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در حال و هوای شاعری احمد علوی به بهانه 
بزرگداشت او در چهل و پنجمین »شب شاعر«

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح جنجالی
 پالرمو، CFT و پولشویی: 

 در طریق 
شعر علوی

هر سه ایحه خاف شرع 
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آیت اه آملی اریجانی با اشاره به کاهش 
نیافتن قیمت اجناس پس از کاهش قیمت دار:

 اولین سفر رئیس جمهور یک کشور عربی 
به سوریه پس از 7 سال جنگ
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گزارش »وطن امروز« از جریان شناسی 
سینمای ایران در موضوع مهاجرت

 »وطن امروز« از جزئیات درآمد و هزینه 
خانوارهای شهری گزارش می دهد

رئیس پلیس فتای ناجا هشدار داد

پس از انتقادهای فراوان صورت گرفت
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جلسه مجمع نمایندگان اصفهان 
با رئیس مجلس

جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان با 
رئیس مجلس ش��ورای اسامی برگزار شد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه مجمع 
نمایندگان اس��تان اصفهان با علی اریجانی، 
رئیس مجلس شورای اس��امی پیش از ظهر 
دیروز به منظور بررسی درخواست استعفای این 
نمایندگان برگزار شد. 19 نماینده مجمع استان 
اصفه��ان هفته گذش��ته )14 آذرماه( به دلیل 
مشکات آب آشامیدنی و حقابه مردم اصفهان 
از سمت خود اس��تعفا کردند. روز گذشته این 
نمایندگان برای اینکه اعتراض خود را نش��ان 
دهند در صحن علنی مجلس حاضر نشدند و 
در دفتر آیت اه طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه 

در اصفهان تجمع کردند.

دشمن بارها درباره حمله به مراکز 
هسته ای ایران فکر کرده است

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی 
گفت: دش��من بارها و بارها به 
این فک��ر کرده که ب��ه مراکز 
هس��ته ای ایران حمله کند اما 
با وج��ود پدافند غیرعامل این 
برنامه ریزی ها خنثی  شده  است. به گزارش ایسنا، 
سردار احمد وحیدی طی سخنانی در نخستین 
گردهمایی دانش آموخت��گان و نخبگان پدافند 
غیرعامل که در سازمان پدافند غیرعامل کشور 
برگزار ش��د، گفت: دشمنان فکر می کنند ایران 
در تاش برای سلطه فیزیکی و ایجاد امپراتوری 
است اما آنها در اجرای سیاست های خود شکست 
خورده اند و این شکست به گونه ای است که امروز 
تظاهرکنندگان فرانس��وی می گوین��د از انقاب 
اسامی ما الگو گرفته اند. سردار وحیدی با بیان 
اینکه دش��من حق دارد از ما خش��مگین باشد، 
افزود: وقتی دشمن مقایسه ای بین بودجه نظامی 
ایران با کشورهای منطقه انجام می دهد، می بیند 
ما با کمترین بودجه موفق تر از آنها هستیم. وی 
تصریح کرد: هرچند دش��من بارها از ما شکست 
خورده اس��ت اما نباید او را کوچک بش��ماریم و 
در اینجا پدافند غیرعامل به عنوان تأمین کننده 
قدرت دارای ارزش و اهمیت است. دشمن بارها 
و باره��ا به این فکر کرده که به مراکز هس��ته ای 
ایران حمله کند اما با وجود پدافند غیرعامل این 
برنامه ریزی ها خنثی  شده  است. سردار وحیدی در 
پایان اظهار کرد: باید به سازمان پدافند غیرعامل 
کمک کنیم تا ش��جره طیبه خ��ودش را بارورتر 
کند،  هرچند مخالفت هایی وجود دارد که بعضی 
از روی جهل است، اما نباید بر طی کردن مسیر 

مهم پدافند غیرعامل تأثیرگذار باشد.

بیداری مردم منطقه اجازه 
دست درازی بیگانگان را نمی دهد

فرمانده نیروی دریایی ارتش با 
اشاره به تغییرات هژمونی  های 
حاکم بر دری��ا گفت: بیداری 
م��ردم منطق��ه و فهم منافع 
دریا برای کشور ها قطعا بیش 
از این اجازه دست درازی بیگانگان به منافع شان 
را نمی دهد. به گزارش مهر، امیر دریادار حسین 
خانزادی دیروز در نمایشگاه بین المللی دریایی در 
جزیره کیش اظهار داشت: جهان چه بخواهد و 
چه نخواهد ایران یک موقعیت گذرگاهی دریایی 
و هوای��ی دارد و گذرگاه  های دریایی مهمی در 
منطقه ما قرار دارد، این منطقه می تواند 3 قاره 
را به هم متصل کند، انبار انرژی فسیلی جهان 
در منطقه ما قرار دارد و بخش اعظمی از تجارت 
جه��ان از طریق اقیانوس هند انجام می ش��ود. 
ایران قلمرو وس��یع          ، مرزهای گسترده دریایی، 
سواحل اقیانوسی و فرهنگ غنی و ارزشمندی 
دارد، پس باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم. 
وی با اش��اره به تغییرات هژمونی  های حاکم بر 
دریا گفت: بی��داری مردم منطقه و فهم منافع 
دری��ا برای کش��ور ها قطعا بی��ش از این اجازه 
دست درازی بیگانگان به منافع شان را نمی دهد. 

ایران زیردریایی  ۳۲۰۰ تنی می  سازد
صنای��ع دفاع��ی جمهوری اس��امی ایران 
طرحی مبنی بر ساخت زیردریایی های سنگین 
3۲۰۰ تنی در دس��ت دارند. به گزارش فارس، 
بر اس��اس طرحی که از س��وی صنایع دفاعی 
جمهوری اسامی ایران دنبال می شود، نیروهای 
مس��لح کش��ورمان به دنبال طراحی و ساخت 
نس��ل جدید زیردریایی های س��نگین خود به 
وزن 3۲۰۰ تن هستند که با ساخت آن، جهش 
بزرگی در زمینه طراحی و ساخت زیردریایی ها 
در کشور رخ خواهد داد. این زیردریایی حدود 
87 متر ط��ول، 1۰ متر قطر و 3۲۰۰ تن وزن 
خواهد داشت. ایران پیش از این زیردریایی های 
س��بک »غدیر« با وزن 15۰ تن را س��اخته و 
عملیاتی کرده و زیردریایی »فاتح« با تناژ 5۰۰ 
تُن را نیز آماده الحاق به ناوگان دریایی نیروهای 
مسلح دارد. پیش از این، خبر در دست ساخت 
بودن زیردریایی »بعثت« نیز با تناژ 13۰۰ تن 

اعام شده بود.

گروه سیاس�ی: به رغم اصرار و فشار 
دولت و نمایندگان حامی دولت برای 
 FATF تصویب 3 ایحه مرتبط با
در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
اظه��ارات دی��روز دبی��ر این مجمع 
نشان داد مجمع تشخیص مصلحت 
بر رس��یدگی جدی و رفع ایرادات و 

ابهامات این لوایح اصرار دارد.
به گ��زارش »وطن ام��روز«، بعد 
از تصویب پرح��رف و حدیث ایحه 
الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی 
مب��ارزه با تامی��ن مالی تروریس��م 
)CFT( در مجل��س ک��ه به رغ��م 
هش��دارهای مراجع عظ��ام تقلید و 
همین ط��ور کارشناس��ان اقتصادی 
انجام ش��د، ش��ورای نگهبان بیش 
از ۲۰ ای��راد ب��ه ای��ن ایحه گرفت 
و CFT را ب��ه مجل��س بازگرداند. 
نماین��دگان مجلس نیز در جلس��ه 
۲ هفت��ه قبل خ��ود هرچند برخی 

اصاحات مدنظر ش��ورای نگهبان را اعمال کردند 
ام��ا روی مواض��ع خود در خص��وص برخی دیگر 
از ایرادات ش��ورای نگهبان ایس��تادند و در نتیجه 
CFT به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد تا 
به همراه ۲ ایحه اصاح قانون مبارزه با پولشویی 
و همین طور الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه با 
جرائم س��ازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، در 
این نهاد بررسی شود. در این میان برخی حامیان 
دول��ت موضوع ضرب ااجل 3 ماهه کارگروه اقدام 
مال��ی FATF به ایران برای تصویب این لوایح را 
مطرح کردند تا ضمن فش��ار ب��ه اعضای مجمع، 
فرآیند تصویب این 3 ایحه را تسریع کنند. ضمن 
اینکه اظهارنظر برخی اعضای مجمع در روزهای 
گذش��ته که از تصوی��ب احتمال��ی لوایح مرتبط 
با FATF در این نهاد س��خن گفت��ه بودند، این 
نگرانی را به وجود آورد که بررس��ی این 3 ایحه 
تحت الشعاع فضاسازی های غربگرایان قرار گیرد. 
با این حال دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
روز گذش��ته در س��خنانی تاکید ک��رد ایرادات و 
مغایرت های 3 ایحه یادشده همچنان باقی است 

و اشکال مجمع به آنها رفع نشده است.
محس��ن رضایی روز گذشته در مجمع آذرماه 
اتحادیه جامعه اسامی دانشجویان درباره سؤالی 
درباره بررس��ی FATF گفت: ما در قبال کش��ور 
و منافع ملی مس��ؤول هس��تیم و باید پاس��خگو 
باش��یم. 3 ایحه یا مصوبه مجلس ب��ه ما ارجاع 
شده اس��ت؛ یکی قانون مبارزه با پولشویی است، 
یکی مصوبه الحاق ایران به کنوانس��یون مقابله با 
جرائم سازمان یافته و دیگری مصوبه الحاق ایران به 
کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین منابع مالی 
تروریس��م این 3 ایحه با قانون اساس��ی مغایرت 
دارد. در قانون پولشویی و پالرمو مغایرت ها مربوط 
به سیاست های کلی است. یک سلسله ایراد دیگر 
هم شورای نگهبان بنا بر اصول دیگر قانون اساسی 

داش��ت. در موارد مغایرت با سیاس��ت های کلی، 
ش��ورای نگهبان از مجلس خواس��ته مصوبات را 
اص��اح کند و مجلس هم گفته اس��ت ما اصاح 

نمی کنیم و آن را به مجمع می فرستیم.
وی افزود: یک ایحه دیگر CFT است که به 
این ایحه هم اشکال داریم، چرا که همه ایرادات 
ش��ورای نگهبان را مجلس نتوانست اصاح کند. 
پ��س ما 3 ایحه داریم که در هر 3، مغایرت هایی 

با قانون اساسی یا سیاست های کلی وجود دارد.
دبی��ر مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام 
خاطرنش��ان کرد: ما از ش��نبه ۲4 آذر بحث ها را 
از ایحه پولش��ویی ش��روع کرده ای��م و بعد دیگر 
مباح��ث مطرح خواهد ش��د. رضایی با اش��اره به 
نظرات مختل��ف حقوقدانان درباره روند ارس��ال 
این لوایح به مجم��ع گفت: باید ببینیم مصلحت 
جامعه و نظام چیس��ت. در ارتباط با ایحه مقابله 
با پولشویی، کار راحت تر است، چون قانون داخلی 
 CFT خ��ود ما اس��ت. مرحله دوم پالرم��و و بعد

خواهد بود که یک مقدار سخت تر است. من اان 
پرهیز دارم نظر خودم را بدهم، چون ممکن است 
در بررسی ها تأثیر بگذارد. سعی داریم آنچه را که 
 منافع نظام و مردم اس��ت، در بحث بررسی لوایح 

دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: همین بحث هم که گفته 
ش��د برای ارجاع برخی از این لوایح به مجمع در 
مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد 

گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می گیرد.
تخلف در ارجاع لوایح به مجمع ■

اظهارات محس��ن رضای��ی در خصوص ارجاع 
برخ��ی لوایح مرتبط ب��ا FATF به مجمع بدون 
رای گیری در مجل��س، به تصمیم رئیس مجلس 
برای ارجاع ایحه اصاح قانون مبارزه با پولشویی 
به مجمع  اش��اره دارد. 18 مهر امس��ال، شورای 
نگهبان در نامه ای به رئیس  مجلس،  اش��اره کرد 
مصوبه مجلس به دلیل عدم اعمال نظرات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت مصوبه 

با برخ��ی سیاس��ت های کلی نظام 
همچن��ان مغایر اص��ل 11۰ قانون 

اساسی است. 
پ��س از ای��ن نام��ه، اریجانی، 
رئیس مجلس به ص��ورت یکجانبه، 
مصوبه مجلس را به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام فرس��تاد؛ اقدامی که 
خاف قانون ب��ود، چرا که مطابق با 
م��اده ۲۰۰ قان��ون  آیین نامه داخلی 
مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان 
مصوبه مجل��س را به مجلس ارجاع 
داد، رئی��س  مجلس پس از کس��ب 
آرای نمایندگان مبن��ی بر اصرار بر 
مصوبه خود می تواند مصوبه مجلس 
را ب��ه مجم��ع تش��خیص مصلحت 
نظام ارس��ال کند. ای��ن در صورتی 
اس��ت که در مصوبه اص��اح قانون 
مبارزه با پولشویی، رئیس  مجلس از 
نمایندگان رای گیری نکرده و مصوبه 
مزبور را به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام فرستاده است. در ماده ۲۰۰، قانون  آیین نامه 
داخلی مجلس آمده است: »پس از بررسی گزارش 
کمیسیون که در آن نظر شورای  نگهبان ملحوظ 
ش��ده اس��ت و رأی گیری نس��بت به آن، مصوبه 
مجدداً به شورای  نگهبان ارسال می شود. اگر این 
مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای  نگهبان نباشد، 
مج��دداً در مجلس مطرح می گ��ردد، در صورتی 
ک��ه مجلس با درنظر گرفتن حفظ مصلحت  نظام 
همچنان بر رأی خود باقی باش��د رئیس  مجلس 
مصوب��ه مذکور را به مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام ارس��ال می دارد. مجمع موظف است تنها در 
موارد اختاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر 
قطعی نموده و گ��زارش آن را جهت طی مراحل 

بعدی به رئیس  مجلس اعام نماید«.
گفتنی اس��ت رئیس  مجلس همچنین ایحه 
الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته 
فراملی )پالرمو( را نیز همچون ایحه اصاح قانون 
مبارزه با پولش��ویی به مجمع تشخیص مصلحت 
ارسال کرد؛ اقدامی که اعتراضات نمایندگان را به 
دنبال داشت. به عنوان مثال حاجی دلیگانی، عضو 
فراکسیون نمایندگان وایی در این باره گفته بود: 
»رئی��س  مجلس وظیفه دارد آنچه را در صحن بر 
اس��اس تش��ریفاتی که در قانون پیش بینی شده، 
مصوب می ش��ود به مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام ارس��ال کند. آقای رئیس  خودش را به جای 
اکثریت آرا قرار داده اس��ت و به جای رای گیری از 
نمایندگان مجلس و بدون آنکه در مجلس و صحن 
علن��ی موضوع را مطرح کن��د، لوایح را به مجمع 
ارسال کرده است«. این اقدام اریجانی همچنین 
موجب ش��د در تاریخ 6 آذر، ۲7 نماینده مجلس، 
متن درخواست استیضاح اریجانی، رئیس  مجلس 
را به کمیس��یون تدوین  آیین نامه داخلی مجلس 
ش��ورای اسامی ارائه کنند؛ طرحی که در نهایت 

از حد نصاب افتاد.

سیاسی 0 2

مذاکره کنیم
 می گویند به زانو درآمدید

تحلیلگر سیاس��ی می گوید: 
ام��روز که برنامه هس��ته ای 
نیمه تعطی��ل اس��ت توازنی 
نیس��ت تا با آمریکا مذاکره 
کنیم، اگر چنین شرایطی را 
بپذیریم به شکلی تفسیر خواهند کرد که ایران 
به زانو درآمده اس��ت. س��یدمحمد مرندی در 
گفت وگو با مهر، مذاکره را ابزاری در سیاست 
خارجی کش��ورها دانس��ت که برخ��ی مواقع 
اس��تفاده از این ابزار در راس��تای منافع ملی 
یا به ضرر منافع ملی کش��ور است. به اعتقاد 
وی، مذاک��ره زمانی می تواند ب��ه ضرر منافع 
کش��ور باشد که طرف مقابل احساس کند به 
دلیل فش��ار کش��ور دیگر را پای میز مذاکره 
آورده اس��ت، بنابراین مذاکره کردن در چنین 
ش��رایطی منجر به ارائه امتیازات گسترده به 
طرف مقابل می شود و به همین دلیل مذاکره 
نه همیش��ه مثبت و نه همیش��ه منفی است. 
استاد دانشگاه در این ارتباط معتقد است: در 
حال حاضر شرایط برابری با آمریکا نداریم، به 
همین دلیل مذاکره با آمریکا به عنوان ضعف 
ما محس��وب می ش��ود. وی همچنین درباره 
علت تاکید برخ��ی افراد و جریان  های داخلی 
بر مذاک��ره با آمریکا می گوی��د: برخی از این 
افراد منتسب به طرف مقابل، برخی ترسیده و 
نگران و برخی دیگر اصوا ساز مخالف با نظام 
می زنند. مرندی معتقد است مذاکره با آمریکا 
در چنی��ن ش��رایطی راهکار حل مش��کات 
نیس��ت و طرفداران مذاک��ره بدانند امروز که 
برنامه هس��ته ای ما نیمه تعطیل است توازنی 
نیست تا مذاکره کنیم، اگر چنین شرایطی را 
بپذیریم به شکلی تفسیر خواهند کرد که ایران 

به زانو درآمده است.

دیدار جابری انصاری و بشار اسد
دستیار ویژه وزیر امور خارجه 
ایران با رئیس جمهور سوریه 
دیدار کرد. به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران جوان، حس��ین 
جابری انصاری، دستیار ارشد 
وزی��ر امور خارج��ه در امور ویژه سیاس��ی که 
به سوریه س��فر کرده اس��ت یکشنبه شب در 
دمشق با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه دیدار 
کرد. تحوات مربوط به تاسیس کمیته قانون 
اساسی سوریه از جمله محورهای گفت وگو  های 
طرف عنوان شده است. همچنین روز شنبه  دو
الکساندر اورنتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور 
روس��یه در امور س��وریه هم در سفری که به 
تهران داشت با حسین جابری انصاری ماقات و 
پیرامون آخرین تحوات سوریه و حل سیاسی 

بحران این کشور رایزنی کرد.

وزیر خارجه قطر:
ایران جزئی از منطقه ما است 

 باید با آن تعامل کنیم
وزیر خارجه قطر با بیان اینکه کش��ورش 
با تحریم های یکجانبه مخالف اس��ت، گفت 
دوحه معتقد اس��ت باید با ایران تعامل کرد، 
چ��را که ای��ران جزئ��ی از منطقه اس��ت. به 
گزارش فارس، »شیخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی« در مصاحبه ای که یکشنبه ش��ب از 
ش��بکه »سی ان بی سی« پخش ش��د، درباره 
تحریم ه��ای آمریکا علیه ای��ران، گفت: »ما 
تحریم یکجانبه علیه هیچ کشوری را تشویق 
نمی کنی��م. تحری��م، راهی ب��رای حرکت به 
س��مت حل مسأله نیس��ت«. دیپلمات ارشد 
قطر افزود: »ما ایاات متحده را به بازگش��ت 
به مذاک��ره و راه��کار دیپلماتیک تش��ویق 
می کنی��م، چرا که تاب ی��ک تنش دیگر در 
منطقه را نداری��م. تصورش را هم نمی توانید 
کنید ک��ه قطر که بی��ن ایران و عربس��تان 
س��عودی اس��ت که هر دو هم ب��ا هم رقیب 
هس��تند، در چه وضعیتی ق��رار دارد. همین 
وضع درباره ایران و ایاات متحده هم هست 
و ای��اات متح��ده روابط بس��یار قدرتمندی 
با قط��ر دارد. این موضوع م��ا را در وضعیت 
معذب��ی قرار می ده��د«. وزی��ر خارجه قطر 
درباره روابط کش��ورهای عربی با ایران گفت: 
»ایران جزئی از منطقه ما اس��ت، بخواهیم یا 
نخواهیم، چه با سیاس��ت آنها موافق باشیم، 
چه مخالف. این بدان معنی نیست که با آنها 
تعام��ل نکنیم و فقط از آنه��ا دوری کنیم و 
در درگیری های نیابتی در مثا یمن، سوریه، 
ع��راق و لبنان با آنه��ا مقابله کنیم«. آل ثانی 
تأکی��د ک��رد اگر ی��ک چارچ��وب همکاری 
منطقه ای وجود نداش��ته باش��د و کشورها با 
هم درباره دغدغه ها و نیازهای ش��ان صحبت 
نکنن��د، »به راه حلی نخواهیم رس��ید«. وزیر 
خارج��ه قطر بی ثباتی های موجود در منطقه 
را نتیجه سیاس��ت های چند کش��ور خواند و 
گفت: »ما اان با کسانی ]عربستان سعودی[ 
که قط��ر را محاصره کرده، به جنگ بی دلیل 
علیه یمن ادامه می دهد و آنطور نخست وزیر 

لبنان را ربود، اختاف نظر داریم«.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح جنجالی پالرمو، CFT و پولشویی: اخبار

هر سه ایحه خاف شرع وخاف قانون است
اخبار
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سخنگوی وزارت امور خارجه: سازوکار ویژه مالی اروپا محدود به خرید دارو و مواد غذایی نیست
از قول کری تا قول اروپایی ها

در ش��رایطی که بعد از چند ماه 
خلف وع��ده اروپ��ا در ارائه کانال 
ویژه مالی، مسؤوان اتحادیه اروپایی اعام کرده  اند 
مح��دود کردن SPV به کمک های بشردوس��تانه 
چ��ون غ��ذا و دارو به نوعی می تواند آنه��ا را از دام 
تحریم های آمریکا برهاند، س��خنگوی وزارت امور 
خارجه ایران معتقد اس��ت س��ازوکار ویژه مالی با 

اروپا صرفا ب��رای خرید دارو و 
مواد غذایی نیست. به گزارش 
»وطن امروز«، از چند روز پیش 
اع��ام ش��د اتحادی��ه اروپایی 
تصمیم گرفته است برای فرار 
از تحریم  های آمریکا، س��طح 

م��راودات خود با ایران در قالب SPV را به مواردی 
چون غذا، دارو یا برخی کااهای خاص تقلیل دهد. 
تصمیم اتحادیه اروپایی در حالی است که خواسته 
اصلی ایران در مذاکرات موس��وم به برجام اروپایی، 
تضمین ف��روش نفت ب��ه اروپ��ا و بازگرداندن ارز 
حاصل از آن به داخل کش��ور بود. در همین راستا 
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه سازوکار 
مالی اروپا مدتی است تحت بررسی قرار دارد، گفت: 
این س��ازوکار صرفا برای خری��د دارو و مواد غذایی 
نیست. بهرام قاسمی روز گذشته در نشست خبری 
درباره اجرای سازوکار مالی اروپا گفت: این سازوکار 
مدتی اس��ت تحت بررس��ی قرار دارد و سازوکاری 
برای تسهیل مبادات ایران با اتحادیه اروپایی است. 
این سازوکار شامل اقام بسیاری می شود که در این 
سبد کاایی می تواند دارو، مواد غذایی و سایر کااها 
قرار گیرد؛ این مکانیزم می تواند با سایر کشورها هم 
برقرار شود. وی تاکید کرد: این سازوکار صرفا برای 
خرید دارو و مواد غذایی نیس��ت و سرمایه  گذاری 
صنعتی و اقتصادی هم باید ج��ای خود را در این 

سبد کاایی پیدا کند.
اختافات شدیدی بر سر مسأله موشکی با  ■

اروپا داریم
قاس��می دیروز همچنین درباره اظهارات تند 
نماینده اروپا درباره تجهیزات موشکی ایران گفت: 
این اظهارات در گذشته نیز اعام شده است. هیچ 
دو کش��وری نمی توانند درباره همه موضوعات و 
مسائل اشتراک نظر داشته 
باش��ند. در حوزه مس��ائل 
اختاف نظر  این  موش��کی 
بین ما و برخی کش��ورهای 
اروپایی با شدت بیشتری و 
با برخی کشورهای دیگر با 

شدت کمتری وجود دارد.
قول جدید اروپایی ها به ظریف ■

روز گذشته همچنین رئیس شورای راهبردی 
روابط خارج��ی از قول مقامات اروپایی به ظریف 
جهت راه اندازی SPV تا پایان امس��ال خبر داد. 
سیدکمال خرازی دیروز در حاشیه همایش صلح و 
ثبات در غرب آسیا در پاسخ به سوال فارس درباره 
سازوکار مالی اروپا )SPV( گفت: همه امیدوارند 
این س��ازوکار اجرایی ش��ود و خود اروپا هم تا به 
حال این قول را داده          ، البته انتظار اس��ت گام های 
عملی را بردارد. وی افزود: بر اساس گفت وگوهای 
اخیر ظریف با مقام��ات اروپایی، آنها قول داده  اند 
تا پایان امسال این سازوکار اجرایی شود. خرازی 
همچنین در پاسخ به سوالی درباره SPV ایرانی 
بیان کرد: من اطاعی ندارم اان چه تاش هایی 
برای س��ازوکار مش��ابه در ایران انجام می ش��ود. 
سازوکاری که اروپایی ها برقرار می کنند به تناسب 
آن باید دستگاه های ایرانی خود را تنظیم کنند که 

بتوانند از آن استفاده کنند.

پسابرجام

آیت اه آملی اریجانی با اشاره به کاهش نیافتن قیمت اجناس پس از کاهش قیمت دار:
دادستان ها به موضوع گرانی ورود کنند

رئیس دستگاه قضا می گوید به 
دادستان ها دستور داده است به 
مقوله گران فروش��ی ورود کرده و با گران فروشان 
برخ��ورد کنند. آیت اه ص��ادق آملی اریجانی با 
انتقاد از نبود نظارت بر گران فروش��ی و با اش��اره 
ب��ه اینکه با وجود کاهش قیمت ارز اما همچنان 
قیمت اجناس کاهش نیافته، به وظیفه سازمان 

تعزیرات اشاره و تصریح کرد 
دادس��تان ها باید به موضوع 
گران فروش��ی ورود کنند. بر 
آیت اه  این گزارش،  اساس 
آملی اریجان��ی در جلس��ه 
مس��ؤوان عال��ی قضایی با 

اشاره به برخورد دستگاه قضا با اخالگران اقتصادی 
تصریح کرد: بحمداه برخوردها و رسیدگی های 
قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوش��بختانه همه 
شاهد هستند که قوه قضائیه در این مسیر، هیچ 
توجهی به فضاس��ازی ها ن��دارد و کار خود را در 
چارچوب قانون و شرع دنبال می کند. استجازه ای 
هم که از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع 
در رس��یدگی ها انجام شد، بس��یار موثر بوده اما 
آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکات 
اقتصادی کشور با برخوردهای صرفا قضایی حل 
نمی شود، بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه »م��ا در چارچوب وظایف 
خود به رس��یدگی ها ادامه خواهیم داد و دس��ت 
کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخال ایجاد 
کنند، قطع خواهیم ک��رد«، در عین حال یادآور 
شد: اداره کشور و رفع مشکات معیشتی مردم، 
یک ماهیت کاما اجرایی است که دولت محترم 
با هم��کاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را 
به پیش ببرد. بحمداه تاش های بس��یار خوبی 

شده و مساله ارز بتدریج در یک مسیر تعادلی قرار 
گرفته اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل 
مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد. 
آیت اه آملی اریجانی با تاکید بر ضرورت توجه 
هر چه بیشتر دستگاه های نظارتی و اتخاذ تدابیر 
مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمت ها اظهار 
کرد: زمانی برخ��ی بی تدبیری ها موجب افزایش 
بی رویه نرخ ارز شد. در حال 
حاض��ر نیز نباید اج��ازه داد 
موجب  بی تدبیری ها  پاره ای 
وارد آمدن فش��ار ب��ر مردم 
ش��ود. برخی به بهانه اینکه 
قیمت ارز ب��اا رفت، قیمت 
کااهای خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ 
ارز س��یر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس 
را ب��ه قیمت ب��اا خری��داری کرده اند، همچنان 
گران فروش��ی می کنن��د. وی چنی��ن رفتاری را 
»غیرقاب��ل قبول« دانس��ت و با اش��اره به برخی 
افزایش قیمت های خودسرانه مانند گرانی ها در 
صنعت لبنیات خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر 
کارمن��د و کارگر که حقوق ثابت��ی دارد، محدود 
اس��ت و بر این اساس برای کنترل قیمت ها باید 
فکر عاجلی کرد، البته در جلسه هماهنگی سران 
قوا مطالبی طرح می شود و دولت نیز تاش های 
خوب��ی ب��رای ح��ل این مش��کات داش��ته اما 
دستگاه های اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند 
و تاش کنند تا هر چه سریع تر وضعیت معیشت 
مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند. آیت اه 
آملی اریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات 
حکومتی برای نظارت بر قیمت ها، به دادستان ها 
نیز دس��تور داد  در چارچوب قانون و با همکاری 

مراجع ذی صاح به موضوع گرانی ها ورود کنند.

