان راه بروند و از همان الگو 
اس��تفاده کنند. با این حال حامیان کنترل ساح این مسأله را 
به او یادآوری می کردند که این تصمیم لیبی حاصل دیپلماسی 
صبورانه و چندجانبه ای بود که کشورهای مختلف دنیا در قبال 
لیبی به  کار برده بودند و در نهایت این بسته های تشویقی بود 

که لیبی را به سمت معامله هسته ای پیش برد.
بولتون و سیاست های از پیش شکست خورده ■

نگاه��ی به کارنامه کاری و روندهای فکری که بولتون را در 
نهایت به کاخ سفید رسانده، نشان می دهد نباید انتظار اتفاقی 
تازه یا تغییر بنیادین در نوع سیاس��ت آمری��کا در قبال ایران 
داشت. بولتون همان کسی است که با وجود اینکه حاا اذعان 
نمی کند، به دنبال تغییر نظام در ایران بوده اس��ت. او بارها در 
جلسات منافقین ش��رکت کرده و آنها را که منفورترین گروه 
ضدنظام هستند، تنها آلترناتیو برای جمهوری اسامی خطاب 
کرده است! او با این حال می داند از طریق اعمال زور نمی تواند 
به اهداف خود برسد به همین دلیل ترامپ را در مذاکره با رهبر 
کره شمالی حمایت می کند و مانند رئیس جمهور آمریکا خواهان 
برگزاری مذاکرات مجدد با ایران برای رسیدن به توافق هسته ای 
و موشکی جدید می شود. اما نباید از بعد حمایت از براندازی نرم 
نیز که توسط او و دولت ترامپ حمایت می شود غافل ماند. آنها 
اعتقاد دارند براندازی باید در داخل ایران و از طریق اعتراضات 
بزرگ ش��کل بگیرد اما همه اینها در مدت 2 سالی که ترامپ 
در کاخ سفید بوده و بولتون نیز به مشاور او تبدیل شده، رنگ 
باخت��ه و حاا باید منتظر ماند و دید آی��ا بولتون این بار نیز از 
شکست های خود در کاخ س��فید درس می گیرد یا قرار است 

همان سیاست های غیرواقعی خود را در قبال ایران پی بگیرد.

 »وطن امروز« از نقش مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا 
در استراتژی مرد دیوانه کاخ سفید  علیه ایران گزارش می دهد

بولتون جان  ترامپ
گروه سیاس�ی: اگر بخواهیم گام های بعدی ترامپ یا اس�تراتژی کلی او در قبال ایران و مذاکرات هسته ای با کشورمان را 
پیش بینی و تفسیر کنیم، نه تنها به شخصیت ترامپ، بلکه باید به عوامل دیگری نظیر تأثیر ابی های مختلف و ارتباطات 
بین المللی در تصمیم گیری های شخصی اش و در عین  حال مشاورانی که به او درباره ایران مشاوره می دهند توجه کنیم. یکی 
از افرادی که تأثیر بسیار زیادی بر دولت ترامپ در نحوه مواجهه با ایران دارد، جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور 
آمریکاست. ماجرای انتخاب شدن جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ در جای خود ماجرای جالب و عجیب 
و غریبی است اما بیشتر از اینکه از روابط بولتون و ترامپ گفته و بخواهیم اهداف آنها در برخورد با ایران را بسنجیم، باید 

ببینیم هدف و اصول اصلی برخورد بولتون با ایران چیست و آیا ترامپ به این اصول پایبند می ماند؟

 تغییر رویه جان بولتون بعد از رفتن به کاخ سفید نشان می دهد بیشتر سعی دارد از سیاست
»مرد دیوانه« ترامپ در راس�تای رس�یدن به اهداف دیپلماتیک خود بهره بگیرد و تمایل 
چندانی به جنگ افروزی ندارد. او حاا که در جایگاه مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا 
قرار گرفته، گویا تا حدی نسبت به اوضاع دنیا و بویژه ایران واقع بین شده و به جای تقویت 
ایده برخورد س�خت و حمله نظامی به ایران یا تغییر نظام در کشورمان، طرفدار استراتژی 
تلفیقی ترامپ برای برخورد با ایران شده است. او به همین دلیل از حامیان مذاکره ترامپ با 
ایران است، چرا که می داند در هر مذاکره ای که صحبت از حضور ترامپ مطرح باشد، به قول 

او مسأله تشویقی یا هویج وجود نداشته و تنها چماق است که حرف اول و آخر را می زند 
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  سال هاس�ت درب�اره وضعیت نه چندان مناس�ب تعدادی از 
مهدهای کودک برای ارائه محتوای آموزشی مطالب گوناگونی 
مطرح می ش�ود؛ به نظر شما در شرایط کنونی مهدهای کودک 
از نظر کیفیت آموزش  و پرورش در جایگاه مناس�بی قرار دارد 

و در شأن نظام است؟
قاس�م زاده: اگ��ر بخواهیم موض��وع آس��یب ها و چالش های 
مهدهای کودک را بررس��ی کنیم، بای��د از ابعاد گوناگون این 
موضوع را ارزیابی کرد. یکی از مهم ترین موضوعات مربوط به 
مهدهای کودک میزان پوشش کودکانی است که در رده سنی 
مهد کودک قرار دارند.  کودکان بسیاری از رفتن به مهدهای 
کودک باز مانده اند، دلیلش هم این است که مهدهای کودک 
دولتی نیستند و توسط بخش خصوصی اداره می شوند. میزان 
پوش��ش کودکانی که در این رده س��نی هستند متاسفانه در 
شأن نظام نیست، چرا که برخی خانواده ها به دلیل مشکات 
اقتصادی و فقر نمی توانند کودکان شان را به مهد بفرستند. در 
حال حاضر در دنیا یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی 
کش��ورها میزان تحت پوش��ش ق��رار گرفتن ک��ودکان پیش 
از دبس��تان از نظر آموزش��ی اس��ت. بر اس��اس شاخص های 
بین المللی اگر میزان تحت پوش��ش قرار گرفتن کودکان زیر 
6 س��ال از آموزش بیش از 75 درصد باشد، آن کشور توسعه 
یافته است، این در حالی است که در حال حاضر جامعه ما با 
این ش��اخص فاصله زیادی دارد. یکی دیگر از موضوعاتی که 
امروز به ش��کل آسیب برای کودکان درآمده است، گروه بندی 
کودکان زیر 6 س��ال اس��ت. از نظر مدیریتی در این حوزه نیز 
دچار مشکل هستیم. در حال حاضر به جای اینکه مقطع زیر 
6 س��ال یک مقطع واحد باش��د به 2 گروه تا 4 سال و 4 تا 6 
سال تقس��یم شده که مدیریت این 2 رده سنی به 2 سازمان 
متفاوت یعنی بهزیستی و آموزش  و پرورش سپرده شده است.  
تقسیم کودکان به رده های سنی متفاوت برخاف اصول است 
که نش��ان می دهد در این حوزه از نبود مدیریت یکپارچه رنج 
می بریم. باید همانند س��ایر رده های سنی که 6 سال اول و 6 
س��ال دوم داریم، یک مقطع 6 سال ابتدایی نیز داشته باشیم، 
بنابراین مش��اهده می کنیم که اگ��ر بخواهیم حوزه مهدهای 
کودک را آسیب شناسی کنیم می توانیم از زوایای گوناگون به 

بررسی این موضوع بپردازیم.
  آق�ای پورحس�ین! از نگاه ش�ما مهم تری�ن چالش هایی که 

مهدهای کودک با آنها مواجهند، چیست؟
پورحسین: داس��تان مهدهای کودک این 
روزها پر از آس��یب است که در شأن نظام 
تحولی جمهوری اس��امی نیس��ت. دلیل 
مهم این آس��یب ها همان طور که اش��اره 
ش��د نبود یک اندام وارگی است. به همین 
دلیل فکر می کنم پیش از اینکه آسیب ها 
را احصا کنیم، باید چرایی به وجود آمدن 
آسیب را بررس��ی کنیم، زیرا تا زمانی که 
دلیل ایجاد آسیب ها مشخص و حل نشود، 
این مسیر اش��تباه همچنان ادامه خواهد 
داش��ت.  در حال حاضر یک س��یر تکامل 
و رش��د برای ک��ودک وج��ود دارد که در 
این س��یر خانواده، مهد کودک و آموزش  
و پ��رورش وجود دارند. متاس��فانه در این 
بین یک انفکاک ش��کل گرفته اس��ت. به 
دلیل اینکه چند سازمان تجمیع و سازمان 
بهزیستی را تشکیل دادند، ماموریت اداره 
مهده��ای کودک که ربطی ب��ه ماموریت 
این س��ازمان ندارد به بهزیس��تی سپرده 
ش��د.  بنابراین اگر قرار باش��د سیر تکامل 
و رش��د کودک بدرس��تی طی ش��ود باید 
حلقه های زنجیر در ادامه یکدیگر باش��ند، 
بدین معنی که ماموریت اداره بهزیس��تی 
نیز باید به آموزش  و پرورش سپرده شود. 

در اینج��ا منظور وزارت آموزش  و پرورش نیس��ت، بلکه قرار 
گرفتن مهدهای کودک در پازل آموزش��ی  و پرورش��ی کشور 
است. عاوه بر این باید به دوران طایی کودکی توجه ویژه ای 
شود. سرعت رشد و یادگیری در کودک بااست، بنابراین باید 
ای��ن دوره طایی در خدمت نظام تحول��ی آموزش  و پرورش 
باش��د نه سازمانی که ماموریتش آموزش  و پرورش نیست! در 
س��یر تکاملی ک��ودک امروز نه خانواده ه��ا از آموزش و دانش 
کافی تربیت کودک برخوردارند و نه بهزیس��تی در کنار هزار 
و ی��ک وظیفه مهم و س��خت می تواند ای��ن ماموریت مهم را 
بدرس��تی انجام دهد. نتیجه چنین پراکندگی این اس��ت که 
امروز با وجود اینکه مهدهای کودک  آیین نامه مشخصی دارند 
ام��ا از آنجا که این  آیین نامه ذیل نظام آموزش  و پرورش قرار 
نگرفته، هر مهدکودکی یک برنامه آموزش��ی متفاوت با دیگر 
مهدها دارد. نکته دیگری که باعث شده مهدهای کودک تحت 
تاثیر آسیب های متفاوت قرار بگیرند، نبود یک متولی مشخص 

برای کودکان است. کودک بین خانواده، مهدکودک و مدرسه 
در حال پاسکاری شدن است. نبود یک متولی مشخص برای 
مقطع کودکی پیش از مدرس��ه باعث ش��ده این مقطع دیده 

نشود.
محمدیان: اگر بخواهیم به این پرس��ش پاسخ درستی بدهیم 
باید توجه کنیم که ام��روز در حوزه کودک خأ قانون گذاری 
داریم. چه در اس��ناد باادس��تی و چه در قانون اساسی آنطور 
که باید حوزه کودک دیده نش��ده اس��ت. با این حال اگر قرار 
باش��د مهدهای کودک را آسیب شناسی کنیم باید به یکسری 
م��وارد توجه کنیم. بر اس��اس آخرین آم��ار، 15 هزار و 200 
مهدکودک در کش��ور وج��ود دارد که به 3 ش��اخه مهدهای 
کودک ش��هری، روستایی و حاشیه شهر گروه بندی می شوند. 
از ای��ن تعداد حدود 7 هزار مهدکودک ش��هری اس��ت که از 
این تعداد حدود 800 مهدکودک در اس��تان تهران قرار دارد. 
امروز در حوزه کودک فعالیت های بس��یاری انجام می ش��ود و 
چندین س��ازمان و موسسه در این حوزه فعالیت می کنند اما 
باید توجه کنیم که تمام این فعالیت های سازمانی و موسساتی 
از مجموعه فعالیت هایی نیس��ت که در مهدهای کودک انجام 
می شود و متاسفانه تبعات چنین فعالیت هایی به نام مهدهای 
کودکی تمام می شود که بر اساس مصوبه شورای عالی انقاب 
فرهنگی از بهزیس��تی مجوز گرفته اند. 14 نهاد حاکمیتی در 
حوزه پیش از دبستان فعالیت می کنند، عاوه بر این موسسات 
پژوهش��ی و آموزشی نیز در حوزه کودک فعالیت دارند، با این 
حال همان طور که اش��اره شد تنها 800 مهدکودک در تهران 
مجوز رسمی از سازمان بهزیستی دارند که تمام این مهدهای 
کودک پاسخگوی فعالیت های شان هستند، بنابراین باید دقت 
کنیم که منظور از آسیب شناس��ی مهدهای کودک، مهدهای 
تحت نظارت سازمان بهزیستی است یا تمام فعالیت هایی که 

در حوزه کودک و به اسم مهدکودک انجام می شود.
  همان طور که اش�اره ش�د یکی از آس�یب های فراگیر حوزه 
کودک تعدد س�ازمان ها و مؤسس�اتی اس�ت که در این حوزه 
فعالیت می کنند و ش�اید امروز همان فعالیت هاس�ت که نقش 
س�ازمان بهزیس�تی در اداره مهدهای کودک را تحت الشعاع 
قرار داده اس�ت؛ نوع فعالیت 14 س�ازمانی که اش�اره داشتید 
چگونه اس�ت ی�ا بهتر بگویی�م، در حوزه ک�ودک چگونه باید 

باشد؟
محمدیان: س��ازمان هایی که در حوزه کودک پیش از دبستان 
یعنی سن 1 تا 6 سال فعالیت می کنند، به 
این ش��کل اس��ت که با تشکیل یک مرکز 
نگهداری و ج��ذب کودک و ارائه خدمات، 
در ح��وزه کودک فعالی��ت می کنند اما بر 
اس��اس قانون، بهزیس��تی متول��ی اصلی 
مهدهای کودک اس��ت. بر اس��اس مصوبه 
س��ال 65 ش��ورای عالی انقاب فرهنگی 
مس��ؤولیت مهدهای کودک به بهزیستی 
سپرده شده است و در هیچ سند باادستی 
و قانونی، مصوبه و بندی برای فعالیت سایر 
س��ازمان ها و موسس��ات به عنوان متولی 
مهدهای ک��ودک نداریم. باید به این نکته 
توجه کنیم که کودک پیش از دبستان به 
2 مقطع س��نی تا 4 س��ال و 4 تا 6 س��ال 
تقسیم شده اس��ت. نوع نظام آموزشی در 
این دو مقطع رس��می غیراجباری تا سن 
4 س��ال و رس��می اجباری 4 تا 6 س��ال 
اس��ت. غیراجباری بودن دوره مهدکودک 
باع��ث ش��ده تخلفات��ی از س��وی برخی 
م��دارس غیردولت��ی و پیش دبس��تانی ها 
انجام ش��ود، مثا با به رسمیت نشناختن 
دوره های س��پری ش��ده، خانواده را ملزم 
می کنند که فرزندش��ان دوره مهدکودک 
را زیر نظر موسس��ه یا مدرس��ه خودشان 
س��پری کند. این موارد محل مناقش��ه 2 سازمان بهزیستی و 
آموزش  و پرورش است که ریشه در گذشته نیز دارد و تاکنون 

همپوشانی این دو دوره انجام نشده است.
  به نظر می رس�د این مناقش�ه قرار نیست حل شود، چرا که 
هی�چ یک از این دو س�ازمان ان�گار نمی خواهند متولی اصلی 
شوند و ترجیح می دهند این مسیر به همین شکل که تا امروز 

طی شده از این پس هم ادامه پیدا کند؛ نظر شما چیست؟
محمدیان: مجلس در دی ماه سال 95 تا حدودی تکلیف این 
ماجرا را مش��خص کرد. نمایندگان در تبصره 2 ماده 2 قانون 
مدارس غیردولتی، تعیین ش��اخص هاي آموزشی و پرورشی و 
تدوین محتوا و نظارت بر مهدهای کودک از حیث آموزش��ی 
و پرورش��ی را ب��ه وزارت آموزش  و پ��رورش و صدور مجوز و 
ارائه برنامه را به س��ازمان بهزیس��تی مح��ول کردند. پس از 
تصوی��ب این قانون قرار ش��د تا 3 ماه بع��د  آیین نامه اجرایی 
این مصوبه نوش��ته ش��ود و س��پس در هیات وزیران تصویب 

و ازم ااجرا ش��ود تا کش��مکش های چند س��اله خاتمه یابد. 
پس از این در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در کمیته فرعی 
کمیس��یون اجتماعی دولت 6 جلس��ه برای بررسی  آیین نامه 
پیش��نهادی برگزار شد اما متاس��فانه تعیین تکلیف نشد. این 
موضوع باعث شده کماکان این حوزه )کودک( باتکلیف بماند. 
این باتکلیفی دس��تمایه سازمان های متفاوتی شده که اجازه 
پیدا کردند در این حوزه فعالیت هایی داشته باشند. برای مثال 
در حال حاضر در ش��هرداری ته��ران 3 مرکز در حال فعالیت 
در حوزه پیش از دبس��تان هستند؛ سازمان فرهنگی- هنری، 
خانه های س��امت و غنچه های شهر. عاوه بر این غنچه های 
هال مربوط به س��ازمان هال احمر نیز در این حوزه فعالیت 
دارد. موسسه های قرآنی نیز دیگر مراکزی هستند که در این 
حوزه فعالیت می کنند، در این باره باید به دارالقرآن هایی اشاره 
کنیم که در کش��ور بالغ بر 700 ش��عبه تاسیس کرده اند و با 
عنوان پیش دبس��تانی قرآنی فعالیت می کنند. در شرایطی که 
با تعدد س��ازمان های متولی حوزه کودک مواجهیم، آنطور که 
باید نمی توانیم به بررسی نقش بهزیستی و آموزش  و پرورش 

بپردازیم.
پورحسین: به نظر من باید این موضوع را فراتر از اینها ببینیم. 
جناب محمدیان شرایط کنونی را توصیف کردند. اشاره شد به 
اینک��ه قانون محتوا و نظارت بر محتوا را به آموزش  و پرورش 
و صدور مجوز را به بهزیس��تی واگذار کرده است؛ این اشتباه 
است! این قانون باید تغییر پیدا کند، در اینجا صحبت از نقش 

بهزیستی یا آموزش  و پرورش نیست.
 ما اگر بخواهیم مس��یر رشد کودک تا بزرگسالی را طی کنیم 
نیاز به پیمودن یک خط رشد واحد داریم. اینکه آموزش را به 
یک نهاد و صدور مجوز را به یک نهاد دیگر بس��پاریم تعارض 
است. در این باره شورای عالی انقاب فرهنگی و مجلس باید 
تجدید نظر کنند تا این خط از آموزش تا صدور مجوز و پرورش 
کودک یکنواخت ش��ود. با توجه به اینکه سیاست جمعیتی را 
پذیرفته ایم، مهدهای کودک با افزایش پذیرش کودک همراه 
خواهند ش��د، بنابراین باید چند سال آینده را ببینیم تا دچار 
مشکل نشویم. اما اینکه امروز موضوع کودک بین دو سازمانی 
بهزیس��تی و آموزش  و پرورش در حال پاسکاری شدن است 
به این دلیل اس��ت ک��ه آموزش  و پرورش اداره دوره س��خت 
ابتدای��ی را دارد، بنابراین حاضر نیس��ت به لحاظ اجرایی این 
حوزه را قبول کند. این در حالی است که این سازمان از ارائه 

سیاست گذاری، برنامه ریزی و  آیین نامه استقبال می کند.
قاسم زاده: ازم است درباره برنامه هایی که در دوره بهزیستی 
اجرا می ش��ود توضیحاتی داده ش��ود. برنامه بهزیس��تی یک 
برنامه تمام علمی است که مبتنی بر رشد و تحول همه جانبه 
کودک است. در حال حاضر اشکالی در برنامه بهزیستی وجود 
ن��دارد و این در حالی اس��ت که در مقاب��ل، برنامه آموزش  و 
پرورش یک برنامه نامفهوم اس��ت. این برنامه نشات گرفته از 
سند تحول بنیادینی اس��ت که هنوز ابعاد آن برای خانواده و 
مسؤول آموزش مشخص نیست. برای مثال منظور از رساندن 
کودک به حیات طیبه چیست؟ آیا قرار است کودک را در زیر 
گروه موضوع��ات دینی قرار دهیم؟ یعنی حجم مطالب دینی 
را اینقدر باا ببریم که به حیات طیبه برسد! این یک برداشت 
ش��خصی به عنوان فردی اس��ت که س��ال ها در حوزه کودک 
فعالیت کرده اس��ت. بنابراین برداشت ها از این عنوان نامفهوم 
متفاوت است. سند تحول تا زمانی که این ابهامات را رفع نکند 
یک سند نامفهوم باقی خواهد ماند، بنابراین به جرات می توان 
گف��ت برنامه ای که در بهزیس��تی اجرا می ش��ود، به مراتب از 
برنام��ه ای که در آموزش  و پرورش اجرا می ش��ود بهتر و قابل 

فهم تر است.
پورحسین: درباره موضوع سند تحول بنیادین ازم به یادآوری 
اس��ت که این یک سند است نه یک برنامه! زمانی که صحبت 
از حیات طیبه می ش��ود در واقع جهت رش��د کودک را نشان 
می دهد. اگر در این سند حیات طیبه را در نظر نگیریم مسیر 
رشد طبیعت نگر خواهد ش��د. رشد طبیعت نگر یعنی کودک 
یک لوح س��فید است، در حالی که در تعلیم و تربیت اسامی 
کودک لوح س��فید نیست، بلکه بر اس��اس کام حق کودک 

»خلق فس��وی« یا همان تسویه ش��ده است. در واقع در نظام 
تربیتی طبیعت نگر، کودک خالی اس��ت و متاس��فانه در حال 
اس��تفاده از آن در نظام آموزش��ی مان اس��ت و ت��اش داریم 
کودک را پر کنیم. در مقابل در نظام تربیتی اسامی که همان 
رسیدن به حیات طیبه است، نوع نگاه فطری نگر است و سعی 

در شکوفا کردن کودک داریم.
کرمی: تا اینجا اظهارات متفاوتی درباره کودک و نظام آموزشی 
کودک مطرح ش��د اما ازم می دانم به خود کودک اشاره کنم 
که در آسیب شناس��ی مهدهای ک��ودک کمتر به آن پرداخته 
می ش��ود. خارج از بح��ث محتوا و محیط مهده��ای کودک، 
ک��ودک از اهمیتی باایی برخوردار اس��ت ت��ا جایی که نیاز 
ب��ه یک بازنگری نو و تازه در نظام آموزش��ی و تربیتی داریم. 
کودک همانند لوحی کامل اس��ت که وظیفه ش��کوفا کردن 
استعدادهایش را داریم. در واقع کودک طبق آخرین تحقیقات 
انجام ش��ده دارای یک 5 س��ال طایی ابتدایی اس��ت اما در 
نظام کنونی آموزش��ی کش��ور ما، کودک را به 3 بخش صفر 

تا 4 س��ال، 4 تا 6 س��ال و 6 س��ال به بعد تقس��یم کرده ایم. 
در ای��ن حالت نمی توانیم با آموزش های متفاوت و برنامه های 
متغیر، اس��تعدادهای آن لوح همه چیز تمام را ش��کوفا کنیم. 
از س��ویی اینکه بخواهیم آموزش های رس��می را که از سن 7 
سالگی به بعد آغاز می شود به سنین زیر 7 سال منتقل کنیم 
اش��تباه اس��ت. در واقع تمام آموزش های زیر 7 س��ال باید به 
صورت غیررس��می و غیرمستقیم در قالب بیان قصه، فعالیت 
خاق و تئاتر ارائه شود تا بتوان استعدادهای کودک را شکوفا 
کرد. اما اگر بخواهیم آس��یب های مهدهای کودک را بررسی 
کنیم، در ق��دم اول باید به مربیانی اش��اره کنیم که در حال 
تربیت کودکان هس��تند. بخش زیادی از آموزش هایی که در 
مهدهای کودک ارائه می شود، آموزش های تجویزی است، نه 
آموزش های مبتنی بر پرورش و خاقیت! به همین دلیل است 
ک��ه خروجی مهدهای کودک، کودکانی اس��ت که به صورت 
س��ری، شعر خواندن و آداب معاش��رت آموخته اند. باید گفت 
وضعیت مهدهای کودک در مقطع آسیب شناسی نیست، بلکه 

اسفناک است.
قاس�م زاده: ب��ه نظر من اطاعاتی که ش��ما درب��اره وضعیت 
مهدهای کودک مطرح کردید نیازمند پژوهش بیشتری است. 
صرف ش��نیدن شرایط بعضی از مهدها نمی توان حکم قطعی 

درباره تمام مهدهای کودک داد.
کرم�ی: اطاعاتی که من درباره وضعیت مهدهای کودک ارائه 
ک��ردم مربوط به 60 مرک��ز مرتبط با کانون پ��رورش فکری 
کودکان اس��ت که در س��طح ش��هر تهران هس��تند. در این 
مراکز نشست های مش��ترکی را با والدین برگزار می کنیم. در 
نشست هایی که تا به حال برگزار شده به این نتیجه رسیدیم 
که والدین از آموزش های ارائه شده در مهدهای کودک رضایت 
کامل ندارند. با توجه به نوع فعالیت مهدهای کنونی، بیشتر به 
نگهداری کودک توجه می شود تا تعلیم و تربیت. درست است 
که با توجه به شرایط فعلی جامعه که زنان دوشادوش مردان 
در حال فعالیت هس��تند، خانواده ها نی��از به مراکز مراقبت از  
کودکان دارند اما نباید تمام فعالیت ها به این یک مقوله ختم 

ش��ود. عاوه بر این با توجه به عملکرد کشورهای توسعه یافته 
در بح��ث آم��وزش و تربیت کودک مش��اهده می کنیم که از 
باسابقه ترین و بادانش ترین افراد استفاده می شود اما در کشور 
ما از افرادی اس��تفاده می ش��ود که از نظر مالی دچار مشکل 
هس��تند و این افراد عهده دار تعلیم و تربیت کودک می شوند. 
این حوزه از لحاظ مربیگری و بار محتوایی که خوراک کودکان 

به حساب می آید نیاز به بازنگری اساسی دارد.
قاس�م زاده: انجمن پویا بیش از 90 مهدک��ودک را در اختیار 
دارد، در این انجمن کارگاه ها و نشست های آموزشی و بازدید 
از مهده��ا به ص��ورت مداوم در جریان ب��وده و مواردی را که 
خانم کرمی گفتند مش��اهده نکرده ام ک��ه مهدها مکانی تنها 
برای مراقبت از کودکان باشند. این مهدها برنامه های خوبی را 
برگزار می کنند، آقای محمدیان این نکات را بیشتر می دانند، 
حداقل مربیان مهدهای کودک افرادی با مدرک دیپلم هستند 
که باید دوره های تخصصی را گذرانده باشند و با گرفتن کارت 
مربیگری مش��غول به کار شوند، شاید در سال های قبل افراد 

بی بضاعت به مهدها می آمدند تا بتوانند درآمدی کسب کنند 
اما این موارد در حال حاضر دیگر مش��اهده نمی ش��ود. انتظار 
داری��م کارشناس��ان مربوط با تحقیق و پژوه��ش در این باره 
سخن بگویند که صحبت ها جنبه علمی داشته باشد. ارزشیابی 
بهزیس��تی از مهدهای کودک موجود ب��وده و می توانید برای 

آگاهی آن را مطالعه کنید.
کرمی: ش��اید مواردی را که گفتم مربوط به مهدهای کودکی 
باش��د که مجوز نداش��ته باش��ند ک��ه ح��دود 600 تا 700 

مهدکودک هستند.
قاسم زاده: شاید این مواردی را که گفتید در مهدهای کودک 
غیرمجاز مشاهده شود اما باید حساب این امکان را با مهد های 

قانونی جدا کرد و جمع نبندیم. 
  اما این روزها برای مثال در سیستم آموزش  و پرورش کشور 
م�دارس غیردولت�ی و دولتی وج�ود دارد؛ آم�وزش  و پرورش 
توانس�ته مدارس غیردولتی را س�اماندهی کرده و معاونتی را 
در س�ازمان برای آن ایج�اد کند و تمام مطالب آموزش�ی این 
مدارس زیر نظر و با دس�تور س�ازمان آموزش  و پرورش است، 
چرا سازمان بهزیستی هم همین کار را انجام نمی دهد؟ چرا این 

موضوع رها شده مانده و ساماندهی مناسبی انجام نمی شود؟
محمدی�ان: 2 دیدگاه درباره این موضوع وجود دارد، س��ازمان 
بهزیستی دستورالعملی را برای مهدهای کودک دارد که بسان 
قانون اساسی این س��ازمان برای مهدهای کودک  است، پیرو 
بند یک ماده 26 قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت 
مصوب مجلس در س��ال 1380 تصویب ش��ده است. در این 
دس��تورالعمل آیتم ها و ش��اخص های مشخص شده و خاصی 
چه برای فضای فیزیکی مهدهای کودک  و چه در بحث نیروی 
انسانی که شامل مسؤول فنی و مربی است، مشاهده می شود. 
بهزیس��تی تا ام��روز چند مرتبه فراخوانی را اع��ام کرده و از 
طرح های س��ازمان های گوناگون در این بحث استقبال کرده 
اس��ت، بهزیستی به دنبال یکپارچه س��ازی و ارائه جواز بود و 
بس��یاری از این مراکز نمی توانند اس��تانداردهای بهزیستی را 

اخذ کنند و به صورت غیرمجاز باقی مانده اند.
  چرا بهزیستی با این مراکز برخورد نمی کند؟

محمدیان: سازمان باید این مراکز را به اداره اماکن معرفی کند 
تا با آنها برخورد ش��ود. مواردی بوده که در یک اس��تان نامه 
پلمب یک مهدکودک غیرمجاز صادر ش��ده و نماینده مجلس 

آن استان جلوی این کار را گرفته است!
 به این موضوع باید به صورت کان نگاه کرد، باید با اجماعی 
مناس��ب از تمام سازمان ها یک تصمیم مناسب گرفته شود و 
همه از قان��ون تکمین کنند، چرا که همه جزو یک حاکمیت 
هس��تند، برخی مهدها وابسته به س��ازمان ها )وابسته به 14 

سازمان( هستند که زیر بار قانون بهزیستی نمی روند.
حس�ن زاده: زمانی ک��ه درباره مهدک��ودک صحبت می کنیم 
موضوع مهم اس��ت، چرا که درب��اره کودک صحبت می کنیم. 
این موضوع که در حال حاضر متولی آموزش مهدهای کودک 
آم��وزش  و پرورش، متولی پ��رورش آن کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و متولی مراقبت و حمایت آن بهزیس��تی 
اس��ت، تداخاتی را ایجاد می کند، به صورتی که هر سازمانی 
خود را متولی کودک می داند و متاسفانه این تداخل از رسانه 
تا آموزش  و پرورش ادامه دارد. 14 سازمان در این باره فعالیت 
دارند و از موضوع اصلی یعنی »کودک« غفلت ش��ده اس��ت؛ 
»کودک« در کجای موضوع س��ازمانی تعریف ش��ده است؟ تا 
س��ال 1395 در هیچ قانونی نامی از مهدکودک نبود، در سال 
95 اس��م مهدکودک در قانون به صورت تفکیک س��نی آمد 
ک��ه این نگاه باز هم ایراد دارد و در یک راس��تا نیس��ت. نگاه 
به کودکان صفر تا 6 س��ال، با نگاه به کودکان 7 تا 12 س��ال 
متفاوت اس��ت، زیرا نوع یادگیری هر کدام از این گروه س��نی 

متفاوت است.
 بای��د به گ��روه صفر تا 6 س��ال به صورت یک مقطع س��نی 
یکپارچه نگاه شود، نوع یادگیری کودکان در این سن با توجه 
به ارتباط با محیط شکل می گیرد. کودک در این سن از تمام 
اط��راف خود الگو می گیرد اما کودک 7 تا 12 س��ال می تواند 
برداشت های خود را گروه بندی کند. باید نگاه به کودکان صفر 

تا 6 س��ال یک نگاه یکپارچه باش��د و این یکپارچگی در تمام 
س��ازمان های مرتبط رعایت ش��ود. باید نسبت به داشته های 
مهدهای کودک  متمرکز ش��ویم و پتانسیل افراد سرمایه گذار 
و عاقه مندان به کودک را به دقت بررسی و با یکپارچه سازی 
و هدفمندکردن آنها مس��یر رشد و تکامل مهدهای کودک  را 
هموار کنی��م. این روزها الگوهای تربیت��ی تغییر کرده، برای 
مثال دیگر پدر الگوی پسر برای پیشرفت نیست، خانواده های 
گسترده به خانواده های کوچک تبدیل شده اند، نقش بستگانی 
مانند خاله و عمه در زندگی ها متفاوت ش��ده، پدران و مادران 
روش های تربیتی گذش��تگان را قبول ندارند و متاسفانه روش 
تربیتی جدید را هم نمی شناسند! آموزش های تربیتی والدین 
در مهده��ای ک��ودک وجود ن��دارد، اینها ضعف ه��ای بزرگ 
سیس��تم های مهدکودک کشور است، باید تمام این موارد در 
اسناد و قوانین باادستی گنجانده شود و نباید مانند امروز هر 
سازمان به صورت جدا متولی یک بخش باشد. تمام مراکز باید 
زیرمجموعه یک بخش قرار بگیرد تا بتوان به صورت مناس��ب 
ی��ک مهدکودک را مدیریت و ارزیاب��ی کرد. دیگر نمی توان با 
نگاه قدی��م موضوعات را ارزیابی کرد و نیازمند به روزرس��انی 
قوانین و مقررات در تمام بخش های مربوط به کودک هستیم. 
در اسام و آموزه های دینی نیز نگاه ویژه ای به تربیت کودکان 
وجود دارد. در قرون وس��طی در اروپا کودک سربار جامعه بود 
اما در همان زمان در اس��ام توجه زی��ادی به ارزش کودکان 
می ش��د و بر آزادی و آموزش کودک تاکید می شد. امروز که 
جامعه ش��کل خود را به س��رعت تغییر داده و نگاه به جامعه 
متفاوت از گذشته اس��ت باید نگاه به کودک نیز به روزرسانی 
شود و به سمتی برویم که هر سازمانی نتواند راه و روش خود 

را در پرورش کودک به کار گیرد.
  به نظر ش�ما محتوای آموزش�ی که این روزه�ا در مهد های 
کودک ارائه می ش�ود تا چه میزان با اس�تاندار دهای ازم یک 

مهد کودک ایده آل فاصله دارد؟
حسن زاده: محتوای آموزشی با توجه به سایق اولیای کودکان 
انتخاب می شود. خانواده ها با توجه به شرایط جامعه روش های 
گوناگونی را در پیش می گیرند؛ زمانی از این سمت بام افتاده 
و زمانی نیز از آن سمت بام می افتند و توان اجرای یک جهت 
ثابت و مناسب را ندارند. برای مثال مهدکودک من در جنوب 
تهران و در ش��هرری واقع شده است و 70 درصد خانواده های 
آن محل کارمند نیستند و کودکان را برای آموزش چند ساعته 

ب��ه مهد می آورند. باید در این باره تحقیق 
و پژوه��ش زیادی را انجام داد، نمی توانیم 
در 14 هزار مهدکودک در س��طح کش��ور 
یک ی��ا 2 نمونه را ب��رای آموزش انتخاب 
ک��رد و ماک عم��ل قرار داد. بر اس��اس 
استاندارد بهزیستی اگر مهد کودکی »سه 
ستاره« باش��د باای 75 درصد پرسنل و 
اگر مهدکودکی »چهار ستاره« باشد، تمام 
پرسنل باید فوق دیپلم به باا انتخاب شوند 
و حت��ی اعضای مراقبتی نی��ز باید دیپلم 
کودک یاری داش��ته باشند. بیشتر مربیان 
مهدهای ک��ودک  با رش��ته های مرتبط و 
ب��ا مدرک های فوق دیپلم به باا هس��تند 
و دوره ه��ای مراقب��ت از ک��ودک و ضمن 
خدم��ت را بای��د س��پری کنن��د.  اهداف 
آموزش��ی با 5 روش بازی، نمایش خاق، 
قصه، کاردس��تی و نقاش��ی آموزش داده 
می ش��ود؛ این اهداف تلفیقی بوده،  یعنی 
اگر برای کودکی قصه ای تعریف ش��د، آن 
قصه به صورت نقاش��ی درمی آید، نقاشی 
را به کاردس��تی تبدی��ل می کنند و برای 
کاردستی داستان می نویسند و آموزش به 
صورت هدفمند است و کودک مانند قدیم 
تنها در حالت بازی و شادی رها نمی شود. 
  یک�ی از م�واردی ک�ه مطرح می ش�ود 

به روزرسانی استانداردهای آموزشی با توجه به تغییرات امروز 
جامعه اس�ت، این به روزرس�انی هر چند وقت ی�ک بار انجام 

می شود؟ 
ثمودی: در حال حاضر مربی قبل و در زمان کار باید دوره های 
آموزش��ی را طی کند اما در بحث نظ��ارت، آیا دانش مربیان 
فعلی کافی است؟ آیا دانشی که به مربیان ارائه شده کاربردی 
است؟ نظارت های بهزیستی بیشتر فصلی بوده و غیر از آن به 
صورت موردی است. فرمت هایی برای نظارت در 5 محور تهیه 
شده است که عبارتند از: بهداشت، ایمنی )نخستین نکاتی که 
باید در هر مهدکودک به آنها توجه ش��ود بهداش��ت و ایمنی 
اس��ت، زیرا باید امنیت و بهداشت وجود داشته باشد تا بتوان 
وارد فاز آموزشی شد(، فیزیک ساختمان، آموزش و کارکنان. 
تمام این آیتم ها قابل بررس��ی است و اگر نواقصی در هر کدام 
از این بخش ها وجود داشته باشد یا هر مجموعه توان خدمت 

بیشتر داشته باشد با مدیران مجموعه ها در میان گذاشته شده 
و به آنها در این باره تذکر داده می شود.

پورحس�ین: این محتواها چه نس��بتی با آم��وزش  و پرورش 
دارد؟ آیا آموزش  و پرورش متولی محتواس��ت؟ این محتوا چه 
نسبتی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارد؟ برای 
مثال سیاس��ت های آموزش  و پرورش بر اس��اس رشدمحوری 
اس��ت، سیاست های مهدهای کودک نیز رشدمحور است. این 
رش��دمحوری در این دو نهاد آیا همراستاس��ت یا هرکدام راه 
خود را می روند؟ کدام سیاست درست است؟ کودک یکپارچه 
اس��ت و آموزش هم بای��د یکپارچه باش��د و آموزش ها نباید 
اس��تانداردها و روش های گوناگون داشته باشد. اینکه شما به 
بحث آموزش در مهد های کودک اش��اره می کنید، آموزش بر 
مبنای چه اصولی است؟ آیا در یک راستا و در یک خط واحد 

با سیاست های کان آموزش و پرورش قرار دارد؟ 
حس�ن زاده: آموزش بر اس��اس تحصیات دانش��گاهی است 
ک��ه مربیان طی کرده اند؛ در دانش��گاه رش��ته مربی کودک، 
پیش دبستانی و آموزش دبستان داریم. نگاه کودک برداشت از 
محیط در این س��ن بوده که در آموزش های ما بخش اخاقی 
نیز دیده ش��ده است. ضمن اینکه در تمام مهدهای کودک  از 

لحاظ اعتقادی هم با کودکان کار می کنند.
محمدیان: درب��اره محتوا برای مهدهای ک��ودک، طبق قانون 
مجل��س مصوب س��ال 95 این موض��وع ب��ا وزارت آموزش  و 
پرورش است. قبل از این قانون نیز در 8 سال سازمان بهزیستی 
حداقل ه��ای محتوایی مهد ه��ا را تعریف کرده ب��ود که برای 
نخس��تین بار 6 کتاب برای طرح کار مرب��ی و یک کتاب برای 
فرآیند یادگیری با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و سازمان 
بهزیستی تالیف شد و در اختیار مراکز و مهدها قرار گرفت.  از 
س��ال 95 با توجه به مصوبات ش��ورای عالی آموزش  و پرورش 
و مصوبه مجلس، س��ازمان بهزیستی محتوایی را اباغ می کند 
که تاییدیه وزارت آموزش  و پرورش را داشته باشد. این محتوا 
در 3 حوزه رش��د و تحول، مفاهیم دینی و ارزیابی ارائه ش��ده 
و برنامه آموزش��ی کودک بر پایه این سه اصل است. مهدهای 
کودک  فعلی که زیر نظر بهزیستی فعالیت دارند ملزم هستند 
از این محتوا اس��تفاده کنند، البته شاید تفاوت های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی هر کودک اقتضائات خاصی را ایجاد کند 
که در آن صورت برنامه های بیشتری برای آموزش کودک ارائه 
می ش��ود اما همان گونه که عرض کردم ابتدا باید آموزش های 

اباغی آموزش  و پرورش ارائه شود.
 با توجه به این موضوع، محتوای آموزشی 
باید نزدیک به سند تحول بنیادین آموزش  

و پرورش باشد؟
پورحس�ین: بل��ه! بای��د نزدیک باش��د اما 
همچنان داستان یک خط ادامه دارد، همه 
کتاب ها برای انتش��ار به س��مت )سازمان 
مطالع��ه و تدوی��ن کتب علوم انس��انی و 
دانش��گاه ها( م��ی رود اما چ��ه کتابی و بر 
اس��اس چه اصولی به س��مت می رود؟ بر 
مبنای سند برنامه تربیتی آموزشی عجین 
ش��ده و رش��د یکپارچه جایی نوشته شده 
است و این ارتباطی با بهزیستی و مهدهای 

کودک  ندارد. 
  کارشناس�ان محترم، جمع بندی شما از 

مباحث مطرح شده چیست؟
قاس�م زاده: ش��ورای عالی انقاب فرهنگی 
نه تنه��ا در زمینه پیش دبس��تانی، بلکه در 
زمینه ه��ای دیگر م��واردی را مطرح کرده 
اما هیچ اقدامی برای ساماندهی آنها انجام 
نمی دهد و دایل مس��تندی نیز برای این 
اشکاات ارائه نمی دهد، شاید هم این موارد 
بر مبنای پژوهش و تحقیق نیس��ت که به 
حال خود رها می شود. برای مثال، شورای 
عال��ی انقاب فرهنگی پیمان نامه فرهنگی 
کش��ور را به رغم تصوی��ب در مجلس و تایید آن در ش��ورای 
نگهبان، تایی��د و اجرایی نمی کند و چی��زی را نیز جایگزین 
آن نمی کند. مراکز آموزش��ی در خأ رشد نمی کنند، در بحث 
مهدهای کودک  نیز آموزش  و پرورش و ش��ورای عالی انقاب 
فرهنگی نظ��ر نزدیکی دارند. م��واردی را در آموزش مفاهیم 
دینی مطرح می کنند، در صورتی که اگر حجم مفاهیم دینی 
آموزش داده شده و س��ن کودکان را مورد ارزیابی دقیق قرار 
دهند خأیی در این زمینه وجود ندارد. اگر در این زمینه خأ 

وجود دارد، شورای عالی انقاب فرهنگی برنامه ارائه دهد. 
محمدیان: آرزوی ما این اس��ت که در حوزه قبل از دبس��تان 
یعنی مقطع صفر تا 6 سال یک مدیریت یکپارچه توسط نهاد 
مستقلی انجام شود و سیاس��ت گذاران کان جامعه فرهنگی 
باید این نهاد را انتخاب کنند و بقیه سازمان ها زیرمجموعه آن 

در موضوع آموزش کودکان قرار بگیرند.

آسیب شناسی وضعیت این روزهای مهدهای کودک در میزگرد »وطن امروز«

نبود انسجام در نظام آموزشی مهد های کودک
حوزه »کودک« یک متولی مشخص ندارد

علی البرزی – محسن پورعرب

»کودک« نه تنها واژه ای مهم است، بلکه یک عضو حیاتی در ساختار جمعیتی به حساب 
می آید. در کش�ور های گوناگون با توجه به فرهنگ خود، ب�رای کودک، آموزش های مورد 
نی�از او و کیفیت این آموزش ها، برنامه های گس�ترده ای دارند. بس�یاری از کارشناس�ان 
و جامعه شناس�ان بر این باورند که »کودک« رکنی اساس�ی برای پیشرفت یک کشور در 
بخش های گوناگون است. برای تعدادی از کشور ها اما موضوع دارای اهمیت ویژه ای است، 
چرا که می خواهند کودکان ش�ان در آینده پایه های محکم و اس�توار پیشرفت همه جانبه 

کشورشان باشد.