قضایی

نما
اصرار مجمع بر رفع ایرادات لوایح سه گانه

اظهارات دیروز محسن رضایی درباره رسیدگی جدی مجمع تشخیص به ایرادات لوایح مرتبط با FATF در 
حالی است که مجمع تشخیص شنبه گذشته در جریان نخستین جلسه بررسی ایحه اصاح قانون مبارزه با 
پولشویی نشان داد بر رفع مغایرت های لوایحی چون CFT یا پالرمو  با سیاست های کلی نظام و قانون اساسی 
مصر است. در جریان این جلسه، اعضای مجمع با رای به نظر هیات عالی نظارت، مجلس شورای اسامی را 
موظف کردند ماده یک مصوبه مبارزه با پولش�ویی را اصاح کند.بر اساس این گزارش، در این نشست ماده 
یک این ایحه که مغایرت آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت عالی نظارت اعام و توسط 
شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت، مطرح شد و پس 
از ارائه دیدگاه های مجلس شورای اسامی، شورای نگهبان و وزارتخانه های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رأی بیش از دو سوم 
اعضا، نظر هیأت عالی نظارت تصویب شد و مقرر شد مصوبه مجلس درباره این بند اصاح شود. رای اعضای 
مجمع تشخیص به نظر هیات عالی نظارت از آن جهت حائز اهمیت است که برخی نمایندگان مجلس و اعضای 
هیات رئیس�ه آن اساس�ا مبنای قانونی این هیات را به رسمیت نشناخته و با تعبیری چون تشکیل شورای 

نگهبان دوم یا تحدید اختیارات قانونی مجلس از اعمال نظرات آن طفره می رفتند.



فاوا
پس از انتقادهای فراوان صورت گرفت

 انصراف داماد روحانی 
از معاونت وزارت صنعت

دام��اد رئیس جمهور با گذش��ت کمتر از 
ی��ک هفت��ه از انتصابش به س��مت معاونت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اس��تعفا کرد. 
پرحاشیه ترین انتصاب در دولت تدبیر و امید با 
فشارهای رسانه ای و مطالبه عمومی سرانجام 
به اس��تعفا ختم شد. کامبیز مهدی زاده فرساد 
در متن اس��تعفای خود که خط��اب به وزیر 
صنعت نوش��ته ش��ده، آورده اس��ت: از اینکه 
اینجان��ب را قاب��ل دانس��تید و در این مقطع 
از بن��ده دعوت نمودید ک��ه در این وزارتخانه 
همراه تان باشم کمال تشکر و قدردانی را دارم. 
اجازه می خواهم از خدمت تان مرخص شوم و 
به فعالیت های علمی و پژوهشی خود در سنگر 

قبلی ام ادامه دهم.
 البته س��نگری که آقای دام��اد از آن نام 
می برد دبیری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
است. موضوع جالب این استعفا دفاع تمام قدی 
اس��ت که رضا رحمانی، وزیر صنعت از داماد 
رئیس خود کرده اس��ت. او که این هفته فشار 
سنگین رسانه ها را به دلیل این انتصاب فامیلی 
متحمل ش��ده ب��ود در این باره اظه��ار کرد: 
انتصاب مهدی زاده به سمت معاونت وزیر اصا 
ربطی به دام��اد رئیس جمهور بودن یا نبودن 
ندارد. رحمانی افزود: داماد رئیس جمهور یک 
نیروی جوان و نخبه اس��ت. وی درباره سابقه 
اجرای��ی دام��اد رئیس جمهور گف��ت: وی در 
ح��وزه معاونت فناوری رئیس جمهور س��مت 
داشته و رئیس ستاد توس��عه ای بوده است و 
از آنجا به وزارت صمت آمده است، ضمن آنکه 
لیسانس زمین شناس��ی دارد، فوق لیسانس او 
مرتبط است و دکترای زمین شناسی هم دارد. 
رحمانی بیان کرد: آنها که درباره این انتصاب 
تردید داش��تند، وقتی سوابق او را دیدند به ما 
تبریک گفتند؛ قطعا اگر هر کس��ی سوابق او 
را ببین��د، آن را تایید می کن��د. وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت ایران گفت: بدون تردید این 
فرد از نظر شایستگی ها، صاحیت های فردی، 
کارآمدی، مدارک تحصیلی و انگیزه رزومه ای 
قوی دارد و هیچ بحث دیگری جز این محورها 
در میان نبوده اس��ت. وی تاکید کرد: این فرد 
فارغ از اینکه داماد رئیس جمهور روحانی باشد 
یا نباشد انتخاب شده است. وی در پایان تاکید 
کرد: نسبت داشتن با یک شخصیت مهم جرم 
نیس��ت و البته فاکتوری ب��رای انتصاب او نیز 

نبوده است. 
ب��ر ای��ن اس��اس پ��س از اج��رای قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، واحدهای 
مدیریتی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و 
بخش عمومی اقدام به جذب نیروهای جوان 
کردند اما متاس��فانه موج جدید اس��تخدام ها 
بدون در نظر گرفتن مولفه شایسته سااری در 

حال انجام است. 

یک کارخانه قطعه سازی تعطیل شد

گروه اقتص�ادی: کارخانه قطعه سازی »شهاب 
ش��مس« به کارکنان خود اعام کرد به علت 
مش��کات مالی از هفته آینده تعطیل خواهد 
ش��د. یکی از کارمندان »ش��هاب شمس« در 
تماس ب��ا »وطن امروز« گفت: ای��ن کارخانه 
یک��ی از بزرگ تری��ن کارخانه های خصوصی 
تولیدکننده باابر شیش��ه خودرو است اما از 
ابتدای امسال با مشکات مالی بسیاری دست 
و پنجه نرم کرده تا جایی که نتوانس��ته 6 ماه 
حقوق معوق کارمندان خود را پرداخت کند. 
وی افزود: به علت مش��کات تبادات بانکی 
ورود مواد اولیه به کشور به سختی انجام شد 
و تولیدات کارخانه بشدت کاهش یافت. اینکه 
می گویند ب��ا بانک های چینی تب��ادل داریم 
واقعیت ندارد. حتی باید برای حواله های ارزی 
ب��ه بانک ها 7 درصد پرداخت کنیم که هزینه 
تولید را بش��دت افزایش می دهد. این کارمند 
شرکت شهاب شمش در ادامه گفت: ما درک 
می کنیم که در چنین ش��رایطی تولیدکننده 
توانای��ی تولی��د ن��دارد و از پ��س هزینه های 
سرس��ام آور برنمی آید اما ج��واب ما و خانواده 
کارگرانی را که با هزار امید بر سر کار می آمدند 

چه کسی می دهد؟

 دبیر کمیته فضای مجازی مجلس مطرح کرد
 مسؤولیت گیت وی

 با وزارت ارتباطات است
دبیر کمیته فضای مجازی مجلس ش��ورای 
اس��امی با بی��ان این مطلب که مس��ؤول اصلی 
گیت وی اینترنت کش��ور وزارت ارتباطات است، 
اظهار داش��ت: مجلس ما مورد تعرض قرار گرفت 
و خون مردم ما در اهواز و چابهار به زمین ریخته 
شد. 100 درصد هماهنگی های این عملیات های 
تروریستی در داخل کشور و از همین پیام رسان ها 
به وجود آمد. مسؤول اصلی گیت وی پیام رسان ها 
وزارت ارتباطات اس��ت و نیاز نیس��ت تحت نظر 
نیرو های مس��لح باش��د. ما در این ط��رح خاء 
گیت وی را رفع کرده ایم، زیرا هیچ مسؤولی برای 
این امر نبوده اس��ت. نصراه پژمان فر در نشست 
خبری با موض��وع رونمایی از طرح س��اماندهی 
پیام رسان ها، گفت: ما معتقدیم فضای مجازی در 
ایران مورد مهمی است که بخش زیادی از زندگی 
مردم را به خود اختصاص داده است که اگر قانون 
و ضوابط آن رعایت نش��ود منافع مردم آس��یب 
می بیند. وی  افزود: صیانت از حقوق کاربران مهم 
اس��ت که باید در پیام رس��ان ها به آن توجه کرد، 
حمایت از پیام رس��ان های بومی نیز موضوع مهم 
دیگر است. وی عنوان کرد: ما در این طرح سعی 
کردیم خواسته های دستگاه های مختلف از جمله 
وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای 
مجازی را حفظ کنیم. این طرح س��اماندهی 28 
بند دارد. وی با تاکید بر اینکه ما می خواهیم این 
اقدامات در 6 ماه آینده نتیجه دهد، افزود: در ماده 
یک ای��ن طرح صیانت از اطاع��ات و در ماده 2 
الزام ش��فافیت خدمات پیام رسان ها عنوان شده 
اس��ت. هیأت 13 نفره برای اجرای ماده 2 در نظر 
گرفته شده است، البته پیام رسان های خارجی اگر 
بخواهند در ایران کاربر داشته باشند تعهداتی را 
باید رعایت کنند. وی بیان کرد: در این طرح بانک 
مرکزی مکلف شده امکانات پیام رسان های برخط 
را در 2 ماه برای مردم فراهم کند. بر این اس��اس 
خدمات رایگان تنها به پیام رسان های داخلی ارائه 
می شود. وی با اشاره به لزوم احراز هویت کاربران 
توس��ط وزارت ارتباط��ات گفت: هر ف��رد باید با 
یک س��یمکارت ورود کند که ب��رای این کار ما 3 
م��اه فرصت داده ایم و اگر کس��ی این کار را نکرد 
گفته ایم که جرم اس��ت. درآمد و پرداخت هزینه 
ارائه خدمات و دریافت خدمات در کشور ما دیده 
ش��ده است. صندوق حمایت را برای پیام رسان ها 

در نظر گرفتیم.

استعفا

3اقتصاد

دانش پورش�فیعی: طرح آمارگیری هزینه و درآمد 
خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک 
خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سال 1396 
با آمارگیری از 18هزار و 701 خانوار نمونه در نقاط 
ش��هری و 19ه��زار و 261 خان��وار نمونه در نقاط 
روستایی کشور انجام شد. به گزارش »وطن امروز«، 
بر اساس این آمارگیری در این سال متوسط هزینه  
س��اانه  یک خانوار ش��هري 33 میلی��ون تومان و 
متوسط درآمد آن 37 میلیون تومان بوده است. از 
این هزینه، مبلغ 7 میلی��ون و 675 هزار تومان با 
سهم 23/3 درصد مربوط به هزینه های خوراکي و 
دخان��ي و 25 میلیون و 277 هزار و 500 تومان با 
سهم 76/7 درصد مربوط به هزینه هاي غیرخوراکي 
بوده است. متوس��ط هزینه در سال 96 نسبت به 
سال 95 بالغ بر 15/7 درصد و متوسط درآمد نسبت 
به سال 95 بالغ بر 15/6 درصد افزایش داشته است.

در بین هزینه  هاي خوراکي و دخاني، بیشترین 
س��هم با 22/1 درصد مربوط به هزینه  آرد، رشته، 
غات، ن��ان و فرآورده های آن و در بین هزینه هاي 
غیرخوراکي بیشترین سهم با ٤3 درصد مربوط به 
مس��کن بوده است. بر این اس��اس، در سال 1396 
رشد متوسط درآمد ساانه خانوارهاي شهري برابر 
با رشد هزینه کل ساانه است. منابع تامین درآمد 
خانوارهاي ش��هري نش��ان مي ده��د 3٤/٤ درصد 
درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیري، 16/1 درصد از 
مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي و ٤9/5 درصد 
از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تأمین شده است. 

مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از 
لوازم عمده زندگی نیز نش��ان می دهد در این سال 
تعداد خانوارهاي استفاده کننده از اتومبیل شخصی 
از ٤7/6 به 50/6، یخچال فریزر از 60/5 به  63/2، 
جاروبرقی از 90/3 به 91، ماش��ین لباسش��ویی از 
8٤/5 به 86/3، ماشین ظرفش��ویی از 5/8 به 7/3 
و مایکروف��ر از 10/3 به 12/٤ درصد افزایش یافته 
اس��ت. در س��ال 1396 عمده ترین نوع س��وخت 
مصرف��ی 93/8 درصد از خانوارهای ش��هری برای 

گرما، گاز طبیعی بوده است.
از سوی دیگر، متوسط هزینه  ساانه یک خانوار 
روس��تایی در س��ال 96، 17 میلی��ون و 876 هزار 
تومان بوده است که نسبت به سال  95 بالغ بر 13/9 
درصد افزایش نش��ان مي دهد. از این میزان هزینه 
مبلغ 6 میلیون و 650 هزار و ٤00تومان با س��هم 
37/2درصد مربوط به هزینه هاي خوراکي و دخاني 
و 11 میلی��ون و 216 هزار و 600 تومان با س��هم 
62/8 درصد مربوط به هزینه هاي غیرخوراکي بوده 
است. در بین هزینه هاي خوراکي و دخاني، بیشترین 
س��هم با 25/2 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، 
غات، ن��ان و فرآورده های آن و در بین هزینه هاي 
غیرخوراکي، بیشترین سهم با 29/1درصد مربوط به 
مسکن بوده است. همچنین متوسط درآمد اظهار 
شده ساانه یک خانوار روستایي 20 میلیون و 18٤ 
هزار و 200 تومان بوده که نسبت به سال 95 بالغ بر 
1٤/1 درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد 
خانوارهاي روس��تایی نش��ان مي دهد 29/٤درصد 

از مش��اغل م��زد و حقوق بگی��ري، 31/7 درصد از 
مش��اغل آزاد کش��اورزي و غیرکش��اورزي و 38/8 
درص��د از محل درآمدهاي متفرق��ه خانوار تأمین 
شده اس��ت. در این س��ال عمده ترین نوع سوخت 
مصرفی 6٤/٤ درصد از خانوارهای روس��تایی برای 
گرما، گاز طبیعی)ش��بکه عمومی( و 25/1 درصد 
نفت سفید بوده است. این بررسي نشان می دهد در 
س��ال 96 بیشترین متوسط هزینه کل ساانه یک 
خانوار ش��هري با مبلغ ٤7 میلی��ون و 99٤ هزار و 
800 تومان مربوط به استان تهران و کمترین هزینه 
با مبلغ 19 میلیون و 232 هزار و 900 تومان متعلق 
به استان کرمان بوده است. همچنین استان تهران 
با مبلغ 51 میلیون و 535 هزار تومان بیش��ترین و 
استان آذربایجان غربي با 2٤ میلیون تومان، کمترین 
متوس��ط درآمد ساانه یک خانوار شهري را در این 

سال به خود اختصاص داده اند.
بر اس��اس این گزارش، متوس��ط هزینه خانوار 
ش��هری در این سال ماهانه 2 میلیون و 750 هزار 
تومان بوده است که در مقایسه با حداقل دستمزد 
اعامی ش��ورای عالی کار برای سال 97، دستمزد 
کارگران با کمبود یک میلیون و ٤88 هزار تومانی 
روبه رو است. گفتنی است، حداقل حقوق دریافتی 
یک سرپرس��ت خانوار با داشتن یک فرزند زیر 18 
س��ال با احتساب حق مس��کن و بن نقدی به یک 
میلی��ون و 372 ه��زار و 395 تومان می رس��د که 
این حداقل حقوق برای افراد مجرد یک میلیون و 

262هزار تومان است.

وطن امروز  شماره 2609 سه شنبه 27 آذر 1397

 »وطن امروز« از جزئیات درآمد و هزینه خانوارهای شهری گزارش می دهد

مصائب کسری بودجه خانوارها

تولید

متوسط هزینه های خوراکی و غیرخوراکی ساانه یک خانوار شهری در هر یک از گروه های هزینه ساانه- 1396

کلگروه های هزینه ساانه
هزینه های غیرخوراکیهزینه های خوراکی و دخانی

درصدمبلغدرصدمبلغ
32952500767500023/32527750076/7متوسط کل

75000004605700228910049/7231650050/3 تومان و کمتر
75000008842400303220034/3581030065/7 تا 10000000
1000000011005300369270033/6731270066/4 تا 12000000
1200000014354100463300032/3972110067/7 تا 16500000
1650000018070500552420030/61254630069/4 تا 19500000
1950000023041500657580028/51646580071/5 تا 27000000
2700000030995500792860025/62306690074/4 تا 36000000
3600000041380400950580023/03187460077/0 تا 48000000
48000000535685001134850021/24222000078/8 تا 60000000

60000000916175001484710016/27677050083/8 تومان و بیشتر

متوسط هزینه های ساانه یک خانوار شهری 1396 
درصد تغییر درصدمبلغنوع هزینه

نسبت به سال 95
3295250010015/7هزینه کل

767500023/315/2خوراکی و دخانی
2527750076/715/9غیرخوراکی

متوسط هزینه های غیرخوراکی خانوار شهری- 1396
درصد تغییر نسبت درصدمبلغانواع هزینه

به سال 95
2527750010015/9جمع

13229005/216/2پوشاک و کفش
108646004311/9مسکن

13250005/224/5لوازم، اثاث و خدمات خانوار
349100013/817/4بهداشت و درمان

408530016/221/2حمل و نقل و ارتباطات
9538003/820/7تفریحات و خدمات فرهنگی
323490012/816/6کااها و خدمات متفرقه

متوسط هزینه های خوراکی و دخانی ساانه یک خانوار شهری- 1396
درصد تغییر نسبت به سال 1395درصدمبلغانواع هزینه

767500010015/2جمع
169370022/116/1آرد، رشته، نان، غات و فرآورده های آن

156890020/411/5گوشت
82340010/710/9شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان

2561003/37/7روغن ها و چربی ها
129820016/914/4میوه ها و سبزی ها
4967006/523/9خشکبار و حبوب

611300818/2قند، شکر، شیرینی ها، چای، قهوه و کاکائو
2626003/418/9ادویه ها، چاشنی ها و سایر ترکیب های خوراکی

6640008/722/0نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی

متوسط درآمد ساانه یک خانوار شهری بر حسب انواع منابع تأمین درآمد- 1396
درصد تغییر نسبت به سال 1395درصدمبلغشرح 

1260420034/419/1درآمد از حقوق بگیری
413010011/317/3درآمد پولی از حقوق بگیری عمومی

7782002/118/3درآمد غیرپولی از حقوق بگیری عمومی
1180005/4درآمد پولی از حقوق بگیری تعاونی

47/2-19000درآمد غیرپولی از حقوق بگیری تعاونی
69590001920درآمد پولی از حقوق بگیری خصوصی

723300223درآمد غیرپولی از حقوق بگیری خصوصی
590590016/19/5درآمد از مشاغل آزاد

4095001/121/7درآمد پولی از مشاغل آزاد کشاورزی
219000/1148/9درآمد غیرپولی از مشاغل آزاد کشاورزی
542110014/88/4درآمد پولی از مشاغل آزاد غیرکشاورزی

534000/114/6درآمد غیرپولی از مشاغل آزاد غیرکشاورزی
1817470049/515/4درآمدهای متفرقه

1076930029/417/8درآمدهای متفرقه پولی
740540020/212/0درآمدهای متفرقه غیرپولی

ت
ن اس

وما
 به  ت

الغ
مب

حداقل دستمزد کارگران
سال 97سال 96شرح

3099737423حداقل دستمزد روزانه
9299311111269حداقل دستمزد ماهانه

9721641261269مجموع دریافتی افراد مجرد
10533801372395دریافتی افراد متاهل با یک فرزند
11345961483521دریافتی افراد متاهل با 2 فرزند

ت
ن اس

وما
 به  ت

الغ
مب



گروه اجتماعی: سازمان غذا و دارو 
درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر 
مضر بودن محصوات تراریخته برای سامت انسان 

توضیحاتی ارائه کرد.
 وحی��د مفی��د، مدی��رکل فرآورده ه��ای غذایی، 
آشامیدنی، آرایشی و بهداش��تی سازمان غذا و دارو با 
بیان اینکه در دنیا محصوات تراریخته دارای مخالفان 
و موافقان بسیاری اس��ت، به ایلنا گفت: در تمام دنیا 
موافق��ان و مخالفان ب��ا ارائه مس��تنداتی محصوات 
تراریخته را رد یا تایید می کنند. محصوات تراریخته 
صدها نوع هس��تند و هر گونه تغییری که در ژنتیک 
یک گیاه انجام می ش��ود، باعث تراریختگی می شود. 

وی ادام��ه داد: مبنای��ی که در 
وزارت بهداش��ت داریم و درباره 
تراریخته اس��تفاده  محصوات 
موسس��ه   EFSA می کنی��م، 
ارزیابی س��امت غ��ذا در اروپا 
است و یک سری از محصوات 

تراریخته توس��ط این موسسه ارزیابی شده و سامت 
آن تایید ش��ده و مشکلی برای انس��ان نداشته است. 

مدیرکل فرآورده ه��ای غذایی، 
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
س��ازمان غذا و دارو خاطرنشان 
تراریخته ای  محص��وات  کرد: 
که وارد کشور می شود نیز مورد 
تایید EFSA بوده و حتما باید 
در کشورهای صنعتی و اروپایی قابلیت مصرف داشته 
باشد، بویژه در کشوری که تولید شده، قابلیت مصرف 

داشته باش��د و بعد ما از این محصوات نمونه برداری 
ک��رده و آنه��ا را آزمایش می کنیم و اگ��ر رخدادهای 
محصوات تراریخته که وارد کش��ور می شود، مطابق 
رخدادهای پذیرفته باش��د از سوی سازمان غذا و دارو 
به آن محصول مجوز داده خواهد ش��د. مفید تصریح 
کرد: در صورتی که این محصوات توس��ط س��ازمان 
غذا و دارو تایید ش��ود، حتما باید برچسب محصوات 
تراریخته و تغییر ژنتیک روی آن محصول نصب شود. 
مفید با بیان اینکه هیچ محصول تراریخته ای در کشور 
تولید نمی شود، تاکید کرد: یکی از شروط ما برای ورود 
محصوات تراریخته به کشور مصرف این محصوات در 

کشور مبدا است، در غیر این صورت مجوز نمی دهیم.

اجتماعي 0 4

وزیر آموزش وپرورش اعام کرد
ادغام2معاونتآموزشوپرورش

وزی��ر آموزش وپ��رورش از احتم��ال ادغام 
2 معاون��ت  تربیت بدنی و پرورش��ی وزارتخانه 

متبوعش خبر داد. 
س��یدمحمد بطحای��ی درب��اره س��رانجام 
ادغ��ام معاونت ه��ای تربیت بدنی و س��امت 
آموزش وپ��رورش و معاونت پرورش و فرهنگی 
این وزارتخانه در راستای چابک سازی، افزایش 
راندم��ان کاری و کاه��ش هزینه ها بر اس��اس 
دس��تور دولت به ایس��نا اظهار داشت: یکی از 
مهم تری��ن گزینه ها برای ادغ��ام معاونت های 
آموزش وپ��رورش، ادغام معاونت تربیت بدنی و 
س��امت با معاونت پرورشی و فرهنگی است و 

این موضوع در حال بررسی است.
 وزیر آموزش وپرورش اف��زود: احتمال این 
ادغ��ام وجود دارد و تمام س��عی ما این اس��ت 
بهتری��ن تصمی��م را در این باره اتخ��اذ و اجرا 
کنیم. برنامه های خوبی در حوزه تربیت بدنی 
م��دارس اجرایی ش��ده و امی��دوارم بتوانیم با 
برنامه ریزی های انجام شده شاهد رشد هر چه 

بیشتر در حوزه ورزش مدارس باشیم.
 وی خاطرنش��ان کرد: تغییر در معاونت ها 
ممکن اس��ت صورت بگیرد اما این موضوع به 
معنای حذف نیست و ادغام معاونت ها را ممکن 
است داشته باشیم. یکی از گزینه های محتمل 
برای چابک  س��ازی را می توان ادغام 2 معاونت 

یادشده دانست.

خطونشانبطحایی
برایمؤسساتآموزشی

پ��رورش  آم��وزش  و  وزی��ر 
در صفح��ه اجتماع��ی خود 
نوش��ت: برخی موسسات از 
راه اضطراب  آفرینی و فشار بر 
دانش آموزان ارتزاق می کنند. 
تا زمانی که من مسؤولیت خدمتگزاری در این 
وزارتخانه را دارم اجازه نمی دهم چنین اتفاقی 

بیفتد. 
سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش وپرورش 
در صفحه ش��خصی خود در توئیتر اعام کرد: 
برخی موسسات از راه اضطراب آفرینی و فشار 
بر دانش آم��وزان ارتزاق می کنند و می خواهند 
سیاست های وزارت آموزش وپرورش را مطابق 
با خواسته های شان تغییر دهند، پول و قدرت 
زی��ادی هم دارند. تا زمانی که من مس��ؤولیت 
خدمتگ��زاری در این وزارتخان��ه را دارم اجازه 

نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد.

امتیاز»سوابقتحصیلی«
برایهنرستانیها

مدیرکل دفتر آموزش ه��ای فنی وحرفه ای 
وزارت آم��وزش  و پ��رورش ب��ا بی��ان اینک��ه 
فارغ التحصیان هنرستانی از این پس می توانند 
در کنکور سراس��ری ش��رکت کنند، گفت: در 
صورتی که داوطلبان بخواهند از امتیاز »سابقه 
تحصیلی« برخوردار ش��وند باید در امتحانات 
نهایی مربوط به زیرگروه انتخابی شان شرکت 

کنند. 
محسن حس��ینی مقدم با اشاره به ۱2ساله 
ش��دن دوره تحصی��ل در فنی وحرف��ه ای از 
س��ال جاری به ایس��نا اظهار داشت: بر اساس 
اعام ش��ورای س��نجش و پذیرش دانش��جو،  
فارغ التحصیان هنرستانی از این پس می توانند 

در کنکور سراسری شرکت کنند. 
وی افزود: در صورتی که داوطلبان بخواهند 
از امتیاز »س��ابقه تحصیلی« برخوردار شوند، 
بای��د در امتحانات نهایی مربوط ب��ه زیرگروه 

انتخابی شان شرکت کنند. 
مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای 
وزارت آموزش وپ��رورش ب��ا بی��ان اینکه برای 
مث��ال اگر یک دانش آموز هنرس��تانی بخواهد 
در کنک��ور ریاضی فیزیک ش��رکت کند و در 
دانشگاه مهندسی بخواند، در صورتی که مایل 
باش��د ۳۰ درصد تاثیر مثبت سابقه تحصیلی 
را ب��رای خود ایج��اد کند، بای��د در امتحانات 
نهایی گروه ریاضی شرکت کند، گفت: به طور 
میانگین امتحان حدود ۱۰ درس در رشته های 
 نظ��ری پایه دوازدهم به ص��ورت نهایی برگزار 

می شود. 
حسینی مقدم افزود: البته اگر دانش آموزی 
نخواهد از تاثیر مثبت سوابق تحصیلی استفاده 
کند مشکلی نیست و هیچ الزامی وجود ندارد و 

اختیاری است.

معاون شهرداری خبر داد
ارساللیستبدهکاران
طرحترافیکبهپلیس

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
درباره بدهکاران طرح ترافیک گفت: لیست افرادی 
را که بدهی هنگفتی به ش��هرداری تهران دارند 
برای پلیس ارسال می کنیم. محسن پورسیدآقایی 
درب��اره اف��رادی که به ص��ورت غیرقانون��ی وارد 
مح��دوده ط��رح ترافی��ک می ش��وند و عوارض 
هنگفتی به ش��هرداری تهران بدهکار هستند، به 
فارس گفت: ش��ماره این خودروه��ا ثبت و برای 
پلیس ارسال می شود. برای آنها شرایطی در نظر 
گرفته ایم که به صورت اقساط جریمه های خود را 
پرداخت کنند و می توانند هر کدام از رفت  و آمدها 
را به صورت جداگانه پرداخت کنند. وی گفت: این 
شرایط را گذاشته ایم تا بدهی افراد سنگین نشود 
اگر کس��ی اقدام به پرداخ��ت بدهی هایش نکند 
لیس��ت خودروهای متخلف را برای پلیس راهور 
ارسال می کنیم و از طریق سیستم قضایی موضوع 
پیگیری می شود و خودروهای متخلف را متوقف 
می کنیم. معاون شهردار تهران افزود: افرادی که 
بی��ش از 5۰ بار تردد خاف قانون داش��ته اند به 
عنوان دائم الخطا هستند و از طریق دستگاه قضا 

موضوع را پیگیری می کنیم.

زلزلهدرکمین1/5میلیوننفر
ساکنبافتفرسوده

 رئیس س��ازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
ش��هر تهران گف��ت: ۱5 درص��د از جمعیت ۱۰ 
میلیونی ش��هر تهران در بافت فرس��وده س��اکن 
هس��تند که ۱/5 میلیون نف��ر از آنها در معرض 
خطرهای ناشی از زلزله احتمالی در دقایق اولیه 
قرار دارند. به گ��زارش ایرنا، احمد صادقی اظهار 
داشت: در تهران گسل های اصلی و فرعی زیادی 
وجود دارد و ۳ هزار و 268 هکتار بافت فرسوده در 
تهران داریم که ۱5 درصد از جمعیت ۱۰ میلیونی 
ش��هر تهران در آن س��اکن هس��تند. وی افزود: 
بی��ش از ۱2 هزار و 6۳۰ قطعه ملک مس��کونی 
در پایتخت در معرض خطر لرزش قرار دارند که 
البته سازمان مدیرت بحران فعالیت زیادی انجام 
داده و ت��اش کرده ایم از تجربیات بین المللی در 
این زمینه بهره مند ش��ویم. صادقی اظهار داشت: 
تهران به دلیل وجود گس��ل های فراوان، ظرفیت 
زیاد لرزه خیزی دارد و تراکم جمعیت، س��اختار 
ناایمن، کمب��ود نیازهای ضروری در هنگام زلزله 
و امکان��ات محدود بر این موض��وع دامن می زند. 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران گفت:  وجود بافت فرسوده از دیگر معضات 
بزرگ شهر تهران است که ضرورت بیشتر توجه 
به لرزه خیزی تهران را نش��ان می دهد. وی گفت: 
یکی دیگر از مش��کات، امدادرسانی است که به 
دلیل دسترسی ناممکن در برخی نقاط در صورت 
وقوع زلزله به دلیل معابر کم عرض و اصولی نبودن 

ساختن ساختمان های بلند است. 