در کشور ما هم بی ش�ک یکی از دغدغه های اصلی متولیان حوزه کودک، سرمایه گذاری 
روی این بخش برای آینده است اما آنچه از شواهد موجود و خبرهایی که هر از گاهی منتشر 
می شود برمی آید، وضعیت برخی مراکز که وظیفه نگهداری از کودکان را در کشور برعهده 
دارند، از نظر کیفیت آموزش و موضوعات مرتبط چندان رضایت بخش نیست و دلسوزان و 

کارشناسان حوزه کودک نسبت به این موضوع نگرانند.
برای بررسی بیشتر وضعیت مهدهای کودک در کشور و همچنین آسیب شناسی این مراکز 
با تعدادی از کارشناسان و متولیان کودک و مهد های کودک به گفت وگو نشستیم. میزگردی 

که برای نخستین بار در سطح رسانه های مکتوب با حضور کارشناسانی از بخش های گوناگون 
مرتبط با مباحث کودک برگزار شد. »رضا پورحسین« و »فاطمه قاسم زاده« از فعاان حوزه 
کودک، »سیداحمدرضا محمدیان« مسؤل کانون مهدهای کودک استان تهران، »معصومه 
کرمی« کارشناس کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، »پروانه ثمودی« مسؤول 
مهدکودک های بهزیس�تی استان تهران و »معصومه حس�ن زاده« مدیر یک مهد کودک 
اس�تان تهران در این میزگرد حضور داش�تند و به طرح دیدگاه های خود درباره وضعیت 

مهد های کودک پرداختند که ماحصل آن پیش روی شماست.

سرعت رش�د و یادگیری در کودک 
بااس�ت، بنابرای�ن باید ای�ن دوره 
طای�ی در خدم�ت نظ�ام تحولی 
آموزش  و پرورش باشد نه سازمانی 
که ماموریت�ش آم�وزش  و پرورش 
نیس�ت! در س�یر تکامل�ی کودک 
امروز نه خانواده ها از آموزش و دانش 
کافی تربیت ک�ودک برخوردارند و 
ن�ه بهزیس�تی در کنار ه�زار و یک 
وظیفه مهم و س�خت می تواند این 
ماموریت مهم را بدرستی انجام دهد. 
نتیجه چنین پراکندگی این است که 
امروز با وجود اینکه مهدهای کودک  
آیین نامه مشخصی دارند اما از آنجا 
که این  آیین نامه ذیل نظام آموزش  و 
پرورش قرار نگرفته، هر مهدکودکی 
یک برنامه آموزشی متفاوت با دیگر 
مهدها دارد. نکته دیگری که باعث 
ش�ده مهدهای ک�ودک تحت تاثیر 
آس�یب های متفاوت ق�رار بگیرند، 
نبود ی�ک متول�ی مش�خص برای 

کودکان است

مجل�س در دی م�اه س�ال 95 ت�ا 
ح�دودی تکلیف را مش�خص کرد. 
نماین�دگان در تبص�ره 2 م�اده 2 
قان�ون م�دارس غیردولتی، تعیین 
ش�اخص هاي آموزش�ی و پرورشی 
ب�ر  نظ�ارت  و  محت�وا  تدوی�ن  و 
مهدهای کودک از حیث آموزش�ی 
و پرورش�ی را ب�ه وزارت آموزش  و 
پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه 
را ب�ه س�ازمان بهزیس�تی محول 
کردن�د. پس از تصوی�ب این قانون 
قرار ش�د تا 3 م�اه بع�د  آیین نامه 
اجرایی این مصوبه نوش�ته شود و 
س�پس در هیات وزیران تصویب و 
تا کشمکش های  ازم ااجرا ش�ود 
چند س�اله خاتمه یابد. پس از این 
در اردیبهشت ماه س�ال جاری در 
کمیته فرعی کمیس�یون اجتماعی 
دول�ت 6 جلس�ه ب�رای بررس�ی  
آیین نامه پیشنهادی برگزار شد اما 
متاس�فانه تعیین تکلیف نشد. این 
موضوع باعث ش�ده کم�اکان این 

حوزه )کودک( باتکلیف بماند

پورحسین، فعال حوزه کودک: داستان مهدهای کودک این روزها پر از آسیب است که در شأن نظام 
تحولی جمهوری اسامی نیست. دلیل مهم این آسیب ها همان طور که اشاره شد نبود یک اندام وارگی 
اس��ت. به همین دلیل فکر می کنم پیش از اینکه آسیب ها را احصا کنیم، باید چرایی به وجود آمدن 
آسیب را بررسی کنیم، زیرا تا زمانی که دلیل ایجاد آسیب ها مشخص و حل نشود، این مسیر اشتباه 
همچنان ادامه خواهد داش��ت.  در حال حاضر یک س��یر تکامل و رشد برای کودک وجود دارد که در 
این سیر خانواده، مهد کودک و آموزش  و پرورش وجود دارند. متاسفانه در این بین یک انفکاک شکل 

گرفته است.

قاسم زاده، فعال حوزه کودک: اگر بخواهیم موضوع آسیب ها و چالش های مهدهای کودک را بررسی 
کنیم، باید از ابعاد گوناگون این موضوع را ارزیابی کرد. یکی از مهم ترین موضوعات مربوط به مهدهای 
کودک میزان پوشش کودکانی است که در رده سنی مهد کودک قرار دارند.  کودکان بسیاری از رفتن 
به مهدهای کودک باز مانده اند، دلیلش هم این اس��ت که مهدهای کودک دولتی نیس��تند و توسط 
بخش خصوصی اداره می شوند. میزان پوشش کودکانی که در این رده سنی هستند متاسفانه در شأن 
نظام نیست، چرا که برخی خانواده ها به دلیل مشکات اقتصادی و فقر نمی توانند کودکان شان را به 

مهد بفرستند.

کرمی، کارشناس کانون پرورش فکری کودکان: اطاعاتی که من درباره وضعیت مهدهای کودک ارائه 
کردم مربوط به 60 مرکز مرتبط با کانون پرورش فکری کودکان است که در سطح شهر تهران هستند. 
در این مراکز نشست های مشترکی را با والدین برگزار می کنیم. در نشست هایی که تا به حال برگزار شده 
به این نتیجه رس��یدیم که والدین از آموزش های ارائه شده در مهدهای کودک رضایت کامل ندارند. با 
توجه به نوع فعالیت مهدهای کنونی، بیشتر به نگهداری کودک توجه می شود تا تعلیم و تربیت. درست 
است که با توجه به شرایط فعلی جامعه که زنان دوشادوش مردان در حال فعالیت هستند، خانواده ها نیاز 

به مراکز مراقبت از  کودکان دارند اما نباید تمام فعالیت ها به این یک مقوله ختم شود.

حسن زاده، مدیر یک مهد کودک: محتوای آموزشی با توجه به سایق اولیای کودکان انتخاب می شود. 
خانواده ها با توجه به شرایط جامعه روش های گوناگونی را در پیش می گیرند؛ زمانی از این سمت بام 
افتاده و زمانی نیز از آن س��مت بام می افتند و توان اجرای یک جهت ثابت و مناس��ب را ندارند. برای 
مثال مهدکودک من در جنوب تهران و در شهرری واقع شده است و 70 درصد خانواده های آن محل 
کارمند نیس��تند و کودکان را برای آموزش چند س��اعته به مهد می آورند. باید در این باره تحقیق و 
پژوهش زیادی را انجام داد، نمی توانیم در 14 هزار مهدکودک در سطح کشور یک یا 2 نمونه را برای 

آموزش انتخاب کرد و ماک عمل قرار داد. 

محمدیان، مسؤول کانون مهدهای کودک تهران: باید توجه کنیم که امروز در حوزه کودک خأ 
قانون گذاری داریم. چه در اس��ناد باادستی و چه در قانون اساسی آنطور که باید حوزه کودک 
دیده نش��ده اس��ت. با این حال اگر قرار باش��د مهدهای کودک را آسیب شناسی کنیم باید به 
یکس��ری موارد توجه کنیم. بر اساس آخرین آمار، 15 هزار و 200 مهدکودک در کشور وجود 
دارد که به 3 شاخه مهدهای کودک شهری، روستایی و حاشیه شهر گروه بندی می شوند. از این 
تعداد حدود 7 هزار مهدکودک شهری است که از این تعداد حدود 800 مهدکودک در استان 

تهران قرار دارد.

ثمودی، مس�وول مهد کودک های بهزیس�تی تهران: در حال حاضر مربی قبل و در زمان کار باید 
دوره های آموزشی را طی کند اما در بحث نظارت، آیا دانش مربیان فعلی کافی است؟ آیا دانشی 
که به مربیان ارائه ش��ده کاربردی اس��ت؟ نظارت های بهزیستی بیشتر فصلی بوده و غیر از آن به 
صورت موردی است. فرمت هایی برای نظارت در 5 محور تهیه شده است که عبارتند از: بهداشت، 
ایمنی )نخستین نکاتی که باید در هر مهدکودک به آنها توجه شود بهداشت و ایمنی است، زیرا 
باید امنیت و بهداشت وجود داشته باشد تا بتوان وارد فاز آموزشی شد(، فیزیک ساختمان، آموزش 

و کارکنان. تمام این آیتم ها قابل بررسی است.
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به دنبال سفر ریاست جمهوری به سمنان 
در سیزدهم آذرماه و طرح موضوع انتقال آب 
دریای خزر به استان سمنان به  عنوان مطالبه 
اصلی مردم اسللتان، حجت ااسللام حسن 
روحانی اعام کرد اجللرای این طرح از نظر 
دولت منعی ندارد. به گزارش فارس، سمنان 
با موقعیت ممتاز جغرافیایی و صنعتی خود، 
تکیه گاهی مطمئن برای توسعه کشور است و 
با توجه به ضرورت کاهش برخی چالش های 
موجود در کشور همچون معضات اقتصادی 
و اشللتغال، ازم اسللت هر چه زودتر زمینه 
تحقللق اهللداف توسللعه ای در این اسللتان 
فراهم شللود. امروز معضل کم آبی محدود به 
جغرافیا و منطقه خاصی نیسللت و به اذعان 
کارشناسللان، کمبود منابع آبی، فرابحرانی 
و جهانی اسللت و قاعدتاً کشور ما هم از این 
قاعده مستثنا نیست؛ در سال های اخیر این 
مسللأله به شکل اساسللی و در سطح کان 

مطرح شده است و کارشناسان درباره اهمیت این 
موضوع هشدار داده اند. غفلت یا کوتاهی تأمین آب، 
این مایه حیاتی برای بسیاری از استان ها از جمله 
استان مستعد سمنان، مانع تحقق اهداف توسعه ای 

کشور خواهد شد. 
تمکین به قانون؛ راه خروج از تنگنا ■

طبق قانون توزیع عادانلله آب، بهره مندی از 
آب های زیرزمینی، سللطحی، دریاهللا و آب های 
جاری در رودها و انهار طبیعی، دره ها و هر مسیر 
طبیعی دیگر اعم از سطحی، زیرزمینی، سیاب ها، 
فاضاب ها، زه آب ها، دریاچه ها، مرداب ها، برکه های 
طبیعی، چشمه سللارها، آب هللای معدنی و منابع 
آب های زیرزمینی از مشللترکات بوده و در اختیار 
حکومت اسامی است و طبق مصالح عامه می توان 
از آن بهره برداری کرد و این اصلی مصوب در قانون 
اساسی جمهوری اسامی ایران است و باید به آن 
تمکین کرد. در رفع مشکل کم آبی سمنان، دریای 
نیلگون خزر که البته منبعی خدادادی محسللوب 
می شود، نقش اساسی دارد؛ جالب آنکه کشورهای 
حاشللیه دریای خزر از ایللن قابلیت بهره برداری و 
مشکل کم آبی مناطق خود را رفع کرده اند. تسریع 
در برداشتن موانع انتقال آب دریای خزر به فات 
مرکزی ایران و سمنان که حق طبیعی مردم تلقی 

می شود، با توجه به شرایط کنونی کشور ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است و راکد ماندن آن به بهانه برخی 
توجیهات غیرکارشناسللی تنها ظلم به مردم این 
دیار محسوب می شود؛ از این رو، باید هر چه زودتر 
به جزر و مد تنش های آبی پایان داد. مسأله انتقال 
آب دریای خزر به سللمنان چندین سللال اسللت 
توسط رؤسای جمهور مطرح و میزگردها و جلسات 
زیادی در این باره برگزار شللده است. رفع مشکل 
کم آبی سمنان از اولویت های مهم و خواسته بحق 
مردمی بود که در سفرهای استانی بارها تحقق آن 
را مطالبه کردند اما دوره دوم سللفر کاروان تدبیر 
و امیللد به سللمنان با نوید خوش اجرایی شللدن 

انتقال آب خزر به سللمنان همراه بود تا جایی که 
حجت ااسام حسللن روحانی، انتقال آب دریای 
خزر به سمنان را با رعایت مسائل زیست محیطی 
بامانع دانست و تحقق این امر را جزو برنامه های 
اولویت دار دولت مطرح کرد. در این میان، پروفسور 
کردوانی جغرافیدان و پدر کویرشناسی ایران نیز 
در اظهللارات اخیللر خود انتقللال آب دریای خزر 
به سللمنان را اقدامی معقول و به صرفه دانست و 
مخالفت محیط زیسللت و برخی کارشناسللان که 
مدعی هستند شیرین کردن آب دریا و برگرداندن 
نمک به دریا، آن را شللورتر می کنللد، رد کرد. او 
معتقد اسللت: این مقدار نمللک تأثیر چندانی در 

250 میلیون مترمکعب آب نخواهد داشت 
و حتللی اگر نمک زیادی هم تولید شللود، 
دریای خزر یک کلیه دارد که آب را شیرین 

می کند.
روایت انحصارطلبی و دریایی بین الدولی! ■

در این میان، مسللؤوان استان سمنان 
نیللز برابر کارشللکنی ها و موضع گیری های 
تنللد برخی هللا، اظهللارات آرام و منطقللی 
خللود را مطرح کرده و تمکیللن به قانون را 
راهکار خروج بسیاری از مشکات می دانند. 
سرپرسللت استانداری سللمنان در نشست 
خبللری بللا اصحاب رسللانه کلله به منظور 
تشللریح گزارش سللفر رئیس جمهوری به 
استان سمنان برگزار شد، با اشاره به برخی 
مخالفت ها دربللاره انتقال آب دریای خزر و 
منحصر نبودن این دریللا به برخی مناطق 
همجللوار آن اظهار داشللت: خللزر دریایی 
بین الدولی با رژیم قانونی و ماحظات خاص 
است و باید از انحصارطلبی منابع خدادادی پرهیز 
کرد. سللعید ناجی با اشاره به متعلق بودن دریای 
خزر به چند کشور تأکید کرد: تعدادی از کشورها 
نیز در این محدوده سللاحل دارند و خزر، مختص 
و متعلق به ناحیه جغرافیایی خاص نیسللت. وی 
با اشللاره به برخی مخالفت ها و موضع گیری های 
غیرکارشناسللی در مخالفت با اجرای طرح انتقال 
آب از دریللای خللزر بیان کللرد: وقتی بلله موارد 
کارشناسی طرح توجه شده و مشخصاً اعام شد 
که می توانیم از این آب برای نواحی مرکزی کشور 
ازجمله سمنان استفاده کنیم، نباید مخالفتی برای 
استفاده باشد و برخی مدعی شوند ما همجوار این 
دریا هسللتیم و آب نمی دهیم و به همین شللکل 
درباره گاز و نفت نیز مسؤوان یک استان و منطقه 
نمی توانند اینگونه ادعایی داشته باشند. سرپرست 
استانداری سللمنان با بیان اینکه تصمیمات مهم 
دربللاره ایللن منابع بایللد در سللطح کان و ملی 
گرفته شللود، افللزود: درباره ایللن موضوع نیز این 
تصمیم حاصل شللد و تبعیت از آن الزامی است. 
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم همه اظهارنظرها در 
مجرای قانون و منطق و به دور از احساسات بیان 
شود تا بتوانیم مشکات کشور را در هر نقطه کمتر 

و رفع کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار 

توسط بنیاد شهید دنبال می شود
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بنیاد 
کوثر وابسته به این نهاد پروژه هایی را برای ایجاد 
اشللتغال ایثارگران اجرا می کند. حجت ااسام  
سیدمحمد علی شهیدی محاتی روز پنجشنبه 
در مراسللم افتتللاح مزرعه پرورش مللرغ مادر 
گوشتی در فریمان اظهار کرد: وضعیت کشور در 
شرایط کنونی به دلیل توطئه های دشمن خاص 
بوده و همه اقشار باید مانند روزهای دفاع مقدس 
به میدان بیایند و هر قدمی را که می توانند برای 
مبللارزه در این جنگ تمام عیار بردارند تا از این 
وضعیت عبور کنیللم. وی افزود: پس از پیروزی 
انقاب اسللامی ایران، دشمن از همان روزهای 
ابتدایی توطئه علیه ملت ایللران را آغاز  و ابتدا 
جنگ تحمیلی را شللروع کرد و وقتی به اهداف 
خود نرسید جنگ اقتصادی را در برنامه خود قرار 
داد. معاون رئیس جمهور تاکید کرد: توطئه های 
دشمنان نظام مقدس جمهوری اسامی ایران در 
حوزه های مختلف همچنان اداملله دارد و برای 
مقابله با این توطئه ها باید هوشیار بوده و آمادگی 
ازم را داشته باشیم. شهیدی محاتی در ادامه به 
فعالیت سازمان اقتصادی کوثر اشاره و بیان کرد: 
بنیاد شهید از طریق این بنیاد پروژه هایی را برای 
ایجاد اشتغال ایثارگران فراهم کرده که در نقاط 

مختلف کشور اجرا می شود. 

تقدیر بانک  پاسارگاد 
از نفرات برتر کنکور

بانک  پاسللارگاد از نفرات اول تا سللوم آزمون 
سراسللری، در 5 رشته آزمایشللی تقدیر کرد. به 
گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، در مراسمی 
که بللا حضور آیللت اه دکتللر محقق داماد عضو 
فرهنگستان علوم، جمعی از استادان دانشگاه ها، 
نفللرات برگزیده کنکور سراسللری سللال 97 و 
سال های گذشته و خانواده  آنها در محل دانشگاه 
خاتللم برگزار شللد، از نفرات اول تا سللوم کنکور 
سراسری تجلیل شد. بانک  پاسارگاد ضمن اهدای 
25 هزار سهم بانک به نفرات اول، 17 هزار و 500 
سللهم به نفرات دوم و 12 هزار و 500 سللهم به 
نفرات سللوم، ماهانه مبلغ 660 هزار تومان تا هر 
زمان که در داخل کشور ادامه تحصیل دهند، به 

حساب این عزیزان واریز خواهد کرد.

سیستان و بلوچستانخبر
نماینده مردم سیستان:

وابسته کردن منطقه سیستان به 
رودخانه هیرمند کاری اشتباه بود

نماینده مردم سیسللتان در مجلس شللورای 
اسللامی گفت: وابسته کردن منطقه سیستان و 
همچنین شللهر زاهدان به آب رودخانه هیرمند 
کاری اشتباه بوده است. حبیب اه دهمرده اظهار 
داشللت: منطقه سیستان با مشکات مختلفی از 
جمله بیکاری و کمبود منابع آبی روبه رو است که 
برای رفع آنها راهکارهای مختلفی اندیشیده شده 
است. وی با اشاره به اینکه ساانه 10 برابر آبی که 
از چاه نیمه ها به زاهدان می آید، تبخیر می شللود، 
افزود: پروژه آب های ژرف نیز به منظور تامین آب 
منطقه در حال اجراسللت و مقرر شده حفاری ها 
ادامه پیدا کند. نماینده مردم سیستان در مجلس 
شورای اسامی با تاکید بر اینکه پیگیری حق آبه 
تااب هامون نیز در دسللتور کار است، ادامه داد: 
سال گذشته آورده تااب هامون فقط 2 درصد بود 
که این به معنای کاهش 9۸ درصدی آن اسللت. 
وی با اشللاره به وجود مشکل اشتغال در منطقه 
سیسللتان تصریح کرد: در بحث اشتغال زایی نیز 
توسعه بازارچه های مرزی و همچنین ایجاد منطقه 

آزاد زابل می تواند راهگشا باشد. 

آغاز فعالیت بنیاد مستضعفان 
در سیستان و بلوچستان

گفللت:  سیستان و بلوچسللتان  اسللتاندار 
فعالیت هللای اشللتغال زایی و محرومیت زدایی 
در  اسللامی  انقللاب  مسللتضعفان  بنیللاد 
سیستان و بلوچستان از دیروز آغاز شد. احمدعلی 
موهبتللی در جریللان بازدیللد از ظرفیت هللای 
خبرنللگاران  جمللع  در  زهللک  شهرسللتان 
اظهللار داشللت: فعالیت هللای اشللتغال زایی و 
محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان انقاب اسامی 
در سیستان و بلوچستان از دیروز رسماً آغاز شد. 
وی افزود: بر اساس تفاهمنامه ای که میان بنیاد 
مستضعفان و اسللتانداری سیستان و بلوچستان 
منعقد شده است، مقرر شده بنیاد مستضعفان در  
۳ شهرسللتان زهک، دلگان و قصرقند به عنوان 
پایلوت، اقدامات اشتغال زایی و محرومیت زدایی 
خود را آغاز کند. اسللتاندار سیستان و بلوچستان 
اداملله داد: از همیللن رو بنیاد علللوی به عنوان 
بازوی توانمند بنیاد مستضعفان انقاب اسامی 
در زمینه محرومیت زدایی با همکاری استانداری، 

توسعه این ۳ شهرستان را دنبال می کند. 

آخرین جزئیات طرح های آبرسانی برای استان

آب خزر به سمنان می رسد؟

بانک

نما
اقدامی که کمتر از اجرا نیست

معاون هماهنگی امور اقتصادی اس�تاندار س�منان با اش�اره به اینکه انتقال آب دریای خزر نیازمند دو 
پیش شرط قانونی و ماحظات اجتماعی است، گفت: پیش شرط قانونی آن، شناخته شدن این پروژه در 
قانون بودجه بود که تا پیش از این شناخته شده نبود. حشمت اه عسگری با بیان اینکه شرط واگذاری 
پروژه به پیمانکار یا س�رمایه گذار کد پیوست قانون بودجه بود، افزود: نتیجه سفر دولت، ارائه کد و قرار 
گرفتن در پیوس�ت قانون بودجه از س�وی دولت بود و این اقدام انجام و دستور داده و در ایحه گنجانده 
شد و مجلس باید درباره تصویب آن تصمیم گیری کند. وی با اشاره به اینکه اهمیت آوردن این پروژه در 
پیوست قانون بودجه کمتر از اجرای آن نیست، افزود: مباحث مربوط به محیط زیست و ماحظات این طرح 

نیز در جریان این سفر بررسی شد. 
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مستند

سعید آقاخانی 
سریال نوروزی می سازد

س��ریال ن��وروزی ش��بکه یک س��یما به 
تهیه کنندگی مه��دی فرجی ش��نبه ۲۴ آذر 
در اط��راف تهران کلید می خ��ورد. به گزارش 
»وطن ام��روز«، »ن.خ« ن��ام س��ریال طن��ز به 
کارگردانی سعیدآقاخانی اس��ت که نوروز ۹۸ 
از ش��بکه یک س��یما پخش می شود. به گفته 
مه��دی فرجی، س��عید آقاخان��ی، حمیدرضا 
آذرنگ، علی صادقی، هومن حاجی عبداللهی، 
فریده سپاه منصور، نعیمه نظام دوست، سیاوش 
مفیدی و س��یروس میمنت در »ن.خ« ایفای 
نقش می کنند. فیلمنامه این سریال به قلم امیر 
وفایی به نگارش درآمده است. این تهیه کننده 
اظهار کرد: ب��زودی بازیگران دیگ��ری به این 
مجموعه اضافه خواهند شد. مجموعه تلویزیونی 
»ن.خ« کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک 
سیما است که در ۱۶ قسمت۵۰ دقیقه ای برای 

پخش در ایام نوروز ۹۸ تولید می شود.

برگزاری اختتامیه همایش ادبی 
سوختگان وصل در 4 دی ماه

مراس��م پایان��ی هفدهمین 
»س��وختگان  ادبی  همایش 
وص��ل؛ حماس��ه یم��ن« به 
تعویق افتاد. به گزارش فارس، 
نویس��ندگان و شاعران برای 
شرکت در این همایش ادبی باید آثار خود را که 
با محوریت نکوداشت مقاومت و حماسه آفرینی 
مردم یمن بود به دبیرخانه ارسال می کردند. بر 
اساس این گزارش، پیش از این فاطمه  نانی زاد، 
دبیر هفدهمین همایش ادبی سوختگان وصل 
در گفت وگو با فارس اعام کرده بود اختتامیه 
این دوره از همایش س��وختگان وصل ۲7 آذر 
برگزار خواهد ش��د اما این مراسم به ۴ دی ماه 
موکول ش��د.  همایش ادبی س��وختگان وصل 
در ۲ بخش ش��عر و داستان کوتاه و با موضوع 
حماسه یمن از سوی دفتر ادبیات نهاد در تاار 
فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار 

خواهد شد.

شاعر نامدار مازندرانی درگذشت
منصور خورش��یدی، ش��اعر 
نام��دار مازندران��ی پ��س از 
مدت ها دس��ت و پنجه نرم 
کردن با بیماری، دار فانی را 
وداع گفت. به گزارش فارس،  
وی س��ال های متم��ادی در بهش��هر تکیه گاه 
شاعران و هنرمندان صاحبدل بود و کانون گرم 
و صمیمی تش��کیل داده بود. آثار ارزشمندی 
که از آن ش��اعر به جا مانده است، گواه اشراف 
توأمان او بر ظرایف س��رودن و لطایف انس��ان 
ب��ودن در روزگار ماس��ت. مهم ترین مقاات او 
عبارتن��د از: »حیرت عظیم حجم«، »بررس��ی 
شعرهای رؤیایی«، »نقد و بررسی شعر معاصر« 
)مجله آفتاب، نروژ(، »سوررئالیسم جنجالی ترین 
مکتب ادبی جهان«، »بررسی مکتب های ادبی 
جهان«، »من سوم« و »سرشت باطنی انسان 
در جهان ش��عر«. از میان آثار منتش��ر ش��ده 
او می ت��وان به کتاب ه��ای »از فکرهای با تو«، 
»خطابه های کهنسال کودکی«، »سجاده روی 

ماه بینداز« و »آبی ناگهان« اشاره کرد.

پروژه جدید اسپیلبرگ 
کی اکران می شود؟

فیل��م س��ینمایی »۱۹۱7« 
به کارگردانی س��م مندز و با 
تهیه کنندگی کمپانی متعلق 
به اس��تیون اس��پیلبرگ در 
تعطیات کریس��مس برای 
حض��ور در فص��ل جوایز به ص��ورت محدود 
اکران می ش��ود. به گ��زارش مهر ب��ه نقل از 
هالیوود ریپورتر، روز پنجش��نبه ۱۳ دسامبر 
کمپانی ه��ای دریم ورکز و یونیورس��ال اعام 
کردند که درام مرب��وط به جنگ جهانی اول 
با نام »۱۹۱7« به کارگردانی س��م مندز برای 
حضور در فصل جوایز سال آینده در تعطیات 
کریس��مس به صورت محدود اکران می شود 
و ۲ هفت��ه پس از این اک��ران محدود در ۱۰ 
ژانوی��ه ۲۰۲۰ این فیلم به صورت گس��ترده 
راهی سینماها خواهد شد. در تابستان امسال 
اعام ش��د که کمپانی ه��ای امبلین پارتنرز و 
دریم ورکز متعلق به استیون اسپیلبرگ تهیه 
این فیلم را بر عهده خواهند داش��ت. کمپانی 
یونیورسال پخش این فیلم را در کشور آمریکا 
انجام می دهد. »۱۹۱7« نخس��تین فیلم سم 
من��دز پس از س��اخت ۲ فیل��م جیمز باندی 

»اسکای فال« و »اسپکتر« است.

برنامه های شبکه مستند برای 40 سالگی 
انقاب چیست؟

»اولین ها« و »ایران۲۰« برنامه هایی 
برای پاسخ به عوام فریبی  غربی ها 

سیدس��لیم غف��وری درباره کاره��ای ویژه 
صداوس��یما برای ۴۰ س��الگی انق��اب گفت: 
»ایران ۲۰« معرفی درس��ت از دس��تاوردهای 
انقاب اس��امی را انجام می دهد و  بتدریج در 
ش��بکه های سیما به عنوان میان برنامه با قالب 
»موشن گرافی« روی آنتن می روند. به گزارش 
تسنیم، وی با اش��اره به اینکه عوام فریبی های 
غربی یک پاس��خ باورپذیرانه می خواست و به 
همین واس��طه »ایران ۲۰« تولید ش��د، اظهار 
کرد: م��ا از ماه های پیش در تدارک این بودیم 
تا اتفاقاتی که در حوزه پیشرفت بعد از انقاب 
اتفاق افتاده بود تبدیل به محصوات رسانه  ای 
ش��ود. در همین حال، دوستان دانشکده علوم 
اجتماعی دانش��گاه امام حسین)ع( هم چنین 
دغدغه ای داش��تند و پژوهش ه��ای جامعی را 
در این زمینه انج��ام داده بودند. این محصول 
رس��انه ای س��رانجام، »ای��ران۲۰« ش��د. این 
مجموعه ی��ک میان برنامه ۴ دقیق��ه ای و ۲۰ 
قسمتی اس��ت که در این  شب ها با موضوعات 
مختلف روی آنتن ش��بکه های سیما می رود. 
وی همچنین با بیان اینکه »به توان ۴۰« یک 
مجموعه مستند در حال تولید شبکه مستند 
است، خاطرنش��ان کرد: یک مجموعه مستند 
دیگری تحت عنوان »به توان ۴۰« در دس��ت 
تولید است که ان شاءاه از نیمه دی ماه به آنتن 
می رس��د و از همه شبکه های سیما هم پخش 
خواهد ش��د. البته مجموعه  دیگری هم که در 
حال حاضر روی آنتن ش��بکه های سیماست 
نامش »اولین ها« است. این مجموعه به موازات 
معرفی دس��تاوردهای انقاب اسامی است و 
نخس��تین  پیش��رفت هایی را که بعد از انقاب 
اتفاق افت��اده مخاطب��ان روی آنتن می بینند. 
»اولین ها« به نخس��تین  پیشرفت های انقاب 

اسامی می پردازد.

»قله های برفی«
 راهی عمار می شود

مس��تند »قله ه��ای برفی« با 
موضوع مقابله حزب اه لبنان 
ب��ا گروه های تروریس��تی در 
سوریه راهی نهمین جشنواره 
فیلم عمار می شود. به گزارش 
»وطن امروز«، ناصر نادری، کارگردان این مستند 
در تش��ریح موضوع اثرش گفت: این مستند در 
لبنان و س��وریه تصویربرداری ش��ده و در آن به 
چرایی، چگونگی و علت حضور حزب اه لبنان در 
سوریه می پردازیم، چرا که پس از ورود این گروه 
به سوریه شبهات و تهمت های زیادی درباره این 
موضوع مطرح شد. ما در این مستند، مصاحبه ای 
اختصاصی با آقای »میشل عون« رئیس جمهور 
لبنان داریم که یک س��ال قبل از جنگ سوریه 
تهیه ش��ده است. فیلمی کمتر دیده شده هم از 
»سیدحسن نصراه« داریم که ۱۳ سال قبل از 
جنگ سوریه ماجرای اختافات و جنگ سوریه 
را پیش بینی می کند. کارگردان »قله های برفی« 
با اشاره به سابقه فعالیت ۱۰ ساله خود در لبنان 
اضافه کرد: ساخت مستند ۴۳ دقیقه ای »قله های 
برفی« ۲ س��ال طول کش��ید و م��ا از تجریبات 
سال های گذش��ته خود در سوریه و لبنان برای 
تولید بهتر این اثر استفاده کردیم. تولید این کار 
از این جهت بس��یار سخت بود که تا امروز اثری 
درباره حضور حزب اه لبنان در س��وریه ساخته 
نشده بود و اگر ما سابقه حضور در این کشورها را 
نداشتیم نمی توانستیم این مستند را تولید کنیم.

فروش سینمای ایران در هفته 
گذشته اعام شد

ف��روش فیلم های روی پرده س��ینمای ایران 
در هفت��ه ای که گذش��ت اعام ش��د. به گزارش 
»وطن امروز«، گیش��ه س��ینمای ایران در هفته 
گذش��ته فروش تقریبا قابل قبولی را پشت س��ر 
گذاش��ت. بر این اس��اس، تاکن��ون و در مجموع 
فیلم های »مغزهای کوچک زنگ زده« ۱۲ میلیارد 
و ۶۰۰ میلی��ون تومان، »لس آنجلس- تهران« 7 
میلی��ارد و ۴۰۰ میلیون توم��ان، »خانم یایا« ۳ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، »بمب« یک میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون تومان، »گرگ بازی« یک میلیارد 
و ۳۵۰ میلیون تومان، »آستیگمات« یک میلیارد 
و ۲۵۰ میلی��ون تومان، »کلمبوس« یک میلیارد 
و ۶۰ میلیون تومان، »پاستاریونی« 7۰۰ میلیون 
تومان، »س��رو زی��ر آب« ۵۸۰ میلی��ون تومان، 
»میلیونر میامی« ۵۱۰ میلیون تومان، »مارموز« 
۴۰۰ میلیون تومان و »بی نامی« ۶ میلیون تومان 

فروش داشته اند.

گروه فرهنگ و هنر: پس از انتشار ۲ خبر پیرامون 
مدیرعام��ل خانه  تئاتر، رواب��ط عمومی این نهاد 
با ارس��ال جوابیه ای نس��بت به این اخبار واکنش 
نش��ان داد که مت��ن آن را به رس��م ادب و قانون 
در همی��ن صفح��ه می خوانید. اما پی��ش از بیان 
هر نکته ای گفتنی اس��ت مخاط��ب هیچ کدام از 
گزارش ها، پوش��ش اخبار و یادداشت  های مندرج 
در »وطن امروز« که با دغدغه هنر تئاتر منتش��ر 
می شود، صرفا خانه تئاتر و عوامل منتسب به این 
نهاد نبوده اس��ت، بلکه همان ط��ور که در مطالب 
نیز آمده مخاطب ما همه نهاد  های سیاس��ت گذار 
و اثربخ��ش در ح��وزه تئاتر هس��تند؛ نهادهایی 
چون وزارت ارشاد، شورای عالی انقاب فرهنگی، 
کمیس��یون فرهنگی مجلس و... . اما در این میان 
ج��ای قدردانی دارد که خان��ه تئاتر در مواجهه با 
انتش��ار ۲ خبر ۲۰۰ و ۲۵۰ کلمه ای در ستون و 
انته��ای صفح��ه فرهنگی »وطن ام��روز« قائل به 
پاس��خگویی ش��ده و جوابیه مزبور را ارسال کرده 
اس��ت. همچنین گفتنی است در طول چند سال 
اخیر که تئاتر با چال��ش عدم نظارت مواجه بوده 
و از دل این هنر متعالی مس��ائل گوناگونی پدید 
آمده، همواره صفحه فرهنگ و هنر »وطن امروز« 
پر بوده اس��ت از حمایت از آثار شایس��ته و فاخر 
و انتقاد از نمایش   های��ی که وجهه هنر را مبتذل 
کرده اند و دغدغه تئاتر س��ابقه    اش ن��ه در دوران 
مدیر کنونی خانه تئاتر است و  نه حتی در دولت 
کنونی به وجود آمده است. با این وجود هیچ زمانی 
مانند اکنون معضل رهاشدگی تئاتر و چالش عدم 
نظارت گریبانگیر جامعه فرهنگی کش��ور نش��ده 
و هیچ گاه انتقادات کارشناس��ان و مس��ؤوان  با 
واژه   هایی چون »احساسی« و »بدون کارشناسی« 

طرد نشده    است. 
اما درباره جوابیه موجود چند نکته حائز اهمیت 
وجود دارد که توجه به آنها ضروری است. در بند 
نخست اشاره به موخره افزوده شده به خبری است 
که از خبرگزاری فارس درج شده و در انتهای آن 
جمله ای اضافه ش��ده و آمده است: »البته به نظر 
می رس��د مدیرعامل خانه تئاتر که اثر اخیر او نیز 
با حواشی و انتقادات فراوانی روبه رو شد، به جای 
کنایه به تذکر نمایندگان مجلس که پیش از این از 
زبان عمده دغدغه مندان تئاتر نیز بیان شده، باید 
پاسخگوی مسائل مبتابه این هنر اصیل باشد و 
درصدد رفع آنها برآید. اتفاقی که توجیه جایگزین 
آن ش��ده اس��ت«. در این جوابیه با تایید بر اینکه 
وظیفه مدیرعامل خانه  تئاتر »پاسخگویی مسائل 
مبتابه تئاتر و رفع آنها« اس��ت، از جمله وظایف 
مدیرخانه تئاتر را به همین صحبت  های ایش��ان 
ارجاع داده و نه تنها بر احساسی و غیرکارشناسی 

خواندن دوباره تذکر نمایندگان تاکید کرده، بلکه 
این انتقادات را موجب تش��ویش اذهان عمومی و 
وهن اقشار جامعه دانسته است! حال آنکه به نظر 
می رس��د خانه تئاتر بار دیگر به جای پاسخگویی 
و ت��اش برای رفع معضات این هنر اصیل که از 
قضا در وهله نخست گریبانگیر اهالی تئاتر و بعد 
مخاطبان آن می شود، سعی بر مغالطه و مواجهه 
»غیرحرفه ای« با منتقدان را دارد که این اتفاق جز 
بر حاشیه آفرینی و پاک کردن صورت مساله عایده 

دیگری نخواهد داشت.
قطعا دفاع از حقوق اهالی تئاتر در تاش برای 
بازگرداندن این هنر به وضعیتی است که مدیرخانه 
تئاتر از آن به عنوان تعریف اصلی تئاتر یاد می کند. 
وضعیت��ی ک��ه در آن »تئاتر محم��ل عوام فریبی 
نباشد، روشنگر و معرفت اندیش باشد، محل تفریح 
و نشاط عالم سرمایه داری و سیاست بازی نباشد و 
مردمی باشد«. این جمات متعلق به مدیر متبوع 
خانه تئاتر است و اگر ایشان تایید می کند که همه 
تئاتر امروز ایران اینچنین است که سخنی نداریم 
ول��ی اگر اینچنین نیس��ت- که قطع��ا اظهارنظر 
دغدغه مندان هنر تئاتر حتی ش��خص آقای مدیر 
هم موافق این موضوع است- چرا مدیرعامل خانه  

تئاتر سعی در پاک کردن صورت مساله و مقابله با 
منتقدان از هر جنس دارد؟

در بند دوم این جوابیه اذعان ش��ده است تیتر 
»می پذی��رم تئاتر امروز کاس��تی هایی دارد!« که 
در س��تون تئاتر »وطن امروز« منتشر شده است، 
مورد تایید خانه تئاتر نیس��ت و طبق تماس  های 
متعددی)!( که گرفته ش��ده تیتر اصاح نش��ده 
اس��ت. ازم به ذکر است تیتر این خبر برخاسته 
از عین جمله ای اس��ت که مدیرعامل خانه  تئاتر 
در گفت وگ��و با خبرگزاری ف��ارس مطرح کرده و 
همچنان نی��ز در خروجی این خبرگزاری موجود 
اس��ت: »م��ن می پذی��رم ک��ه در ه��ر فرآیندی 
کاس��تی هایی اس��ت و تئاتر هم از این امر خارج 
نیس��ت«. از این رو به نظر نمی رس��د که اشکالی 
در خبر یا تیتر اس��تنباطی وجود داشته باشد. از 
سوی دیگر، مخاطب تماس شما نیز در این جوابیه 
نامعین است. اگر تماس ها برای منبع این گفت وگو 
بوده اس��ت که از اس��اس به این روزنامه ارتباطی 
ندارد و عدم هرگونه تغییر نش��انگر آن اس��ت که 
هیچ خللی در صدق مطلب وارد نش��ده است. اما 
اینکه ادعا کنید این تیت��ر مورد تایید خانه تئاتر 
نبوده اس��ت، قطعا هر رس��انه به ش��رط رعایت 

صداق��ت و اصول حرفه   ای، خود مختار به انتخاب 
تیتر مطلب است. همچنین در این بند از روتیتر 
خبر به مثابه »عنوان مطالب« یاد کرده اید و شاید 
در این بند گنگ مرادتان از عدم تایید، روتیتر خبر 
بوده است که باز هم تغییری در نوع مواجهه ندارد 
و روتیتر نیز برداشتی تحلیلی است از موضع  های 
متناقض مدیرعامل خان��ه  تئاتر که پیش از این 
مط��رح ش��ده اس��ت، هرچند هیچوق��ت در این 
می��ان بنایی برای تقلیل مس��اله اصلی به مواضع 
مدیرعامل خانه  تئاتر نبوده است و از همین بابت 
اس��ت که تنها در قال��ب ۲ خبر کوتاه این مواضع 

پوشش داده و نقد شده است. 
همانط��ور که بیان ش��د، هن��ر تئاتر برخاف 
عزلت��ی که از جامع��ه دارد، هم��واره مورد توجه 
س��رویس فرهنگ و هن��ر »وطن ام��روز« بوده و 
هم��واره با حمایت از آثار درخور و انتقاد منصفانه 
از آث��ار و جریان   هایی که س��عی دارند تئاتر را به 
یک بنگاه کس��ب وکار یا محفل خصوصی ابتذال 
تبدیل کنند، در این زمینه ایفای نقش کرده است. 
اما متاسفیم که این مساله به زعم شما تخصصی 
با توجیه و احساس��ی خواندن مواضع، تبدیل به 
مساله ای حاشیه ای و غیرتخصصی شده است و به 
جای پاسخگویی و تاش همگانی جهت اصاح و 
رشد این هنر سعی دارید چالش  های این حوزه را 
نادیده بگیرید. اگرچه گروه فرهنگ و هنر »وطن 
امروز« بازنمای اندیشه های متفاوتی در عرصه هنر 
بوده است اما معیار برای ارزیابی اثر هنری همواره 
ثابت و مش��خص بوده است. معیاری که بسیاری 
از دردمندان فرهنگ و هنر کش��ور نیز- ولو آنکه 
شما آن را تکذیب کنید- در اولویت می دانند و آن 
»تعالی انس��ان« با نردبان هنر است. حال اگر روز 
به روز عرصه فرهنگ و هنر بویژه تئاتر برای برخی 
تبدیل به ماش��ین پولسازی و حتی به زعم برخی 
پولشویی شده است و ابتذال سهم زیادی در هنر 
به دست آورده و اگر امروز از دل این عدم نظارت و 
دلسوزی نمایش  های پرسلبریتی، خالی از اندیشه، 
فاق��د هرگونه دردمن��دی و ممل��و از هجویات و 
گزاره  های جنسی و مرزشکنی اخاقی برای جذب 
پول و مخاطب ش��ده است، وظیفه ما ابراز نگرانی 
و جست وجوی حقیقت  است و وظیفه مسؤوان 
پاسخگویی و تاش برای رفع مشکل؛ نه آنکه در 
این میان تم��ام نقد ها را با چوب توجیه و تهمت 
برانند و بدون توجه به »ما قال« در پی این باشند 
که صاحب نقد را تخطئه کنند. در نهایت با آرزوی 
توفیق برای خانه تئاتر،  شما را بر آن می داریم که 
به مطالب آرشیوی این روزنامه پیرامون هنر تئاتر 
مراجعه کنید و از سوی دیگر گایه  های اهالی هنر 

را از وضعیت امروز تئاتر بخوانید.