رئیس پلیس تهران مطرح کرد
کمبودظرفیتمکانی

برایبازپروریمعتادان
رئیس پلیس تهران گفت: یکی از مش��کات 
ج��دی جامع��ه در بح��ث جم��ع آوری معتادان 
متجاهر، کمبود ظرفیت مکانی و همچنین فرآیند 
بازپروری آنان است. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، س��ردار حسین رحیمی در بازدید از مرکز 
نگه��داری و بازپروری معتادان متجاهر کهریزک 
اظه��ار کرد: ه��دف اصلی از بازپ��روری معتادان 
متجاهر، بازگرداندن آنها به جامعه و کانون خانواده 
اس��ت. س��ردار رحیمی ضمن تأکی��د بر تاش 
پلیس پایتخت در جم��ع آوری معتادان متجاهر، 
گفت: یکی از مش��کات ج��دی جامعه در بحث 
جمع آوری معت��ادان متجاهر، کمب��ود ظرفیت 
مکانی و همچنین فرآیند بازپروری آنان اس��ت. 
وی افزود: اینکه یک معتاد را ۳ ماه در یک مرکز 
بازپروری نگه داشته و سپس در جامعه رها کنیم، 
از آن نظ��ر که در این مدت در حد خیلی محدود 
س��م زدایی انجام می ش��ود، مناسب نیست، بلکه 
باید ترک اعتیاد از منظر روانی و جسمی توأمان 
انجام می شود. وی با اشاره به تغییر کاربری مرکز 
کهری��زک به محل بازپروری و نگهداری معتادان 
متجاهر و بی خانمان گفت: این مرکز پیش از این 
کاربری دیگری داش��ته که امروز از این ظرفیت 
برای کاهش یک��ی از پدیده های ناهنجار جامعه 
استفاده می کنیم. سردار رحیمی با اشاره به اینکه 
مقدمات اولیه و تشریفات اداری تغییر کاربری این 
مرکز انجام ش��ده است، گفت: این مرکز با هدف 
کاهش مصرف مواد مخدر و ترک اعتیاد معتادان 
متجاهر راه اندازی مجدد شده و امید است بتوانیم 
کس��انی را که گرفتار مواد مخدر و افیونی شدند 
و مش��کاتی را برای خود، خانواده و جامعه ایجاد 
کرده اند، در این مرک��ز درمان و به جامعه و بازار 

کار بازگردانیم.

نیمکت

گ�روه اجتماع�ی: رئی��س پلی��س 
فتای ناجا با اش��اره به اینکه تاکنون 
سازوکارهای مشخصی برای رمزارزها 
در کش��ور تعیین نشده است، گفت: 
برای هیچ وب سایت اینترنتی در این 

حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.
به گزارش »وطن امروز«، س��ردار 
س��یدکمال هادیانف��ر، رئیس پلیس 
فتای ناج��ا با اعام ای��ن خبر اظهار 
داشت: امروز برخی افراد و شرکت های 
فن��اوری  راه ان��دازی  ب��ا  خارج��ی 
باک چی��ن اقدام به تولی��د رمزارزها 
کرده و در صرافی های آناین اینترنتی 
در جه��ان ک��ه تحت س��لطه ایاات 
متحده آمریکا بوده و اجازه دسترسی 
ب��ه کاربران ایرانی را نیز نمی دهند، با 
عناوین کریپتو کارنسی اقدام به خرید 
و فروش می کنند که این عناوین در 
ایران ب��ه ارزهای دیجیت��ال معروف 

شده است. وی با بیان اینکه فناوری باک چین در 
حوزه های مختلف نظیر اقتصاد، تامین منابع مالی، 
صنایع پزشکی و دیگر زمینه ها کاربرد دارد، افزود: 
اگرچه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان روشی آسان 
برای پرداخ��ت هزینه ها، خرید آنای��ن و آفاین، 
سرمایه گذاری، معامله گری و نقل وانتقال پول بین 
طرفی��ن  رواج یافته و می تواند فرصتی برای برخی 
کش��ور ها نیز باش��د ولی آزاد بودن شبکه رمزارزها 
بویژه بیت کوین به معنای آن است که اینها متمرکز 
نیستند و به تعبیر دیگر صاحب ندارند و در برخی 
اخبار منتش��ره برای مردم جهان اعام شده است 
هیچ گونه کنترل و نفوذی در این حوزه وجود ندارد.

بدون پشتوانه بودن رمزارزها ■
رئیس پلیس فتای ناجا خاطرنش��ان کرد: باید 
دقت داشت این رمزارزها بدون پشتوانه بوده، عدم 
نفوذ و کنترل بر این ارزها نیز معنا ندارد به طوری 

ک��ه دس��تکاری در قیمت ها 
)ایجاد  نوسانات بسیار باا در 
قیمت این ارزها در صرافی ها( 
و حمایت از تحری��م کاربران 
ایرانی و قطع دسترس��ی آنان 
توسط کشورهای صاحب نفوذ 
در این حوزه نشان دهنده نفوذ و 
کنترل بر رمزارزها بوده و باعث  
افزایش فوق العاده ریسک برای 
فعالیت های س��رمایه گذاری و 
س��فته بازی در حوزه رمزارزها 
شده اس��ت. س��ردار هادیانفر 
اضافه کرد: م��ردم عزیزمان و 
شرکت های خصوصی و دولتی 

مراقب اپلیکیش��ن ها، نرم افزار ها، وب س��ایت های 
اینترنتی، ربات های تلگرامی، فیشینگ وب سایت ها 

و ایمیل ه��ا، تبلیغ��ات س��وء 
افزونه ه��ای  وب س��ایت ها، 
مرورگره��ا ک��ه برخ��ی افراد 
سودجو تحت عناوین مختلفی 
اع��م از اس��تخراج و دریافت 
ایردراپ ه��ای  و  بیت کوی��ن 
رای��گان و امثالهم با اس��تفاده 
از بدافزاره��ای آل��وده اقدام به 
از سیستم های  سوءاس��تفاده 
رایانه ای و سرورهای شرکت ها 
رمزارزه��ا  اس��تخراج  ب��رای 
می کنند، باش��ند و هر چیزی 
را بدون دان��ش و اطاع از آن 

دانلود و استفاده نکنند.
عدم صدور مجوز رسمی ■

این مقام ارش��د انتظامی مطرح کرد: در زمینه 

ذخی��ره و نگه��داری رمزارزه��ا در 
صرافی ه��ا و کیف پول ه��ا به خاطر 
بومی نبودن و خارج از دسترس بودن 
آنان ب��رای کارب��ران ایرانی، احتمال 
کاهب��رداری با اس��تفاده از ابزارها و 
روش های دسترسی غیرمجاز وجود 

دارد.
وی گفت: افراد فعال در این حوزه 
باید دقت داشته باشند اکسچینج ها 
)تااره��ای معامات��ی، صرافی های 
آنای��ن( و کیف پول ه��ا گلوگاه های 
اصلی کریپتوکارنسی بوده و هر لحظه 
احتمال کاهبرداری از س��وی آنان و 
از دست رفتن سرمایه سرمایه گذاران 

متصور است.
 رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به 
اینکه تاکنون سازوکارهای مشخصی 
برای رمزارزها در کشور تعیین نشده 
و از س��وی نهادهای مسؤول در حال 
بررسی اس��ت، گفت: تاکنون برای هیچ وب سایت 
اینترنت��ی در این حوزه مجوز قانونی صادر نش��ده 

است.
 س��ردار هادیانفر تصریح کرد: افرادی که قصد 
فعالیت در این حوزه را دارند حتما با مطالعه و دانش 
کافی وارد این حوزه ش��ده  و موقع خرید رمزارزها 
از ی��ک فرد، با او به ص��ورت رو در رو دیدار کرده و 

معامله را به صورت حضوری انجام دهند.
 وی  ادامه داد: اکنون وب سایت های اینترنتی، 
کانال ها و گروه هایی در  شبکه های اجتماعی بویژه  
ش��بکه اجتماعی تلگرام که خود در کش��ور ایران 
فیلتر است، در این زمینه راه اندازی شده و فعالیت 
می کنند  که هیچ گونه مجوزی از سوی هیچ نهادی 
برای آنان تاکنون صادر نش��ده است و حتی برخی 
وب سایت ها نیز برابر بررسی های صورت گرفته اقدام 

به کاهبرداری می کنند.

آوای شهر

س�ردار هادیانفر: در زمین�ه ذخیره و 
نگهداری رمزارزها در صرافی ها و کیف 
پول ه�ا به خاطر بومی نب�ودن و خارج 
از دس�ترس بودن آنان ب�رای کاربران 
ایرانی، احتمال کاهبرداری با استفاده 
دسترس�ی  روش ه�ای  و  ابزاره�ا  از 

غیرمجاز وجود دارد
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معاون کمیته امداد تشریح کرد
ایجاد 75 هزار فرصت شغلی برای مددجویان

شکایت سازمان بازرسی از بیمه سامت

سرپرست سازمان اورژانس کشور عنوان کرد
ثبت 7 رکورد جهانی توسط اورژانس در کرمانشاه

بررسی خرید اتوبوس های دست دوم خارجی

گروه اجتماعی: معاون اش��تغال 
و خودکفایی کمیت��ه امداد امام 
خمینی)ره( کشور گفت: امسال 75 هزار فرصت 
شغلی از طریق پرداخت تسهیات و کاریابی برای 

مددجویان این نه��اد ایجاد 
شد.

 به گزارش ایرنا، حجت اه 
عبدالملکی اف��زود: ۳ منبع 
کاریاب��ی از طریق بنگاه های 
اقتصادی برای جذب نیرو و 

مشاوره شغلی، صندوق امداد وایت و تسهیات 
بانکی در حوزه اشتغال زایی کمیته امداد فعالیت 
دارند. وی گفت: تسهیات بانکی در قالب بودجه 
کش��ور برای اش��تغال زایی مددجوی��ان ۱4 هزار 
میلی��ارد ری��ال و از محل صندوق ام��داد وایت 

6هزار میلیارد ریال بوده است. عبدالملکی گفت: 
برای اش��تغال پایدار روس��تایی مشکاتی داریم 
که در این زمین��ه پرداخت چندانی نبوده و تنها 
کمتر از یکهزار میلیارد ریال پرداخت شده است. 
وی اضافه کرد: سازوکارهای 
دستگاه های اجرایی برای این 
مهم با پیچیدگی های خاصی 
همراه است، با این وجود در 
س��ازمان برنام��ه و بودجه و 
سیس��تم بانکی تاش هایی 
در دست اقدام است. معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور گفت: اکنون 
برای 25 هزار میلیارد ریال تس��هیات، حدود 2 
هزار و 7۰۰ پرونده اش��تغال زایی تشکیل و ثبت 

شده است.

گروه اجتماع�ی: هیأت عمومی 
دیوان عدالت با ابطال فصل سوم 
آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان 
بیمه سامت ایرانیان، بر دولتی بودن این شرکت 
و غیرقانون��ی و خارج از ضواب��ط و مقررات بودن 
پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل، اعضای هیأت 

مدیره و کارکنان این شرکت 
دولتی حکم داد. 

به گ��زارش »وطن امروز«، 
به دنبال ش��کایت س��ازمان 
بازرسی کل کشور از شرکت 
س��رمایه گذاری سازمان بیمه 

س��امت ایرانیان و درخواس��ت ابطال فصل سوم 
آیین نامه اس��تخدامی این ش��رکت مبنی بر اینکه 
حق��وق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
از طریق مجمع عمومی تعیین شده، در حالی که 
حقوق و مزایای کارکنان باید با پیشنهاد سرپرست 
مس��تخدم و تأیی��د مدی��ر ام��ور اداری و تصویب 
مدیرعامل صورت گیرد، هیأت عمومی دیوان عدالت 

اداری پس از بحث و بررس��ی و ش��نیدن دفاعیات 
طرفین شکایت، با اعام اینکه اوا با توجه به اینکه 
۱۰۰درصد سهام شرکت مذکور متعلق به سازمان 
بیمه س��امت ایران ب��وده و یک ش��رکت دولتی 
محسوب می شود و از این حیث مقررات استخدامی 
و حقوق و مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر 
شرکت های دولتی است، ثانیاً 
با توجه به دولتی بودن شرکت 
مذکور مقرره مورد ش��کایت 
ب��ا قوانی��ن حاک��م در زمان 
تصویب آن مغایرت داش��ته، 
از جمل��ه در وضع این مصوبه 
موافقت شورای حقوق و دستمزد اخذ نشده است و 
تفویض اختیار به هیأت مدیره شرکت جهت تعیین 
بدون قید و شرط اضافه کاری و برقراری فوق العاده 
محرومیت از کار انتفاعی برای مدیران شرکت، فاقد 
مبنای قانونی بوده است، حکم به ابطال این فصل از 
آیین نامه شرکت مذکور و رفع آثار ناشی از اجرای 

این مصوبه غیرقانونی از تاریخ تصویب داده است.

گروه اجتماعی: جلسه اورژانس 
کشور با حضور نمایندگان کشور 
آلمان در اورژان��س و امداد و نجات و نمایندگان 
دس��تگاه های اجرایی کش��ور در زلزله کرمانشاه 

برگزار شد. 
به گزارش میزان، پیرحسین  
سازمان  سرپرست  کولیوند، 
اورژانس کش��ور در جلس��ه 
مانور زلزله کرمانش��اه که با 
حض��ور نمایندگان کش��ور 

آلمان در اورژان��س و امداد و نجات و نمایندگان 
دستگاه های اجرایی در زلزله کرمانشاه به میزبانی 
سازمان اورژانس کشور برگزار شد، اظهار داشت: 
در حادثه زلزله کرمانشاه نیرو های اورژانس دقت 
ازم را به خرج دادند، همچنین وزارت بهداش��ت 

و سازمان اورژانس در زمینه مداوای بیماران نقش 
اساسی را ایفا کرده و توانستند 7 رکورد جهانی را 

به ثبت برسانند. 
سرپرس��ت س��ازمان اورژانس کش��ور درباره 
رکورد های به ثبت رس��یده 
هم خاطرنش��ان کرد:  انتقال 
7 هزار و ۳5۰ مصدوم ظرف 
م��دت زم��ان کمت��ر از 2۰ 
ساعت، دایر کردن 6 دستگاه 
بیمارس��تان س��یار ظ��رف 
مدت کمتر از ۱5 س��اعت، تأمین خون مورد نیاز 
مصدومان، تأمین فوری دارو های مورد نیاز بیماران 
و زلزله زدگان، انجام تعداد قابل توجهی پیوند عضو 
و انجام ۱۹8۰ عمل جراحی در مدت زمان کمتر 

از ۳ روز از جمله این رکورد ها به حساب می آید.

گروه اجتماعی: مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی گفت: قیمت یک 
دس��تگاه اتوبوس نو، ۱/4 میلیارد تومان اس��ت و با 
وجود آنکه اولویت ما نوسازی ناوگان است اما خرید 

اتوبوس های دست دوم را نیز بررسی می کنیم. 
پیمان س��نندجی درباره  جزئیات درخواس��ت 

مدیران شهری از صمت برای 
خرید اتوبوس های دست دوم، 
ب��ه مهر اف��زود: سال هاس��ت 
در ح��وزه نوس��ازی ن��اوگان 
اتوبوسرانی اتفاق جدیدی رخ 
نداده اس��ت. اولویت اصلی ما 

نوس��ازی ناوگان اتوبوسرانی است اما در حال حاضر 
قیمت خری��د یک اتوبوس نو یک میلی��ارد و 4۰۰ 
میلیون تومان است. وقتی نمی توانیم نوسازی کنیم، 
باید به دنبال راهکارهای دیگر باشیم. وی با بیان اینکه 
استاندارد اتوبوس در دنیا یورو 6 است، گفت: دیگر به 
اتوبوس های با استاندارد یورو 4 مجوز نمی دهند، این 
در حالی است که ما در کشور سوخت مناسب یورو 

6 نداریم، بنابراین اتوبوس با استاندارد یورو 4 مناسب 
شهر ما است و می توانیم برای جبران کمبود ناوگان 
اتوبوسرانی به دنبال خرید این اتوبوس ها باشیم که 
زیر 5 س��ال سن دارند، اس��تاندارد یورو 4 را دارند و 
قیمت بس��یار پایین تری نس��بت به اتوبوس های نو 
دارند و می توانیم چند س��الی از آنها استفاده کنیم 
اما در اصل هدف ما نوس��ازی 
است. سنندجی با بیان اینکه 
در خرید اتوبوس های دس��ت 
دوم خدم��ات پ��س از فروش 
مورد توج��ه و تأکید اس��ت، 
گفت: در حال بررسی هستیم 
که می توانیم از کدام کشورها این اتوبوس ها را تهیه 
کنیم. وی درباره اینکه گفته می شود 222 دستگاه 
اتوبوس بی آرتی متوقف است، گفت: اتوبوس های ما 
به دلیل مشکاتی همچون خرابی استیک، روغن و 
س��ایر موارد فنی متوقف می شوند اما دائما در حال 
تعمیر هستند و در حال حاضر 8۰ دستگاه اتوبوس 

بی آرتی بیشتر متوقف نیست.

اشتغال

قضایی

اورژانس

پایتخت

رئیس پلیس فتای ناجا:

فعالیتسایتهایارزدیجیتالغیرقانونیاست
هادیانفر: برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است

سازمان غذا و دارو اعام کردسامت
شرایط  واردات محصوات تراریخته
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گروه سیاسی: محمدجواد ظریف جمعه 23 آذرماه در چهارمین 
نشست حزب ندای ایران، از احزاب اصاح طلب حضور یافت و 

به سخنرانی پرداخت.
به گزارش »وطن امروز«، او در این س��خنرانی درباره عبور 
جهان از نظ��ام تک قطبی مطالبی مطرح ک��رد و گفت غرب 
دیگر مرکز دنیا نیس��ت. ظریف در ادامه از جریان های فکری 
ک��ه غ��رب را مرکز دنیا می دانند انتقاد  ک��رد. او در حالی این 
موض��وع را مطرح کرد که در افکار داخل��ی ایران، او به عنوان 
یک وزیر امور خارجه غربگرا شناخته می شود، البته او در ادامه 
اظهاراتش بدون توجه به ماهی��ت جایگاه وزارت امور خارجه، 
باز هم شخصیت ملی وزیر امور خارجه را نادیده گرفت و علیه 
کسانی که او »دلواپس« نامید اظهارنظر کرد تا نشان دهد پس 
از قریب به 6 سال حضور در مسند وزارت امور خارجه، هنوز از 
پختگی ازم برای مراعات اصل بی طرفی وزیر امور خارجه در 

مناسبات حزبی داخلی برخوردار نیست.
همین موضوع یعنی بی توجهی ظریف به ماحظات جایگاه 
وزارت امور خارجه البته با انتقاداتی همراه بود. غیر از استفاده 
او از عبارت »دلواپسان« که کلیدواژه جریان اصاحات و دولت 
حس��ن روحانی در برهه های انتخاباتی بوده است؛ حضور او در 
همایش یک تشکل اصاح طلب نیز برای وی دردسرساز شد. 
در این میان حتی برخی رس��انه های اصاح طلب از ظریف به 
خاطر بی توجهی به مبانی و ماحظات دستگاه دیپلماسی ایران 
در تاکید بر ملی بودن جایگاه وزیر امور خارجه و نه حزبی بودن 
آن، انتقاد کردند و از او خواس��تند کمتر در اماکن برنامه های 
اصاح طلبان آفتابی شود. اشاره این روزنامه ها به حضور ظریف 
در چهارمین همایش حزب اصاح طلب »ندای ایرانیان« بوده 
است. دبیرکل این حزب، صادق خرازی از نزدیکان رئیس دولت 
اصاحات اس��ت. در نخستین  بیانیه این حزب نیز تصریح شد 
که تاش می کند از تجربیات دولت اصاحات اس��تفاده کند. 
روابط نزدیک حزب »ندای ایرانیان« با رئیس دولت اصاحات 
به گونه ای اس��ت ک��ه این حزب در انتخاب��ات پنجمین دوره 
شورای شهر تهران سهمیه داشته است و حداقل یکی از افراد 
لیست اصاح طلبان در تهران )مجید فراهانی( از اعضای شورای 
مرکزی این حزب است. موضوع دیگر مناسبات عجیب ظریف 

و صادق خرازی است. 
ام��ا چرا محمدج��واد ظریف بدون توجه ب��ه ماحظات و 
اصول و عرف دس��تگاه دیپلماس��ی ایران، در مجامع و احزاب 
اصاح طلبی حاضر می شود و از جایگاه وزارت امور خارجه، به 

جریان سیاسی رقیب اصاح طلبان کنایه می زند؟
اینکه وزیر امور خارجه نیز دارای گرایش های سیاسی باشد، 
یک امر پذیرفته شده است اما تاکنون بویژه در دوره های اخیر، 
وزرای خارجه در مقام تصدی این پس��ت، فعالیت های حزبی 
خود را کنار گذاشته و به عنوان یک وزیر در جایگاه ملی اقدام 
کرده اند. ظریف اما از این قاعده مستثناست. یک مرور کوتاه بر 
رفتارهای محمدجواد ظریف نشان می دهد او نه تنها خود را به 
رعایت این اصل پایبند نمی داند بلکه در بزنگاه های حساس، به 
دنبال پیگیری منافع جریان سیاسی مطبوع خود است. جالب 
آنکه در این بزنگاه ها که ظریف در آن تصمیم گیر است، اتفاقاتی 
می افتد که منافع جریان سیاسی مطبوع ظریف )اصاح طلبان و 
دولت روحانی( تامین می شود اما مطالبات مردم و توده جامعه 

محقق نمی شود.
»وطن امروز« در این گزارش برخی موارد رفتارهای غیرملی 
و شبه حزبی محمدجواد ظریف را در جایگاه وزیر امور خارجه 
و نیز در مذاکرات هسته ای در دولت اصاحات مورد بازخوانی 

قرار می دهد.
ابه به البرادعی! ■

21 اکتبر 2003 مذاکرات هس��ته ای س��عدآباد به ریاست 
حس��ن روحانی در دولت اصاحات برگزار شد. وزرای خارجه 
انگلیس، آلمان و فرانسه در سعدآباد گرد هم آمدند تا نخستین  
توافق درباره برنامه هس��ته ای ایران انجام ش��ود. آنچه در این 
مذاکرات گذش��ت، بارها مرور ش��د اما آنچه مرب��وط به رفتار 
غیرملی و ش��به حزبی ظریف اس��ت، مذاکرات غیررسمی او با 
محمد البرادعی در گوشه ای از سالن مذاکرات است. ظریف که 
در آن زمان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده بود، تاش می کرد 
البرادعی را راضی کند تفسیری مطلوب او از موضوع »تعلیق« 
ارائه دهد. ماجرا اینگونه بود که در مذاکرات س��عدآباد، دولت 
اصاحات پذیرفت برنامه هسته ای ایران تعلیق شود اما مقرر شد 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تفسیر خود از موضوع »تعلیق« 
را ارائه دهد. ظریف در گوش��ه ای از سالن به شکل غیررسمی 

وارد مذاکره با البرادعی شد تا دغدغه های خود را با او در میان 
بگذارد اما او در مذاکره با البرادعی چه گفت؟ آیا خواس��تار آن 
شد که تفسیر متناسب و معقول و محدودی از تعلیق ارائه کند 
تا حق مس��لم مردم ایران در داشتن برنامه صلح آمیز هسته ای 
حفظ ش��ود؟ این ترجمه صحبت ه��ای محمدجواد ظریف در 
گفت وگو با البرادعی اس��ت: »بسیاری از کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری )انتخابات ریاست جمهوری 1384( از شکست 
مذاکرات ما س��ود می برند. آنها موفقیت��ی در این گفت وگو ها 
نمی بینند، از طرفی آنها آدم های پرنفوذی هم هستند. اعتبار 
اروپایی ها و مذاکره کنندگان ایرانی هر دو در ایران از دست رفته 
است. این تنها مشکل اعتماد به آنها نبود؛ این مشکل اعتماد به 

جبهه ما هم بود. اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه«.
آیا ظریف از این اظهاراتی که با البرادعی در میان گذاشت 
به دنبال احقاق حقوق هسته ای مردم ایران بود یا دغدغه های 
حزبی و سیاس��ی جریان سیاس��ی مطبوع خ��ود را پیگیری 
می ک��رد؟ از قضا همان ک��ه ظریف نگرانش ب��ود اتفاق افتاد. 
البرادعی یک تفسیر س��ختگیرانه از موضوع تعلیق ارائه کرد. 
توافقات بروکس��ل و پاریس هم به شکست انجامید و جریان 
سیاسی مطبوع ظریف انتخابات ریاست جمهوری را به رقیب 
باخت! البته فیلم گفت وگوی غیررسمی ظریف و البرادعی که 
حدود 10 سال بعد از آن منتشر شد نشان داد در ایران فردی 
به عنوان وزیر امور خارجه بر سر کار آمده و مسؤولیت مذاکرات 
هس��ته ای جدید با 1+5 را این بار در دولت حس��ن روحانی بر 
عه��ده دارد که در مذاکرات خود با طرف های خارجی، ابایی از 

پیگیری منافع جریان حزبی مطبوع خود ندارد!
اتوپیای 2005 ■

مذاکرات هس��ته ای محمدجواد ظریف ب��ا 1+5 در دولت 
حس��ن روحانی در س��ال اول منتهی به توافق ژنو شد اما این 
توافق مدتی بعد با کندی مواجه شد و مذاکرات تا حدودی به 
بن بست خورد. شهریور و مهرماه 1393 ظریف برای شرکت در 
مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفت؛ جایی که براحتی 
می توانست ابی های ازم را برای تقویت توافق احتمالی انجام 
ده��د و این کار را هم ک��رد. او این بار ضمن طرح دغدغه های 
حزبی جریان سیاسی مطبوع خود، برای طرف آمریکایی آنچه 
را که در س��ال 2005 و با شکست مذاکرات هسته ای رخ داد؛ 
بازخوانی کرد و تلویحا آنها را نسبت به شکستی دیگر و تکرار 
تاریخ برحذر داش��ت. ظریف این بار در شورای روابط خارجی 
آمری��کا دغدغه های حزبی خود را مطرح کرد. آن هم در قالب 

مذاکرات هسته ای بر سر حقوق ملت ایران!
 در این نشس��ت هاله اس��فندیاری، مدیر بخش مطالعات 
خاورمیانه اندیش��کده »وودرو ویلس��ون« و از مهره های اصلی 
تئ��وری براندازی نرم در کش��ورهای هدف آمری��کا، از ظریف 
پرسید: »لطفا درباره تاثیر گفت وگوها بر مسائل سیاسی داخل 
ایران توضیح بفرمایید، البته می دانم که این حوزه، مدنظر شما 

نیست«.  
محمدج��واد ظریف نیز به این س��ؤال اینگونه پاس��خ داد: 
»بی تردید همینطور است، زیرا ما روندی را شروع کرده ایم که 
هدف از آن تغییر فضای سیاس��ت خارجی کشور است. اگر با 
وجود تاش های ما برای تعامل، این تاش ها بی نتیجه بماند، 
م��ردم ایران این فرصت را خواهند داش��ت تا 16 ماه دیگر که 
انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می ش��ود، به این عملکرد ما 
)با آرای خود( پاس��خ دهند. وقتی قب��ا در تعامل و مذاکرات 
درباره توافق هسته ای با جامعه بین المللی در سال های2004 و 
2005، توافق هایی کردیم و تاش های ما برای عملکرد شفاف، 
از جانب اتحادیه اروپایی رد ش��د، مردم جواب ما را با انتخاب 
رئیس جمهوری متفاوت دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد! 
البته باید توجه داش��ت که اتحادیه اروپایی به تنهایی فعالیت 
نمی کرد و مقامات کاخ س��فید و وزارت خارجه آمریکا مانع از 
هرگونه توافق شدند، همانطور که حاا هم کسانی هستند که 
نمی خواهند هیچگونه توافقی حاصل شود، قطع نظر از اینکه 
مفاد آن چه باشد. حاا من بار دیگر زنده شده ام )خنده حضار(. 
ب��ه نظر من، در انتقال پیامی که جامعه بین المللی بویژه غرب 
می خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند. باید دید 
تعام��ل از جان��ب ایران و تاش ایران برای ب��از بودن و نگاه به 
آینده داش��تن با پاسخ مثبت مواجه می شود یا اینکه بار دیگر 
رد می ش��ود. من فکر می کنم مردم ایران پاس��خ خ��ود را در 

صندوق های رای نشان خواهند داد«.
باز هم بوده! ■

قبل از حضور در شورای روابط خارجی آمریکا و این پاسخ 
جنجالی که در ایران به »ظریف گیت« معروف شد؛ محمدجواد 
ظریف 2 بار دیگر نیز ماجرای شکس��ت مذاکرات هس��ته ای 
2005 و نتیجه آن در تغییر آرایش سیاس��ی در ایران را برای 
غربی ها بازخوانی کرد. ظریف  در قالب مذاکرات هس��ته ای با 
1+5 در دولت روحانی 2 بار دیگر هم آداب دیپلماتیک را کنار 
گذاش��ت و درباره عواقب شکست مذاکرات بر فضای سیاسی 
داخل ایران گفت. محمدجواد ظریف بافاصله پس از شکست 

مذاکرات وین 5 در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »دستیابی به 
توافق جامع هسته ای غیرممکن نیست، نیاز است توهمات کنار 

گذاشته شود، نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود«. 
نگرانی برای از دس��ت رفتن »فرصت« همانند سال 2005 
آنقدر واضح بود که ش��بکه بی بی س��ی فارسی در تحلیلی در 
این باره نوش��ت: »نگرانی اصلی ظریف برای به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات هسته ای نیس��ت، بلکه باخت دوباره تیم روحانی در 
انتخابات آینده و تکرار تجربه انتخابات 1384 است«.  بی بی سی 
در ادامه نوش��ت: هش��دار اصلی ظریف به غ��رب در واقع این 
است که اگر با دولت روحانی توافق نکند، همانند سال 1384 
)2005( بار دیگر زمین��ه روی کار آمدن اصولگرایان را فراهم 
خواهد کرد. بی بی سی در تحلیلی درباره این پیام ظریف افزود: 
»این پیام مخاطب خارجی دارد. به نوعی به طرف های مذاکره 
هش��دار می دهد نگذارید اتفاقات 2005 تکرار شود. بن بست 
مذاکرات در س��ال 84 تیم آقای روحانی را از صحنه مذاکرات 
خارج کرد. ممکن اس��ت ظریف به این نکته ظریف هم اشاره 
داشته باشد که اگر کارها خوب پیش نرود، ممکن است این تیم 

فعلی از صحنه خارج شود«.
این توئیت ظریف انتقادات گسترده ای را در ایران به دنبال 
داش��ت و منتقدان از او خواستند ش��أن و جایگاه وزارت امور 
خارجه را رعایت کند و از طرح و پیگیری دغدغه های جناحی 
در قالب مذاکرات هسته ای پرهیز کند. با این حال ظریف به این 
انتقادات توجهی نشان نداد. او چندی بعد و در آستانه مذاکرات 
وین 6، این بار با انتشار یک ویدئو، یک بار دیگر دغدغه های خود 

از شکست مذاکرات را مطرح کرد! 
ظریف در این فیلم گفت: »ما می توانستیم مساله هسته ای 
را در سال 1384 حل و فصل کنیم ولی در آن زمان حرف من 
را باور نمی کردند، وقتی می گفتم ایرانی ها به فشار حساسیت 
دارند، دولت بوش اصرار داش��ت ما غنی س��ازی را به کلی رها 
کنیم... با نزدیک ش��دن به 29 تیر من یک بار دیگر احساس 
نیاز می کنم که هش��دار دهم و بگویم بازی ش��اهین – قمری 
به امید گرفتن امتیاز در لحظه آخر، نمی تواند نتیجه ای بهتر از 

سال 1384 بدهد«. 
با این اظهارات، ظریف در حد فاصل پایان مذاکرات وین 5 و 
آغاز مذاکرات وین6، دو بار ماجرای شکست مذاکرات هسته ای 
در دوره اعتماد س��ازی اول را یادآوری ک��رد تا به طرف غربی 
یادآوری کند که شکست دوستان اصاح طلب او در ایران، چه 

عواقبی برای غرب و آمریکا خواهد داشت! 