تلویزیون
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با معرفی برگزیدگان شانزدهمین 
جشنواره شعر و داستان »جوان 
س��وره«، این رویداد ادبی ب��ه کار خود پایان داد. 
به گ��زارش »وطن امروز«، در ای��ن برنامه و پس 
از صحبت ه��ای عب��اس محمدی، مدی��ر مرکز 
آفرینش  های ادبی حوزه هنری، با حضور غامرضا 
قاس��می رئی��س حوزه هن��ری اس��تان گیان و 
محمدحسین مهدوی )م.موید( از کتاب ۲ جلدی 
»۸۰ س��ال ش��عر نوی گیان« که توسط هادی 
میرزانژادموحد و س��یدفرزام حس��ینی گردآوری 
ش��ده اس��ت، رونمایی ش��د. مجدالدین معلمی 
معاون هنری حوزه هنری، فریبا یوس��فی شاعر، 
سیدمحمدجواد ش��رافت دبیرعلمی بخش شعر 
و محمدرض��ا شرفی خبوش��ان دبیر علمی بخش 
داستان ش��انزدهمین جش��نواره جوان سوره در 

بخ��ش اول جوایز را اهدا 
کردند. لوح تقدیر و جایزه 
نقدی بخش داستانک به 
از  ش��هیدزاده  ش��یما 
اثر  برای  اس��تان کرمان 
»دلتن��گ« اه��دا ش��د. 
بخ��ش  در  همچنی��ن 

داستان کوتاه لوح تقدیر و جایزه نقدی به حسن 
قربانی از س��منان برای اثر »گودال هرات« تعلق 
گرفت. در بخش ترانه و سرود لوح تقدیر و جایزه 
نقدی به »مناجات« سروده اعظم معارف وند از قم 

اهدا ش��د. ل��وح تقدیر و 
جایزه نقدی بخش شعرنو 
)نیمایی( نیز به اسماعیل 
احمدی امجزی از کرمان 
برای شعر »شادی به چه 
کار می آید« رس��ید. در 
بخش شعر کاسیک نیز 
میثم داوودی از قم ل��وح تقدیر و جایزه نقدی را 
برای ش��عر »خوش است توبه کنم« دریافت کرد. 
همچنی��ن با حضور احمد رضی رئیس دانش��گاه 
گیان و غامرضا قاس��می رئی��س حوزه هنری 

اس��تان گیان از محمدحسین مهدوی )م.موید( 
شاعر پیشکس��وت گیانی تقدیر شد. جایزه ویژه 
جشنواره نیز بنا به نظر هیات داوران در بخش  های 
سه گانه شعر به دلیل دریافت رتبه باا در ۲ بخش 
کاس��یک و نو، برای آثار »گل حس��اس«، »دو 
نیمایی پاییزی« و »خوش خوش��ان و بلوغ ربنا« 
به رضا یزدانی از قم رسید. محمدرضا احسانی از 
کرمانشاه برای اثر»فراموشی« لوح تقدیر و جایزه 
نقدی جش��نواره و فرصت چ��اپ یک مجموعه 
شعر توسط انتش��ارات سوره مهر را دریافت کرد. 
در بخش شعر کاسیک لوح تقدیر، جایزه نقدی 
و فرصت چاپ یک مجموعه اثر توسط انتشارات 
س��وره مهر به آرزو س��بزوارقهفرخی از اس��تان 
چهارمحال وبختیاری برای شعر »درختی به نام 

زن« رسید.

شانزدهمین جشنواره شعر و داستان »جوان سوره« به کار خود پایان داد

تجلیل از محمدحسین مهدوی، شاعر پیشکسوت گیانی
شعر

نگاهی به جوابیه بی ربط خانه تئاتر درباره 2 خبر درج شده در روزنامه »وطن امروز«

کاس جوابیه نویسی!

سینمای جهان

ادبیات

عمار

گیشه

ای کاش ابتذال ممیزی شود
فاطمه معتمدآریا در نشست خبری 
نمایش »خن�کای خت�م خاطره«: 
ممیزی مس��اله  ام��روز و دیروز ما 
نیس��ت و حتی قبل از انقاب هم 
وجود داش��ته است اما آنچه آدم را 
ناراحت می کند، ممیزی نکردن ابتذال اس��ت. البته 
نمی خواه��م نامی نامعق��ول روی هنر بگ��ذارم ولی 
خوشحال می شوم اگر بشنوم جلوی بی خردی گرفته 

می شود یا جلوی بی فرهنگی گرفته شود.

95 درصد نمایش های فعلی تئاتر نیستند!
س�یاوش طهمورث، پیشکسوت 
هنر تئاتر ب�ا حض�ور در یکی از 
قس�مت های برنام�ه تلویزیونی 
شب تئاتر: رک بگویم، ۹۵ درصد 
نمایش هایی که اان روی صحنه 
هستند تئاتر نیس��تند. اینکه هر چیزی را جلوی 
دیدگان مخاطب قرار بدهیم بش��ود تئاتر، اینطور 
نیست، از سوی دیگر ما از سوی تماشاگر هم دچار 

مشکل هستیم. 

برای فروش هر کاری انجام می دهند
میکائی�ل شهرس�تانی، بازیگر، 
کارگ�ردان و م�درس تئات�ر در 
گفت وگو با میزان: تئاتر به مسیر 
بدی افتاده و برخی کارگردانان 
کامًا به سبک و سیاق فیلم های 
بفروش ب��رای جلب مخاطب از هیچ کاری دریغ 
نمی کنند. کار به جایی رس��یده که اس��تفاده از 
الفاظ رکیک و هر نوع ش��وخی مبتذلی را عادی 

جلوه می دهند. 

تئاتر ایران دچار نظام آپارتاید شده!
امی�ردژاکام، اس�تاد، کارگردان و 
نویس�نده تئات�ر در گفت وگو با 
مهر: آپارتاید در تئاتر ایران شکل 
گرفته که به جای سفیدپوس��ت 
و سیاه پوس��ت، ش��اهد غلبه نژاد 
پولدار بر بی پول در آن هستیم. نژاد پولدار می تواند 
یک ش��به تاارهای بزرگ را برای اج��را در اختیار 
بگیرد، بیلبوردهای اصلی را داشته باشد و بازیگران 

مطرح را وارد کار خود کند.

نظر 4 نفر از هنرمندان تئاتر درباره ابتذال و وضعیت رهاشده تئاتر

نظر به مؤخ�ره بدون عن�وان نویس�نده اضافه 
ش�ده به خبر یکی از خبرگزاری ه�ا آن روزنامه 
در تاری�خ 1397/9/14 با عنوان »واکنش عجیب 
مدیر تئاتری ب�ه تذکر نمایندگان مجلس مبنی 
بر گس�ترش ابت�ذال در تئات�ر«، همان گونه که 
به درس�تی در یادداشت نویس�نده محترم قید 
ش�ده، مدیرعامل خانه تئاتر مسؤول رسیدگی 
و پاس�خگویی به مس�ائل مبتابه تئات�ر و رفع 
آنهاس�ت که یک�ی از این مس�ائل اظهارنظرات 
غیرکارشناسی و احساسی نمایندگان و مسؤولین 
محترم نس�بت به هنر تخصصی تئاتر است که 
موجب تش�ویش اذهان عمومی و وهن اقش�ار 
جامعه می شود. خانه تئاتر نهاد صنفی و تخصصی 
متخصصین و اهالی تئاتر ب�وده و دفاع از حقوق 
اعضا را وظیفه خ�ود می داند. همچنین راجع به 
یادداش�ت بدون عنوان نویس�نده درج شده در 
صفحه 13 روزنامه »وطن امروز« مورخ 21 آذرماه، 
س�تون تئاتر با عنوان »بااخره کدام حرف را از 
آقای گیل آبادی بپذیریم« اعام می ش�ود، تیتر 
مطالب مورد تایید خانه تئاتر نبوده و روز گذشته 
تماس های متعددی برای تصحیح تیتر انجام شد 
که س�رانجام ماجرا به چیزی رسید که حضرات 
عالی بتوانید به آن استناد بفرمایید که فرمودید. 

ازم ب�ه یادآوری اس�ت خانه تئاتر قص�د ورود 
به موضوعات قشری، سیاس�ی کارانه و سطحی 
ندارد و بدون شک آسیب شناسی دقیقی نسبت 
ب�ه موضوعات و مش�کات و کاس�تی هایی که 
سیاست گذاران برای این هنر اندیشه ورز به وجود 
آورده ان�د دارد اما بدون ش�ک این آس�یب ها و 
بح�ث کارشناس�ی در م�ورد آنه�ا و مظلومیت 
تئاتر ایران نیاز به جنجال های رس�انه  ای ندارد. 
اگر بعضی رس�انه ها به دور از نگاه های سیاس�ی 
و جهت گیری ه�ای جناحی بخواهند خدمتی به 
جامعه هنر و اندیش�ه و هنرمن�دان عزیز تئاتر 
که زیر بار مش�کات کمرشان خم شده بکنند، 
راه آن دف�اع کورکوران�ه از مواضع احساس�ی و 
غیرکارشناسی نیست. به همین دلیل برخود ازم 
می دانیم روزنامه محترم »وطن امروز« را برای رفع 
مشکات متفکران و اندیشمندان جامعه به صف 
منطق دفاع از مواضع اصولی آنها دعوت کنیم که 
به واقع هیچ گاه مانند این زمان دستخوش عسر 
و حرج های زندگی و بی اعتنایی فکری نبوده اند. 
درمورد انتقاد اهالی هنر از گفته های مدیرعامل 
خانه تئاتر که در یادداش�ت بی عنوان نویسنده 
روزنامه »وطن امروز« ذکر شده ، چیز دندان گیری 

در رسانه ها مشاهده نشد.

جوابیه خانه تئاتر
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کیوسک
گاتزتا

جهنم میان
موندودپورتیوو

استقبال می کنند
کوریره

هت تریک!
آ.اس

یک پای ایسکو بیرون است

ایرج دانایی فر به خاک سپرده شد

پیکر زنده یاد ایرج دانایی فر، بازیکن سابق 
تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقال صبح 
دیروز از ورزش��گاه شهید شیرودی تشییع و 
به بهش��ت زهرا منتقل شد. زنده یاد دانایی فر 
در قطعه نام آوران بهش��ت زه��را و در فاصله 
2 متری مزار پ��درش علی دانایی فر در خانه 

ابدی جا گرفت و به خاک سپرده شد.
در مراس��م زنده ی��اد ای��رج دانایی فر در 
بهش��ت زهرا امیرحسین فتحی، علی خطیر، 
س��یدمهدی رحمتی و محمدحسین زرندی 
مدی��ر روابط عمومی باش��گاه اس��تقال نیز 
حضور داش��تند. علی پروین، ناصر ابراهیمی، 
پروی��ز مظلومی، نصراه عبداللهی، حس��ین 
فرکی، حس��ن حبیب��ی، جهانگی��ر کوثری، 
بیژن طاهری، اشکان نامداری، محمدحسین 
ضیایی، محمد مومنی، علی جباری، فرش��اد 
پیوس، کام��ران منزوی، مه��دی مناجاتی، 
حمید اس��تیلی، بهت��اش فریب��ا و... از دیگر 
فوتبالی ه��ای حاض��ر در این مراس��م بودند. 
مرح��وم ای��رج دانایی ف��ر 2 روز پی��ش در 

بیمارستان نمازی شیراز درگذشت.

کی روش: عذرخواهی ام را 
پذیرا باشید!

س��رمربی تیم مل��ی فوتب��ال ای��ران ب��ه 
تحس��ین از مربیانی همچون امیر قلعه نویی، 
نکون��ام، مهدوی کیا و ... پرداخ��ت. به نقل از 
سایت رسمی فدراس��یون فوتبال، متن پیام 
ک��ی روش به این ش��رح اس��ت: فوتبال بازی 
نقطه نظرهاس��ت و ما »خانواده فوتبال« یاد 
می گیریم در این بازی، با مخالفت ها در کمال 
احت��رام و هماهنگی موافق باش��یم. بنده به 
شخصه همیش��ه شجاعت و شهامت دوستان 
همکار خود را تحسین می کنم، زمانی که آنها 
برای اصول و ارزش هایی که از منافع فوتبال 
حفاظت می کن��د، برمی خیزند و می جنگند. 
برای مث��ال: عل��ی پروین، علی دای��ی، امیر 
قلعه نویی، وینفرد ش��فر، جواد نکونام، یحیی 
گل محمدی، حسین کانی، مهدی مهدوی کیا 
و وحید هاشمیان. چنانچه اسمی باید در این 
لیست از »ش��جاعت و شخصیت واا« وجود 
 داش��ت و ن��ام نب��ردم، عذرخواهی بن��ده را

پذیرا باشید.

اعتراض مستند استقال
به داوری ها

باش��گاه اس��تقال نس��بت ب��ه داوری ها 
اعتراض رسمی می کند. باشگاه استقال پس 
از ب��ازی با پدیده که با تس��اوی بدون گل به 
اتمام رس��ید، اعام کرد روز شنبه به صورت 
رسمی نسبت به اش��تباهات داوری اعتراض 
می کند. آنها قرار اس��ت اعت��راض خود را به 
همراه فیلم و مستندات به فدراسیون فوتبال 

ارسال کنند.

هفته سیاه ایتالیایی ها
همه تیم ه��ای ایتالیای��ی در رقابت های 
اروپایی هفته جاری از حریفان شان شکست 
خوردن��د. تیم های ایتالیای��ی در رقابت های 
اروپایی بدترین نتایج را کسب کردند و هفته 

سیاهی را پشت سر گذاشتند.
یوونت��وس که پیش از ای��ن صعودش به 
عنوان تیم نخس��ت را به مرحله یک هش��تم 
نهایی لیگ قهرمان��ان اروپا تثبیت کرده بود 
در آخرین دیدار مرحل��ه گروهی برابر یانگ 
بویز قرار گرفت و در کمال ناباوری 2 بر یک 
شکست خورد. تک گل تیم تورینی را پائولو 
دیب��اا در دقیقه ۸۰ به ثمر رس��اند اما گل 
او در نتیجه تاثیری نداشت. اینتر در آخرین 
بازی فرصت صعود به دور حذفی را داش��ت 
اما با تس��اوی یک - یک برابر آیندهوون این 
اتف��اق رخ نداد و تاتنهام به همراه بارس��لونا 
از ای��ن گروه صع��ود کردند. ناپولی ش��رایط 
مش��ابهی را تجربه کرد. این تیم می توانست 
با کسب نتیجه تساوی در جمع ۱۶ تیم برتر 
قرار بگیرد اما با یک گل مغلوب لیورپول شد 

و باید در لیگ اروپا به کار خود ادامه دهد.
رم دیگر نماینده ایتالیا در لیگ قهرمانان 
ب��ا وجود اینکه به عنوان تی��م دوم گروهش 
ب��ه دور بعد صعود کرده بود ب��ا نتیجه 2 بر 
یک مغلوب ویکتوریا پلژن شد. در لیگ اروپا 
میان با شکست ۳ بر یک مقابل المپیاکوس 
در رتبه سوم قرار گرفت و نتوانست به مرحله 
یک شانزدهم نهایی این بازی ها صعود کند. 
ای��ن هفته تلخ با شکس��ت دو بر یک اتزیو 
مقابل فرانکفورت تکمیل ش��د. تیم ایتالیایی 
با وجود این شکس��ت به عن��وان تیم دوم به 

مرحله حذفی راه پیدا کرد.

واکنش هواداران یووه به حرکت جنجالی رونالدو
چقدر تو خودخواهی کریس!

اقدام کریس رونال��دو برای منحرف کردن 
ضرب��ه پائولو دیب��اا در آخرین دقای��ق دیدار 
مقاب��ل یانگ بویز، با واکنش  های زیادی همراه 
بود. یوونتوس در آخری��ن دیدارش در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان، میهمان یانگ بویز بود 
و با توجه به اینکه منچستریونایتد می توانست 
با پیروزی مقابل والنسیا، صدر جدول را از آنها 
بگیرد، شاگردان آلگری به دنبال پیروزی مقابل 
حریف سوییس��ی بودند اما ش��رایط آنطور که 
انتظار می رفت برای بیانکونری پیش نرفت. آنها 
با 2 گل عقب افتادند و اگرچه گل پائولو دیباا 
در دقیقه ۸۰، اختاف را کم کرد اما همچنان 
این احتمال وجود داشت که آنها صدر جدول را 
از دست بدهند. یوونتوسی ها تا آخرین ثانیه ها 
به حمات ش��ان ادامه دادند تا اینکه در دقیقه 
9۳، چیزی نمانده بود که دیباا گل دوم خود 
و تیمش را به ثمر برساند. روی یک ضربه کرنر 
بود که توپ برگشتی، پشت محوطه جریمه به 
دیباا رسید و او هم با یک ضربه تماشایی، دروازه 
یانگ بویز را باز کرد اما رونالدو که مقابل دروازه 
قرار داشت، در تاش برای منحرف کردن توپ، 
باعث شد کمک داور گل را آفساید اعام کند 
و به این ترتیب، یوونتوس با همان نتیجه 2 بر 
یک شکست خورد. هر چند منچستریونایتد هم 
در خانه والنسیا 2 بر یک باخت تا صدرنشینی 
یوونتوس حفظ شود اما این باعث نشد که اقدام 
رونالدو، با واکنش کاربران شبکه  های اجتماعی 
روبه رو نش��ود. این کارب��ران از اینکه رونالدو با 
خودخواهی اجازه نداد هم تیمی آرژانتینی    اش 

به گل برسد، ابراز ناخشنودی کردند:
- ناراحت کننده است که گل زیبای دیباا به 

دلیل دخالت رونالدو، پذیرفته نشد.
- رونالدو می خواس��ت با آن ضربه چه کار 

کند!
- رونالدوی... تو یک گل را از ما گرفتی

- رونال��دو، اجازه نداد دیباا 2 گله ش��ود. 
رونالدوی همیشگی... شرم آور!

- رونالدو ت��اش کرد ضربه دیباا را بدزدد 
و در آفس��اید بود. تیم او باخ��ت زیرا او خیلی 
خودخ��واه ب��ود و نمی توانس��ت اج��ازه بدهد 
هم تیم��ی    اش گل بزند. مردم می گویند او یک 
لیدر است اما مس��ی نه. با این کار بحث تمام 

می شود.
 در همی��ن مدت کوتاه حض��ور رونالدو در 
یوونتوس، این دومین باری اس��ت که حرکت او 
روی گلزنی هم تیمی هایش، حاشیه ساز می شود. 
در یک��ی از اولین بازی  های او ب��ا پیراهن یووه 
هم بعد از اینکه ضربه    اش تبدیل به گل نش��د و 
پ��س از آن، ماریو مانژوکیچ دروازه حریف را باز 
کرد، به جای شادی، حالتی عصبانی به خودش 
گرفت و این با واکنش هواداران یووه روبه رو شد 
ک��ه او را به خودخواهی متهم کردند، البته بعد 
از اتفاق تعداد مح��دودی نیز تاش کردند تا از 
اقدام رونالدو دف��اع و حرکت او را توجیه کنند. 
یک کاربر نوشت: »گل مردود. این تقصیر رونالدو 
نبود!!! مهم نیست. ما همچنان  صعود می کنیم. 
من فکر می کنم رونال��دو به خاطر این حرکت 
خیلی سرزنش می شود اما نباید فراموش کنید 
که او پاس گل را به دیباا داد، بنابراین کس��ی 
نباید از حرکت او ناراحت شود«. و کاربر دیگری 
هم یادآور شد: »نمایش رونالدو در این دیدار تنها 
نشان  داد که حتی بهترین ها هم می توانند روز 
بد داش��ته باشند«. به این ترتیب، آخرین دیدار 
یوونتوس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، مانند 
اولین دیدار در این مرحله، برای ستاره پرتغالی 
پرحاشیه بود. او در نخس��تین دیدار این فصل 
چمپیونزلیگ مقابل والنسیا، بعد از درگیری با 
مدافع والنسیا، از زمین اخراج شد و دیدار رفت 

مقابل یانگ بویز در تورین را از دست داد.

روایت روسی
رئالی ها خیلی مضطرب بودند

 ایوان اوبلیاکوف به تشریح شرایط بازیکنان 
رئال مادرید پس از پذیرش شکس��ت ۳ بر صفر 
خانگی در هفت��ه پایانی مرحل��ه گروهی لیگ 
قهرمان��ان اروپ��ا پرداخت. ای��وان اوبلیاکوف در 
مصاحبه با روزنامه اس��پورت ایزوستیای روسیه 
گفت: بازیکنان رئال مادرید پ��س از پایان بازی 
برگش��ت همانند بازی رفت در مس��کو بس��یار 
مضطرب بودند. آنقدر سریع زمین را ترک کردند 
ک��ه هیچ یک از بازیکنان زس��کا مس��کو زمانی 
نداشتند به س��مت آنها بروند. حتی نتوانستیم 
پیراهن های مان را ب��ا هم تعویض کنیم که این 
اتفاق در رختکن رخ داد. تیم زس��کا مس��کو با 
وجود پی��روزی ۳ بر صفر براب��ر رئال مادرید به 
خاطر شکس��ت خانگی رم مقاب��ل ویکتوریای 
جمهوری چک از صعود به مرحله یک شانزدهم 

لیگ اروپا باز ماند.

گزارش اخبار

هفته پانزدهم لیگ برتر و یک بازی معوقه هفته 
دوازدهم روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد که در 
حس��اس ترین بازی ها استقال و پدیده در تهران به 
تساوی بدون گل رضایت دادند، تراکتورسازی ناباورانه 
در خانه به فواد تحت هدایت افشین قطبی باخت و 
پرسپولیس در آخرین بازی با پنجره بسته موفق شد 
با نتیجه ۳ بر یک از س��د پارس جنوبی جم بگذرد. 
در آخرین بازی نیم فصل هم امروز ش��نبه سپاهان 
میهمان استقال خوزس��تان اس��ت که ش��اگردان 
قلعه نویی با یک تساوی می توانند قهرمان نیم فصل 
ش��وند و در صورت شکست به خاطر گل زده بیشتر 
نسبت به پرسپولیس، پدیده قهرمان خواهد شد. اگر 
در بازی روز گذشته کرمانشاهی به اشتباه گل صحیح 
و چهارم پرسپولیس را مردود اعام نمی کرد، شاید در 
صورت شکست امروز سپاهان، این پرسپولیس بود که 
ناباورانه قهرمان نیم فصل لقب می گرفت. البته ۳ تیم 
سپاهان، پدیده و پرسپولیس امتیازهای شان بسیار 
به هم نزدیک است و این یعنی نیم فصل دوم بسیار 

جنجالی و پرتنش از آب درخواهد آمد. 
پرسپولیس که دیروز می دانست باید ۳ گل بزند تا 
تفاضل گلش از پدیده بهتر شود با نتیجه ۳ بر صفر از 
پارس جنوبی پیش افتاد اما در آخرین ثانیه های بازی 
روی بی دقتی عجیب سیامک نعمتی که  نشان داد 
هیچ وقت دفاع راست قابل اعتمادی نمی شود، پارس 
صاحب پنالتی شد تا پرسپولیس شانس اندکش برای 
باات��ر قرار گرفتن از پدیده را از دس��ت بدهد، البته 
رضا کرمانش��اهی قاضی این دیدار، بسیار پراشتباه 
ظاهر شد و  طبق کارشناسی داوران پیشکسوت، این 
داور پرحاشیه که سابقه محرومیت نیز در کارنامه اش 
دارد بی جهت گل چهارم پرسپولیس را مردود اعام 
ک��رد. در این باره یداه جهانبازی گفت: گل چهارم 
پرسپولیس درس��ت بود و داور می توانست برخورد 
علیپ��ور با مدافع پارس جنوب��ی را خطا اعام نکند. 
همچنین در صحنه ای که ش��جاع خلیل زاده با تکل 
خشن هافبک تیم بوشهری متوقف شد رنگ کارت 
هم می توانست قرمز باش��د و هم زرد؛ نزدیکی داور 
به صحنه خطا به او کمک کرد که به بازیکن پارس 
جنوبی کارت زرد نش��ان ده��د. همچنین در دقایق 
پایانی بازی پنالتی درستی برای پارس جنوبی گرفته 

شد و باعث شد داور عملکرد مناسبی داشته باشد. 
البته روز پنجشنبه هم داوری در بازی استقال 
و پدیده گاف های فراوانی داش��ت. از یک سو پدیده 
اعتقاد دارد  باید در دقیقه ۱۰ دانش��گر از اس��تقال 
اخراج می شد و زاهدی فر در آخرین ثانیه های نیمه 
نخس��ت یک پنالتی را روی بازیکن پدیده نگرفته و 
از سوی دیگر آبی ها در نیمه دوم گل سالمی به ثمر 
رساندند که کمک داور به اشتباه پرچمش را باا برد 
تا سرانجام این بازی به خاطر این اشتباهات مساوی 

شود. 
آبی پوشان بعد از 3 برد متوقف شدند ■

اس��تقال در دیدار معوقه هفت��ه دوازدهم لیگ 

برتر برابر تیم پدیده به نتیجه تس��اوی رسید تا بعد 
از ۳ برد متوالی، توسط شاگردان یحیی گل محمدی 
متوقف ش��ود. اس��تقال این مس��ابقه را با ترکیب 
مهدی رحمت��ی، پژمان منتظری، می��اد زکی پور، 
محمد دانشگر، روزبه چشمی، علی کریمی، فرشید 
باقری )۳9- نیومایر(، طارق همام، فرشید اسماعیلی 
)۸۱- مرتضی تبریزی(، وریا غفوری و روح اه باقری 
)۵9 - اللهیار صیادمنش( آغاز کرد. با بازگشت پژمان 
منتظری و س��یدمهدی رحمتی ب��ه ترکیب اصلی 
استقال، این تیم با ترکیب متفاوتی نسبت به بازی با 
سپیدرود به میدان رفت. بازی در نیمه اول با برخورد 
زیاد بازیکنان دو تیم همراه بود. برنامه اس��تقال در 
این بازی پرس کردن تیم پدیده بود و همین برنامه 
وینفرد شفر باعث شد پدیده مثل مسابقات قبل نتواند 
از زمین خودش بازیس��ازی کند و توپ را به گردش 
دربیاورد. حساس ترین صحنه نیمه اول ضربه کاشته 
محمدرضا خلعتبری بازیکن پدیده در دقیقه ۱۳ بود 
که با اختاف کم از کنار دروازه استقال به اوت رفت. 
در دقایق پایانی نیمه هم طارق همام بازیکن عراقی 
استقال با فرار از سمت راست دفاع پدیده تا محوطه 
جریم��ه حریف پیش رف��ت و در حالت تک به تک 
قرار گرفت ولی ضربه او توسط دروازه بان پدیده مهار 
شد. در دقیقه ۳9 فرشید باقری هافبک استقال به 
دلیل مصدومیت از زمین خارج ش��د و جایش را به 
مارکوس نیومایر داد. تیم پدیده هم یک تغییر داشت 
و در دقیقه ۴۴ مهدی خانی به جای حسین مهربان 

به زمین رفت. 

در نیمه دوم اس��تقال کار را بهتر ش��روع کرد و 
ادامه داد. نیومایر می توانست در دقیقه ۴9 استقال 
را از حریفش پیش اندازد ولی ضربه آرام او توس��ط 
دروازه بان پدیده مهار شد. همچنین طارق همام در 
دقیقه ۶۷ موقعیت بسیار خوبی برای گلزنی داشت 
ولی ش��وت محکم او در مس��یری متفاوت از دروازه 
پدیده، به بدن بازیکن استقال برخورد کرد و ثمری 
نداشت. شفر برای افزایش قدرت حمله تیمش اللهیار 
صیادمن��ش را به جای روح اه باقری وارد زمین کرد 
تا فشار حمات آبی پوشان بیشتر شود. صیادمنش 
حتی در دقیقه ۷9 توانس��ت برای آبی پوشان گلزنی 
کند ولی قبل از آن کمک داور پرچمش را به نشانه 
آفس��اید باا برده بود. صیادمنش البته در دقیقه ۸۸ 
بازی با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج 
شد. پدیده هم با وجود فشار تیم استقال چشم به 
ضد حمات داش��ت و موقعیت های نصفه و نیمه ای 
روی دروازه حری��ف ایجاد کرد اما تاش بازیکنان دو 
تیم در نهایت ثمری نداشت و بازی با همان تساوی 

بدون گل تمام شد. 
اعتراف کمک داور؛ گل استقال درست بود! ■

 کمک داور بازی استقال و پدیده که گل استقال 
را آفس��اید اعام کرد به اشتباه خودش اعتراف کرد. 
رحیم شاهین درباره صحنه گل استقال در بازی با 
پدیده خراسان که آن را آفساید اعام کرد، گفت: »در 
این صحنه اشتباه کردم اما این اشتباه عمدی نبود و 
سهوی بود. صحنه سختی بود و در یک لحظه تصمیم 
گرفتم. به خاطر اشتباهی که مرتکب شدم، از اهالی 

فوتب��ال عذرخواهی می کن��م. داور هم مثل بازیکن 
اشتباه می کند اما اشتباهات داوران عمدی نیست«. 

غافلگیری تبریز با دل شیر! ■
فواد خوزس��تان در نخس��تین حضور افشین 
قطبی موفق ش��د با ۳ امتیاز حس��اس و ارزشمند 
به خوزس��تان بازگردد و اولین شکست قرمزپوشان 
تبریزی را هم در یادگار امام رقم بزند. افشین قطبی 
در آخرین دیدار نیم فصل اول فواد خوزستان فرصت 
حض��ور روی نیمکت این تیم را داش��ت و در پایان 
موفق شد در بازگشت به ایران ۳ امتیاز از یک بازی 
حساس بگیرد و تراکتورسازی را  در خانه با نتیجه 
2 بر یک شکس��ت دهد. گل اول این مسابقه روی 
یک فرار سریع توسط رضا میرزایی در دقیقه 2۴ به 
ثمر رسید و نیمه اول با همین نتیجه خاتمه یافت. 
در نیم��ه دوم باز هم این فوادی ها بودند که این بار 
با یک ضریه پنالتی توس��ط شیمبا به گل رسیدند 
تا اختاف 2 برابر ش��ود. در ادامه تراکتورس��ازی به 
صورت ناخودآگاه به جلو آمد ولی نداش��تن مهاجم 
هدف سبب شد تا  آنها نتوانند از فرصت  های خود 
استفاده کنند و تک گل آنها در دقیقه ۷۶ هم روی 
ارسال یک ضربه کرنر به دست آمد. با این پیروزی 
ارزش��مند فوادی ها که موفق ش��دند نخس��تین 
شکس��ت را به تراکتورس��ازی  در حض��ور بیش از 
۶۰ ه��زار ه��وادار در یادگار ام��ام تحمیل کنند، با 
۱۸ امتیاز به رتبه هشتم جدول رده   بندی رفتند و 
تراکتورس��ازی هم 2۶ امتیازی باقی ماند تا رتبه ای 
بهتر از چهارمی در پایان نیم فصل نداش��ته باش��د.

تساوی استقال، باخت تراکتور و پیروزی پرسپولیس

سوت ها بای جای فوتبال

 مرتض�ی رضای�ی: کمتر از ۴ س��ال دیگ��ر تا آغاز 
جام جهانی 2۰22 در قطر مانده اس��ت. نخس��تین 
جام جهانی زمس��تانی تاریخ که به میزبانی یکی از 
کشور های ثروتمند حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد 
شد. با توجه به مساحت محدود و ورزشگاه های کم 
تعداد قطر برای میزبانی از ۴۸ تیم، مس��ؤوان فیفا 
ای��ن جام جهانی را به عن��وان آخرین جام جهانی با 
۳2 تیم اع��ام کرده بودند ام��ا رئیس فیفا اکنون 
از تغییر دیدگاهش نس��بت ب��ه میزبان جام جهانی 
آینده خبر داده است. جیانی اینفانتینو گفت: »قطر 
توانای��ی میزبانی از ۴۸ تی��م را دارد. تصمیم نهایی 
 درب��اره این موضوع را به جلس��ه فیفا در اول مارس

موکول می کنیم«.
اگرچه قرار بود آخرین جام جهانی ۳2 تیمی دنیا 
در قطر و در زمس��تان س��ال 2۰22 برگزار شود اما 
اینفانتینو تاکید زی��ادی دارد تا با افزایش تیم های 
جام جهانی درآمد بیش��تری را از پخش تلویزیونی 
بازی ها به دس��ت بیاورد. او همچنان فش��ار زیادی 
گذاشته تا این جام جهانی با ۴۸ تیم در قطر برگزار 
ش��ود؛ قطری که یکی از کوچک ترین کش��ورهای 

دنیاست. آنها برای رسیدن به 
ت��وان میزبانی جام جهانی ۳2 
تیمی ناچار به س��اختن چند 
شهر جدید در دل صحرا شدند. 
اس��تادیوم های کوچک شان را 
گس��ترش دادن��د و بارها این 

بحث بر سر زبان ها افتاده است که بتوانند از کمک 
کشورهای همسایه برای استقرار توریست هایی که 

برای این بازی ها می آیند بهره بگیرند.
ب��ا این وج��ود، اینفانتینو همچن��ان بر حرفش 
پافشاری دارد که تعداد تیم های جام جهانی را افزایش 
ده��د. او خیلی خوب می داند اگرچه این سیس��تم 
افزایش تیم ها باعث بااتر رفتن درآمدها در کوتاه مدت 
می شود اما می تواند عواقبی جبران ناپذیر هم داشته 
باش��د. او که تعداد تیم های جام ملت ه��ای اروپا را 
هم در دوران دبیری یوفا افزایش داد، بش��دت دنبال 
چنین تصمیمی برای جام جهانی فوتبال هم هست.

ای��ن رئیس سوییس��ی- 
ایتالیایی قص��د دارد در پایان 
دوره ریاس��تش بر  نخس��تین 
فیفا، آنچه را در ذهن داش��ته 
عمل��ی کند. ب��رای همین از 
خواس��تش عقب نمی نشیند، 
اگرچ��ه می داند ب��ر اس��اس قوانین هی��چ یک از 
کشورهای همسایه نمی توانند به قطر کمک کنند. 
چون میزبانی فقط به کش��ور میزبان یا کشورهای 
میزبان توس��ط مجمع عمومی داده می شود و اگر 
قرار بر اضافه شدن کشوری در میزبانی باشد دوباره 
باید تمام زیرس��اخت های آن کشورها تایید شود و 
باز چنین درخواستی در همان پروسه رای بیاورد و 
از یاد نبریم که جنجالی ترین میزبانی جام جهانی به 
قطری ها رسیده است. آنها باعث محرومیت باتر و 

پاتینی و یک واترگیت بزرگ در فیفا شدند!
قطری ه��ا پیش��نهاد هم��کاری ایران و س��ایر 

کشور های همسایه برای میزبانی مشترک مسابقات 
را رد کرده اند ک��ه دلیل اصلی آن هم همین اتفاق 
قانونی بوده اس��ت. ولی باز زیر فشار اینفانتینو، در 
حالی که همین زیرساخت های ش��ان باعث کشته 
ش��دن بس��یاری از کارگران در گرمای قطر شده و 
زیر فش��ار نهادهای حقوق بشری هستند، اگر قرار 
بر افزایش تعداد تیم ها باش��د برای شان چالش های 

بزرگ تری را ایجاد می کند.
چندی قبل و در حین برگزاری جام جهانی روسیه، 
مهرداد مسعودی مش��اور عالی رسانه ای فدراسیون 
فوتبال قط��ر درباره اصرار اینفانتینو برای ۴۸ تیمی 
شدن جام جهانی گفته بود: »به رغم اصرارهای او آمار 
نش��ان می دهد همچنان بااترین درآمد از جام های 
جهانی برای ۱99۴ آمریکا بوده که 2۴ تیمی بوده اند. 
اگر خیلی ساده بخواهم برای تان بگویم این است که 
با ۴۸ تیمی ش��دن بازی ه��ا آن وقت دیگر خیلی از 
بازی ها آن کیفیت باای شان را ندارند. هم استادیوم ها 
خالی می مانند، هم شبکه های تلویزیونی برای خرید 
امتی��از پخش بازی ها دس��ت به انتخ��اب می زنند 
و هم کیفی��ت جام جهانی کاهش پی��دا می کند«.

چالش قطر و اینفانتینو
32 تیم یا 4۸ تیم؟

خبر
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گ�روه بین المل�ل: س��نای آمریکا، پنجش��نبه 2 
قطعنام��ه  به تصویب رس��اند که در یک��ی از آنها 
محمد بن س��لمان، ولیعهد سعودی، مسؤول قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد معرفی شده 
اس��ت و در قطعنامه دیگر خواستار پایان دادن به 
حمایت نظامی از ائتاف به رهبری عربس��تان در 
جنگ یمن ش��د. در حالی این قطعنامه ها 2 ماه 
پس از قتل جمال خاشقجی تصویب شدند که در 
این م��دت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
بر نامشخص بودن مسؤول مرگ خاشقجی تاکید 
داش��ته و از پادشاهی عربس��تان به عنوان متحد 
واشنگتن تمجید کرده است. حاا با تصویب این 
قطعنامه، سنا نشان داد که ترامپ نمی تواند رژیم 
پادشاهی سعودی و ولیعهد آن را از عواقب ساخی 
وحش��یانه خاش��قجی ایمن نگه  دارد و هم اینکه 
آینده سیاس��ی محمد بن سلمان در معرض خطر 
قرار گرفته است. اما سناتورها در قطعنامه دیگری 
که ب��ا ۵۶ رای موافق در مقاب��ل ۴۱ رای مخالف 
به تصویب رس��اندند به دولت واش��نگتن توصیه 
کردند که حمایت از ائتاف به رهبری عربس��تان 
درجن��گ یم��ن را متوقف کند. ه��ر 2 قطعنامه 
مصوب س��نا، اعتراض آشکار دموکرات ها و برخی 
جمهوری خواهان به سیاست های ترامپ در قبال 
عربستان س��عودی و حمایت بی قید و شرط او از 
بن سلمان تلقی می شوند. به رغم نتیجه گیری های 
تحقیقات سیا درباره نقش محوری بن سلمان در 
قتل خاش��قجی، دونالد ترامپ هفته های اخیر با 
طرح ش��ک و شبهه در این نتیجه گیری، انتقادی 
را متوج��ه محمد بن س��لمان نک��رد و  از اعمال 
فشار بر او هم امتناع کرد. استدال او این بود که 
خریدهای تسلیحاتی عربستان و اتکای آمریکا به 

این کش��ور در مقابله با ایران مهم تر از آن هستند 
که مناسبات با ریاض دستخوش نوسان شود. 

ه��ر 2 قطعنام��ه اکن��ون بای��د در مجل��س 
نمایندگان نیز به رای گذاشته شود، امری که تا 
پایان س��ال جاری میادی بعید به نظر می رسد. 
حتی اگر بعدتر هم مجل��س نمایندگان با هر 2 
قطعنامه موافقت کند، باز هم اجرای آنها نیازمند 
امض��ای دونالد ترامپ اس��ت که چنی��ن اتفاقی 
تقریبا غیرممکن اس��ت. اما این برای نخس��تین 
بار اس��ت که یکی از بخش ه��ای کنگره آمریکا 
از قطعنام��ه ای برای خروج نیروهای آمریکایی از 
یک درگیری نظامی ذیل قانون اختیارات جنگی 
حمایت می کند. برنی سندرز، سناتور آمریکایی 
و نامزد انتخابات درون حزبی ریاس��ت جمهوری 
آمریکا در س��ال 20۱۶ در وب س��ایت شخصی 

خود نوشت: نباید از دخالت رژیم مستبد و قاتل 
عربستان س��عودی در جنگ یمن حمایت کنیم، 
زیرا ریاض سبب شده اس��ت بزرگ ترین بحران 
انس��انی در یمن ش��کل گیرد. در واقع، تصویب 
قطعنام��ه س��نا در ارتب��اط با جن��گ یمن، این 
موضوع را مورد تایید قرار داد که آمریکا در تجاوز 
نظامي ائتاف سعودی علیه یمن نقش مستقیم 
دارد و همچون مقام های عربس��تان و امارات در 
نابودی زیرس��اخت های اقتصادی، بیمارستان ها، 
مدارس و مجتمع های مسکونی و تجاری و قتل 

گسترده غیرنظامیان یمنی مسؤول است.
تغییرات در حلقه نزدیکان بن سلمان ■

در همین حال گزارش ها حاکی ا ست پادشاه 
عربس��تان س��عودی در تاش برای تبرئه  کردن 
دردانه اش از تبعات قتل خاش��قجی، می خواهد 

در حلقه نزدیکان وی دس��ت به اصاحاتی بزند. 
به نوش��ته روزنامه انگلیس��ی فایننشال تایمز، در 
قلب کانون قدرت ولیعهد س��عودی افرادی مورد 
اعتماد و نزدیک به وی حضور دارند که برخاف 
عناوی��ن و س��مت های کلی ش��ان دارای نف��وذ 
استثنایی هس��تند اما این گروه اکنون در مقابل 
هر لرزه ای که بر پیکره قدرت عربس��تان بیفتد، 
بیش از بیش ضعیف است. این گزارش می افزاید: 
عربستان س��عودی ش��خصیت محوری در حلقه 
نزدیکان محمد بن سلمان یعنی سعود القحطانی،  
مشاور سابق رسانه ای دیوان پادشاهی عربستان 
را از این سمت برکنار کرد اما همچنان به وی به 
عنوان س��وژه ای برای تبرئه محمد بن سلمان در 
دست داشتن در قتل جمال خاشقجی نگریسته 
می شود. یک منبع در این باره گفته ملک سلمان 
بشدت نسبت به اتفاقی که برای خاشقجی افتاده 
خشمگین اس��ت و می خواهد در حلقه نزدیکان 
ولیعه��دش تغییراتی ایجاد کن��د. همچنین بنا 
بر گفته ی��ک منبع آگاه دیگر س��عودی، اکنون 
ترس از سرنوش��ت اعضای ای��ن گروه نزدیک به 
بن س��لمان وج��ود دارد حتی آنهای��ی که مورد 
عنایت پادش��اهی هس��تند چرا که آنه��ا از نفوذ 
اس��تثنایی برخوردارند. بر این اس��اس، تغییرات 
آغاز ش��ده است و پادش��اه عربستان ماه گذشته 
با تاس��یس »مرکز ارتباطات و تبادل اطاعات« 
موافقت کرد. انتظار می رود پس��ت مشاور امنیت 
ملی که پس از به قدرت رس��یدن ملک سلمان 
در سال 20۱۵ کنار گذاشته شد، بار دیگر مورد 
توجه قرار گیرد و شاهزاده خالد بن سلمان، سفیر 
عربس��تان در واشنگتن از بیشترین شانس برای 

تصدی این سمت برخوردار است.

ناتالی پورتمن، هنرپیش��ه زن آمریکایی آنچه 
را قانون ملی- کشوری رژیم صهیونیستی خوانده 
می ش��ود، قانونی نژادپرس��تانه خواند. این بازیگر 
هالیوودی که متولد بیت المقدس اش��غالی است، 
در گفت وگ��و با روزنامه القدس العربی چاپ لندن 
گفته: »این قانون یک اش��تباه بزرگ است و من 
نمی توانم با آن موافق��ت کنم. من فقط امیدوارم 
بتوانیم همس��ایگان مان را دوست داشته باشیم و 
با هم کار کنیم«. اش��اره پورتمن به قانونی است 
که اوایل امس��ال در کنس��ت تصویب ش��ده و به 
موجب آن رژیم اس��رائیل را ی��ک دولت یهودی 
به پایتختی اورش��لیم )قدس اش��غالی( خوانده و 
فلسطینی ها و جمعیت یک میلیون و 800 هزار 
نفری  ش��هروندان عرب در سرزمین های اشغالی  
یعنی 20 درصد از جمعیت 9 میلیون نفری این 
اراضی را به عنوان شهروند درجه 2 محسوب کرده 
اس��ت. این در حالی است که نخستین بار نیست 

که پورتمن رژیم اس��رائیل را 
مورد انتقاد ق��رار می دهد. او 
بهار گذشته مراسمی که قرار 
بود طی آن توسط این رژیم 
در قدس اشغالی به او جایزه 
مهمی اهدا شود، تحریم کرد 

و در اینس��تاگرام خود چنین توضیح داد: »مثل 
بسیاری از اسرائیلی ها و یهودیان سراسر دنیا من به 
رهبری اسرائیل انتقاد دارم... بی توجهی به کسانی 
که از جنایات این حکومت آزار دیده اند، در راستای 

ارزش های یهودی من نیست«.
نگرانی نتانیاهو از بی ثباتی عربستان ■

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در نشست با 
رسانه های خارجی در بیت المقدس درباره روابط 

جدید میان اسرائیل و جهان 
عرب مدعی شد: کشورهای 
عربی دقیق��ا می فهمند که 
اسرائیل دشمن نیست، بلکه 
شریکی غیر قابل چشم پوشی 
اس��ت. رژیم صهیونیس��تی 
که تنها با 2 کش��ور عربی مصر و اردن ارتباطات 
دیپلماتی��ک دارد اخی��را به توس��عه ای��ن روابط 
در منطق��ه تمایل پیدا کرده اس��ت. بویژه روابط 
نزدیک تر با عربستان سعودی. بنیامین نتانیاهو با 
اشاره به قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
عربس��تان در کنسولگری این کشور در استانبول 
گفت، به این قتل که موجب خشم جهانیان شده 
باید »پاس��خ دیپلماتیک متعادلی« داد. نتانیاهو 

گفت: با این حال با توجه به نقش عربس��تان در 
خاورمیان��ه این واکنش باید متعادل باش��د، چرا 
 که در صورت بی ثباتی عربس��تان جهان بی ثبات 

خواهد شد.
هاکت 3 سرباز اسرائیلی در رام اه ■

در جریان جدیدترین عملیات استشهادی یک 
جوان فلسطینی در نزدیکی س��لواد در رام اه در 
کرانه باختری، 3 سرباز اسرائیلی کشته و ۴ نظامی 
زخمی شدند. براساس گزارش منابع صهیونیستی، 
عامل عملیات س��لواد گریخت��ه و ارتش آن رژیم 
در حال تعقیب او اس��ت. پی��ش از این عملیات، 
نظامیان صهیونیست 2 جوان فلسطینی را به زعم 
آنکه مجری 2 عملیات ضدصهیونیستی برکان و 
عوفرا هستند به ضرب گلوله به شهادت رساندند. 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی اعتراف کرد که 
ضربه دردناکی در شهرک سلواد در کرانه باختری 

به این رژیم وارد شده است.