 »وطن امروز« اقدامات غیرملی محمدجواد ظریف 
و اعمال اهداف جناحی  در مذاکرات هسته ای را بازخوانی می کند

ملی باش!

لیست امید، حاصل دسترنج ظریف
محمدجواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا و در پاسخ 
به هاله اسفندیاری صراحتا ارتباط نتیجه مذاکرات هسته ای دولت 
روحان��ی و 1+5 با نتیجه انتخابات مجل��س دهم را مطرح کرد. 
یعنی در واقع ظریف این نگرانی را به اسفندیاری منتقل کرد که 
در صورت شکست مذاکرات، آنها انتخابات مجلس دهم در ایران 
را خواهن��د باخت. این طرح دغدغه ظریف البته یک روی دیگر 
هم داشت؛ روی دیگر می گوید در صورت حصول توافق هسته ای 
)حاا به هر قیمتی و به هر دلیلی( نتیجه انتخابات مجلس دهم 
برای جریان سیاسی مطبوع ظریف خوشایند خواهد بود. انتخابات 
مجلس دهم برگزار شد و اصاح طلبان توانستند توفیقاتی به دست 
آورند. در تهران همه 30 عضو لیس��ت امید )فهرست انتخاباتی 
اصاح طلبان و حامیان دولت( توانستند به مجلس دهم راه یابند. 
البت��ه رد پای ظری��ف یا به عبارتی نقش ظری��ف در این ماجرا 
هم کمی بعد ثبت ش��د.  بعدازظهر دوشنبه 17 اردیبهشت 95 
نخستین نشست هم اندیشی »فراکسیون امید« در مسجد سلمان 
فارسی نهاد ریاس��ت جمهوری برگزار شد. جواد ظریف میهمان 
ویژه این نشس��ت بود. کسی که شاید نماینده های لیست امید 
بیش از هر فرد دیگری، خود را مدیون او می دانند. حضور ظریف 
در همایش فراکس��یون اصاح طلبان یکی دیگر از اقدامات غیر 
مل��ی وزیر امور خارجه ایران بود. او این بار نیز ماحظات ملی را 
کنار گذاش��ت و از جایگاه وزیر امور خارجه، در جمع آن دس��ته 
از نماینده های همفکر خود که توانسته بودند کاندیداهای رقیب  
را )که ظریف آنها را دلواپسان می خواند( شکست دهند؛ حضور 
یافت. اما صحبت های ظریف در همایش همفکران اصاح طلبش 
هم قابل تامل است. ظریف در همایش فراکسیون اصاح طلبان 
اظهارداشت: مسأله هسته ای مشکلی بود که مانع پیشرفت کشور 
بود و بر سیاس��ت داخلی، منطقه ای و بین المللی کش��ور سایه 
افکنده بود و باعث می شد دشمنان ما اقدام علیه ایران را در قالب 
آن توجیه کنند. وی ادامه داد: هدف برجام استفاده از شرایط برای 
برداشتن مشکاتی که مانع پیشرفت کشور بود، است. مشکاتی 
که هر اقدامی علیه ایران را در سایه آن توجیه می کردند.  ظریف 
همچنین تصری��ح کرد: نتیجه این همه مقاومت مردم و حضور 
شکوهمند در انتخابات 92 و مجددا در انتخابات 94 و اردیبهشت 
95 نباید صرفا برای واردات کاا باشد و برای اینکه چنین هدفی 
حاصل ش��ود س��رمایه گذاران خارجی باید مطمئن شوند ایران 
شریکی امن و درازمدت است به همین دلیل ما نیازمندیم شرایط 
را بشناسیم و آب به آسیاب دشمنان نریزیم.  وی در ادامه عنوان 
کرد: یقین دارم با مجلس خوبی که با حضور مردم ساخته شده، 
ق��وه مقننه در کنار دولت خواهد ب��ود و ما به کمک،  همدلی و 
انتقادات س��ازنده دل بسته ایم. ما نیاز داریم از شما نقد منصفانه 
بشنویم و نیاز داریم تذکرات جناح ها به سوی ما سرازیر شود البته 

نه به اندازه مجلس قبل.



ادب 0 سه شنبه 27 آذر 1397وطن امروز  شماره 2609 6

مجموعه شعر »راوی باش« محسن ناصحی یک 
مجموعه  غزل 107 صفحه ای است که 43 غزل دارد 
و 16 رباعی. این مجموعه را نشر جمهوری چاپ و 
منتشر کرده که از ناش��ران حرفه ای در حوزه شعر 
بوده و در کل و شاید هم بیشتر به چاپ اشعار آیینی 
و مذهبی همت دارد؛ اش��عاری که بیشتر از جانب 
شاعران جوان دوستدار انقاب و مذهب، در فضای 
تازه و نویی س��روده شده اس��ت. البته در این میان 

سهم اشعار نوکاسیک مذهبی خیلی بیشتر از اشعار 
نوی مذهبی است.

مجموعه  ش��عر »راوی باش« محس��ن ناصحی 
سرش��ار از غزل ه��ای آیینی و عاش��ورایی اس��ت؛ 
غزل هایی که گاه در وزن های بلند سروده شده است. 
کتاب 4 بخش دارد: روایت اول تا کربا، روایت دوم 
در کربا، روایت سوم از کربا و روایت چهارم روایت 
رباعی است که به گونه ای مجزاست از 3 بخش قبلی.

»هرچند در ظاهر اگر کم فرق دارد
ابروی خم با ابروی خم فرق دارد

ابروی خم، محراب خم، تیغ ستم خم
این آخری قدر مسلم فرق دارد

اشک حسینت را دوای زخم سر کن
درمان تو مرهم به مرهم فرق دارد«

3 بیت باا نش��ان از زبانی امروزی دارد و دارای 
تکنیک زبانی است، تا آنجا که تسلط شاعر بر کام 
و ابیات کاما آش��کار است و عاوه بر این روانی کار 
اس��ت که تس��لط وی را مضاعف نشان می دهد اما 
عجیب این است که همین شاعری که در این مقام 
و وضعی��ت قرار دارد، ناگاه به س��مت نوعی کام و 
شعر مجالس روضه و هیات های سینه زنی می رود و 

شعرش شبیه زنده یاد چایچیان می شود:
»کوثر جاری نوری و دو زمزم داری

هرچه شایسته عشق است فراهم داری
احمدی روی و علی خوی، عجب زهرایی!

هرچه زیبنده آنهاست تو با هم داری«
در حرفم قصد جسارت به نوعی از شعر مجالس 
روضه و عزاداری و هیات سینه زنی و چه و چه و چه 
نیس��ت که همه ما یک عمر با آنها بزرگ شده ایم، 
حتی اگر خارج رفته غیرمذهبی هم باشیم، باز این 
فرهنگ را دوست داریم، چرا که با آن فرهنگ بزرگ 
شده ایم و بخشی از هویت ما را محتوا و ظواهر همین  
مجالس و محافل ساخته است، قصدم این است که 
چطور می شود که یک شاعر در شعر اول یک زبان 
دارد و در ش��عر بعدی زبانی دیگر؟! امیدوارم این دو 
زبانی در این دفتر تبدیل به چند زبانی نشود و دفتر 

شعر ناصحی از  پراکندگی در رنج نباشد.
در شعر 3 رد پای شعر یک را می بینیم اما محتوا 
و درون مایه شعر می خواهد به سمت هیات ها رفته 
و آنجا خوانده شود. انگار ریشه در آنجا داشته باشد. 
ش��عری که ریش��ه در آنجا دارد اما شاخ و برگ ها و 

میوه هایش تا حد زیادی امروزی است:
»اینطور که پیداست دری داشته آن روز

این خانه در شعله وری داشته آن روز«
خاصه انتخاب ردیف شعر به نوعی است  که آن 
را بیش��تر به مرثیه و اشعار هیاتی نزدیک می کند. 
این کشمکش بین ریش��ه و شاخه و میوه، شاعر را 
در جای ثابتی قرار نداده است. انگار شعر ناصحی در 

حال تکوین است:
»گیرم آتش به جفا، در که نباید می سوخت
آشیان سوخت، کبوتر که نباید می سوخت

آتش این  بار گلستان نشد انگار ولی
باغ و بستان پیمبر که نباید می سوخت

کینه دارند اگر مردم شهر از پدرم
وسط حادثه مادر که نباید می سوخت«

بین بیت اول و دوم و س��وم یک فاصله زبانی و 
بیانی وجود دارد که لحن ناصحی را پراکنده نشان 
می دهد. به همین دلیل اس��ت که می گویم ش��عر 
او در حال تکوین اس��ت. بیت اول تقریبا به ش��عر 
غزل س��رایان نوگرای امروز شباهت دارد؛ بیت سوم 
شباهت به اشعار هیاتی دارد؛ خاصه اینکه بیشتر نظم 
است تا شعر و کلمات »پدر و مادر و مردم شهر« هم 
معموا از واژه هایی هستند که در اشعار هیاتی بیشتر 
کاربرد دارند تا جای دیگر. بیت دوم هم دقیقا بینابین 
قرار می گیرد؛ بین شعر غزل سرایان نوگرای امروزی 

و شاعران هیاتی.
البته این یک تقس��یم بندی تقریبی اس��ت که 

استثنا بسیار دارد.
من چندان به اوزان بلن��د اعتقادی ندارم. یکی 
به این دلیل که اگر مطبوع بودند، ش��اعران بزرگ 
و کاس��یک ما از آن بهره می بردند، در صورتی که 
این اوزان، ارمغان مش��روطه به این طرف است که 
البته بی رونق اس��ت و ش��اعران در حد تفنن از آن 
استفاده می کردند. غزل سرایان نوگرای بعد از نیما نیز 
چندان به این مقوله بها ندادند، تا اینکه انقاب شد 
و شاعران انقاب یکی از ابداع های شان همین ابداع 
وزن های بلند بود در کن��ار ردیف های بلند و دیگر 
ابداعات. البته س��یمین بهبهانی و حسین منزوی 

هردو مدعی هستند که کشف اوزان جدید ابداع ما 
است اما نگفتند که ابداع اوزان بلند کار ما است. پس 
این ابداع از آن ش��اعران انقاب است؛ ابداعی که با 
وزن جدیدی همراه می شود. این ابداع یک دوره در 
اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 رواج و رونق پیدا کرد 
و اما بعدها منسوخ شده، تا اینکه این اواخر دوباره به 
دست جوان ترها بار دیگر مورد استفاده قرار گرفت. 

اما دلیل دوم مخالفتم با به کارگیری اوزان بلند 
در غزل این اس��ت که وقتی شاعر یک وزن تازه ای 
را برای گفتن انتخ��اب می کند، خود به خود دچار 
مکث های بین ش��عر و گرفتار دس��ت اندازهای گاه 
و بیگاه هنگام س��رودن خواهد ش��د، چرا که او بر 
این وزن مس��لط نیست و هر لحظه باید چک کند 
وزن را درس��ت به کار برده ی��ا نه یا حداقل ذهنش 
معط��وف به آن اس��ت و این امر ش��اعر را از حالت 
طبیعی ش��عرگفتن که حال ناخودآگاه اس��ت دور 
می کند. حتی اگر شعرگفتن در حد تمرکز داشتن 
هم باش��د، این کار تمرکز او را به هم می زند. حال 
شما وزن بلند را نیز بر این همه که عرض شد، اضافه 
کنید، آیا پراکندگی شاعر دو چندان نخواهد شد؟! 
مگر اینکه شاعری ادعا کند که من در حال سرودن 
در این وزن، روان ش��عر می گویم که به نظر درست 
نمی گوید، مگر اینکه بسیار در آن وزن تمرین کرده 

و عاقه وافری نیز به آن وزن داشته باشد. 
اما یک ن��گاه مثبت هم، در کنار دو، س��ه نگاه 
منف��ی، در به کارگیری اوزان جدی��د دارم و آن این 
اس��ت که وقتی ش��اعر فضا عوض می کند، فضای 
کهنه و تکراری ذهنش نیز با این تغییر، تغییر کرده 
و متحول می ش��ود. البته آن ُکندی هنگام سرودن 
همچنان سر جایش هست و  تنها با تمرین بسیار 

برطرف خواهد شد.
ناصحی نی��ز در این دفتر، با تغییر فضای وزنی، 
فضا و نوع تخیل و تصویرسازی هایش تغییر کرده و 

زبانش نیزعوض می شود:
»مثل پرواز بادبادک ها پر درآورد روح شاعرها

آس��مان خنده های آب��ی ریخت ب��ر پر خاکی 
مهاجرها

واژه ها در بقیعی از هیجان پش��ت دیوار شعر کز 
کردند

باز شد مثل عقده های غزل چمدان دل مسافرها
بیت ها روی هم ورم کردند واژه ها چکه چکه باران 

شد
س��یل غم بود آنچه جاری شد پیش روی نگاه 

عابرها«
نکته آخر اینکه اگر ما با یک شاعر دیگر مواجه 
بودیم، باید حرف دیگری و راهکار دیگری به شاعر 
این مجموعه پیش��نهاد می کردیم اما چون با یک 
ش��اعر مذهبی و آیینی روبه رو هستیم که دوست 
دارد او را اینگون��ه نیز بشناس��ند، باید گفت ش��عر 
مذهب��ی مخاطب عام و خاص را توأمان با هم دارد، 
پس ش��اعرش نباید از این دو گروه و جریان فاصله 
بگیرد. در واقع باید به گونه ای ش��عرش را در جایی 
قرار دهد که در عین حالی که روح و نگاه مخاطب 
عام را با ش��عرش ارتقا می دهد، آن س��وز و حزن و 
مذهبی  بودن شعرش را حفظ کند و با نیفتادن به 
دامچاله های زبانی امروزی و ادا و اطوارهای بعضی از 
نوگرایان راه خ��ود را برود، چرا که هیات و مرثیه و 
شعر مذهبی فرهنگ خود را دارد و حتی گاه برای 
نوگرایی های مثبت جا ن��دارد. در واقع انتخاب یک 
راه میانه رو به باا ش��اید بهترین راه باش��د. راهی 
که ناصح��ی در غزل ذیل انتخاب کرده، یکی از آن 

راه هاست:
»این بار بی مقدمه از سر شروع شد

این روضه خوان پیر از آخر شروع شد
مقتل شروع شد همه دیدند روضه را

از جای بوسه های پیمبر شروع شد
از تل دوید، مرثیه قتلگاه را

از ابه ای نیزه و خنجر شروع شد
 از خط به خط مقتل گودال رد شد و
با گریه از اسیری خواهر شروع شد...«.

درباره مجموعه شعر »خوشه های مینیاتوری« عالیه مهرابی

اندام محجوب تغزل
نگاهی به مجموعه  شعر »چاپ بیروت« سروده علی داوودی 

نثر با شعر سپید!
سعید مقتدایی: مجموعه شعر »خوشه های مینیاتوری« عالیه مهرابی را انتشارات 
سوره مهر در 82 صفحه منتشر کرده است. این مجموعه 34 غزل دارد که اغلب 
مذهبی یا آیینی اند، می گوییم اغلب اشعار مذهبی و آیینی اند اما منظور این نیست 
که مابقی ش��عرها غیر مذهبی اند، چرا که در این دفتر اگر به غزلی هم بربخوریم 
که ظاهری نه چندان مذهبی داش��ته باشد، بی شک از باطنی مذهبی برخوردار 
است، زیرا شاعرانی که نگاهی مذهبی دارند، معموا در شعرهای اجتماعی، فلسفی، 
عارفانه و حتی عاشقانه نیز باطنی مذهبی دارند. دیگر اینکه تعدادی از غزل های 
عالیه مهرابی دارای اوزان بلند هستند و این امر، هم نکات منفی دارد و هم مثبت. 
نکات منفی اش این است که نه تنها تمرکز شاعر را در هنگام سرودن برهم می ریزد، 
بلکه او را وادار می کند آگاهانه شعر بگوید و شعری هم که آگاهانه باشد، بالطبع به 
سمت مصنوعی شدن پیش خواهد رفت، چرا که اوزان بلند ثقیل هستند و ابداعی 

و جزو اوزان مطبوع نیستند تا با ذهن و زبان شاعر هماهنگ 
باشند و ملکه ذهن او؛ که اگر مطبوع بودند توسط شاعران 
قدیم کشف و ابداع می شدند. البته اگر شاعر  یک وزن بلند 
برایش روان و آسان باشد و هنگام سرودن توجه شاعر را از 
شعر به سمت خود برنگرداند، می توان گفت مشکلی نیست 
اما اوزان بلند معموا روان نیستند و سخت ادا می شوند اما 
نکته مثبت این امر در مواجه  شدن شاعر با امری تازه است 
که این تازگی می تواند او را وارد فضایی تازه کند و این فضای 
تازه خود سبب زبان و ترکیبات و تشبیهات و استعارات تازه 
و در کل س��بب تازه شدن شعر شاعر خواهد شد. آنچه من 
از اش��عار عالیه مهرابی دریافتم این است که وی در هر دو 
وضعیت، چه هنگام سرودن شعر در اوزان بلند و چه کوتاه، 
فرقی ندارد، در هر دو حالت یک شاعر نوگرا در غزل است. 

دلیل این امر شاید انتخاب اوزان بلندی است که روانند و نزدیک به یک وزن کوتاه 
معمول و مطبوع که به 2 برابر خود تبدیل شده است:

»ماه شاید کبوتری باشد که گرفتار آسمان شده است
فصل پاییزم آن بهاری که مبتا به تب خزان شده است«

»فاعاتن مفاعلن مفعول« در یک مصراع تکرار ش��ده است که می تواند خود 
وزن یک شعر باشد. یا:

»بخت بلند گیسوانت را وا کرد، با انگشت اعجازش
در مد لبخند تو ایهامش، در جزر زیبای تو ایجازش«

که هر مصراعش 2 برابرشده وزن »مستفعلن مستفعلن مفعول« است. 
عالی��ه مهرابی در چند غزل بلند این دفتر خود فقط از همین 2 وزن  انتخاب 
ک��رده که اگر ه��ر مصراعش را نصف کنیم، از یک غزل یک چهارپاره اس��تخراج 
می ش��ود، با این فرق که منهای بیت یا پ��اره اول، مصراع های آخر هر بند فقط با 
هم هم قافیه می شوند؛ مثل اغلب ترانه هایی که در این 3-2 دهه اخیر باب شده که 
غزلند اما به شکل چهارپاره ارائه می شوند. ازم به ذکر است که تقریبا همه وزن های 
بلند، ابداعی دو، سه دهه اخیرند و در میان آنها بسیاری نیز چهار رکنی نیستند، 
یعنی مثل اوزان بلند بعضی از غزل های عالیه مهرابی )که گمان نمی کنم ابداع او 
باش��ند( هر مصراع از یک وزن 2 برابرشده تشکیل نشده است. این وزن ها معموا 
بسیار هم سخت هستند و... در تورقی که بر غزل های عالیه مهرابی 37 یا 38 ساله 

داشتم، غزل هایش را در فضایی نو دیدم با تعابیری تازه و زبانی امروزی و نو:
»گل به گل، گل های سرخ چادرم پرپر شدند/ بادها در حسرت عطرم پریشان تر 
شدند/ چش��م هایم هی فروخوردند بغض خویش را/ چون صدف با اشک پنهان، 
آس��مان پرور شدند!/ شاخه هایم خوش��ه هفتاد و دو انگور شد/ رنج هایم در دهان 

باغ ها نوبر شدند«
هر مخاطبی که عالیه مهرابی را نشناسد، با خواندن غزل های او تصور می کند 
که او در حال سرودن عاشقانه های شخصی و فردی است اما اگر کمی دقت کند 
و محو جمال غزل نش��ود، درخواهد یافت ای��ن غزل، یک غزل مذهبی یا آیینی 

اس��ت و در وصف یا درباره حضرت فاطمه)س(، حض��رت زینب)س( یا حضرت 
معصومه)س( اس��ت یا اینکه درباره کربا یا شهدای روز عاش��ورا و یا درباره امام 
رضا)ع( یا دیگر ائمه  اطهار)ع(. با این وصف، شعر عالیه مهرابی نشان می دهد او در 
کل یکی از غزل سرایان بسیار خوب ما در میان غزل سرایان نوگرای جوان روزگار ما 
است که شاید مشهورترین شان محمدسعید میرزایی است که چندسالی از جوانان 
امروزی بزرگ تر و پیشکسوت تر است. براستی که من در اشعار عالیه مهرابی یک 
محمدس��عید میرزایی دیگر می بینم، اگرچه او نوگرات��ر و در ورود به فضاهای نو 
بی پرواتر است اما عالیه مهرابی در نوگرایی خود نرم تر و روان تر و تغزلی تر است، 
چرا که گاه نوگرایی مفرط، محمدس��عید میرزایی را هنگام غزل  سرودن از تغزل 
و عاشقانه  گفتن دور می کند اما عالیه مهرابی از این مهم دور نمی شود. این است 
ک��ه اگ��ر او بخواهد صرفا غزل بگوید مثل حافظ و موانا و تعهد خود را به دین و 
مذهب و 14 معصوم )ع( نیز از دس��ت ندهد، می تواند گاه 
مس��تقیما شعر آیینی نگوید و ترسی  )البته اگر می ترسد( 
هم از فاصله  گرفتن از اعتقاد و عایق خود که تعلق خاطر به 
دین است و... نداشته باشد، چرا که گسترده و عمق دین در 
ناخودآگاه او نهفته است و هنگام سرودن شعر که زیباترین و 
حقیقی ترین حال ناخودآگاه است، آن اعتقادت غیر مستقیم 
در شعرش گسترده خواهد ش��د و عمق خواهد گرفت؛ به 
نظر من حتی تاثیرگذارتر هم خواهد بود؛ تاثیری درازمدت 
و ماندگار، مثل اش��عار حافظ و موانا و بسیاری از شاعران 
بزرگ ما. ش��اید تا حدی مثل غزل ذیل که چند آیه قرآنی 

بر آن مترتب است:
»بلند، مثل صدایی که از گلوی زمین

بلن��د، مثل همان ماه روبه روی زمین/ و ماه ش��کل زنی 
شد، ستاره در گیسو/ و ماه شکل زنی شد، نشست روی زمین/ خدا کشید زنی را 

به شکل چشمه نور
و قطره قطره از آن ریخت در سبوی زمین/ خدا سرود زنی را قصیده توفان/ و 
گردباد وزید از چهارسوی زمین/ خدا کشید برای شب سیاهش ماه/ و ماه شکل 

زنی شد، نشست روی زمین«
غزل باا نه تنها مصراع به مصراع تازه و نو است، بلکه با روایت زیبا و نوگرایی 
که دارد، خود نیز بر این نوگرایی افزوده است.  یا غزلی که در نگاه شاعر است؛ نوع 
نگاهی که تازه است و بالطبع تازگی آفرین و نوآفرین؛ شعری که عشق را می سراید، 
شعری که عشق را با مظاهر طبیعت نشان می دهد و جزیی نگرانه و با وجوه عینی 

نشان می دهد:
»خورشید من تا گیسوی بازت طایی شد
دشت نگاهم خوشه در خوشه هوایی شد

پیراهن ایهام از اندام تو افتاد
از شاهکار آفرینش رونمایی شد

برق نگاهت کشت خیلی را که چشمانت
مضمون داغ داستان های جنایی شد

دو ابر تنها در خیال آسمان بودیم
بادی وزید و باعث این آشنایی شد

من در شب چشم تو و تو در نگاه من
آری قفس این بار آغاز رهایی شد
ما عشق را آرام یاد آسمان دادیم

این گونه کار ابرها باران سرایی شد
دل های ما جغرافیای مستعدی داشت
عشق آمد و آماده کشورگشایی شد«

بس��یاری از غزل های عالیه مهرابی جای حرف و سخن دارد و باید حاجی و 
بررسی شود اما مجالی نیست. 