قطعنامه سنا برای قطع حمایت نظامی از ائتاف سعودی در جنگ یمن

سنا: بن سلمان مسؤول قتل خاشقجی است
گزارش

 پیروزی سیاسی بزرگ انصاراه یمن 
در مذاکرات سوئد

آتش بس در الحدیده
گروه بین المل�ل: چهارمین دور مذاکرات صلح 
یمن ک��ه از ۱۵ آذر با حضور طرف های یمنی 
در استکهلم س��وئد آغاز شد، روز پنجشنبه با 
توافق اولی��ه برقراری آتش ب��س در الحدیده، 
کاهش تنش ها در تعز و تبادل اس��یران بین 2 
طرف به کار خود پایان داد. مذاکرات فش��رده 
یک  هفته ای در سوئد با تاش هایی در راستای 
اعتمادسازی و حل پیچیده ترین پرونده ها همراه 
بود؛ تاش هایی که اگر ادامه یابد می تواند روزنه 
امیدی به س��وی پایان دادن به جنگ ائتاف 
سعودی علیه یمن ایجاد کند. این جنگ که از 
۴ سال پیش به سرکردگی رژیم های سعودی 
و امارات آغاز ش��ده، دست کم ۱0 هزار کشته 
و صدها هزار مجروح و آواره بر جای گذاش��ته 
است. طبق گزارش های رس��انه ای و اظهارات 
طرف های ارش��د یمنی، ش��رکت کنندگان در 
نشست سوئد، این بار قبل از ترک میز مذاکرات 
توانستند 2 پرونده پیچیده و مهم یمن را بررسی 
کرده و درباره آنها به توافق برسند. توافق بر سر 
ش��هر الحدیده و بندر راهبردی آن و نیز توافق 
درب��اره کاهش تنش در ش��هر تعز، مهم ترین 
دس��تاوردی بود ک��ه در ای��ن دور از رایزنی ها 
حاصل شد. هیات های اعزامی به استکهلم هر 
چند نتوانستند درباره دیگر پرونده ها از جمله 
بازگش��ایی فرودگاه صنعا، بح��ران اقتصادی، 
آتش بس، بازگش��ایی گذرگاه های استان های 
مختلف برای ارس��ال کمک های بشردوستانه 
و چارچوب سیاسی حل بحران یمن به توافق 
برس��ند اما توانستند با موافقت بر سر برگزاری 
دور دوم مذاکرات یعنی از اوایل بهمن ماه، راهی 

برای حل مسائل باقیمانده بگشایند. 
هی��ات اعزام��ی دولت مس��تعفی عبد ربه 
منص��ور هادی ک��ه نماینده ائتاف س��عودی 
است اما با بحث درباره چارچوب کلی دور دوم 
مذاکرات مخالفت کرد. بر این اس��اس، پس از 
تواف��ق درباره چارچوب اجرای توافقات حاصل 
شده در اس��تکهلم، انتظار می رود آتش بس به 
طور کامل در اس��تان الحدیده برقرار ش��ود و 
طی چند روز آتی همه نیروهای نظامی از این 
شهر و بندر آن عقب نشینی کنند. طبق گفته 
مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل به 
یمن، عقب نشینی نظامیان ابتدا از بنادر سه گانه 
)الحدیده، الصلیف و رأس عیسی( از 2 روز پیش 
آغاز شده است، سپس نظامیان از شهر الحدیده 
عقب نشینی می کنند و سازمان ملل به عنوان 
ناظر اصلی بر بندر الحدیده ایفای نقش می کند. 
بیشتر کمک های بشردوس��تانه و کمک های 
غذایی برای میلیون ها یمنی نیز از این بندر به 
دیگر استان های یمن ارسال می شود. نیروهای 
محلی اما با نظ��ارت »کمیته امنیتی- نظامی 
مش��ترک« و مورد توافق 2 طرف و با همکاری 
س��ازمان ملل، مس��ؤولیت حفظ امنیت شهر 

الحدیده را برعهده خواهند گرفت. 
انصار اه که توافق درباره شهر الحدیده را یک 
پیروزی برای ملت یمن اعام کرده است، ۶ ماه 
قبل و هنگامی که مارتین گریفیتس پیشنهاد 
نظارت سازمان ملل بر بندر الحدیده را به صنعا 
ارائه ک��رد، با آن موافقت کرده ب��ود اما ائتاف 
سعودی این پیش��نهاد را نپذیرفت. در این دور 
از رایزنی ه��ا نیز هیات اعزامی ریاض تا روز آخر 
بر مخالفت خود با این مس��اله پافشاری کرد اما 
پس از آنکه در جلوگی��ری از توافق در این باره 
با شکس��ت مواجه شد، تغییر موضع داد و آن را 
یک دستاورد تلقی کرد و مدعی شد این توافق، 
عقب نشینی انصاراه را از شهر الحدیده تضمین 
می کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
درباره فرودگاه صنعا هم پیش بینی کرده است 
که طی هفته آینده توافقاتی درباره این فرودگاه 
حاصل شود. به گفته وی، احتماا سازمان ملل 
در توافق بر س��ر فرودگاه صنعا نیز نقش اصلی 
را ایفا خواهد بود. در حالی که دولت مس��تعفی 
عبد ربه منصورهادی اصرار دارد فرودگاه صنعا 
به یک فرودگاه داخلی تبدیل ش��ود، سخنگوی 
هیات اعزامی صنعا به استکهلم در این باره تاکید 
کرد که جنبش انصار اه در اساس با ایفای نقش 
س��ازمان ملل در فرودگاه صنعا موافق است  و 
پیش��نهاد داد که هواپیماها از فرودگاه صنعا به 
اردن و مصر پرواز کنند اما هیات اعزامی ریاض بر 
اصرار خود برای رفتن هواپیماها به عدن تا پایان 
رایزنی ها پافش��اری کرد. ناظران اتفاق نظر دارند 
که دستاوردهای توافق گروه های یمنی در سوئد 
برای جنبش انصاراه یک پیروزی سیاسی است، 
چون پیش از این، نیروهای ائتاف س��عودی و 
برخی طرف های خارجی ادعا می کردند اعضای 
این جنبش مردمی، کودتاچی هستند اما اکنون 
وقتی سازمان ملل از جنبش انصاراه یمن برای 
گفت وگو دع��وت می کند، نش��انه مهمی از به 
رسمیت شناختن نماینده بخش وسیعی از مردم 
یمن است که مناطق راهبردی را در این کشور 
تحت کنت��رل دارد. پیروزی دیگر برای جنبش 
انصاراه مسائل انسانی است که نیروهای بومی 
ش��هر الحدیده، مدیریت امنیت داخلی در این 
شهر را پس از خروج نظامیان 2 طرف از الحدیده 

برعهده خواهند داشت.  

چهره ها

ترامپ و پوتین دیدار نمی کنند

آمریکایی ها می گوین��د تا زمانی که تکلیف 
کش��تی های متج��اوز اوکراین��ی ک��ه در حال 
حاضر توسط روس��یه توقیف شده اند مشخص 
نش��ود، دیداری میان س��ران روس��یه و آمریکا 
اتفاق نخواهد افتاد. این س��خنان در حالی است 
که ب��ه گفته س��رگئی اوروف، وزی��ر خارجه 
روس��یه، اوکراین نش��ان داده است به تعهدات 
خود در توافق مینس��ک پایبند نیست. در این 
ارتباط جان بولتون، مش��اور امنیت ملی آمریکا 
ب��ه خبرنگاران گفت: من فعا تا آینده پیش رو 
شرایط را برای اینکه چنین نشستی )بین دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه( برگزار شود مهیا نمی بینم 
و این تا زمانی که کشتی های اوکراینی و خدمه 
آنها آزاد نش��وند، برقرار خواه��د بود. 2۵ نوامبر 
روسیه اقدام به توقیف 3 کشتی نیروی دریایی 
اوکراین در نزدیکی تنگه کرچ کرد و 2۴ ملوان 
اوکراینی هم بازداشت شدند. مسکو تاکید داشته 
این کشتی ها ورود غیرقانونی به آب های ارضی 
روس��یه در نزدیکی منطقه کریمه داش��ته اند. 
ائت��اف ناتو از نی��روی دریای��ی اوکراین اعام 
حمایت کرده و »ینس اس��تولتنبرگ« دبیرکل 
ناتو روز پنجش��نبه گفت روس��یه باید فورا این 
ملوانان و کشتی های توقیف شده را آزاد کند و 
اجازه به آزادی دریانوردی از جمله دسترسی آزاد 

به بنادر اوکراینی در دریای آزوف دهد.

وکیل ترامپ به 3 سال زندان 
محکوم شد

»مایکل کوهن« زندانی می ش��ود. مایکل 
کوه��ن، وکیل س��ابق و م��رد م��ورد اعتماد 
دونال��د ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا به 3 
س��ال زندان محکوم ش��د. یک دادگاه فدرال 
در نیوی��ورک، کوهن را برای مجموع اتهامات 
مرتبط ب��ا کارزار انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��ال 20۱۶، از جمله پرداخت پول به 2 زنی 
که با دونالد ترامپ رابطه داشتند و دروغگویی 
به کمیسیون تحقیق درباره دخالت روسیه در 
انتخابات به 3 سال زندان محکوم کرد. دادگاه 
همچنین به عنوان بخشی از حکم، کوهن را به 
پرداخت ۵00 هزار دار جریمه و بازگرداندن 
۱/۴ میلی��ون دار ب��ه دلیل تخل��ف از قانون 
مالی کمپین محکوم کرده اس��ت. دادستانان 
نیوی��ورک آقای کوهن را مته��م کرده بودند 
در آس��تانه انتخابات نوامب��ر 20۱۶ آمریکا به 
»اس��تورمی دنیل��ز« و »کارن مک دوگال« 2 
مدل صنعت فیلم های بزرگس��اان به ترتیب 
۱30 و ۱۵0 ه��زار دار داده اس��ت تا روابط 
سابق ش��ان با دونالد ترامپ را سربس��ته نگاه 
دارند. ترامپ داش��تن رابطه با آنان را تکذیب 

کرده است. 

قاتل جمال را می شناسم

رئیس جمه��ور ترکی��ه تأکید ک��رد قاتل 
جمال خاشقجی برای وی شناخته شده است. 
رج��ب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در 
نخس��تین  کنفرانس قضایی دادگاه های قانون 
اساس��ی کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری 
اسامی در اس��تانبول گفت: فایل های صوتی 
نش��ان می ده��د نزدیک تری��ن اف��راد محمد 
بن س��لمان، ولیعهد عربس��تان در قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی دست 
دارند. عام��ل این جنایت برای من ش��ناخته 
ش��ده اس��ت. پس موضوع را علنی کنید. وی 
گفت: نمی توانیم از موضوع قتل خاشقجی در 
کنسولگری عربستان در استانبول بگذریم. این 
مساله از تمام ابعاد واضح است. متأسفانه برخی 
کشورها در جهان اسام واقعیت را درچارچوب 
ح��ق و عدالت بی��ان نکردند. دادس��تان کل 
عربس��تان در جریان س��فرش به ترکیه هیچ 
اطاعاتی به ما ارائه نکرد. دیدیم که دیروز در 
س��نای آمریکا چه اتفاقی افتاد. مساله تنها به 
این ختم نخواهد شد، بلکه ادامه خواهد داشت. 
ما به آمریکایی ها و س��ازمان اطاعات ش��ان، 
اطاع��ات درب��اره قتل خاش��قجی را دادیم و 
آماده ایم به هر کسی که بخواهد این اطاعات 

را بدهیم. هدف ما تحقق عدالت است.
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رژی��م فرانس��ه ب��ا کش��تن عامل 
تیران��دازی هفت��ه گذش��ته مرکز 
استراسبورگ، عما به ظن مخالفان درباره دست داشتن 
دول��ت مکرون و دس��تگاه های امنیت��ی در این حادثه 
شبه تروریس��تی دامن زد. پنجشنبه به دنبال محاصره 
2۴ س��اعته محله نودورف استراسبورگ توسط  700 
نیروی پلیس که در جس��ت وجوی »شریف شیخات« 
متهم اصلی تیراندازی مرگبار در بازار نوئل این ش��هر با 
۱۶ کشته و زخمی بودند، ماموران امنیتی مدعی شدند 
ف��ردی را ک��ه در حال فرار به روی آنها آتش گش��وده، 
هدف قرار داده و کش��ته اند. تصاویر منتشر شده از این 
عملیات نشان می دهد خیابان ورودی اصلی این محله 
پرجمعیت در غرب ش��هر که کمتر از ۵ کیلومتر با مرز 
فرانس��ه و آلمان فاصله دارد به وسیله نیروهای پلیس 
بسته شده بود. پیش تر وزارت کشور فرانسه مدعی شده 
بود ضارب حمله سه شنبه شب در همین محله پنهان 
ش��ده است. جالب اینکه استان آلزاس، در شمال شرق 
فرانسه و هم مرز با آلمان ۱0 درصد اسام گرایان افراطی 
این کش��ور را در خود جای داده است. از سوی دیگر در 
ادامه تظاهرات عمومی فرانسه، چهارشنبه شب گذشته 
یک معترض جوان 23 س��اله بر اثر برخورد مشکوک با 
کامیونی که متعلق به نیروهای ویژه بود در خروجی یک 
بزرگراه در حومه شهر آوینیون کشته شد. اگرچه بنا بر 
اعام دادستان این منطقه، راننده کامیون بازداشت شده 
اما رسانه های مستقل فرانسوی و شبکه های اجتماعی 
پر اس��ت از اخباری غیررس��می که حاک��ی از ضرب و 
جرح ش��دید معترضان است؛ از جمله نابینا شدن یک 
زن جوان بر اثر شلیک پلیس که در رسانه های رسمی 
سانسور ش��ده است. هفته پیش از آن نیز یک محصل 
نوجوان ۱۶ س��اله به اس��م »عمر« در جریان حمله به 
مدرسه ای در حومه پاریس از ناحیه سر هدف قرار گرفته 
بود که هنوز در کما به س��ر می برد. جلیقه زردها کاما 
متوجه شده اند رفتار کجدار و مریز رژیم فرانسه شامل 
عقب نشینی و تهدیدات موازی رئیس جمهور فرانسه و 
کابینه او در مقابل خش��م عمومی مردم از سر ضعف و 
ناکارآمدی است و به همین دلیل به رایزنی های شماری 
از مقامات دولتی که از معترضان و سندیکاها خواسته اند 

تظاهرات را متوقف کنند، پاسخ منفی داده اند. »نیکول 
بلوبت« وزیر دادگستری و »ریچارد فراند« رئیس پارلمان 
فرانسه که هر دو لیبرال های هم حزبی مکرون هستند، 
اخیرا در اظهاراتی کاما قابل پیش بینی که همانا تاش 
رژیم برای مرتبط کردن تیراندازی های استراسبورگ با 
قیام مردمی در سراسر کشور محسوب می شود، گفته 
بودند جنب��ش جلیقه زردها باید متوقف ش��ود. حتی 
»بنژامین گریوو« س��خنگوی دولت قدمی فراتر رفته و 
احتمال ممنوعیت برگزاری راهپیمایی ش��نبه را بعید 
ندانس��ته است. در مقابل جلیقه زردها قصد دارند امروز 
برای چهارمین ش��نبه متوالی راهپیمایی بزرگی را در 
سراس��ر فرانسه برگزار کنند که برخی رهبران سیاسی 
چپ و راس��ت غیرمحافظ��ه کار از جمل��ه »ژاک لوک 
مانش��ون« رهبر حزب »فرانسه سرکش« آن را »یک 

انقاب شهروندی« توصیف کرده اند.
باور نصف بیشتر اتحادیه اروپایی ها به کج روی ■

در همین حال نتایج نظرس��نجی رسمی مرکز 
»یوروبارومتر« وابس��ته به پارلمان اتحادیه اروپایی 
حاک��ی از آن اس��ت که بیش از نیمی از س��اکنان 
28 کش��ور عضو بر این باورند که اتحادیه در مسیر 
اش��تباهی در حال حرکت است که 8 درصد رشد 
نسبت به بهار امسال را درباره این باور نشان می دهد. 
همچنی��ن بیش از یک س��وم مردم این کش��ورها 
اعام کرده اند اگر همه پرس��ی ب��ا موضوع اتحادیه 
اروپایی برگزار شود به ماندن در اتحادیه رای  مثبت 
نمی دهند. تحلی��ل داده ها نش��ان داد این دیدگاه 
که اتحادیه اروپایی در مس��یری نادرس��ت حرکت 
می کند، در تمام کشورهای اتحادیه افزایش یافته و 
در ۱8 کش��ور عضو نیز به باور اکثریت افراد تبدیل 
ش��ده است. تنها استثناها در این باره مجارستان و 
کرواسی هستند؛ 2 کش��وری که به طور نسبی یا 
کلی با اجرای قوانین مهاجرتی و کاری اتحادیه در 
کشورش��ان مخالفت می ورزند! عجیب ترین بخش 
نظرسنجی آنجاست که بیشتر مردم  دو کشوری که 
موتور یکپارچگی اتحادیه اروپایی محسوب می شوند 
- یعنی فرانسه )۵9 درصد( و آلمان )۵2 درصد( - 

معتقد به سیر حرکتی اشتباه آن هستند.

رژیم فرانسه ردپای حادثه تیراندازی استراسبورگ را پاک کرد
مانشون: انقاب  شهروندی ادامه دارد

پارا اروپا

ناتالی پورتمن: قانون کشور یهودی، نژادپرستانه است

پازل
سخنگوی جنبش جلیقه زردها: از انقاب 1979 ایران الهام گرفته ایم

یکی از سخنگویان جنبش جلیقه  زردها در گفت وگو با خبرگزاری آنا، انقاب 1979 ایران را الهام بخش قیام 
امروز فرانسوی ها دانسته است. به گفته »الکساندر بیوواز شیوا« جلیقه زردها 2 خواسته عمومی دارند: »اول 
احترام به مردم و دوم گوش کردن به حرف معترضان«. او می گوید: »درست است که ما اعتراض خود را با 
افزایش مالیات سوخت که بشدت بر زندگی طبقه متوسط تأثیر می گذاشت شروع کردیم اما در حال حاضر 
اعتراض ما دیگر به مالیات نیست. ما به تمرکز قدرت در یک پست و تقسیم نشدن آن معترضیم«. بیوواز 
جنبش مزبور را صلح طلبانه می خواند با این حال رفتار تحقیر آمیز رئیس جمهور، امانوئل مکرون با معترضان 
را مهم ترین دلیل خش�م مردم فرانس�ه بر می شمارد و می گوید: »رؤسای جمهور اسبق فرانسه همیشه با 
ش�هروندان و نمایندگان س�ندیکاهای مختلف صحبت کرده و گزارش های آنها را دریافت می کردند ولی 
مکرون به  هیچ وجه در 1۸ ماه گذشته به حرف هیچ منتقدی گوش نکرده است«. این فعال اجتماعی سپس به 
افشای حقایقی درباره فرانسه می پردازد که تا کنون توسط رسانه ها سانسور می شد. او می گوید: »ما به دنبال 
ایجاد تعادل در قدرت هستیم. اصول اولیه قانون اساسی فرانسه برابری، آزادی و برادری است. در گذشته 
یک کارگر می توانس�ت با تاش زیاد به س�طوح باا برسد ولی امروز اینگونه نیست. درباره آزادی هم باید 
بگویم تصاویری که شما از سرکوب معترضان توسط پلیس می بینید کاماً نشان دهنده وجود نداشتن آزادی 
بیان اس�ت. در فرانسه تنها یک قشر دارای آزادی هستند و اکثریت مردم فاقد این حق طبیعی و انسانی 
هستند. برادری نیز در ماه های اخیر از بین رفته است، میزان باای مجروحان و زندانیان خودش گواه این 
موضوع است. در حال حاضر ما در فرانسه به رغم پرداخت مالیات زیاد، سرویس متناسبی دریافت نمی کنیم 
و این وضع در شهرهای کوچک و حاشیه ای بسیار بیشتر از شهرهایی چون پاریس، لیون و مارسی است. 
سخنرانی مکرون 13 دقیقه بود که در آن به بحث اعتراض جلیقه  زردها نپرداخت و فقط به دادن وعده هایی 
بسنده کرد. این نشان می دهد که وی هنوز به ماهیت این جنبش اعتراضی مردم پی نبرده و صدای مردم را 
نشنیده است«. او با دروغ خواندن ادعاهای رژیم فرانسه مبنی بر ارتباط جلیقه زردها با روسیه فاش می کند 
که این جنبش حتی بدون حمایت احزاب و سندیکاهای فرانسه تا بدین جا پیشرفت کرده که در 50 سال 
اخیر بی سابقه است. اما سخنگوی جلیقه زردها در عین حال معتقد است: »البته باید بگویم که در این راه 
از برخی جنبش ها الهام گرفته ایم. به طور مثال از انقاب 1979 )انقاب اسامی ایران( که علیه استبداد و 
برای رسیدن به دموکراسی بود نیز الهام گرفته ایم ولی اینکه بگوییم یک کشور خارجی در حال مدیریت 
این جریان است، کاماً تکذیب می کنم. جلیقه  زردها صدای واقعی و فروخورده مردم فرانسه هستند و شما 
می بینید که 74 درصد مردم از این جنبش حمایت می کنند«. بر همین اساس بیوواز معتقد است که اگر در 