رضا خندان: مجموعه  شعر »چاپ بیروت« در هیبت و جلد بسیار ویژه و کاغذ 
چشم نوازش، براس��تی چاپ بیروت را تداعی می کند؛ البته بیروت امروزی 
و جدی��د را ک��ه اصالت نوع چاپش را هنوز حفظ کرده اس��ت. این کتاب را 
انتش��ارات شهرستان ادب با ابتکاری جالب به چاپ رسانده است. اخیراً این 
ناش��ر ابتکارهای دیگری هم روی مجموعه های دیگر پیاده کرده که جالب 
است و گاه آنقدر جالب که تاثیر روانی اش سبب می شود مخاطب و بیننده  
را برای خواندن محتوای کتاب حریص  کند! این ناش��ر نس��بت به گذشته 
حرفه ای تر عمل کرده، عاوه بر چاپ مجموعه ش��عرهای بیشتر و تاش در 
ایجاد کمیت، بر کیفیت کار و کارایی خود نیز افزوده اس��ت. این انتش��ارات 
عاوه بر کارهای فرهنگی مناسب یک ناشر حرفه ای، در کنار چاپ مجموعه 
شعرهای جوانان گمنام و کمنام، چاپ کتاب های شاعران مطرح و برجسته 

و ش��اخص را نیز در دستور کار خود دارد. با مراجعه به 
سایت این انتشارات، از امکاناتی که در اختیار مخاطبان 
خود قرار داده مطلع خواهید شد. مجموعه  شعر »چاپ 
بیروت« علی داوودی در 84 صفحه، در بهار 1397 چاپ 
شده و شعرهای سپید این شاعر را دربردارد؛ شاعری که 
تا حاا و در طول عمر نزدیک به 50 ساله اش، نه تنها به 
شاعر شعر سپید مشهور نبوده و نیست، بلکه به شاعری 
که همچون خیلی  از شاعران، شعر سپید هم می گوید، 
شناخته  شده نیست. جامعه  ادبی علی داوودی را بیشتر 
با غزل هایش می شناس��ند؛ غزل های که می خواهد نو 
ش��دن و نوگرایی را تجربه کن��د، اگرچه اغلب در عمل 
نوعی میانه روی را تجربه می کند؛ یک نوع میانه روی که 
البته  تر و تازگی اش را به رخ می کشد. در نقد و یادداشتی 

که بر مجموعه غزل اخیرش نوشتم، به این نکته تقریباً اشاره کردم. شعرهای 
»چاپ بیروت«، شعرهای سفر است. شعرهای سفر یعنی شاعری به تنهایی 
یا با همسفرانی راهی سفر می شود تا در کنار تفریح و تفرج، از طبیعت و بناها 
و مناظر و در کل زیبایی های شهرها و مکان های گوناگون الهام گرفته، آن 
لحظه را با شعر ثبت کند اما غافل از اینکه الهام یک اتفاق است و معمواً با 
قصد آدمی حاصل نمی شود، مگر در مواقعی که این مواقع استثنایی است. 
این کار در دهه های قبل توسط چند تن از شاعران امروز تجربه شده است 
اما از آنجا که در »سفرس��رودها«، همواره یک نوع آگاهی بر ش��اعر حاکم 
اس��ت، اغلب سبب مصنوعی  شدن اشعار می ش��ود، اگرچه با ورود واژه های 
جدید، به واسطه  دیدن مکان های گوناگون در زمان های متفاوت و چیزهای 
تازه ای که شاعر در آن مکان ها می بیند و تماشا می کند، اشعار سفری یک نوع 
تازگی، دیگربودن و در کل، دنیای ویژه ای  را تجربه می کند؛ دنیای ویژه ای 
که اگرچه به واسطه  همان خودآگاهی، معمواً شعر درجه یک و بزرگ ساخته 
نمی شود اما چه بسا این تجربه برآمده از آگاهی، سبب ساز زبانی دیگر و تازه 
و نیز الهام هایی شود که از خودآگاه شاعر به ناخودآگاه او رسیده است. درست 
مث��ل اینکه خودآگاهی های ما با تکرار یا ماندگاری ش��ان در ذهن، یک روز 
در ناخ��ودآگاه ما جای می گیرند. بالطبع این جاگرفتن در کمیت و کیفیت 

شعرهای بعدی شاعران موثر خواهد بود.  
حال اگ��ر می بینید که علی داوودی در اغلب ش��عرها تنه��ا واقعیت ها و 
صحنه های��ی را که می بیند بیان می کند و این واقعیت ها درونی او نمی ش��ود 
و ملموس نیس��ت، از آن رو اس��ت که گفته آمد، و به همین دلیل ش��اعر در 
بیدارکردن حس باورپذیری مخاطب ناکام می ماند. با این حال، داوودی حتی 
اغلب بی هیچ تمهیدی و به صورت خام و کال شعرهایش را در اختیار مخاطب 
قرار می دهد و این در صورتی اس��ت که اغلب ش��اعران نمی دانند که بسیاری 
از مخاطبان ش��ان غیر  شاعرشان کمتر از دریا نیستند! یعنی داوودی با کدام 
واسطه و تمهیدی از مخاطب می خواهد که او »برآمدن خدایان و قدیسان را از 

معبدهای لبنان« باور کند؟! او فقط گفته: »من به فان جا رسیدم و حاا این 
اتفاق را می بینم«. چرا که آن اتفاق در قرن ها پیش افتاده و مدام اتفاق می افتاده!

»گفتم س��ام لبنان!/ ش��اخه های زیتون/ در گرمی دهان��م جوانه زدند/ 
سیب های سرخ/ شعله ورند/ و نیوتن در باغ نبود/ گفتم سام لبنان!/ قدیسان و 

خدایان/ برآمدند/ از صخره ها«
کل شعر این بود! و در جای دیگر صرفاً با آوردن »همبازی همند« توانسته 
خیلی ضعیف ایجاد تجنیس کند که در شعر امروز در این زمینه کواک ها 
ش��ده اس��ت؛ ضمن اینکه این ش��عر، تنها یک گزارش خبری از گوشه ای از 
واقعیتی اس��ت که هرکسی می تواند آن را ببیند و بازگو کند. داوودی حتی 
در این کار نخواس��ته و نتوانسته کمی با زبان بازی کند؛ آنگونه که در جایی 
دیگ��ر، این بازی را خوب از آب درآورده و گفته اس��ت: »برای خودم تاریکی 
درست می کنم«. و اینگونه کارها حداقل کار هایی است 
که در چنین مواقعی باید از دس��ت شاعر برآید تا بتواند 
آن را از حال��ت نث��ر و واقعیت ص��رف درآورد، چرا که 
امروز تحلیلگران سیاسی هم براحتی از این جمله های 
غیرمعمولی که دیگر مس��تعمل شده و شکل واقعی به 
خود گرفته، استفاده می کنند و مثاً می گویند: »لبنان 

خاصه  ویرانی تاریخ است!«
»لبنان اس��می بود/ بر دیوارهای قدیمی قلب عربی 
من/ که با حروف اتین نوش��ته بودنش/ لبنان خاصه 
ویرانی تاریخ/ ستونی ازخاطره های دور/ شهر خواب/ که 
در کوچه هایش/ گنجینه های صلیبی و رویاهای فینیقی/ 

همبازی همند«
البته »شاخه های زیتون در گرمی دهانم جوانه زدند« 
و »سیب های سرخ ش��عله ورند« دو تعبیر و تشبیه بسیار زیباست؛ هرچند 
که این تعابیر و تصاویر بسیار آشنایند، بویژه دومی که تداعی کننده تصاویر 
بسیاری است؛ مثل »گل های سرخ آتشینی که شعله ورند.« یا وقتی سهراب 
می گوید: »سیب س��رخ آوردم، سیب سرخ خورشید« دیگر از خورشید چه 
چیزی شعله ورتر است؟ پس دنباله آن این به ذهن می رسد که: »که شعله ور 
اس��ت.« البته با این همه تش��بهات، باز چیز چندانی از ارزش های تعابیر و 

تشبیهات علی داوودی کم نمی شود.
حضور موثر عنصر عاطفه در بسیاری از شعرهای این دفتر، شاید تنها نقطه  
اتکای ش��اعر باشد که توانسته در نگهداری و قوام شعرها به آنها کمک کند 
تا کل شعرها ناگهان فرونریزند! جمات عاطفی تاثیرگذاری که ممکن است 
گاه تنها در حد برشی از یک داستان باشد و چندان مطول هم نباشد. به  نظر 
شما آیا نمی شود همین جمات را با کلمات کمتر یا بیشتر اما تاثیرگذارتر 

بیان کرد؟
»این جا/ زادگاه من است انگار/ و آن قدر صمیمی/ که می خواهم در خانه ای 
را بکوبم و بگویم تش��نه ام/ و مادربزرگ خانه آن قدر واقعی باش��د/ که لیوانی 

خاکشیر برایم بیاورد«
البته این جمات تاثیرگذار عاطفی در دفتر »چاپ بیروت« چندان یافت 

نمی شود و ما سه نمونه اش را می آوریم: 
»من می دانم فاصله انسان را تا ماه را/ وقتی تو کنار منی/ و حواست جای 

دیگر است«
»وقتی که کو ه های بزرگ در مغزم متاشی می شوند«
»اگر باد سربه راه بود/در دستانش بادبادک می گذاشتم«

و شعری در پایان و دیگر هیچ:
»باران/ داغ و شلوغ می بارد/ بیروت معشوقه سرسختی ست زیر باران/ پناهم 
بده/ پناهم بده/ پناهم بده/ در شب بمب/ پناهم بده/ در بارش موشک ها/ پناهم 

بده/ معشوق من!/ چترها سوراخ شده اند!«

یادداشتی بر مجموعه  شعر »راوی باش« محسن ناصحی

راه میانه  رو به باا!
وارش گیانی
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ثبات اقتصادی
 حلقه مفقوده اقتصاد کشور

ه�ادی محم�ودی*: ثب��ات اقتص��ادی به این 
معناست که در کش��ور شرایطی وجود داشته 
باش��د که مولفه های اقتصاد کان نوس��انات 
بیش از حد را تجربه نکنند و کش��ور عاری از 
بحران های مالی پی درپی باشد. ثبات اقتصادی 
در یک تعریف س��اده، قاب��ل پیش بینی بودن 
وضعیت اقتصاد در روزها و ماه های آینده است، 
طوری که یک روس��تایی نجی��ب، یک باغدار 
س��اده، یک راننده زحمتکش، یک کارخانه دار 
میهن دوس��ت و هر فرد دیگری که در جامعه 
زندگی می کند، در زمینه اقتصاد و معیش��ت 

خود، احساس باتکلیفی نکند. 
شاید مهم ترین و اصلی ترین چالش و معضل 
اقتصادی این روزها که براحتی قابل مش��اهده 
است، س��ردرگمی عمومی اس��ت که ناشی از 
وضعیت نابسامان و عدم وجود ثبات اقتصادی 
در کش��ور است. متاس��فانه این سردرگمی در 
اقتصاد، کشور را در حالت سکون و انتظار قرار 
داده است و فعاان اقتصادی خرد و کان، دچار 
گم گش��تگی ش��ده اند و نمی توانند چشم انداز 
روشنی را برای آینده ترسیم کنند و به همین 
دلیل چرخ های اقتص��اد کند و کندتر حرکت 

می کند.
 عدم ثبات اقتصادی، حلقه مفقوده اقتصاد 
کش��ور اس��ت و آنچ��ه را که امروز ش��اهد آن 
هستیم، نتیجه چند دهه سیاست های نادرست 
اس��ت؛ سیاس��ت های نادرس��تی که درحوزه 

اقتصادی، سیاسی و اداری اتخاذ شده است.
 همان ط��ور که می دانید، ثب��ات اقتصادی 
ش��رط ازم برای رشد اقتصادی باا و مستمر 
اس��ت و در ش��رایط بی ثباتی، انگیزه ای برای 
س��رمایه گذاری بلندمدت، میان مدت و حتی 
کوتاه مدت باقی نمی ماند و رش��د اقتصادی و 
تولید متوقف می شود، اینجاست که شاهد اوج 

گرفتن دالی و سفته بازی خواهیم بود.
بررسی عوامل بی ثباتی اقتصادی در کشور، 
بس��یار زیاد بوده و پیچیدگی ای��ن عوامل در 
یکدیگر، خود مبحثی بزرگ اس��ت که باید در 
جای خود مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد اما 
به نظر اکثر کارشناسان، عامل اصلی و اساسی 
ایجاد بی ثباتی اقتصادی، عدم کنترل و هدایت 
ناصحیح نقدینگی در جامعه است، عاملی که 
خود منشا عوامل دیگر است و کنترل آن فقط 

و فقط، از دولت بر می آید. 
اما آنچه که ش��دت تاثی��ر عوامل مختلف 
را در بی ثباتی اقتصادی تش��دید کرده اس��ت، 
تصمیمات عجوانه، غلط و بی ثباتی است که 
به صورت فوری وضع ش��ده و زود به زود تغییر 
می کند. این قوانین نو ب��ه نو، پیش بینی پذیر 
بودن اقتصاد را دشوار کرده و راه را برای داان، 
سفته بازان، منفعت طلبان و سودجویان هموار 
می کند. بی شک در این شرایط تولیدکنندگان 
و فع��اان اقتصادی نیز که قوانین دولت را ضد 
توسعه و ضد تولید می بینند، به سمت بازارهایی 
می روند که کم ریس��ک ترند و برگشت سرمایه 

ساده تری دارند. مثل بازار ارز و طا و... .  
اهمیت این موضوع تا این حد بوده که رهبر 
انق��اب، در دیدار با هیات دولت به آن اش��اره 
فرمودند و یکی از راه های بهبود فضای کس��ب 
و کار را جلوگیری از بخشنامه های پی در پی و 
احیاناً متناقض برشمردند و تاکید کردند »باید 
ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تامین شود 

تا بتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند«. 
از مهم ترین تبعات منفی بی ثباتی اقتصادی، 
کاهش اعتماد عمومی اس��ت. اعتماد عمومی 
س��رمایه ملی اس��ت که اگر به آن توجه نشود 
کارکرد معکوس��ی را در اقتص��اد بر جا خواهد 
گذاش��ت، بحرانی که در چند ماه اخیر در بازار 
ارز و سکه ش��اهد آن بودیم، نمونه کوچکی از 
نبود اعتماد عمومی در کشور به شمار می رود. 
کاهش اعتماد عمومی در بلندمدت آسیب های 
جبران ناپذی��ری همچون فقر و بی��کاری را به 
همراه خواهد داشت که استمرار این وضعیت، 
زیان هنگفت اجتماعی و سیاس��ی را به کشور 

تحمیل خواهد کرد.
زمان آن رس��یده که مس��ؤوان محترم به 
این نتیجه برسند که بخش زیادی از بی ثباتی 
اقتصادی، ناشی از ناکارآمدی های داخلی است 
و تا زمانی که مش��کات داخلی را حل نکنیم، 
نخواهی��م توانس��ت با تحریم مقابل��ه کنیم و 
تحریم ها را دور بزنیم، مضافاً اینکه باید تاش 
مدیران دولتی و مس��ؤوان در راس��تای ثبات 
اقتصادی برای مردم، ملموس و محسوس باشد 

تا مردم به دولت اعتماد کنند.  
امی��د اس��ت دولتمردان محت��رم در مدت 
باقیمانده از عم��ر کاری دولت، تدابیری اتخاذ 
کنند که با کنترل و هدایت صحیح و هدفمند 
نقدینگی، فضای کسب و کار را بهبود بخشند 
و همچنین ب��ا تدوین معافیت ه��ای مالیاتی 
و مش��وق های اساس��ی، س��رمایه داران را ب��ه 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی 
تش��ویق کنند و با ارائه تس��هیات به فعاان 
اقتص��ادی، رونق و ثبات نس��بی را به اقتصاد 

بازگردانند.    
*کارشناس حوزه بانکی و اقتصادی

در گذشته نه چندان دور کوچه ها پر از بچه هایی 
بود که س��رگرم انواع بازی ه��ای بومی- محلی از 
جمله هفت سنگ، دستمال پشتی، استپ هوایی، 
الک دولک، باا بلندی، وس��طی و ... بودند. ذوق و 
شوق کودکان و نوجوانان حتی در پاره ای از مواقع 
جوان��ان و بزرگس��اان را برای انج��ام این بازی ها 
جذب می ک��رد. بچه ها آنق��در ذوق ب��رای انجام 
اینگونه بازی ها داش��تند که یک لحظه هم وقت 
را هدر نمی دادند و همراه با بزرگس��اان ساعت ها 
در هفته به این بازی ها می پرداختند که به خاطر 
وج��ود فعالیت در اینگونه بازی ه��ا، برای کودکان 
س��امتی روحی، روانی و جسمی در پی داشته و 
موجب توانمند شدن کودکان گذشته می شد و به 
عنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی نقش بسزایی 
در سامت جسمی و فکری مردم و خانواده ها ایفا 

می کرد.
آن روزها خبری از تبلت و گوش��ی هوش��مند 
و اینترنت نب��ود و کودکان چه دنی��ای زیبایی را 
از بازی کردن داش��تند اما در حال حاضر زندگی 
مدرن و توسعه روزافزون بازی های رایانه ای و دیگر  
آات دست بشر، سایه ای سنگین بر سر بازی های 
بوم��ی افکنده و بازی های محلی که چندی پیش 
در کوچه ها و محله ها توس��ط جوانان و نوجوانان 
بس��اط می شد و از کهن  ترین نمادهای فرهنگی و 
ملی مردم مناطق مختلف به ش��مار می رود، یکی 
پس از دیگری به فراموشی سپرده می شوند. چنانکه 
با نگاهی به کوچه ها  و محات، متوجه می شویم 
ک��ه از بازی های بومی و محل��ی و دارای فعالیت 
فیزیکی خبری نیس��ت. دیگر نام ه��ر یک از این 
بازی ها در گذر زمان برای کودکان امروزی غریبه 
شده است و با گس��ترش آپارتمان نشینی و رشد 
تکنولوژی، این بازی ها به فراموشی سپرده شده اند. 
حاا کودکان امروزی اهل رفاقت با همس��ایه ها و 
هم محله ای های ش��ان نیستند. ممکن است با هم 
رفت و آمد داش��ته باش��ند اما رفاقت ش��ان آنقدر 
عمیق نمی ش��ود که هر روز به صورت خودجوش 
سر یک ساعت و دقیقه مش��خص از خانه بیرون 
بیایند و چند دس��ت »گل کوچک« نفسگیر بازی 
کنند. کودکان امروزی به جای بازی و فعالیت های 
پرتحرک قدیمی به همراه دوستان خود، از دوران 
هنوز لب به سخن باز نکرده، تبلت در دست گرفته 
و بازی های هیجانی و جدید را با خیره ش��دن به 
قاب شیشه ای انجام می دهند به طوری که تحرک 
و جنبش کودکان و نوجوانان تبدیل ش��ده است 
به نشستن پش��ت میز کامپیوتر یا گرفتن تبلت 
و گوش��ی های هوشمند در دست و سرگرم شدن 
ب��ا آنها که این نوع بازی ها ب��ه علت عدم فعالیت 
جس��مانی موجب صدمات به بدن ک��ودکان و در 
خطر قرار دادن سامتی روانی و جسمانی این قشر 

شده و انزوای کودکان را در پی دارد.
بچه هایی که بیش از حد با رایانه و تبلت بازی 
می کنند، کمتر حرف می زنند و دایره واژگانی شان 
روز به روز کمتر می شود. این بچه ها در ایجاد ارتباط 
ب��ا دیگران به مش��کل برمی خورن��د، کم تحرکی، 
مش��کات عضانی و اس��کلتی، خشکی چشم، 
احساس درد در ناحیه مچ و کمر، بروز بیماری های 
گوارش��ی، مش��کات کلیوی بر اثر محبوس نگاه 
داشتن مثانه و تخلیه دیر به دیر آن، خوردن غذای 
ناکاف��ی یا بد غذا خوردن برای انج��ام ادامه بازی، 
گوش��ه گیری و انزوا، کاهش تحرک و ورزش و به 
وجود آمدن تنبلی و چاقی مفرط، رش��د فزاینده 

حس فردگرایی و ف��رار از جمع و مخفی کاری در 
فرزندان و اس��تفاده نامناس��ب از اینترنت و ورود 
به س��ایت های نامناس��ب و مخرب از اثرات منفی 
جسمی بازی های رایانه ای محسوب می شود. البته 
در این بین، اثرات منفی روانی بازی های رایانه ای را 
نیز نباید از یاد برد. در حقیقت استمرار انجام بازی 
و نب��ود اراده برای ترک بازی های رایانه ای و اعتیاد 
به انجام اینگونه بازی ها، مخرب ترین اثر روانی این 
فرآیند اس��ت که رهایی از آن نیاز به زمان زیاد و 
برنامه ریزی اساس��ی دارد، در حالی که آش��نایی 
کودکان با بازی های محلی و بومی در عصر اینترنت 
و بازی های رایانه های موجب خواهد ش��د آنها در 
بزرگسالی کمتر از مشکات و سختی های روحی 
زاییده زندگی شهری زجر کشیده و با کوچک ترین 

ناراحتی دچار عصیان نشده و خشمگین  نشوند.
بازی ه��ای س��نتی منجر به تقوی��ت روحی و 
جسمی بچه ها می شوند. نیاکان ما بازی های بومی 
برای ما به یادگار گذاش��ته اند که هر کدام سرشار 
از نکات آموزش��ی اس��ت و هر کدام از این بازی ها 
دارای فلسفه وجودی بوده و در نوع خود درس  های 
مربوط به کار گروهی، تاش و مشارکت را آموزش 
می دهد. مثا در بازی »هفت سنگ« یاد می گیریم 
چط��ور یک بنای ویران  ش��ده را با کمک یکدیگر 
از نو بس��ازیم. در حقیقت بازی با همساان، زبان 
مش��ترک همه بچه ها با فرهنگ ها و قومیت های 
گوناگون اس��ت که آن را می توان الفبای یادگیری 
بسیاری از مهارت های اجتماعی و مدل مینیاتوری 
تعامات بشری، در س��نین کودکی قلمداد کرد. 
بازی های بومی- محلی در تقویت اعتماد به نفس، 
افزایش خاقی��ت، افزایش توان ذهنی و فیزیکی، 
تقویت قوای حس��ی و جس��می، تخلی��ه انرژی، 
تقویت مهارت های کام��ی و ذهنی، ایجاد حس 

نوع دوس��تی و تعامل با دیگران، یادگیری کارهای 
گروهی و تبادل ایده و افکار و همچنین فراگیری 
مسائل روانی و ذهنی چون نظم، بی نظمی، تاش، 
کوشش، پیروزی و شکست ... نقشی انکارناپذیر و 
بی بدی��ل دارد. ورزش ها و بازی های بومی- محلی 
چون به صورت گروهی برگزار می شوند، روحیه کار 
و تاش جمعی را هم باا می برند. در حالی که در 
بازی هاي کامپیوتری رفتارهای اجتماعی آموزش 

داده نمي شود.
جالب اینکه ب��ا وجود کارکرد های بی ش��مار و 
موثر این مهارت اجتماع��ی، »بازی« فاقد هرگونه 
پیچیدگی و دش��واری در نحوه اجراست و به هیچ 
عنوان متاثر از قوانی��ن، توقعات و انتظارات جامعه 
نیست. واقعیت این است که اثرات مثبت و بی شمار 
بازی های بومی و حرکتی در پرورش روح و جسم 
بش��ر، ایجاد روح نشاط و شادابی در انسان، امکان 
آم��وزش برخی مفاهی��م علمی از طری��ق بازی، 
درمانگری برخی اختاات از طریق بازی درمانی 
و ... بویژه انتقال و حفظ آن به عنوان یک فرهنگ 
ملی و از طرف دیگر جایگزینی بازی های مجازی به 
جای این بازی های در دنیای کنونی که بی تحرکی 
و کاهش نشاط را در جامعه بسط داده و به عنوان 
تهدی��دی برای این بازی ها محس��وب می ش��ود، 
اهمیت شناسایی، مطالعه و احیای بازی های محلی 
را دوچندان کرده است. در این راستا نباید فراموش 
کرد که بازی های بومی و محلی هر منطقه در دنیا 
ریشه در  آیین، فرهنگ و نگرش جامعه شناسی و 
مردم شناختی مردمان آن سرزمین دارد. به عقیده 
بسیاری از روانشناسان، جامعه شناسان و هنرمندان 
بخش��ی از اندوخته های فرهنگی و اجتماعی هر 
منطق��ه از بازی های آن منطقه ریش��ه می گیرد، 
لذا احیای بازی های سنتی و بومی عاوه بر انتقال 

داشته های فرهنگی در پویایی و نشاط نسل نو حائز 
اهمیت است. 

با این حال، متاسفانه این روزها به خاطر غفلت 
و بی توجهی متولیان این عرصه، مسؤوان و مردم، 
این گنجینه مهم فرهنگی و هویتی در اکثر مناطق 
کشورمان جای خود را به دنیای مجازی و بازی های 
یارانه ای مدرن داده است. با فرهنگ سازی و تاش 
و همتی خس��تگی ناپذیر می توان ه��م کودکان و 
نوجوان��ان را از مقابل تلویزیون و موبایل لحظاتی 
دور کرد و از این طریق  پاس��دار میراث و فرهنگ 
گذش��تگان خود بوده و  این سنت های ارزشمند و 
برجای مانده از نس��ل های پیشین را به نسل های 

بعدی منتقل کرد.
 احیا و انجام بازی های بومی- محلی به عنوان 
ضرورتی اجتناب ناپذیر در جامعه به شمار می آید. 
در ای��ن میان توجه به بازی های بومی- محلی که 
آثار مثبت آن برای والدین امروز جامعه ثابت شده، 
ضرورت دارد و خانواده ها می توانند با آموزش این 
بازی ها جدا از جلوگیری از فراموش شدن اینگونه 
بازی ها، در سامتی کودکان خود نقش مهمی ایفا 
کنند. باید ما س��اعاتی را به فعالیت هاي جسمانی 
ک��ودکان در منزل اختصاص دهی��م. تا زمانی که 
ارزش ورزش و بازی برای والدین روش��ن نش��ود، 
وق��ت مفید برای آن ص��رف نمي کنند. خانواده ها 
باید با افزایش آگاهی خود و مدیریت اس��تفاده از 
تکنولوژی برای کودکان آنها را به سمت بازی های 
گروهی و محلی و ورزش های س��النی سوق دهند 
تا س��امتی ک��ودکان خود را حف��ظ کنند. بازی 
حتی به تقوی��ت روابط والدین با فرزندان کمک و 
در درازم��دت از ناهنجاری ه��ا جلوگیری مي کند. 
اگ��ر به فرزندان مان بیاموزیم که از رایانه نیز مانند 
تلویزیون یا دیگر وسایل زندگی باید در حد متعادل 

استفاده کرد و استفاده بیش از حد از آن می تواند 
ضررهای جسمی و روحی به دنبال داشته باشد در 
آن صورت فرزندان با آگاهی و درایت بیش��تری از 

این وسایل ارتباطی استفاده خواهند کرد.
نبای��د فرام��وش کرد ه��دف اصل��ی از خرید 
کامپیوتر و ارتباط با شبکه اینترنت در خانواده ها، 
دسترسی به اطاعات، آموزش و استفاده از فضای 
مجازی و مناسب است اما اگر این اهداف در مسیر 
درستی قرار نگیرد و به انحراف کشیده شود نه تنها 
اهداف آموزشی تامین نخواهد شد، بلکه در کنار آن 
ده ها مشکل فرهنگی و اجتماعی نیز ایجاد خواهد 
شد. والدین باید بدانند سامتی فقط این نیست که 
بچه تب ندارد. باید به ساختار عضانی و اسکلتی 
فرزندشان هم توجه داشته باشند و از لحاظ عاطفی 

و اجتماعی هم به مشکاتی که دارد توجه کنند. 
نقش رس��انه مل��ی را نیز نبای��د در این مقوله 
نادی��ده گرفت. گنجاندن بازی های بومی و محلی 
در مسابقات تلویزیونی و برخی فیلم ها و سریال ها 
نیز می تواند در احیای این بازی ها موثر باشد. صدا 
و سیما می تواند با تولید برنامه های متنوع و جذاب 
بوی��ژه در برنامه های کودک، ب��ازی و ورزش های 
بوم��ی- محلی را به کودکان آم��وزش دهد تا گام 
مهم��ی برای احی��ا، ترویج و توس��عه این بازی ها 
برداشته شود. صدا و سیما می تواند با برنامه سازی 
بویژه در برنامه های کودک، از کودکان و نوجوانان 
برای انج��ام بازی ها و ورزش ه��ای بومی- محلی 
اس��تفاده کند و گامی اساس��ی در آموزش، احیا و 

ترویج و توسعه این بازی ها بردارد. 
از راهکاره��ای مهم دیگر ب��رای جلوگیری از 
فراموشی بازی های بومی- محلی این است که این 
فعالیت ها در برنام��ه فوق برنامه مدارس گنجانده 
ش��ود. مدرس��ه در گذشته خاستگاه بس��یاری از 
بازی های بومی- س��نتی بود و دانش آموزان اعم از 
دختر و پس��ر در زنگ های تفریح و اوقات بیکاری 
به انجام این بازی ها مبادرت می ورزیدند. هر چند 
در حال حاضر انجام ای��ن بازی های در مدارس با 
اقبال عمومی چندانی همراه نیست ولی می توان از 
مدرس��ه به عنوان یکی از نهادهای موثر در احیای 
بازی های سنتی و بومی یاد کرد. باید برای آموزش 
بازی ه��ای محل��ی در زنگ ه��ای ورزش مدارس 
برنامه ریزی ش��ود، چون اوا ک��ودکان و نوجوانان 
بیش��تر وقت خود را با همساان ش��ان در مدارس 
می گذرانن��د و دوم اینکه تمام آموزش ها در دوران 
کودکی اثرگذارتر و سودمندتر است. لذا برگزاری 
جشنواره بازی های محلی در مدارس، گنجاندن و 
معرفی این بازی ها و وسایل مورد نیاز آن از طریق 
بروشور هاي آموزشی، مجات رشد یا حتی کتب 
درس��ی و برگزاری مس��ابقات درون مدرس��ه ای و 
بین مدرسه ای می تواند در معرفی و بازنشر اینگونه 
بازی ها به نس��ل جدید موثر باش��د. نتیجه آنکه 
بازی های بومی- محلی دنیایی از باورهای فرهنگی 
یک قوم، قبیله یا محل را از نس��ل های پیشین در 
دل خ��ود به امانت دارد و احیای این بازی ها عاوه 
بر سرگرمی سالم و بدون هزینه، احیای رفتارهای 
دس��ته جمعی و تمری��ن زندگی جمعی اس��ت. 
مي ت��وان از این بازي ها، فرهنگ ها و رس��ومات به 
بهترین شکل ممکن براي تزریق نشاط و فعالیت 
در بدنه جامعه خش��ک و ماشیني امروز استفاده 
کرد که البته نیازمند س��از و کاري مناسب همراه 

با مدیریت درست است.
* کارشناس ارشد جامعه شناسی

امید رامز: رهبر انقاب در یکی از دیدارها با اعضای 
هیات دولت در ریشه یابی مشکات اقتصادی فعلی، 
ب��ا انتق��اد از رویه بنگاه داری بانک ها و موسس��ات 
دولتی در چندس��ال گذش��ته، به دول��ت و بانک 
مرکزی توصیه کردند جلوی فعالیت های اقتصادی 
و بنگاه داری بانک ها گرفته شود. این توصیه اکید در 
حالی مطرح می شد که در سال های اخیر بسیاری 
از منتقدان متخصص و دلسوز دولت درباره عملکرد 
نظام بانکی و تبعات اقتصادی فعالیت های خارج از 
چارچوب موسس��ات مالی و اعتباری، هشدارهای 
جدی و راهکارهای مفی��دی را مطرح کرده بودند 
اما متاسفانه مشابه حوزه های دیگر سیاست گذاری 
دولت، گوش شنوایی برای انتقادات وجود نداشت، 
لذا تذکرات رهبری توجه جدی به عملکرد بانک ها و 
امر بنگاه داری و تملک دارایی های سرمایه ای توسط 
بانک ها و موسسات مالی و نقش آنها در اوضاع فعلی 
اقتصادی را جهت برون رفت از این شرایط می طلبد.
سیس��تم بانکی، مالی و اعتباری ک��ه به »بازار 
پول« معروف اس��ت، در کن��ار بورس که به عنوان 
»بازار س��رمایه« شناخته می شود، نقش مهمی در 
تامین س��رمایه و هدایت آن به سمت فعالیت های 
مولد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده دارند. عملکرد 
صحیح این دو نهاد می تواند از یک جهت س��رمایه 
م��ورد نی��از تولیدکننده را تامی��ن و موجب رونق 
اقتصادی کشور شود و از طرف دیگر ضمن تجمیع 
سرمایه های خرد آحاد مردم، از گسیل آن به سمت 
بازاره��ای موازی نظیر بازار ارز و س��که و خودرو و 
مس��کن و به طور کلی هر نوع فعالیت سوداگرانه 
غیرمولد جلوگیری کند و سود حاصل از مشارکت 

اقتصادی را نیز نصیب مردم کند. 
اما عملکرد نظام بانکی در س��ال های گذش��ته 
نش��ان می دهد نه تنها نتوانسته )یا نخواسته( باری 
از دوش بخ��ش مولد اقتصاد بردارد، بلکه با نگاهی 
س��ودجویانه، بر مش��کات اقتصادی کش��ور نیز 
افزوده اس��ت. البته بررسی س��اختار ربوی بانک ها 
خود مبحث مفصلی است که ازم است به صورت 

جداگانه و عمیق به آن پرداخته شود اما آنچه بیشتر 
مد نظر راقم این س��طور اس��ت، ناظر بر س��خنان 

رهبری، بررسی عملکرد عرفی نظام بانکی است. 
مطالبات سیستم بانکی ■

بر اساس یک طبقه بندی، عقود بانکی مشتمل 
بر دو نوع اس��ت؛ مش��ارکتی و مبادله ای. در عقود 
مشارکتی سپرده گذار و سرمایه گذار به وکالت بانک 
با یکدیگر شریک می شوند. اگر سود ببرند، سود و 
اگ��ر زیان کنند، ضرر آن نصیب هر دو می ش��ود و 
بانک فقط حق الوکاله خودش را می گیرد. بنابراین 
در این بین کسی به کسی بدهکار نخواهد بود که 
بگوییم با عدم پرداخت اقساط مطالبه معوقی شکل 
خواهد گرفت، بلکه یک طرف مثا با ۴۰ درصد و 
طرف دیگر با ۶۰ درصد  توسط بانک به هم معرفی 

ش��ده و با هم کارخانه ای تاسیس 
می کنند. اینجا بدهی معنایی ندارد 
ضم��ن اینکه اگر احتم��اا بدهی 
ایجاد ش��ود ممکن اس��ت بگوییم 
کسی که سرمایه گذاری کرده است 
سود سپرده گذار را نمی دهد، باز هم 
این سپرده گذار است که سودش را 
طلب دارد و بانک حق الوکاله خود 
را گرفته اس��ت. پ��س وقتی بانک 
می گوید مش��تریان به من بدهکار 
هس��تند به این معناست که بانک 
قوانین عقود مش��ارکتی را رعایت 

نکرده است.
در عق��ود مبادل��ه ای بانک به 

وکالت از طرف س��پرده گذار کاایی را می فروش��د 
یعنی کس��ی که آپارتمان را قسطی خریده است 
بدهکار اس��ت اما نکته اینجاس��ت که این شخص 

کاایی مثل آپارتمان خریده و پولی از بانک قرض 
نگرفته است. بانک هم به عنوان وکیل بابت طلبی 
که س��پرده گذار از خری��دار دارد وثیقه از او گرفته 
است. حاا اگر این فرد برای پرداخت بدهی اقساط 
خرید آپارتمان خود- نه قرض پول- اقدامی نکرد، 
بانک هم می تواند وثایق ای��ن فرد را حراج کرده و 
از این طریق پول س��پرده گذار را بدهد، بنابراین از 
این ناحیه هم اگر چه از نظر مفهومی بدهی ایجاد 
می شود اما چون پشتوانه وثیقه ای دارد، بدهی مالی 

ایجاد نمی شود.
آمار نش��ان می دهد رقم مطالبات معوق بانکی 
بیش 1۰۰ هزار میلیارد تومان است. با اوصافی که 
در س��طور فوق ذکر شد باید بپرسیم مگر می شود 
وکی��ل طلبکار باش��د؟ اما از آنجا ک��ه در واقعیت 

بانک ها چنین رقمی را طلبکار هستند، نشان دهنده 
این است که مفهوم وکالت اصا در نظام بانکداری 
ما رعایت نش��ده و سپرده گذار و سرمایه پذیر با هم 

ارتباطی ندارند. به عبارت صریح تر بانک ها به جای 
وکالت، خودشان فعالیت اقتصادی می کنند. 

موسس��ه تحقیقات��ی »بیزینس مانیت��ور« در 
گزارشی اعام کرد دارایی بانک های ایران در سال 
۲۰1۴ نس��بت به ۲۰1۳، با رشد خیره کننده ۴۰ 
درص��دی، ب��ه 1۳۳1 هزار میلیارد تومان رس��ید. 
ضمن اینکه در این گزارش اعام شده در این سال، 
سپرده ها ۳۴ درصد رشد داشته ولی وام دهی فقط 
۲۲ درصد رشد کرده اس��ت. هر دو گزاره یادشده 

اثبات می کند بانک ها فعالیت اقتصادی دارند.
 دارایی های منجمد بانکی ■

رئیس س��ابق بانک مرکزی سال گذشته طی 
مصاحبه ای اعام کرد دارایی های منجمد بانک ها 
ح��دود ۴۰ تا ۴5 درص��د از کل ارزش دارایی های 
آنهاس��ت. با توجه به اینکه ارزش 
کل دارایی ه��ای بانک��ی، قب��ل از 
تح��وات ارزی اخیر تقریبا ۲۳۰۰ 
ت��ا ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده 
اس��ت، می توان تخمین زد حدود 
1۰۰۰ ه��زار میلی��ارد توم��ان از 
دارایی بانک ها منجمد است که از 
این مق��دار حدود 7۰ درصد یعنی 
7۰۰ هزار میلی��ارد تومان مربوط 
به دارایی های ثابت و اماک است. 
این رقم قابل توجه بخوبی نش��ان 
می دهد بانک ها در س��الیان اخیر 
به ج��ای توجه به بخ��ش تامین 
سرمایه مشغول فعالیت اقتصادی و 
بنگاه داری بوده اند و اتفاقا بخش مهمی از مشکات 
اقتصادی فعلی کشور نیز در همین امر بنگاه داری 
ریش��ه دارد. بانک هایی که در س��ال های گذشته 

سرمایه ها را به جای بخش تولید در بخش مسکن 
و اماک و مس��تغات س��رمایه گذاری کردند و به 
افزایش تعداد ش��عب خود )آنچنان که رهبری نیز 
اش��اره کردند(، نه برای خدمت رسانی بیشتر، بلکه 
برای تملک بیشتر اماک پرداختند، با رکود بخش 
مسکن، با مشکل فروش این اماک و منجمد شدن 
دارایی های خود مواجه شدند و به همین دلیل برای 
بازپرداخت سرمایه های س��پرده گذاران، ناگزیر به 
»بازی پونزی« ش��دند. بدین صورت که در رقابت 
ناس��الم برای جذب سپرده، س��ودهای بانکی را بر 
خاف روند تورمی اقتصاد افزایش دادند تا با جذب 
سرمایه بخش��ی از مردم، س��پرده بخشی دیگر از 
مردم را بازگردانند. این روند به خودی خود موجب 
افزایش نقدینگی ش��د اما از طرف دیگر اوا بانک 
مرکزی با تزریق ۲5 ه��زار میلیارد تومانی به بازار 
بین بانکی برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی 
موج��ب افزایش پایه پولی و متعاقبا رقم نقدینگی 
شد، ثانیا با ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی 
که در تامین سپرده س��پرده گذاران دچار مشکل 
شده بودند، دولت برای بازپرداخت سپرده ها مجبور 
به چاپ پول شده که آن هم سبب رشد نقدینگی 
ش��د. مجموعه این عوامل سبب شده طی 5 سال 
رقم نقدینگی با رشد ۳ برابری به رقم 1۶۰۰ هزار 
میلیارد تومان برسد. بدین ترتیب عواقب طمع ورزی 

بانک ها متوجه کل مردم شد. 
اگرچه وضعیت تش��ریح ش��ده بخوبی نش��ان 
می دهد بانک ها طی این س��ال ها ب��ه جای انجام 
ماموریت ذاتی خود مش��غول بنگاه داری و فعالیت 
اقتص��ادی بوده اند ولی با توجه به ش��رایط موجود 
ی��ک راه حل می تواند الزام ب��ه فروش همه اماک 
و مس��تغات بانک ها باشد. با این الزام اوا سرمایه 
بانک ها برای پرداخت تس��هیات به بخش تولید، 
افزای��ش خواهد یافت که موج��ب رونق اقتصادی 
خواهد ش��د و ثانیا با فش��ار طرف عرضه در بازار، 
حباب بخش مس��کن نیز خواهد ترکید و موجب 

کاهش قیمت ها خواهد شد.

روزنه
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جای خالی بازی های بومی- محلی در اوقات فراغت نسل امروز

یک نوستالژی شیرین

بانکداری ناکارآمد؛ سودجویی در قله، خدمت رسانی در حاشیه
گروگانگیری بانک ها از سپرده های مردم

وحید  اصغری ینگجه*
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با وجود اینکه چند روز بیش��تر به شب یلدا، این 
طوانی ترین شب سال،  باقی نمانده است اما خبری از 
شور و هیجان سال های قبل برای خرید نیست. قیمت  
مواد غذایی شب یلدا نسبت به سال قبل چندین برابر 
ش��ده درحالی که قدرت خرید م��ردم کاهش یافته 
اس��ت. به گزارش ف��ارس، »یل��دا« در فرهنگ ایران 
باستان، سپری ش��دن بلندترین شب سال و پس از 
آن افزوده ش��دن بر مدت زمان روزهای آتی است. با 
توجه به س��نت دیرینی که از گذشته وجود دارد، هر 
سال مردم ایران این شب را تا نیمه هایی از شب جشن 
گرفته و به نقل افسانه و حافظ خوانی می پردازند. طبق 
همین س��نت دیرین، ایرانیان برای زینت بخشی به 
مراسم ش��ب یلدا و فراهم ش��دن پذیرایی مطلوب، 
ع��اوه بر پخت غذای��ی فاخ��ر، خوراکی هایی مانند 
آجی��ل و میوه های��ی مانند هندوانه و ان��ار نیز تهیه 
کرده و از میهمانان خود پذیرایی می کنند. به خاطر 
همین موضوع هر سال از چند روز باقیمانده به شب 
یلدا، بازار نیز در فروشگاه های آجیل، شیرینی سراها، 
میوه فروش��ی ها و... گرم و پرتحرک می ش��ود.  طبق 
گزارش میدانی فارس، با وجود اینکه چند روز بیشتر 
به ش��ب یلدا باقی نمانده اس��ت اما خبری از شور و 
هیج��ان و جنب وجوش خیره کننده و آنچنانی دیده 
نمی ش��ود. یکی از فروش��ندگان آجیل و خشکبار با 
اشاره به کسادی بی سابقه بازار آجیل گفت: هر سال 
بازار شب یلدا و البته بازار شب عید بدتر از سال های 
قبل می شود. وی با اشاره به اینکه امسال قیمت پسته 
رکورد شکس��ته و به 200 هزار تومان رسیده است، 

اف��زود: به همین دلیل عده کمی از مردم توان خرید 
آن را دارند، بنابراین ترجیح می دهند آن را از س��فره 
شب یلدا حذف کنند. این فروشنده با اشاره به اینکه 
قیمت آجیل و سایر خشکبار نیز دست کمی از قیمت 
پسته ندارد، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود باید 
به مردم حق داد که خریدی نداشته باشند. وی افزود: 
نبود نقدینگی مناسب در زندگی روزمره مردم سبب 
افت توان خرید شده و همین امر نیز موجب کاهش 

چشمگیر فروش در این روزها شده است.
خریدمان نسبت به سال قبل یک سوم شده  ■

است
یکی از ش��هروندان که چند کیس��ه سبک و 

کوچک از خریدهایش را نیز در دس��ت داش��ت،  
درباره خرید شب یلدا اظهار کرد: قیمت های شب 
یلدا نسبت به سال قبل چندین برابر شده و قدرت 
خرید مردم کاهش یافته اس��ت. وی با اش��اره به 
اینکه سال گذشته با همین میزان پولی که هزینه 
کرده ام، 3 برابر خرید کردم، گفت: امس��ال عاوه 
ب��ر افزایش قیمت اجن��اس، پولی هم برای خرید 
به همان اندازه همیش��گی ندارم. این ش��هروند با 
بیان اینکه مستمری و حقوق افزایشی نیافته ولی 
قیمت ها به یکباره 3 یا 4 برابر ش��ده است، افزود: 
مس��تمری که بنده دریافت می کن��م فقط برای 
گذران امور عادی زندگی کافی اس��ت و به همین 

خاطر در چند شب باقیمانده تا شب یلدا خرید هر 
س��اله را انجام نداده ام و در تاشم بتوانم خریدی 
اندک انجام دهم تا سفره یلدای خانواده را خالی از 

آنچه که مرسوم است نگذارم.
پسته 200 هزار تومان! ■

رئیس اتحادیه بنکداران آجیل و خشکبار زنجان 
در همین باره گفت: هم اکنون قیمت پسته از 150 
ت��ا 200 هزار تومان متغیر اس��ت. مرتضی انتصار 
با اش��اره به کاهش 40 درص��دی فروش آجیل در 
زنجان بیان کرد: البته میزان افزایش قیمت س��ایر 
محصوات نسبت به پسته کمتر است اما در نهایت 
بازار راکد اس��ت و فروش��ی نیست. رئیس اتحادیه 
مرغ، تخم مرغ و ماهی  فروشان زنجان نیز در همین 
باره ب��ه فارس گفت: قیمت م��رغ گرم طی هفته 
گذشته روند افزایشی داش��ته و به حدود 12 هزار 
تومان رسیده است. ناصر رمضانلو اظهار کرد: برای 
تعدیل قیمت مرغ گرم توزیع مرغ منجمد بزودی با 

قیمت مصوب تنظیم بازار آغاز می شود.
میوه 20 درصد گران شد ■

رئیس اتحادیه میوه و تره بار زنجان هم درباره 
قیمت  میوه ها در آستانه شب یلدا اظهار کرد: اخیرا 
قیم��ت انواع میوه در بازار میوه و تره بار 20 درصد 
افزایش یافته اس��ت. مرتضی هاش��می همچنین 
گفت: طی همین چند روز اخیر قیمت موز به 11 
هزار تومان رسید و گران ترین میوه نیز موز است 
اما قیمت س��ایر میوه ها هم افزایش قابل توجهی 

داشته است.

رهایی ۵ محکوم به قصاص 
از چوبه دار در خوزستان

رئیس ش��وراهای ح��ل اختاف خوزس��تان 
از رهای��ی 5 نفر از محکوم��ان به قصاص از چوبه 
دار با تاش و کوش��ش فراوان رئیس دادگستری، 
دادس��تان و اعضای شورای حل اختاف شوشتر 
خبر داد. عبدالعب��اس زبیدی نیا، معاون قضایی و 
رئیس شوراهای حل اختاف خوزستان  گفت: در 
راستای رسالت ذاتی شورای حل اختاف و تاش 
برای ایجاد صلح و سازش و توسعه و گسترش این 
فرهنگ در جامعه، رئیس دادگس��تری، دادستان 
و اعضای پرتاش و خدوم ش��ورای حل اختاف 
شوش��تر توانس��تند با جلب رضایت خانواده های 
مقتوان، 5 نفر از محکومان به قصاص در شوشتر 
را از چوبه دار رها کنند.  وی افزود: در سال 13۹3 
در روستای زویه 2 واقع در بخش شعیبیه از توابع 
شهرستان شوش��تر نزاعی بین 2 طایفه به وقوع 
پیوست که از نظر وسعت حادثه از نوادر پرونده های 
در س��طح استان و حتی کش��ور بود که قریب به 
100 خانواده را مس��تقیم و بیش از  3 هزار نفر را 
به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار داد و متاسفانه 

شاهد قتل 4 نفر در این پرونده بودیم.

بزرگ ترین لیوان چای جهان 
در ایران رونمایی شد

بزرگ ترین لیوان چای جهان به همت فامیا 
و همزمان با روز جهانی چای در ایران و در ش��هر 
تهران رونمایی ش��د. به گزارش ایس��نا، مراس��م 
پرده ب��رداری از بزرگ ترین لی��وان چای جهان با 
ارتفاع 4 مت��ر و قطر داخلی 3 متر با برند فامیا 
در جشن ویژه و باشکوهی با حضور بیش از 1500 
نفر از دوس��تداران چای و دیگر بازدیدکنندگان 
برگزار ش��د. این رکوردش��کنی توس��ط شرکت 
هستی آرین تامین که تولید و عرضه چای فامیا 
در کشور را برعهده دارد، انجام شد و میهمانان و 
بازدیدکنندگان مجتمع تجاری - تفریحی باملند 
در هوای دلچسب پاییزی به صرف چای پرداختند. 
به گفته متولیان تحقق این رکوردشکنی جهانی، 
مهم ترین هدف از س��اخت و معرفی بزرگ ترین 
لیوان چ��ای جهان در ایران، جل��ب توجه مردم 
به اهمیت چ��ای و جایگاه ویژه آن به عنوان یک 
نوشیدنی ملی در بین ایرانی ها و همچنین تاثیر آن 
بر روابط صمیمانه در زندگی و همچنین آشنایی 

هر چه بیشتر با چای فامیا اعام شد. 

بانکخوزستان

امکان انتخاب کارت های بانک ملت 
جهت ثبت نام کارت سوخت بانکی

امکان انتخ��اب کارت های بان��ک ملت در 
فرآیند ثبت نام کارت سوخت بانکی برای تمام 
مشموان فراهم شد. به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت و بر اس��اس اطاعیه ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران، دارندگان وسایل 
نقلیه بنزین سوز بدون کارت هوشمند سوخت 
می توانند ب��ا یکی از روش ه��ای غیرحضوری 
نس��بت به ثبت اطاعات وسیله نقلیه و کارت 
بانکی خود وفق جدول زمان بندی اعام شده، 
اقدام کنند. بر اس��اس این گ��زارش، دارندگان 
وسایل نقلیه بنزین سوز می توانند با مراجعه به 
سایت اینترنتی خدمات دولت همراه به نشانی 
www.mob.gov.ir و ورود به گزینه ثبت نام 
کارت سوخت بانکی و ثبت اطاعات یا دریافت 
و نصب رایگان اپلیکیشن خدمات دولت همراه 
و ورود به گزینه ثبت نام کارت س��وخت بانکی 
و ثب��ت اطاعات یا اس��تفاده از کدUSSD به 
نشانی #2*4* و انتخاب گزینه ثبت نام کارت 
سوخت، نسبت به ثبت اطاعات وسیله نقلیه و 
کارت بانکی خود وفق جدول زمان بندی اعام 

شده اقدام کنند. 

پرداخت وجه سوخت با تبدیل 
»نوین کارت« به کارت سوخت

مشتریان بانک اقتصادنوین مي توانند با تبدیل 
کارت بانک��ي خود به کارت س��وخت، هم براي 
س��وختگیري و هم براي پرداخت بهاي سوخت 
از نوین کارت خود استفاده کنند. به گزارش روابط 
عمومي بانک اقتصادنوین، در پي اعام فعالسازي 
مج��دد کارت هاي س��وخت و توزی��ع بنزین و 
گازوئیل تنها با استفاده از کارت سوخت در آینده 
نزدیک، مشتریان بانک اقتصادنوین تا 27 آذرماه  
)امروز( جاري فرصت دارند به جاي درخواس��ت 
صدور کارت س��وخت جدی��د و پرداخت هزینه 
مجدد، کارت بانکي خود را به صورت اینترنتي به 
کارت سوخت تبدیل کنند. از مزایاي تبدیل نوین 
کارت بانک اقتصادنوین به کارت سوخت مي توان 
ب��ه رایگان بودن این فرآین��د در برابر هزینه 33 
هزار توماني صدور کارت س��وخت، صرفه جویي 
در زمان، پرداخت آس��ان هزینه سوخت، آگاهي 
از موجودي س��همیه، تجمیع خدمات مختلف 
در کارت بانکي و سهولت تبدیل کارت بانکي به 

کارت سوخت اشاره کرد. 

افزایش 24 درصدی صادرات غیرنفتی در بندرلنگه
مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از افزایش 
24 درصدی صادرات غیرنفتی، افزایش 20 درصدی 
ترابری ایمن مس��افران دریایی و رشد 2۸ درصدی 
تخلیه و بارگیری کانتینر در این بنادر خبر داد. قاسم 
عسکری نسب با ارائه گزارش��ی از عملکرد ۸ ماهه 
بنادر غرب هرمزگان در س��ال ۹7 اظهار داشت: در 
ای��ن دوره زمانی، در مجموع 5 میلیون و ۸34 هزار 
و ۶50 تن کاای نفت��ی و غیرنفتی در بنادر غرب 
هرمزگان تخلیه و بارگیری ش��د که یک میلیون و 
27۸ ه��زار و 7۹0 تن مربوط به کااهای غیرنفتی 
و 4 میلی��ون و 555 هزار و ۸۶0 تن به فرآورده های 
نفت��ی اختصاص داش��ته اس��ت. وی اظه��ار کرد: 
طی دوره زمانی یاد ش��ده، حجم ترانزیت کااهای 

غیرنفتی )عمدتا خودرو( در بنادر غرب هرمزگان به 
1۸۶ هزار و 21۹ تن رس��ید که نش��انگر رشد 73 
درصدی نسبت به س��ال گذشته است. مدیر بنادر 
و دریانوردی بندرلنگه ضمن اش��اره به جابه جایی 
7۹ هزار و 2۸0 دس��تگاه خ��ودروی ترانزیتی طی 
۸ ماه گذش��ته، از رش��د 3۹ درصدی این بخش از 
فعالیت های بندری در س��ال ج��اری خبر داد.  این 
مقام مس��ؤول همچنین میزان ص��ادرات کااهای 
غیرنفت��ی در این بندر را ۶55 ه��زار و ۸27 تن با 
ثبت رش��د 24 درصدی اعام ک��رد و گفت: عمده 

این کااها ش��امل می��وه و تره بار، خش��کبار، مواد 
معدنی و مصالح س��اختمانی بوده است. مدیر اداره 
بنادر و دریان��وردی بندرلنگه افزود: حجم صادرات 
محصوات کشاورزی، دامی و احشام به 212 هزار و 
۶00 تن رسید که نشانگر رشد 17 درصدی است.  
این مقام مسؤول تعداد شناورهای ورودی به بنادر 
غرب هرمزگان را 7 ه��زار و 532 فروند اعام کرد 
و افزود: از این میزان، 410 فروند شناور باای هزار 
ت��ن و 7 ه��زار و 122 فروند زی��ر هزار تن ظرفیت 
بارگیری داشته اند.  عسکری نسب با اشاره به اقدامات 

انجام شده به منظور گسترش فعالیت های بندری و 
کانتینری کردن روند تخلیه و بارگیری کاا در بنادر 
غرب هرمزگان گفت: با انجام طرح توسعه بندرلنگه 
در س��ال های اخیر و فراهم کردن ش��رایط ازم و 
اعطای تخفیفات گمرکی و مشوق های ترانشیپی در 
این بندر، شاهد افزایش 2۸ درصدی عملیات تخلیه 
و بارگیری کانتینر بودیم و حجم اینگونه فعالیت ها 
از رقم 3000 هزار TEU کانتینر پر گذشت. وی با 
اشاره به افزایش 20 درصدی تعداد مسافران دریایی 
بنادر غرب استان هرمزگان گفت: از آغاز سال جاری 
تا ابتدای آذرماه جاری، بی��ش از 337 هزار و 2۸3 
هزار مسافر و گردشگر از بنادر لنگه، آفتاب و چارک 
به مقصد جزیره کیش، ابوموسی و... جابه جا شدند. 

حال و هوای خرید شب یلدا در زنجان

چله نشینی قیمت ها

خبر
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تلویزیون

مستند پرتره »متولد آذر« 
رونمایی می شود

»متول��د  پرت��ره  مس��تند 
ب��ا موض��وع زندگ��ی  آذر« 
مرتض��ی س��رهنگی هفت��ه 
آینده رونمایی می ش��ود. به 
مراسم  گزارش »وطن امروز«، 
رونمایی از مس��تند پرتره مرتضی س��رهنگی 
با عنوان »متولد آذر«، س��اعت ۱۵ یکشنبه ۲ 
دی ماه در تاار س��وره حوزه هنری و با حضور 
ش��خصیت های فرهنگ��ی، ادبی و س��ینمایی 
کشور برگزار می شود. مستند »متولد آذر« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی س��یدرضا حسینی 
به زندگ��ی و زمانه مرتضی س��رهنگی، چهره 
برگزیده هنر انقاب و پژوهش��گر پیشکسوت 
دفاع مقدس می پردازد. این اثر از س��وی مرکز 
مستند سوره حوزه هنری به بخش جایزه شهید 
آوینی شانزدهمین جشنواره فیلم های مستند 
»س��ینماحقیقت« راه یافت و در این جشنواره 
به نمایش درآمد. سرهنگی سال ۹۳ به عنوان 

چهره برگزیده هنر انقاب انتخاب شد.

»مشدعباس« 
به شبکه مستند می آید

بودن  »مش��دعباس،  مستند 
ی��ا نب��ودن« ب��ه کارگردانی 
در  مرتضوی��ان  سیدهاش��م 
جدیدترین قسمت برنامه »به 
اضاف��ه مس��تند« روی آنتن 
شبکه مستند می رود. به  گزارش »وطن امروز«، 
پنجمی��ن قس��مت از فصل س��وم »ب��ه اضافه 
مستند«، با پخش و بررسی مستند »مشدعباس، 
بودن یا نبودن« ساخته سیدهاشم مرتضویان از 
شبکه مستند پخش خواهد شد. در این قسمت 
و پس از پخش مستند، سعید درخشانی، رئیس 
اتحادیه سوپرمارکت داران و حسین صبوری، از 
کارشناس��ان اقتصادی میهمان برنامه خواهند 
بود و درباره اقتصاد در فروشگاه های زنجیره ای، 
مشکات و راهکارهای آن صحبت خواهند کرد. 
مستند »مش��دعباس، بودن یا نبودن«، داستان 
»مشدعباس«، از کاسبان قدیمی شهر اصفهان 
اس��ت که اکنون با ورود فروشگاه های زنجیره ای 
به این شهر، کسب وکار خود را در معرض خطر 
می بیند و دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا 
در این شغل بماند یا برود. این مستند نیمه بلند 
پس از اکران موفق در شهر اصفهان، در برنامه »به 
اضافه مستند« پخش خواهد شد. این قسمت از 
برنامه، سه شنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه 

مستند پخش می شود.

»سوءتفاهم« 
برای اکران عمومی کوتاه شد

فیلم سینمایی »سوءتفاهم« 
ب��ه کارگردان��ی احمدرض��ا 
معتمدی ب��ا ایجاد تغییراتی 
در پایان بندی اکران می شود. 
»وطن ام��روز«،  گ��زارش  به 
»سوءتفاهم« به کارگردانی احمدرضا معتمدی 
که سال گذشته در جشنواره فجر حضور داشت، 
با ایجاد تغییراتی آماده اکران عمومی می شود. 
»س��وءتفاهم« با دس��تمایه طنز سراغ مفهوم 
فراواقعیت در دنیای ام��روز رفته و پیچیدگی 
رواب��ط اجتماع��ی را به تصویر می کش��د. این 
فیلم با نسخه ۱۱۳ دقیقه ای خود در جشنواره 
فیلم فجر ش��رکت کرده بود ول��ی برای اکران 
عمومی در دی ماه نسخه ۹۳ دقیقه ای فیلم به 
نمایش گذاشته می شود، به عاوه تغییراتی در 
پایان بندی فیلم ایجاد شده است. هانیه توسلی، 
کامبیز دیرباز، اکبر عبدی و مهدی فخیم زاده از 
دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند که هر 
یک نقشی متفاوت را جلوی دوربین احمدرضا 

معتمدی بازی کرده اند. 