فرانسه انقاب شود توسط کل مردم خواهد بود نه جلیقه  زردها.
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قاب روز
فریدونکنار -مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی پیشکسوتان کشور

عکس:   فارس

بازار

گزارش

گ�روه اقتص�ادی: بی��ش از 7 س��ال از تصوی��ب 
قان��ون بهب��ود فضای کس��ب وکار می گ��ذرد. این 
قانون در جه��ت فعالیت آس��ان تر و افزایش نفوذ 
تصمیم گیری های بخش خصوصی تصویب شد که 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس��امی تاکنون 10 درصد از این قانون اجرا شده 
است در حال حاضر بخش خصوصی نگران اجرای 
این قانون است. به گزارش »وطن امروز«، رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران گفت: 
مش��کاتی که فعاان اقتصادی کشور با آن مواجه 
هستند ارتباط کامل به تحریم ها ندارد. غامحسین 
شافعی افزود: اقتصاد ایران دارای مشکات کهنه و 
بنیادی و دمل های متورمی است که تحریم ها باعث 
ش��ده آنها زودتر سر باز کنند. وی اظهار داشت: در 
مسائل اقتصادی کشور با پدیده ای روبه رو هستیم 
که نشان می دهد سیاست های تشویقی، پاداش دهی 
و حماقت های آشکار و پنهان از فعالیت های غیرمولد 
ناشی می شود و آنچه از این بخش نصیبی نمی برد، 
فعالیت های مولد است. وی گفت: در شرایطی که 
یک موسسه مالی و اعتباری که برای کشور زیان ده 
بوده، دچار مشکل شد و نتوانست سود سپرده های 
خود را بدهد، همه دس��ت به دس��ت هم دادند تا 
کس��ری پول این موسسه برطرف شود و سپرده ها 
به سپرده گذاران بازگردد اما اگر تولیدکننده صادق 

و کاردان ب��ا مش��کل مواجه 
ش��ود، کارخانه وی پلمب و 
ثروت��ش مصادره می ش��ود و 
حتی به زن��دان هم می افتد. 
شافعی افزود: اگر این شرایط 
تغییر نکند، با هزاران فعالیت 

کارس��از و گره گشا، اقتصاد کشور به نقطه مطلوب 
دست نمی یابد، لذا باید قاعده بازی را تغییر داد. وی 
اظهار داشت: نرخ مالیات و نرخ بهره در کشور ابزاری 
برای رسیدن به اهداف اقتصادی هستند اما هدف 
را گم ک��رده و ابزار را به جای ه��دف قرار داده ایم. 
وی با اش��اره به قانون بهبود فضای کسب و کار به 
عنوان یک قانون مترقی و اثرگذار در اقتصاد گفت: 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس��امی کمتر از 10 درصد این قانون اجرا ش��ده 
است اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی، 
آنچه براس��اس این قانون انجام شده بسیار کمتر 
از آن چیزی اس��ت که گفته می شود. رئیس اتاق 
بازرگانی ایران اظهار داشت: با وضعیت فعلی تورم 
و قوانین و مقررات در ایران، اگر قرار باش��د اصاح 
امور به ش��یوه کنونی پیش برود، تا 20 سال آینده 
نخواهیم توانست فضای کس��ب و کار در ایران را 
بهبود بخش��یم. وی گف��ت: منطق حکم می کند، 
زمانی که تحریم های بیرونی فعاان اقتصادی یک 
کشور را تحت فشار قرار داده است، دولت در داخل 
کشور تسهیاتی را برای بخش اقتصادی ایجاد کند 
اما صدور بخشنامه های مختلف، فعاان اقتصادی را 
شگفت زده می کند. وی افزود: بارها گفته شده است 
ک��ه دولت نظر بخش خصوص��ی را در تصمیمات 
مختلف اقتصادی اخذ می کند، این در ش��رایطی 
اس��ت که فقط در 2 م��ورد تاکن��ون نظر بخش 
خصوص��ی برای تصویب قانونی در کش��ور گرفته 
ش��ده و در باقی امور پس از اینکه تصمیم اجرایی 
و مش��کات بروز می یابد، از بخش خصوصی برای 
برون رفت از مشکات نظرخواهی می شود. رئیس 
اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در 2 بند از قانون 
بهبود فضای کسب و کار، متولیان موظف شده اند 

قب��ل از تصویب هر قانون��ی نظر بخش خصوصی 
را بگیرن��د و برای ایج��اد هر تغیی��ری در قانون، 
پیش آگاهی ازم به بخش خصوصی داده شود اما 
این 2 بند اجرا نشده اس��ت. وی افزود: با اقدامات 
وصله پینه ای نمی  توان اقتصاد کشور را نجات داد، 
فعاان اقتصادی نمی دانند این رفتار دوگانه را که از 
طرفی آنان را افسران جبهه اقتصادی می دانند و از 
سوی دیگر به آنها اتهام می زنند که ارز را می برند و 

برنمی گردانند، چگونه تحلیل کنند.
انتقاد نایب رئیس اتاق ایران از بی توجهی به  ■

بهبود فضای کسب وکار
نایب رئیس ات��اق ایران هم ضمن موافقت با 
صحبت های ش��افعی درباره عدم اجرای قانون 
بهبود محیط کسب وکار  گفت: به عنوان بخش 
خصوص��ی امروز در جامعه چهره خوبی نداریم، 
بخش خصوصی در ایران محبوب نیس��ت. چرا 
اینگونه است؟ چرا هربار چالش اقتصادی ایجاد 
می شود ذهن مردم را به سمتی می برند که گویی 
بخش خصوصی در حال سوءاس��تفاده اس��ت؟ 
مسؤوان به گونه ای نشان می دهند که اگر یک 
واحد دچار مشکل شده یا بخشنامه روی بخشنامه 
اباغ می شود، مشکل از بخش خصوصی محتکر 
است. امروز بخش خصوصی وجهه و اعتبار خود 
را به واسطه سیاست گذاری های غلط در جامعه 
از دس��ت می دهد. این یک 
مخاط��ره اس��ت و بخ��ش 
خصوصی آین��ده خود را در 
کشور دچار مشکل می بیند. 
وی با بیان اینکه اراده ای در 
دول��ت برای بهب��ود محیط 
کسب وکار مطلوب بخش خصوصی وجود ندارد، 
تصریح کرد: از برخی مدیران ارش��د دولتی این 
سوال را شنیده ایم که اگر مشکات را حل کنیم، 
محیط کس��ب وکار مطلوب می شود؟ این نشانه 
باور نداشتن به حرکت در این مسیر و برخاسته 
از این تفکر است که ارزش گذاری های سیاسی 
و اقتصادی ما همیش��ه بی اعتنا به ارزیابی های 
جهانی اس��ت؛ فارغ از اینکه دیگر کش��ورها در 
منطقه و جهان به این موضوع توجه می کنند و 
این را باور کرده اند که کشورشان اگرچه از درون 
مشکات متعددی دارد و اصاحات شان مطلوب 
شهروندان نیست اما همزمان در ویترینی با 1۸0 
کش��ور دیگر قرار دارند و دیگر کشورها از منظر 
این ویترین به آنها می نگرن��د. نایب رئیس اتاق 
ایران ادامه داد: وقتی می بینیم هر سال می گذرد 
و کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که از ما 
رتبه پایین تری در کسب وکار جهانی داشته اند، 
در اص��اح خود و بهبود وضعیت در این بخش، 
از ما سبقت می گیرند، عزت نفس مان به عنوان 
یک ایرانی خدش��ه دار می شود.  وی یادآور شد: 
اگر توانستیم از امسال تا سال آینده 7 تا ۸ اصاح 
در شاخص های سهولت کسب وکار ایجاد کنیم 
معنایش آن اس��ت که آموخته ایم چگونه باهم 
کار کنیم اما ما هنوز نمی توانیم با دوس��تان مان 
در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد 
و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب وکار را 
داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: ما به عنوان 
شاگرد رتبه 12۸ گزارش کسب وکار جهانی ادعا 
می کنیم خود می توانیم وضعیت کسب وکارمان 
را بهبود بخشیم و این ادعای گزافی است و نشان 
می دهد برای یادگیری از دنیا تواضع نداشته ایم. 

 فعاان پارلمان بخش خصوصی از عملکرد دولت 
در رفع موانع اقتصادی انتقاد کردند

قانون بهبود فضای کسب وکار در کما
وزیر نفت:

سهمیه بندی و تغییر قیمت سوخت مطرح نیست

سوخت

گوشت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی:
قاچاق، گوشت را به کیلویی 70 هزار تومان رساند

رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی با بیان 
اینکه قیمت هرکیلوگرم ش��قه بدون دنبه برای 
مصرف کننده به حدود 70 هزار تومان رس��یده 
اس��ت، گفت: قاچاق بی رویه و کمبود دام دلیل 

این امر است.
علی اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت گوشت 
گوسفندی طی 2 هفته گذشته در بازار افزایش 
چش��مگیری داش��ته اس��ت، اظهار داشت: در 
این مدت، هر هفت��ه 3 مرتبه با افزایش قیمت 

گوشت گوس��فندی مواجه 
بوده ایم. وی افزود: در حال 
حاضر قیم��ت هر کیلوگرم 
ش��قه بدون دنب��ه تحویل 
ب��ه مغ��ازه دار بی��ن ٦2 تا 
٦3 ه��زار توم��ان و ب��رای 

مصرف کنن��دگان حدود ٦۸ ت��ا ٦٩ هزار تومان 
است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره 
دایل این گرانی توضیح داد: متاسفانه با کمبود 
شدید دام در بازار مواجه هستیم و دام از کشور 
قاچاق می شود. ملکی با اشاره به خروج جمعیت 
زیاد دام از کش��ور از راه قاچ��اق، گفت: هم دام 
س��نگین و هم دام س��بک به صورت قاچاق از 
کش��ور خارج می ش��ود و همین امر سبب شده 
قیمت دام افزایش زیادی داشته باشد؛ وقتی دام 
گران می شود روی نرخ گوشت تاثیر می گذارد. 
وی افزود: این مس��ائل ب��رای زیرمجموعه های 

اتحادی��ه نی��ز مش��کاتی را ایجاد ک��رده و ما 
وظیفه داریم در این زمینه اطاع رس��انی کنیم. 
ملک��ی ادامه داد: 2 روز پی��ش نیز در اتاق ایران 
جلسه ای درباره گرانی های اخیر برگزار شد که ما 
این مسائل را اطاع رسانی کردیم و خواستار آن 
شدیم که آنها را به وزیر جهاد و سایر مسؤوان 
ذی ربط اطاع رسانی کنند تا پیگیری های ازم 
در این زمینه انجام ش��ود و مس��ؤوان اقدامات 
ازم را ب��رای ممانع��ت از خ��روج دام اتخ��اذ 
کنن��د. وی افزود: براس��اس 
ش��نیده ها، برخی دام ها را از 
غرب به شرق کشور منتقل 
می کنن��د و از آنجا به خارج 
می فرستند، بخش��ی از دام 
نیز از طریق جنوب کش��ور 
به مقاصد کش��ورهای عراق، کویت، قطر، عمان 
و... قاچاق می شود.  ملکی با اشاره به اینکه چند 
روزی است که پس��ت های قرنطینه ای سازمان 
دامپزشکی در جاده ها اقدام به بازرسی و برخورد 
می کنند، گف��ت: انتظار داریم این بازرس��ی ها 
و برخوردها قانونی و صحیح باش��د تا ورود دام 
به تهران با مش��کل مواجه نشود. وی با اشاره به 
نزدیک شدن شب یلدا و آخر ماه، افزود: هر سال 
در این ایام تقاضا باا می رود و اگر به مسائلی که 
اشاره شد توجه نش��ود و روند فعلی ادامه یابد، 

احتمال افزایش بیشتر قیمت ها وجود دارد.

تاکنون در دولت برای سهمیه بندی یا تغییر 
قیمت سوخت تصمیمی گرفته نشده است. بیژن 
نام��دار زنگنه، وزیر نف��ت در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری با بیان این مطلب افزود: بر اس��اس 
برآورده��ا، صاحبان ح��دود 10 میلیون خودرو 
و موتوس��یکلت بدون کارت سوخت هستند و 
تاکنون یک میلیون و 200 هزار نفر برای صدور 
کارت س��وخت مراجعه یا ثبت نام کرده اند. وی 
افزود: طرح کنونی برای صدور کارت س��وخت 
ب��ا هدف مش��خص ش��دن وضعیت س��وخت 
خودروهاس��ت و تاکنون برای س��همیه بندی یا 
تغییر قیمت س��وخت در دولت تصمیم گیری 

نشده است. 
زنگنه افزود: میزان قاچاق س��وخت از کشور 
ح��دود ۴ تا ۵ میلیون لیتر اس��ت. وی اجاس 
اخی��ر اوپک را س��خت و تحت فش��ار ش��دید 
آمریکا دانس��ت و گفت: عمده فشارها به ایران 
در این اجاس را 2 کش��ور همس��ایه داشتند و 
اقدامات شان غیردوس��تانه بود. وزیر نفت افزود: 
در صورتی که با کاه��ش تولیدات مان موافقت 
می کردیم ٦00 هزار بش��که از ظرفیت تولید و 
فروش نفت کشور کاسته می ش��د اما با اصرار، 
جمهوری اس��امی ای��ران از اج��رای قطعنامه 
اجاس اخیر اوپک برای کاهش تولید مس��تثنا 
شد. زنگنه گفت: روند فعلی بازار نشان می دهد 
اقدام مثبت اوپک در کاهش تولید نفت پذیرفته 
شده اس��ت. وی افزود: تهدیداتی متوجه اوپک 
اس��ت که برخی از آنها خارجی و بخشی دیگر 
داخلی اس��ت. زنگن��ه اضافه ک��رد: نفت خام و 

فرآورده های نفت��ی از نظر تحریم تفاوتی با هم 
ندارند، بلکه فشار آمریکا برای تحریم فرآورده های 

نفتی ایران بیشتر از نفت خام است. 
زنگنه اف��زود: در بورس نف��ت اجازه عرضه 
یک میلیون بش��که نفت خام را داش��تیم که به 
پایان رسید و در تاشیم با گرفتن مجوز مقدار 
بیشتری برای مدت ٦ ماه بار دیگر بورس نفت را 
فعال کنیم. وی با بیان اینکه در چند سال اخیر 
در فصل سرما قطعی گاز در واحدهای تولیدی 
نداشتیم، گفت: پیش بینی می کنیم امسال در 
فصل س��رما به مصرف ۸00 ه��زار مترمکعب 
گاز در روز برس��یم. زنگنه اف��زود: نیروگاه های 
کشور ساانه ۸0 میلیارد مترمکعب گاز مصرف 
می کنند، در حالی که با سرمایه گذاری و راندمان 
باا با نیم��ی از این مقدار هم می توانند فعالیت 
کنند. وی گفت: از نظ��ر درصدی، نیروگاه های 
کش��ور با 37 درص��د بزرگ ترین مصرف کننده 
گاز کش��ور هستند و پس از آن صنایع از جمله 
پتروشیمی ها با 30 درصد و بخش خانگی با 2۵ 
درصد در رده های بعدی ق��رار دارند. وزیر نفت 
افزود: بیشترین ارزآوری را به کشور پتروشیمی ها 
دارند و نباید از آنها در این باره گله کرد تا مورد 
اجحاف قرار گیرند. زنگنه گفت: عراق روزانه ۵0 
میلیون مترمکعب گاز از ایران برای نیروگاه هایش 
می خرد تا برق تولید کند. وی افزود: ایجاد چند 
پاایش��گاه در س��یراف در حال انجام بود که به 
تحریم های جدید برخورد کردیم و نتوانس��تیم 
آنها را اجرا کنی��م و هم اکنون این طرح ها را در 

سرمایه گذاری های جدید دیده ایم.
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افق تهران
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 مقایسه دستمزد کارگران
 ایران و جهان

در حالی که حداقل دستمزد کارگر ایرانی 
به ازای هر س��اعت کار مع��ادل ٦ هزار تومان 
است، حداقل دستمزد ساعتی در لوکزامبورگ 
11/۵ دار بالغ  بر 1٩ برابر حداقل دس��تمزد 
در ایران اس��ت. به گزارش فارس، بنا به عدد 
تعیین ش��ده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان های دست اندرکار، حداقل 
حقوق هر کارگر ایرانی برای یک ماه اش��تغال 
یک میلیون و 11۵ هزار و 1۴0 تومان تعیین 
ش��ده است. با احتس��اب کارکرد ماهانه 1٩2 
ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی 
آنها در ایران معادل ٦000 تومان و با احتساب 

دار ٩٩00 تومانی معادل 0/٦دار است. 
بنا به آمارهای ارائه ش��ده از سوی سازمان 
هم��کاری و توس��عه اقتص��ادی بیش��ترین 
حداقل دس��تمزد س��اعتی کارگران در میان 
کش��ورهای عض��و ای��ن س��ازمان مربوط به 
لوکزامب��ورگ  اس��ت. حداقل دس��تمزد هر 
کارگر در لوکزامبورگ 11/۵ دار اس��ت که 
معادل 1٩/1٦ برابر حداقل دستمزد در ایران 
است. جایگاه بعدی بااترین حداقل دستمزد 
در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی مربوط به فرانسه با 11/3 دار است 
و این بدان معناس��ت که هر کارگر فرانسوی 
حداقل 1۸/۸ برابر یک حداقل بگیر در ایران 
دریافتی دارد. حداقل درآمد ساعتی کارگران 
در اس��ترالیا ک��ه در جایگاه س��وم بااترین 
حداقل دس��تمزد ساعتی در کشورهای عضو 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار دارد 
11/3 دار اس��ت و کارگران این کش��ور نیز 
1۸/۸ براب��ر کارگران ایران��ی حداقل درآمد 
دارن��د. حداقل دس��تمزد در دیگر کش��ورها 
مانند آمریکا و ژاپن نیز به ترتیب معادل ۸ و 
7/3 دار است. از دیگر کشورهای مهم عضو 
س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه ترکیه 
است که به دلیل مجاورت با ایران می تواند از 
اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار باشد. 
حداقل درآمد ساعتی کارگران در ترکیه ٩/۵ 
دار اس��ت که با احتس��اب 0/٦ دار حداقل 
درآمد س��اعتی کارگران در ای��ران می توان 
گف��ت کارگ��ران ت��رک 10 براب��ر کارگران 
ایرانی حقوق می گیرن��د. درآمد کارگران در  
کره جنوبی نیز حداقل ساعتی ٦/۴ دار است 
که حدود 11 براب��ر درآمد حداقل بگیران در 

ایران است. 
گفتنی است کارگران ایرانی بر اساس قانون 
کار ملزم هستند در هفته ۴۴ ساعت کار کنند 
و ای��ن در حالی اس��ت که در دیگر کش��ورها 
این رقم کمتر اس��ت به گونه ای که کارگران 
فرانسه 3۵ ساعت، جمهوری سان مارینو 37/۵ 
س��اعت، بلژیک 3۸ س��اعت، انگلیس 3۸/1 
ساعت، ایرلند 3٩ ساعت و آلمان 3٩/1 ساعت 

به صورت هفتگی الزام به کار دارند.

درگذشت »شیخ شلتوت« رئیس دانشگاه  ■
اازهر و مفتي بزرگ مصر- 1342ش

 تولد »ش�ارل س�نت بوو« ادی�ب و منتقد  ■
معروف فرانسوي- 1804م 

آغاز سلطه استعماري اسپانیا بر آرژانتین در  ■
آمریکاي جنوبي- 1516م

تول�د »هانري بک�رل« فیزیکدان مش�هور  ■
فرانسوي و کاشف رادیواکتیویته- 1852م

تأس�یس س�ازمان پناهن�دگان بین المللي  ■
توسط سازمان ملل متحد- 1946م

آغاز خروج نیروهاي اس�تعمارگر اسپانیا از  ■
صحراي غربي در آفریقا- 1975م

تولد نرون          ، امپراتور قسی القلب روم- 37م ■
درگذشت والت دیزنی          ، موسس بزرگ ترین  ■

کمپانی انیمیشن جهان- 1966م
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

10800

12300

13500

-

-

-

1570

-

200

200

300

-

-

-

30

-

-

-

8100

161
-

-

-

100

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

60/95
51/27

-
-

52/27-

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

3470000

3700000

1900000

1100000

660000

70000

35000

60000

-

-

-

320880

-

1244/90 )دار(
14/63   )دار(

-

12000

-

-

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

165352/1
8140/0

7177/0

-
-

-

121936/2
328815/2

149976/8

-

-

-

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5651/2بورس استرالیا

-
-
-

24756

21148

2594
-

کام نور

آن که صبر کند، به واسطه صبرش به 
مقام روزه دار شب زنده دار و نیز درجه 
شهیدی که در پیشاپیش محمد)ص( 

شمشیر زده است دست می یابد.
امام صادق)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
1422

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-6/55

ح. حفاري شمال 
ح. فرآورده هاي  تزریقي  

دشت  مرغاب
داروسازي  سینا 

قنداصفهان
فرآورده هاي  نسوز پارس

توسعه  صنایع  بهشهر
گروه صنایع بهشهرایران  

شیشه  همدان  

6459

12030
17471

11711

5604

2234
1506

3381

7/48
6/08

4/99
4/99

4/98

4/98

4/98

4/73

4/71

ح. الکتریک  خودرو شرق  
ح.  ایران دارو 
تولیدي مهرام  
دارویي  لقمان
معدني  دماوند
ایران  مرینوس  

کارخانجات تولیدي شهید قندي
گروه صنعتي سپاهان

بین المللي توسعه ساختمان 

571

775

41491
2451

22229

8698

2983
4867

965

-6/06

-5

-4/82
-4/65

-4/37

-4/27

-4/23

-3/69