نمایش فیلم تحریمی جشنواره کن 
در دومین برنامه سینماتک

فیلم سینمایی »مریم« ساخته 
»باس��ل الخطیب« و محصول 
۲۰۱۲ سوریه در دومین برنامه 
از دور جدید سینماتک تهران 
به نمایش درمی آید. به گزارش 
»وطن امروز«، این فیلم داستان ۳ زن به نام مریم 
اس��ت در ۳ مقطع تاریخ حساس سوریه در ۱۰۰ 
سال اخیر که در ۳ اپیزود تولید شده است. این ۳ 
زن روایتگر اثرات جنگ  های جهانی اول در سال 
۱۹۱۸، جنگ 6 روزه اعراب و اس��رائیل در سال 
۱۹6۷ و بحران کنونی س��وریه ب��ر جامعه، زنان 
و مردم این کش��ور هس��تند. این فیلم سه شنبه 
)امروز( از س��اعت ۱۷:۳۰ در س��الن سوره حوزه 
هنری پخش می ش��ود و حضور برای عموم آزاد 
است. »مریم« که نخستین فیلم از سه گانه باسل 
الخطیب از جنگ سوریه اس��ت، در سال ۲۰۱۲ 
س��اخته ش��د اما در همان س��ال ها مورد تحریم 
جش��نواره های منطقه همچون جشنواره دوبی و 

جشنواره های بین المللی از جمله کن قرار گرفت.

 چه کسی بازیگر نقش 
حضرت موسی)ع( می شود؟

جمال ش��ورجه بعد از اعام 
س��ریال  پیش تولید  ش��روع 
تلویزیونی »موسی)ع(« توسط 
صداوسیما،  س��ازمان  رئیس 
درباره انتخاب بازیگران  گفت: 
بعد از مش��خص شدن پیش تولید خیلی جدی 
پیگیر چیدم��ان نقش ها و کاراکترها هس��تم. 
ب��ه احتمال زیاد نقش اصلی س��ریال را به یک 
بازیگر ناشناخته تئاتری و آشنا به معارف قرآنی 
واگذار خواهم کرد اما هنوز بازیگرها مش��خص 
نشده اند. شورجه که این خبر را به تسنیم اعام 
کرده، با اش��اره به جلوه های ویژه این س��ریال، 
گفت: به دلی��ل معجزات حضرت موس��ی)ع( 
که ۹ معجزه مهم داشتند امیدواریم بتوانیم از 
نیروهای ایرانی آشنا به جلوه های ویژه استفاده 
کنیم. قطعاً سوپروایزری برای این کار خواهیم 
داش��ت و چندی��ن دفتر درگیر خواهند ش��د. 
شورجه درباره لوکیشن های خارجی این سریال 
تصریح کرد: با توجه به اینکه رویکرد س��ازمان 
صداوسیما این اس��ت که سریال »موسی)ع(« 
به صورت بین المللی و فرامرزی آماده ش��ود با 
بازیگران جهان ع��رب رایزنی هایی کرده ایم که 
از وجودش��ان اس��تفاده کنیم تا مخاطبان این 
پروژه جهانی باش��ند. فع��اً پیش بینی خاصی 
برای لوکیش��ن های خارجی نداریم اما کش��ور 
الجزایر پیش��نهاد ما اس��ت، چرا که خودم در 
آنج��ا کار کرده ام و با محیط آن آش��نایی دارم. 
حتی پیش��نهاد س��رمایه گذاری ه��م داده اند. 
وی در پایان با اش��اره به تاثیر گس��ترده ای که 
سریال های مهمی چون »حضرت یوسف)ع(« 
در کش��ورهای مسلمان داش��تند، اظهار کرد: 
در الجزایر به خاطر کارگردان��ی پروژه ای به نام 
»احمد بای« هرکجا می رفتم متوجه می شدند 
دستی در ساخت سریال حضرت یوسف داشتم 
و قرار است پروژه ای به نام »موسی)ع(« توسط 
بنده ساخته شود. مردم لطف داشتند و مشتاق 
بودند به نوعی در این کار سهیم و شریک باشند.

»اتاق تاریک« به سینماها می آید
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش از آغاز 
اکران »ات��اق تاریک« و پای��ان کار »مغزهای 
کوچک زنگ زده« و »هشتگ« در سینماها خبر 
داد. به گزارش مهر، غامرضا فرجی، سخنگوی 
شورای صنفی نمایش با اشاره به برگزاری جلسه 
این شورا گفت: در آخرین جلسه شورای صنفی 
نمایش مشخص شد که فیلم »اتاق تاریک« به 
کارگردانی روح اه حجازی از چهارشنبه ۲۸ آذر 
در سرگروه آزادی اکران می شود. وی ادامه داد: 
سقف هفته های نمایش در تهران برای فیلم های 
»مغزهای کوچ��ک زنگ زده« ب��ه کارگردانی 
هومن سیدی و »هشتگ« به کارگردانی رحیم 
بهبودی فر به پایان رس��یده است و این آثار در 
سینماها تعویض می شوند و تنها می توانند در 
پردیس های سینمایی به اکران خود ادامه دهند. 
فرجی در پایان گفت: در این جلسه دوباره تاکید 
ش��د تا برای س��رگروه هایی که هیچ قراردادی 

ندارند، قرارداد فیلم کودک ارائه شود.

نویسنده کتاب ضدترامپ
 بین پردرآمدترین نویسندگان

»مای��کل وول��ف« ب��ه لطف 
نگارش کتاب »آتش و خشم« 
با درآمد ۱۳ میلیون داری به 
جمع ۱۰ نویس��نده پردرآمد 
سال ۲۰۱۸ میادی راه یافت. 
به گزارش ایس��نا به نقل از فوربس، پس از اینکه 
بخش هایی از کتاب افش��اگر »آتش و خشم« در 
ابتدای سال در نشریه گاردین منتشر شد، وکیل 
ترامپ به سرعت نامه ای به نویسنده و ناشر کتاب 
نوشت و مدعی ش��د این کتاب شامل اطاعات 
افتراآمیز و توهین آمیز است و حتی خود ترامپ 
نیز در صفح��ه توئیتر خود ب��ه »مایکل وولف« 
حمل��ه و او را یک بازن��ده کامل توصیف کرد که 
ب��رای فروش کتاب خس��ته کننده و خاف واقع 
خود داستان هایی را سر هم کرده است. »مایکل 
وولف« در این کتاب به ش��کل بی س��ابقه ای به 
کابینه ترامپ از جمله »استیو بِنن« استراتژیست 
ارشد و س��ابق کاخ سفید دسترسی داشته و در 
کتاب ۳۳6 صفحه ای خود به مس��ائل گوناگونی 
از پش��ت پرده کاخ سفید از جمله توصیف رفتار 
»ترامپ« و تعامل آشفته او با کارکنان ارشد کاخ 
سفید تا ارائه توضیحات خفت باری درباره خانواده 
»ترامپ« از زبان »استیو بنن« پرداخته است. در 
این کتاب »ترامپ« به شخصی تشبیه شده که 
کارکنان کاخ سفید احترامی برای او قائل نیستند 
و ۱۰۰ درص��د اطرافیان��ش معتقدند ش��خصی 
مناسب برای ریاست جمهوری آمریکا نیست. در 
فهرست پردرآمدترین نویسندگان سال ۲۰۱۸ که 
از سوی نشریه فوربس منتشر شده ۱۱ نویسنده 
حض��ور دارند ک��ه در مجموع طی س��ال جاری 
میادی ۲4/۵ میلیون نسخه کتاب فروخته اند و 

درآمد ۲۸۳ میلیون داری به جیب زده اند. 

محسن شهمیرزادی: سینمای ایران در بسیاری از 
اوقات توانسته بازنمای بخشی از جامعه ایران باشد. 
چالش   هایی که در زندگ��ی اجتماعی مردم وجود 
دارد، همواره س��همی ولو اندک در سینما داشته و 
به همین واس��طه هنر هفتم را می توان نماینده ای 
از خواسته ها و دغدغه های بخشی از جامعه ایرانی 
در هر دهه دانس��ت. در می��ان چالش  های زندگی 
اجتماعی ایرانی ها، مس��اله »مهاجرت« نیز س��هم 
بس��زایی در سینما داشته اس��ت؛ سهمی که این 
روزها در بازار کمدی پررونق شده است و فیلم  های 
گوناگونی با مساله مهاجرت در سال  های اخیر روی 
پرده رفته   اند. در یکی، دو سال اخیر بسیاری از آثار 
سینمایی مفهوم مهاجرت را در قصه  های فرعی خود 
دنبال کرده    اند اما در فیلم   هایی چون »نهنگ عنبر«، 
»مصادره«، »تگ��زاس«، »لس آنجل��س- تهران«، 
»چه��ارراه اس��تانبول«، »زرد«، »میلیونر میامی« 
و تازه     ترین آنها یعنی »کلمب��وس«، بدون در نظر 
گرفتن اهمیت کیفی آنها، مهاجرت اهمیت محوری 
در داستان های ش��ان داشته و عمده این فیلم ها در 
زمره آثار پرفروش قرار داش��ته   اند. عاوه بر این در 
طول چند دهه گذشته نیز مهاجرت نقش بسزایی 
در خلق آثار س��ینمایی داشته است که می توان با 
مشاهده کلی آنها به ریشه، عائم و شیوه بازنمایی 

آنها پی برد. 
سینمامهاجرت! ■

هرچند می توان دس��ته بندی  های گوناگونی از 
پرداختن به مضمون مهاجرت در س��ینمای ایران 
ارائ��ه داد ام��ا با توجه به هر دهه، س��ینمای ایران 
فیلم  های مهاجرت��ی را با دغدغ��ه »کار« در دهه 
۷۰، »نخبگانی« در دهه های ۸۰ و ۹۰ و »س��بک 
زندگی« در س��ال  های پایانی دهه ۹۰ خلق کرده 
اس��ت. البته در میان این سه گانه، مضامینی چون 
مهاج��رت اجب��اری، خانوادگی و... نی��ز به صورت 

معدود در همه دهه ها وجود دارند.
»ارتفاع پس��ت« یکی از فیلم های ش��اخص در 
زمینه مهاجرت در حوالی دهه ۷۰ است. این فیلم 
به نویس��ندگی اصغر فرهادی و کارگردانی ابراهیم 

حاتمی کیا روایت فردی به نام جاس��م است که به 
ش��وق مهاجرت و رویای کار و زندگی مرفه، تمام 
خان��واده و اقوام خود را س��وار هواپیمایی می کند 
که قصد ربایش آن و س��فر به کشوری در حاشیه 
خلیج فارس را دارد. »آدم برفی« اولین اثر سینمایی 
داوود میرباقری روایت زندگی فردی به نام »عباس 
خاکپور« با بازی اکبر عبدی اس��ت که همه آینده 
خ��ود را در آمریکا می بیند و تم��ام تاش خود را 
می کند تا به آنجا برس��د؛ حتی اینکه بخواهد خود 
را تبدیل به زنی کند که به واسطه ازدواج با مردی از 
ترکیه به آمریکا برسد. »بوتیک« حمید اه نیز دیگر 
اث��ر مرتبط با مهاجرت در ابتدای  دهه ۸۰ اس��ت. 
در این فیلم  گلشیفته در نقش اتی )احترام( سهم 
خود را از خانه اجاره ای که با دوستانش اجاره کرده 
نپرداخته و صاحبخانه قصد دارد آنها را بیرون کند. 
محمدرضا گلزار در نق��ش »جهانگیر« نیز جوانی 
ک��ه در بوتیک کار می کند مبلغ م��ورد نیاز اتی را 
فراهم می کند اما اتی با آن مبلغ تصمیم می گیرد 
به خارج برود. س��عی اتی برای تهیه کسری پولی 
ک��ه برای خ��ارج رفتن نی��از دارد او را در موقعیت 
»زرد« عنوان فیلمی اس��ت  خطیری قرار می دهد.
که چند تن از جوان  های مخترع و نخبه برای ادامه 
تحصیات و کار خود قصد س��فر به ایتالیا را دارند 
که سلسله مشکاتی آنها را در مقابل یکدیگر قرار 
می دهد و نیمی از آنها نمی توانند به ایتالیا برسند. 
»جدایی نادر از سیمین« روایت زندگی متشتت نادر 
و سیمین است که در خال آن سیمین می خواهد 
مهاجرت کند اما همسرش نادر نمی خواهد از ایران 
خارج ش��ود. پدر نادر مریض است و او نمی خواهد 
پدرش را رها کند. ترمه دختر نادر و سیمین باید در 
یک انتخاب سخت ماندن پیش پدر یا رفتن با مادر 
را انتخاب  کند. پایان فیلم باز اس��ت و ما نمی دانیم 
که در نهایت ترمه چه تصمیمی می گیرد و سوال 
ب��از مهاجرت بی پاس��خ در ذهن مخاطب می ماند. 
در نیم��ه دوم  ده��ه ۹۰ »کلمبوس« یکی از چند 
فیلمی است که در ژانر کمدی، مهاجرت به آمریکا 
را مورد توجه قرار می دهد. فیلم هاتف علیمردانی 

روایت یک خانواده متمول است که قصد مهاجرت 
به آمریکا را دارند. پس��ر این خانواده دنبال اجرای 
دسیسه است تا سرمایه را به تنهایی از آن خود کند 
اما این مهاجرت آینده خوشی برای خانواده ندارد. 

تلخی وطن شیرین تر از غربت ■
در تم��ام این فیلم ه��ا چالش   هایی چون کار، 
وضعی��ت نخبگان، س��بک زندگ��ی و... موجب 
شده است کاراکترهای سینمایی قصد مهاجرت 
به کش��ورهای اروپایی و آمریکایی داشته باشند 
اما به رغم این انتخاب، در عمده آثار س��ینمایی، 
مهاجرت به عنوان یک راه حل اولیه اما ناکارآمد 
مطرح شده است. عمده مهاجرت ها در سینمای 
ایران- که برخاس��ته از واقعیت است- به خیر و 
خوش��ی تمام نمی ش��ود. در واقع برخاف خیال 
و رویای این س��و، هیچ آرمانش��هری در آن سو 
ب��ه چش��م نمی         آی��د. از همین جهت اس��ت که 
سینمای ایران برای مهاجرت یک تلخی بی پایان 
متص��ور اس��ت. در تمام فیلم هایی ک��ه پیش از 
این برای ش��اهد مثال موض��وع مهاجرت مطرح 
ش��د، ش��خصیت  های اصلی داس��تان که در پی 
مهاجرت بودند به آرمانشهر فرنگ خود نرسیدند. 
این بازنمایی در آث��اری که با مضمون مهاجرت 
معکوس- یعنی بازگشت به ایران- تولید شده  اند 
نیز قابل توجه است. در »مینای شهر خاموش« به 
کارگردانی امیرشهاب رضویان، دکتر بهمن پارسا 
پس از ۳۳س��ال از آلمان به ایران بازمی گردد. با 
یکی از دوستان قدیمی پدرش )پیرمردی به نام 
قناتی با بازی عزت اه انتظامی(، به زادگاه ش��ان 
)بم( می روند. دکتر پارس��ا در پی یافتن عش��ق 
گمش��ده     اش، مین��ا در بم می گ��ردد و رابطه    اش 
تدریجا با قناتی عمیق      تر می ش��ود. مینای شهر 
خاموش پدیده نوستالژی بعد از مهاجرت و وصل 
بودن به ریشه  های فرهنگ اصلی را بخوبی نشان 
می دهد. »در دنیای تو س��اعت چند اس��ت« به 
کارگردان��ی صفی یزدانیان، لیا حاتمی در نقش 
»گلی« بعد از ۲۰ سال زندگی در فرانسه یک باره 
تصمیم می گیرد به ایران و زادگاهش، شهر رشت 

سفری کند. علی مصفا در نقش فرهاد در رشت 
به استقبالش می رود، چرا که آن دو یک آشنای 
قدیمی بوده    اند اما گلی اصًا او را به یاد نمی آورد 
ولی عاقه پیش��ین فرهاد به گلی باعث می شود 
تا او همچنان عاش��ق گلی بماند و درنهایت گلی 
اگرچ��ه پیش��ینه    اش را از یاد برده ام��ا در ایران 

ماندنی می شود. 
یک قدم تا بودن و ساختن! ■

 نسخه ناقص مهاجرت برای درمان چالش  های 
جامعه اگرچه بخوبی در س��ینمای ایران بازنمایی 
شده اس��ت اما تجویزی در این باره کمتر به چشم 
می         آید. تولید آثاری با مضامین خودباوری، بودن و 
ساختن و عدم نگاه توریستی به وطن به رغم اهمیت 
آنها کمتر به چشم می         آید. همچنین تبدیل موضوع 
مهاجرت به امر صرفا کمدی و دس��تمایه ای برای 
خلق آثار هجو به لوث شدن این مساله می انجامد. 
هرچن��د بخش زی��ادی از پرداخ��ت هجو آمیز به 
موضوع مهاجرت بر اس��اس کلیشه  های فیلم های 
گیش��ه ای بوده اس��ت و دغدغه ای در پی آن دیده 
نمی شود اما با این وجود آینده مهاجرت به آرمانشهر 
واهی غرب، تجربه ای بر مبنای واقعیت را رقم زده 
است که ناخودآگاه بازنمایی آن در سینما، تبدیل به 
چنین مضامینی می شود. هرچند تکلیف فیلم  های 
دغدغه مند اما ضعیفی چون کلمبوس در این میان 

متفاوت است. 
در این می��ان آنچه ضروری به نظر می رس��د، 
اصاح نگرش به بازنمایی وضعیت موجود اس��ت. 
درواقع این آثار عمدتا ایران را نه به مثابه وطن بلکه 
به عنوان سرزمینی اجباری برای زیستن می دانند 
که فرار از آن به رهایی منجر نمی شود و مهاجرت از 
این مکان راه نجات نیست. از سوی دیگر مخاطب 
در پای��ان بازی می ماند که در آن وطن به ناچار راه 
کم دردس��رتری برای زیستن است. حال آنکه قدم 
دوم افزایش انگیزه برای بودن و ساختن است و به 
قول آن دیوارنگاره مشهور در حلب باید به این رسید 
که :»وطن هتل نیس��ت که وقتی خدماتش خوب 

نبود ترکش کنیم. ما اینجا خواهیم ماند«.

س��ال  های ۹۲-۹۱ ب��ود که برای 
تهی��ه مس��تندی درب��اره »احمد 
علوی« به قم رفته بودیم. مس��تند جمع و جوری را 
ساماندهی کردیم و از قم بازگشتیم. تهیه آن مستند 
۲۰ دقیقه ای باعث ش��د »احمد علوی« شاعر جوان 
را بیشتر بشناسم. وقتی در محله قدیمی شان »شاه 
ابراهیم قم« گذر می کردیم با صفای س��تودنی ای از 
آن سال ها روایت می کرد. از پدر و مادرش می گفت. 
از سال  های کارگری و گچکاری تا استادکاری    اش در 
عنفوان نوجوانی می گفت. همان موقع متوجه شدم 
رنج  های او از ۸ س��الگی )س��ال از دست دادن پدر( 
تا جوانی    اش او را س��اخته و پرداخته است. علوی در 
کوره زندگی گداخته شده و در جویبار شعر هم لباس 
زالی پوشیده است. این را وقتی متوجه می شویم که 
دفاتر »سادات ببخشند«          ، »علوی ها« و »گلوگاه« را 
می خوانیم. شعر روان و بی پیرایه این »شاعر- معلم« 
قمی باعث ش��ده جمع کثیری از مادحین اهل بیت 
)علیهم السام( هم آن را زمزمه کنند. البته روانی شعر 
او همینجا متوقف نمی ش��ود. سر و شکل دادن ویژه 
علوی به اشعار و کلمات باعث شده شعرش با سادگی 
و صداقت خاصی بین جماع��ت راه باز کند. یکی از 
شعر   هایی که این طرف و آن طرف دیدم می خوانند 
و من هم ایضا می خوانم روایت او از زندگی    اش است؛ 
»مادرم قوت غالبش گریه، پدرم قوت غالبش غم بود

به گمانم برای این دو نفر همه  ماه ها محرم بود
سال شصت وچهار شمس��ی بود، عصر یک روز سرد 

پاییزی
مادرم     آش پش��ت پا می پخ��ت، در نگاهش چقدر 

شبنم بود
پدرم مانده بود چشم به راه، عملیات کربا شد و ... آه

مثل قاسم شبیه عبده، سن و سال برادرم کم بود

پیرمرد و نگاه در به درش، بدن 
تکه تکه  پسرش

همه دیدند خم ش��ده کمرش، 
پدرم روضه  مجسم بود

مادران شهید منحنی    اند، پدران 
بیشتر شکستنی اند

مادرم مثل رود در جریان، پدرم مثل کوه محکم بود
پدر و پینه  های دستانش، پدر و شصتمین زمستانش
در کن��ار غم فراوانش، روزی ش��عر من فراهم بود«.

)گلوگاه ص ۳6(
در حقیقت شعر علوی مثل زندگی    اش است. در 
آینه  شعر ش��اعر »گلوگاه« می توان زندگی    اش را به 

تماشا نشست.
وقتی مجموعه  های شعری علوی را می خوانیم به 
سطح وسیع مطالعات و نشس��تن او با بزرگان شعر 
پی می بریم. شاگردی او در محضر استاد محمدعلی 
مجاه��دی )پروانه(  از او ش��اعری توانمن��د و قابل 
تحسین س��اخته و شاید از همین منظر است که ۳ 
کتاب او با مقدمه اس��تاد مجاهدی آذین بسته شده 
اس��ت. از همین منظر و منظره به ش��عر  های دفتر 
»علوی ها« بنگرید تا تلمیح ها  و اشارات وی بیشتر 

نمایان شود؛
»مردم کوچه  های خواب آلود، چشم بیدار را نفهمیدند
مرد شب گریه  های نخلستان، مرد پیکار را نفهمیدند

وصله  های لباس و پاپوشش، و یتیمان مست آغوشش
راز آن کیسه  های بر دوشش، در شب تار را نفهمیدند

مردم دل بریده از بعثت، که فقط 
فکر آب و نان بودند

مثل اشرف عهد دقیانوس، قصه 
غار را نفهمیدند

با تبر باغ را درو کردند، حالی از 
باغبان نپرسیدند

خم به ابروی شان نیاوردند، در و دیوار را نفهمیدند
نیمه شب بود و س��ایه ها آرام، کوچه را خیس اشک 

می کردند
گفت موا که زود برگردیم، تا غم یار را نفهمیدند
ات   هایی که عبدود بودند، ابتدا با هبل بلی گفتند

بع��د از آن ه��م که یاعل��ی گفتند، »ای��ن عمار« را 
نفهمیدند

آخر قصه    اش بهاری بود، سوره انفطار جاری بود
عالمان قرائت و تفسیر، شوق دیدار را نفهمیدند

کودکانی که با خبر بودند، از همه روزه دارتر بودند
ب��س که لب تش��نه س��حر بودن��د، وقت افط��ار را 

نفهمیدند...«. )علوی ها صص ۱۷,۱۸(
و هنگامی که ترکیب   بندی »علوی« وی را مرور 
می کنیم به ریزنگاری   هایی که در گچبری کلماتش 
مهندس��ی کرده بیشتر پی می بریم. مثا او در یکی 
از بند ه��ا به این موض��وع محققانه می پ��ردازد که 
»عمان سامانی« از منظر »عشق« شعر برای حضرت 
اباعبداه سروده و محتشم از منظر »سوگ«. گویی 
علوی صاحب نگاهی از شعر است که خیلی ها هنوز 
مانده تا به این نگاه بلند برس��ند. نگاهی که از س��ر 

شیفتگی و ارادت به خاندان عصمت و طهارت است. 
یکی از این شیفتگی ها که باعث شکفتگی زبان تازه 
و بدیع و در عین حال س��اده و صادق علوی است را 

به تماشا بنشینید؛
»عشقت آتش شد و در خرمن عمان افتاد
هرکه مجنون تو شد بی سر و سامان افتاد«

بارها و بارها ش��عرخوانی و دکلمه  های حماسی 
عل��وی را دیدم و ای��ن صحنه را متصور ش��دم که 
شمشیر ش��عر بر دس��ت دارد و رجز می خواند و از 
اهل بیت علیهم الس��ام در هر ش��عر دفاع می کند. 
دفاعی مقدس که ریش��ه در عقیده راسخ او دارد. به 
نظ��رم با این همه بزرگواری ها، عل��وی را باید بزرگ 
دانست هر چند از نظرگاه سنی هنوز به ۵۰ سالگی 
نرسیده است. شاعری علوی و شاعرانی از این دست 
که سلوک ش��اعری می دانند برایم قابل توجه بوده 
و هس��ت. مگر می شود ش��اعری ۵۰۰ شعر فقط به 
عش��ق حضرت موا علی)ع( بسراید و آدم دوستش 
نداش��ته باشد. گاهی اوقات که خدمات احمد علوی 
۲۰-۱۹ ساله از روستای دورافتاده چشمه شور قم را 
مرور می کنم؛ پیش خود می گویم ۵ سال خدمت در 
آن روس��تا و ۲۳ س��ال آموزگاری در مقطع دبستان 
آن هم تدریس در مناطق فقیرنش��ین قم، علوی را 
ش��اعر مردم ساخته اس��ت. چون او به چهره همین 
دانش آموزان چش��م می دوزد و برای نگاه  های ایشان 
ارزش قائل اس��ت. بی شک تاش ستودنی این معلم 
مهربان ب��وده که دانش آموزان��ش مدیران فرهنگی 
استانش شده  اند که نام های شان را باید از شاعر مردم 
و معلم عاشق پیش��ه روزگارمان احمد علوی شنید. 
علوی زندگی پرپیچ وخمی را در طریق شعر پیموده 
که این پیمودن را پس از خوانش اش��عارش باید در 

زندگی    اش به تماشا نشست.

مستند

وطن امروز  شماره 2609  سه شنبه 27 آذر 1397

احسان سالمی: تازه ترین ساخته 
هات��ف علیمردان��ی حاصل یک 
ایده خوب اس��ت که حیف ش��ده اس��ت؛ ایده ای 
که می توانس��ت یک کمدی س��رحال و جذاب و 
مخاطب پسند باشد ولی در نهایت تبدیل به یک 
اثر سرگردان میان ۲ ژانر کمدی و خانوادگی شده 
اس��ت. »کلمبوس« قصه خانواده ای است که ۲۰ 
س��ال س��ودای گرفتن گرین کارت آمریکا را در 
س��ر می پروانند و در تمام این ۲۰ سال همچون 
کسی که در آخرین روزهای پیش از آغاز یک سفر 
همیش��گی و طوانی قرار دارد، زندگی می کنند. 
حاا بعد از ۲۰ سال این فرصت برای همه اعضای 
خانواده فراهم ش��ده ت��ا در کنار ه��م به آمریکا 

مهاج��رت کنن��د ولی چند 
مانع تحقق  اتفاق زنجیره وار 
این رویا ۲۰ س��اله می شود. 
»کلمب��وس« که ب��ا ترکیب 
ابتدایی  بازیگرانش و مقدمه 
اثر برای ورود به قصه و معرفی 

شخصیت ها تقریبا خود را به عنوان اثری کمدی در 
ذهن مخاطب جا می اندازد در ادامه تبدیل به یک 
اثر جدی می ش��ود و تا پایان فیلم مخاطب را در 

دوگانه فیلم کمدی یا جدی 
س��رگردان نگه می دارد؛ هر 
چند ک��ه بخش های کمدی 
قصه نی��ز آنچنان ک��ه باید 
ش��اید نمی تواند مخاطب را 
بخندان��د! البته »کلمبوس« 
با وج��ود ایده مهم محوری اش در ارتباط با حس 
وطن پرس��تی و تصویر واقعی مهاجرت، در نهایت 
گرفت��ار نوعی نقض غرض می ش��ود، چ��را که با 

وجود نمایش س��ختی های ناشی از مهاجرت که 
در گاه��ی از موارد با تحقیر نیز همراه اس��ت، در 
نهایت نمی تواند مخاطب خود را قانع کند که چرا 
شخصیت مهاجرت کرده فیلم باز هم تمایلی برای 
بازگشت به وطن و زندگی آبرومندانه در آن ندارد؛ 
موضوعی که باعث می شود جمع بندی نهایی فیلم 
برخاف نظر و نیت اصلی فیلمس��از در ارتباط با 
مهاجرت و مسائل مرتبط با آن باشد. با این همه 
به نظر می رسد کلمبوس با وجود پایان بندی تقریبا 
متناقض و البته قصه کند و قابل پیش بینی خود 
باز ه��م می تواند این س��وال را در ذهن مخاطب 
ایجاد کند که آیا واقعا مهاجرت آنگونه که تبلیغ 

می کنند، جذاب است؟ 

نگاهی به فیلم سینمایی »کلمبوس« ساخته هاتف علیمردانی

حیف شدن یک ایده خوب!

در حال و هوای شاعری احمد علوی به بهانه بزرگداشت او در چهل و پنجمین »شب شاعر«
در طریق شعر علوی

یادداشت

شعر

گزارش »وطن امروز« از جریان شناسی سینمای ایران در موضوع مهاجرت

سفر به هیچ!

سینما

گیشه

کتاب

حسین قرائی
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کیوسک
مارکا

به سوی باشگاه های جهان
موندودپورتیوو

غوغای مسی
اسپورت
بهترین

آ.اس
سلفی

پرسپولیسی ها اعتراض کردند
بازیکنان پرسپولیس پس از چند بار تهدید در 
نهایت اعتراض رسمی کردند. پس از مشکاتی که 
بازیکنان پرسپولیس بر سر مسائل مالی با این باشگاه 
 داشتند، روز یکشنبه با تاش های صورت گرفته

از سوی مدیریت جدید باشگاه پرسپولیس مبلغی 
به حساب بازیکنان واریز ش��د اما پولی که بابت 
ق��رارداد به بازیکنان پرداخت ش��ده ب��ود، آنقدر 
 ناچی��ز و کم بود که صدای همه آنه��ا را درآورد.
صب��ح  دی��روز 5 بازیکن پرس��پولیس به عنوان 
نماینده س��ایر بازیکنان در جلس��ه خصوصی با 
برانکو ایوانکوویچ ش��رکت کردند و نسبت به این 
مساله اعتراض خود را نشان دادند. در این جلسه 
بازیکنان پرس��پولیس تصمیم گرفتند به نشانه 

اعتراض با مدیریت باشگاه صحبت کنند.

مصدومیت شدید امیری
هافبک ایرانی ترابزون اسپور در دیدار یکشنبه 

شب تیمش مقابل بشیکتاش مصدوم شد.
از س��ری رقابت ه��ای س��وپر لی��گ ترکیه و 
در چارچوب هفته ش��انزدهم ترابزون اس��پور در 
ورزشگاه ودافون پارک به مصاف بشیکتاش مدعی 
رفت. ترابزون که بع��د از اخراج 2 کاپیتان خود، 
بوراک یلماز و اونور روی روند برد و شانس افتاده 
بود در این دیدار در دقیقه 97، 3 امتیاز را با یک 
امتیاز عوض کرد. سیدمجید حسینی در این دیدار 
روی نیمکت حضور داشت و  امیری در دقیقه 84 
وارد میدان شد. هافبک ایرانی به رغم حضور کمش 
در میدان بنا به گزارش سایت سی ان ان ترکیه از 
 ناحیه س��اق پا دچار مصدومیت ش��دیدی شد.
این سایت با انتشار تصاویر مصدومیت امیری اعام 
کرد جای پای استوک های بازیکن رقیب روی پای 

بازیکن ایرانی ماند.

 VAR نیم فصل دوم از سیستم
استفاده می کنیم

رئیس فدراس��یون فوتب��ال آخرین وضعیت 
استفاده از سیس��تم کمک داور ویدئویی در لیگ 
برتر ایران را تشریح کرد و گفت: در این ارتباط به 
فیفا نامه زده ایم. مهدی تاج درباره بحث استفاده 
از کمک داور ویدئویی )VAR( در لیگ برتر ایران 
به خاطر اشتباهات داوری گفت: این بحث درستی 
است. سیستم VAR سیستم منظمی است. یکی 
از بحث های اینفانتینو، رئیس فیفا در کنگره اخیر 
در قطر هم همین بود که امتیاز فیفا این بود که 
در جام جهانی از این سیس��تم استفاده شده بود. 
وی اف��زود: تا اان فقط ۱۱ درصد از کش��ورهای 
دنیا در لیگ داخلی خود از این سیستم استفاده 
کرده اند. برای همین خیلی هم  در این بحث عقب 
نیس��تیم. ما هم در این ارتباط به فیفا نامه زدیم 
و از آنها درخواس��ت کردیم. شخصا با نایب رئیس 
کمیته داوران فیف��ا هم صحبت کردم و او گفت 
نامه فدراس��یون ایران که بیاید پیگیری می کند. 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران با بیان اینکه فیفا 
احتماا با درخواست ایران موافقت می کند، گفت: 
دنبال سیستم VAR هس��تیم تا در بسیاری از 
ورزش��گاه های ایران برای نیم فصل انجام بدهیم. 
بای��د دوربین ها را با صدا و س��یما هم هماهنگ 
کنیم. صداوس��یما در ورزشگاه  آزادی 9 دوربین، 
در اصفهان ۶ دوربین و در بعضی استان ها کمتر 
از ای��ن تعداد دوربین دارد. ب��ا این تعداد دوربین 
نمی شود سیستم VAR را پیاده کرد. تاج ادامه 
داد: ما دوربین خط، دوربین کنار و پشت دروازه را 
هم می خواهیم. باید دوربین مستقل باشد تا برای 
این کار تجهیز ش��ود. همچنین این کار سیستم 
ویدئویی و داوران مجرب می خواهد. در س��مینار 
قطر مفصل بحث شد که چک کردن صحنه ها باید 
زیر 2 دقیقه انجام و نتیجه اعام شود. نباید اینطور 
باشد که بازبینی صحنه ها 5 دقیقه طول بکشد، 
چون از جذابیت بازی کاسته می شود و وقت اضافه 

زیادی شکل می گیرد.

احتمال جدایی موقت چند بازیکن 
جوان استقال در نیم فصل دوم

احتمال اینکه چند بازیکن جوان تیم استقال 
ب��رای نیم فصل دوم به ص��ورت موقت این تیم را 
ترک کنند وجود دارد. فشردگی بازی ها و سختی 
کار اس��تقال در نیم فصل دوم به واسطه حضور 
همزمان این تی��م در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا، کار شفر و مدیران این مجموعه را برای این 
مقطع بسیار سخت می کند. استقالی ها در این 
مقطع جایی برای آزمون و خطا و از دس��ت دادن 
امتیاز ندارند. آنها برای جبران امتیازات از دس��ت 
رفته نیم فصل نخس��ت، باید خودش��ان بی وقفه 
امتیازات ازم را جمع آوری کرده و در کنار آن به 

انتظار لغزش رقبا هم بنشینند.
آبی ها در نظر دارند به همین منظور از فرصت 
نقل و انتقاات زمستانی استفاده کرده و شرایط 
تیم ش��ان را بهبود بخشند. اضافه شدن بازیکنان 
باتجربه تر به این تیم، فضا را برای بازیکنان جوان تر 
و کم تجربه تر تنگ تر کرده و احتمال حضور آنها را 
در میدان کمتر می کند. به همین دلیل احتمال 
اینکه یک یا چند بازیکن جوان این تیم به منظور 
تجربه اندوزی بیش��تر به صورت قرضی و موقت 
نیم فصل دوم را به تیم هایی بروند که شرایط بازی 

کردن برای شان بیشتر فراهم باشد، وجود دارد.

احترام شایسته به تیم ملی گذاشته نشد
کی روش:  تسخیر قلب مردم

هدف ماست
س��رمربی تیم ملی فوتبال ای��ران در آخرین 
اردوی ای��ن تیم در تهران پیش از جام ملت های 
آسیا از میراثی گفت که برای »آیندگان« گذاشته 
است. کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ای��ران صبح دوش��نبه پیش از س��فر تیم ملی به 
قطر گفت: وقتی 8 س��ال پی��ش به ایران آمدم با 
چالش ها و مشکاتی روبه رو بودیم. امروز به جام 
ملت ه��ا می رویم اما مهم تری��ن مطلبی که بعد 
از گذش��ت این چند سال باقی مانده ساختمانی 
اس��ت که پشت سر ماست یعنی ساختمان پک، 
همین طور امکاناتی که به وجود آوردیم، زمینی 
که س��اختیم. این امکانات برای نسل آینده ایران 

باقی خواهد ماند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا توقع برگزاری 
یک مراس��م بدرقه برای تیم ملی را نداشته است، 
گفت: ما توقع برگزاری جشن قبل از اینکه بتوانیم 
نتایجی برای شادی مردم کسب کنیم، نداریم. ما 
احتیاجی به این م��وارد نداریم. آن چیزی که ما 
را نکش��د ما را قوی تر خواهد کرد. بازیکنان راجع 
به مراس��م صحبت نمی کنند. آنها درباره احترام 
حرف می زنند. ش��ما درس��ت منظور بازیکنان را 
متوجه نشده اید. تیم ملی فوتبال ایران به مهم ترین 
مسابقات خود می رود و حرف بازیکنان این است 
ک��ه آنها احترام می خواهند که درک این موضوع 

برای چند نفر مشکل است.
ک��ی روش اضافه کرد: وظیفه م��ن به عنوان 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این است که بگویم 
در چند ماه گذشته احترامی که شایسته تیم ملی 
است به آن گذاشته نشده است؛ با کمال احترام و 
متاسفانه باید بگویم مخصوصا از طرف آقای وزیر. 
البته این مهم نیس��ت و ما به این مس��اله عادت 
کرده ایم. ما آمادگی این را داریم که توقعات را باا 

ببریم، بیشتر بجنگیم و بیشتر تاش کنیم.
سرمربی تیم ملی با بیان اینکه آنها برای قلب 
مردم بازی و تاش می کنند، اظهار کرد: مهم ترین 
مطلب برای یک تیم و یک تیم ملی این است که 
بتواند قلب های مردم را تسخیر کند. مردمی که 
ساکت هستند و به تیم ملی شان عاقه دارند، نه آن 
تعداد محدودی که در رسانه ها سر و صدا می کنند.

کی روش درب��اره بازیکنان مصدوم تیم ملی و 
امیدواری اش به آماده ش��دن آنه��ا هم گفت: در 
مرحل��ه اول اردو که در قطر خواهد بود، یعنی از 
۱7 دسامبر تا 25 دسامبر، 2۱ بازیکن را در اردو 
خواهیم داشت. تاریخ رسمی اعام لیست نهایی 
تیم ملی 2۶ دسامبر است. ما 25 دسامبر لیست 
نهایی را اعام می کنیم. در حال حاضر 2۱ بازیکن 
در اردو داریم و 9 بازیکن هم در لیست آماده باش 
بازیکنان شاغل در اروپا هستند. 3۰ بازیکن تا سر 
ح��د توان می جنگند و ه��ر کاری از آنها بر بیاید 
انجام می دهند تا بتوانند در تیم ملی در جام ملت ها 
حضور داش��ته باش��ند. ایمان دارم این بازیکنان 
ش��انس حضور و نشان دادن خود در جام ملت ها 
را دارن��د. امیدوارم ب��ا کاری که کادر من در چند 
روز آین��ده انجام می دهد و کمک خداوند بزرگ، 
بهترین عملکردمان در جام ملت ها را داشته باشیم.

برگزاری مراسم قرعه کشی المپیاد 
دیپلمات ها با شعار صلح و دوستی

مراسم قرعه کشی نخس��تین دوره مسابقات 
المپیاد دیپلمات ها با شعار صلح و دوستی برگزار 
ش��د. مراسم قرعه کشی نخس��تین دوره المپیاد 
دیپلمات ها با ش��عار صلح و دوستی صبح دیروز 
با حضور نمایندگان سفارتخانه کشورهای مختلف 
برگزار و گروه بندی مسابقات فوتسال این المپیاد 
مشخص ش��د. طبق برنامه اعام شده قرار است 
نخس��تین دوره المپیاد دیپلمات ها در 3 رش��ته 
ش��طرنج، تنیس روی میز و فوتسال از تاریخ 29 
دی ماه با برگزاری مسابقات تنیس روی میز آغاز و 
تا ۱7 بهمن ماه ادامه داشته باشد و شرکت کنندگان 
در رشته های مختلف با یکدیگر به رقابت بپردازند. 
محمدجواد زمانیان، رئیس کل اداره تعاون و رفاه 
وزارت ام��ور خارجه در مراس��م قرعه کش��ی این 
مسابقات گفت: سیاس��ت  خارجی ایران همواره 
خواستار دوستی بین کشورها است و ورزش نیز 
یکی از شاخصه های خوب جهت برقراری ارتباط 
بین کشورهاست. این دوره از مسابقات نخستین 
س��نگ بنای ورزش دیپلمات ها در ایران است و 
قصد داریم س��ال های دیگر هم این مسابقات را 
تک��رار کنیم. وی افزود: امیدواریم با تعاملی که با 
مس��ؤوان ورزش ایران داریم س��ال به سال این 
المپیاد را در رشته های گوناگون افزایش بدهیم.
گروه بندی مس��ابقات فوتسال نخستین دوره 

المپیاد دیپلمات ها به شرح زیر است:
گروه 1: مربیان و پیشکسوتان تیم ملی، سازمان 

بهداشت جهانی، روسیه 2
گروه 2: رومانی،  انگلیس، اندونزی

گروه 3: اسپانسر مسابقات، وزارت امور خارجه، 
اروگوئه

گروه 4: افغانستان، آسه آن،  روسیه یک
گروه 5: برونئی، رسانه، تاجیکستان

گروه 6: عراق، مجارستان، صلیب سرخ
گروه 7: ساحل عاج، ترکیه، آلمان

گروه 8: نیجریه،  قزاقستان، ژاپن

گزارش اخبار

نقل وانتقال رسمی پرسپولیس از شنبه این هفته 
با اعام لیس��ت مدنظر برانکو به ایرج عرب استارت 
خورده است. به رغم وسواس خاص برانکو این لیست 
به بیرون درز کرده و البته نفرات مدنظر او چهره های 
ویژه و به طور کلی س��تاره فوتبال ایران محس��وب 
نمی شوند. سرمربی کروات سرخپوشان سرمست از 
جذب ستاره هایی مثل سروش رفیعی و مهدی ترابی 
و بازیکنان کارآمدی مثل مهدی ش��یری و مهدی 
شریفی بیشتر به دنبال تقویت نیمکت خود است که 
در این مدت، آسیب زیادی را متوجه تیم کرده بود.

دروازه بان؛ همه چیز به بیرانوند بستگی دارد ■
لیست پرسپولیس در خط دروازه تکمیل است 
اما با گمانه زنی هایی نیز همراه شده است. پرسپولیس 
در حال حاضر علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ و 
ابوالفضل درویش وند را در اختیار دارد. 2 گلر شماره 
یک و رزرو پرس��پولیس بخوبی توانستند در دوران 
محرومیت نمایش موفقی از خود به جا بگذارند. با 
این حال طی روزهای اخیر بار دیگر شایعاتی مبنی 
بر جدایی بیرانوند افزایش یافته است. این دروازه بان 
ملی پوش بر پایه درخش��ش در جام جهانی روسیه 
اکنون بار دیگر ش��ایعات پیرامونش افزایش یافته و 
گفته می شود به دنبال پیشنهاداتی است که مسیر 
او را ب��ه اروپا تغییر دهن��د. در صورت قطعیت این 
انتق��ال گزینه های احتمالی دروازه پرس��پولیس را 
می توان رش��ید مظاهری، محمد اخباری و علیرضا 

حقیقی دانست.
رش��ید مظاهری به رغم نمایش دور از انتظار در 
این فصل ک��ه منجر ب��ه دوری اش از تیم ملی بعد 
از جام جهانی ش��د، اکنون ب��ه گزینه اصلی حضور 
در پرس��پولیس تبدیل ش��ده و این در حالی است 
که باقی ماندن نیم فصل از ق��راردادش با ذوب آهن 
می تواند دردس��ر بزرگ این انتقال محسوب شود. 
با این حال این گل��ر قابل اعتماد را می توان گزینه 
ش��ماره یک پرسپولیس در صورت جدایی علیرضا 

بیرانوند دانست و البته این نکته را هم باید در نظر 
گرفت که سعید آذری به عنوان مدیرعامل ذوب آهن 
همواره نشان داده برای صدور رضایتنامه سخت ترین 
راه ها را پیش روی بازیکن و باشگاه درخواست دهنده 
قرار می دهد. محمدرضا اخب��اری نیز دیگر گزینه 
پرسپولیس اس��ت. دروازه بان سابق تراکتورسازی و 
سایپا که س��ابقه حضور در چند اردوی تیم ملی را 
دارد طی یک سال اخیر سرنوشت عجیبی را دنبال 
کرده تا از مسیر پدیده شدن خارج شود. با این حال 
این گلر جوان که این فصل را دور از فوتبال بوده با 
توجه به اینکه بازیکن آزاد محسوب می شود، گزینه 
محبوبی برای برانکو است و البته همه چیز بار دیگر 
به بیرانوند و جدایی اش مرتبط است. گزینه دیگری 
که شاید حضورش در پرسپولیس در صورت جدایی 
بیرانوند میسر شود، علیرضا حقیقی است. دروازه بانی 
که طی چند س��ال اخیر مسیر پیشرفت خود را از 
پرس��پولیس به اروپا دنبال کرد و سابقه حضور در 
جام جهانی و ج��ام ملت ها را در کارنام��ه دارد و از 
محبوبیت باایی بین هواداران پرسپولیس برخوردار 
اس��ت و حضور چند ساله در این تیم باعث شده به 
شرایط این باشگاه کاما اشراف داشته باشد. حقیقی 
بعد از اینکه به رغم حضور در یک نیم فصل در لیگ 
سوئد در جمع دروازه بانان برتر این لیگ قرار گرفت، 
بعد از پشت سر گذاشتن مراحل درمانی در مونیخ، 
اکنون به عنوان بازیکن آزاد بار دیگر سرنوشت خود 
را در فوتب��ال اروپ��ا دنبال می کن��د و باید دید چه 

تصمیمی در ادامه اتخاذ خواهد کرد.
خط دفاعی؛ رباط صلیبی دردسرساز ■

پرس��پولیس در چند ماه اخی��ر 3 بازیکن خود 
را به دلیل مصدومیت رباط صلیبی از دس��ت داده 
اس��ت که هر 3 آنها در خط دفاعی بیش��تر به کار 
گرفته شده بودند؛ محسن ربیع خواه، محمد انصاری 
و حسین ماهینی. از این جمع ربیع خواه به ترکیب 
بازگش��ته و ماهینی نیز هفته های پایانی به جمع 

سرخپوش��ان بازخواهد گش��ت. برانک��و در ابتدای 
فصل مهدی ش��یری را از پیکان برای سمت راست 
دفاعی جذب کرده است. در حال حاضر سیدجال 
حسینی، شجاع خلیل زاده، محسن ربیع خواه، شایان 
مصلح و آدام همتی گزینه های حضور در خط دفاعی 
هس��تند که گفته می شود برانکو نام محمد نادری، 
پدیده فصل گذشته تراکتورسازی را هم به باشگاه 
اعام کرده اس��ت. این بازیکن 22 ساله که در این 
فصل راهی تیم کورتریک شده، فرصت چندانی در 
این تیم بلژیکی به دس��ت نیاورده و احتمال جذب 
او افزایش یافته اس��ت. پرسپولیس در سمت چپ 
دفاعی شایان مصلح و محسن ربیع خواه را در اختیار 
دارد و مهدی شیری، سیامک نعمتی و آدام همتی و 
حسین ماهینی نیز گزینه های سمت مخالف هستند 
که با جذب این مدافع میانی پرونده نقل وانتقاات 

پست دفاعی بسته خواهد شد.
خط میانی؛ تمدید قرارداد بشار  ■

شرایط خط میانی پرسپولیس مناسب است. آنها 
اکنون کمال کامیابی نیا، احمد نوراللهی، بشار رسن، 
امید عالیشاه، سیامک نعمتی، حمید طاهرخانی و 
سعید حسین پور را در اختیار دارند و سروش رفیعی 
و مهدی ترابی نیز جذب شده اند. مهم ترین موضوع 
برای پرس��پولیس تمدید قرارداد بشار رسن است 
که این هافبک عراق��ی آن را به بعد از جام ملت ها 
و تصمیم   گیری در این رابطه منوط کرده اس��ت. از 
سینا مریدی، هافبک فواد خوزستان به عنوان دیگر 
گزینه مدنظر پرس��پولیس یاد می شود. با این حال 
باید دید فواد خوزس��تان که با افش��ین قطبی به 
دنبال صعود و بازگشت به روزهای اوج است با این 
انتقال موافقت خواهد کرد یا خیر. شنیده ها حاکی 
از پیشنهاد یک میلیاردی برای صدور رضایتنامه این 
بازیکن از سوی فواد است، مساله ای که بعید است 
پرسپولیس با آن موافقت کند و به دنبال گزینه های 
دیگر خواهد رفت. با این حال مریدی که با 22 سال 

سن توانایی حضور در پس��ت دفاع چپ و هافبک 
دفاعی را داراس��ت با توجه به این خصوصیات مورد 
توجه برانکو قرار گرفته و باید دید این انتقال سرانجام 

عملی خواهد شد یا خیر.
خط حمله؛ طارمی، گزینه دور از انتظار سرخ ها ■

علی علیپور در دوران محرومیت بخوبی توانست 
ب��ار خط حمل��ه تیمش را به دوش بکش��د و یک 
عنوان آقای گلی را از آن خود کرد و این فصل نیز 
در کورس قرار دارد. منشا به رغم نمایش تاثیرگذار 
در آس��یا ب��ار دیگر در لیگ داخل��ی دور از انتظار 
ظاهر ش��ده و ۱3 بازی دور از گلزنی باعث شده او 
با توجه به هزینه داری که روی دوش باشگاه قرار 
داده، آنها را به صرافت تدبیری در این باره بیندازد. 
برانکو البته بی میل نیست از مهدی ترابی به عنوان 
بازیکن خط حمله تیمش سود ببرد و این در حالی 
اس��ت که نفرات جوانی مثل محمدامین اسدی و 
سعید کریمی نیز که بتازگی جذب شده اند، نشان 
داده اند از کیفیت ازم برای اعتماد در ادامه مسیر 
برخوردار هس��تند. مهدی شریفی نیز از نیم فصل 
دوم قادر به همراهی س��رخ ها خواهد بود و برانکو 
امیدوار اس��ت این بازیکن با اعتمادی که دریافت 
کرده و صاحب پیراهن ش��ماره ۱۰ این تیم شده، 
بتوان��د نمایش موفقی از خود به ج��ا بگذارد. این 
در حالی اس��ت ک��ه از مهدی طارم��ی طی چند 
وقت اخیر به عنوان گزینه احتمالی بازگش��ت به 
پرسپولیس یادشده است. طارمی که پیشنهادات 
مناس��بی در دس��ت دارد و حتی در صورت فسخ 
قرارداد با الغرافه قطر با توجه به جو ش��کل گرفته 
همچنان ترجیحش ادامه حضور در فوتبال خارج 
از ایران اس��ت 2 پیشنهاد مناسب از لیگ قطر نیز 
در اختیار دارد. بازگشت مهدی طارمی همانقدر که 
دور از انتظار است می تواند نزدیک نیز تلقی شود و 
تجربه نشان داده از آقای گل سابق پرسپولیسی ها 

هیچ چیز بعید نیست.

بررسی تمام خطوط پرسپولیس و خرید  های احتمالی جدید

تقویت در دستور کار

مراسم قرعه کشی چمپیونزلیگ در شهر نیون 
سوییس برگزار ش��د که بر این اساس دیدارهای 

جذابی را در مرحله بعد شاهد خواهیم بود.
قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد و ۱۶ 
تیم صعود کرده، رقبای خود را شناختند. بر این 
اساس 3 بازی بزرگ در مرحله یک هشتم نهایی 
چمپیونزلیگ پیش رو خواه��د بود که می تواند 

جذابیت های بسیاری داشته باشد.  
ک��ه  اتلتیکومادری��د   – یوونت��وس  دی��دار 
تقاب��ل دوب��اره رونالدو ب��ا تیم س��یمئونه را به 
همراه خواهد داش��ت، مطمئن��ا از جذابیت های 
تی��م در س��ال اس��ت. 2  برخ��وردار   باای��ی 
 ۱5-2۰۱4 در مرحله گروهی به مصاف هم رفتند 
ک��ه بازی در ایتالیا با تس��اوی بدون گل به پایان 
رس��ید و بازی در مادرید با پیروزی یک بر صفر 
ش��اگردان سیمئونه تمام شد. دیگر دیدار جذاب 
این مرحله، تقابل یونایتد و پاری سن ژرمن خواهد 
بود. هر چند که یونایتد ش��رایط خوبی را تجربه 

نمی کند و با شکست مقابل لیورپول، وارد بحران 
جدیدی ش��ده ولی این تیم مطمئنا انگیزه های 
وی��ژه ای ب��رای چمپیونزلی��گ خواهد داش��ت. 
پاری سن ژرمن نیز که به عنوان سرگروه از مرحله 
گروهی صعود کرد، در لیگ فرانسه نمایش هایی 

استثنایی داشته و نشان داده می تواند از مدعیان 
قهرمانی رقابت ها باشد.

تقابل لیورپ��ول و بایرن مونیخ نیز دیگر دیدار 
حساس این مرحله خواهد بود. شاگردان یورگن 
کلوپ که فصل گذش��ته نایب قهرمان رقابت ها 

شدند، این فصل در لیگ برتر عملکردی فوق العاده 
داش��ته اند و در حال حاضر صدرنش��ین جدول 
هستند. آنها انگیزه ای مضاعف برای چمپیونزلیگ 
دارند و در تاشند ناکامی سال گذشته را جبران 

کرده و امسال با جام کار را به پایان برسانند.
بازی ه��ای دور رف��ت در روزه��ای دوازدهم، 
سیزدهم، نوزدهم و بیستم فوریه  2۰۱9 و بازی های 
دور برگش��ت در روزهای پنجم، ششم، دوازدهم و 

سیزدهم مارس 2۰۱9 برگزار خواهد شد
بازی های این مرحله به شرح زیر است:

شالکه – منچسترسیتی
اتلتیکومادرید – یوونتوس

منچستریونایتد – پاری سن ژرمن
تاتنهام – دورتموند

المپیک لیون – بارسلونا
آ اس رم – پورتو

آژاکس – رئال مادرید
لیورپول – بایرن مونیخ

قرعه کشی یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد
نفس راحت رئال و سیتی

خبر
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گروهبینالمل�ل: ریاست جمهوری 
س��وریه از س��فر عم��ر البش��یر، 
رئیس جمهوری سودان به دمشق 
و دیدارش با بش��ار اسد خبر داده 
اس��ت؛ این برای نخس��تین بار از 
زمان آغاز جنگ در سوریه در سال 
2011 اس��ت که رئیس جمهوری 
یک کش��ور عرب��ی وارد س��وریه 
می شود. طبق گزارش خبرگزاری 
رسمی سوریه، بشار اسد و البشیر 
در کاخ الش��عب ب��ا یکدیگر دیدار 
و درباره تقوی��ت روابط دوجانبه و 
تحوات س��وریه و منطقه بحث و 
تبادل نظر کردند. 2 طرف سوری 
و س��ودانی ب��ر ضرورت تش��ریک 
مس��اعی کش��ورهای عربی برای 
عبور از بحران هایی که بس��یاری 
از کش��ورهای عربی ب��ا آن مواجه 
هس��تند، تاکید کرده و خواس��تار 

احترام به حاکمیت این کشورها و عدم دخالت در 
امور داخلی آنها شدند. 

رئیس جمهور س��ودان ضمن ابراز امیدواری 
درباره بهبودی هر چه سریع تر اوضاع سوریه گفت 
که تضعیف دولت این کش��ور دیگر کشورهای 
عرب��ی منطقه را تحت الش��عاع ق��رار می دهد و 
تحوات چند سال اخیر منطقه، کاما گویای این 
مساله است. رئیس جمهور سودان تصریح کرد که 
کشورش در کنار سوریه می ایستد تا امنیت آن 
بازگردد و این آمادگی را دارد که همه توان خود 
را برای حمایت از وحدت اراضی س��وریه به کار 
گیرد. از سوی دیگر، بشار اسد تاکید کرد اتکای 
برخی کش��ورهای عربی به غرب هیچ منفعتی 
برای امت عربی ندارد. بعید نیس��ت عمر البشیر 
حام��ل پیام هایی برای رئیس جمهوری س��وریه 
باش��د یا می خواهد پیامی را به دیگر کشورهای 
عربی مانند مصر و عربس��تان برس��اند. سوریه 
پیش تر گفته بود کشورهای عربی ای که با دمشق 
قطع رابطه کردند خود به سمت ما بازمی گردند 
و این سفر دست کم می تواند گواهی بر درستی 

گفته های س��وریه باشد. گفتنی اس��ت، وزیران 
خارجه اتحادی��ه عرب نوامب��ر 2011 چند ماه 
پس از آغاز بحران در سوریه، عضویت این کشور 
را در اتحادیه ع��رب به حالت تعلیق درآوردند و 
خطرناک تر از آن تاش کردند کرسی سوریه را به 
هیات مخالفان سوری اعطا کنند و دخالت نظامی 
در این کشور را در چارچوب نقشه سرنگونی نظام 

حاکم، قانونمند جلوه دهند. 
تحلیلگران سیاس��ی با اشاره به روابط پرتنش 
س��ودان با بیش��تر کش��ورهای عربی و دشمنان 
خود در غرب، افزود: چه بس��ا اهداف خارطوم از 
این دیدار بیش از دمش��ق باشد، چرا که اخیرا به 
دلیل خلف وعده کشورهای عربی در ارائه کمک 
مالی به خارطوم، روابط سودان با برخی کشورها 
از جمله عربستان به سردی گراییده است. تحول 
قابل  توجه دیگر در پرونده سوریه این است که روز 
یکشنبه مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در 
هجدهمین نشست بین المللی دوحه اعام کرد اگر 
اسد در یک انتخابات  دموکراتیک پیروز شود، با 
وی تعام��ل می کنیم. می توان گفت این یک گام 

عملی از س��وی آنکارا برای قبول نقش سوریه در 
منطقه اس��ت و بدان معناس��ت کسانی که خود 
در ای��ن جنگ دخیل بودند، از مواضع خود کوتاه 

آمده اند و سوریه پیروز این میدان بوده است.
تقابلآمریکایی-ترکیدرشمالسوریه ■

 تنش میان آمریکا و ترکیه در ش��مال س��وریه 
ب��ا تهدید و ارعاب نیروه��ای نیابتی طرفین در این 
منطق��ه طی روزهای گذش��ته آغاز ش��ده و اکنون 
خبره��ا از نوعی تواف��ق پنهانی ب��رای کاهش این 
تنش ها آن هم با استفاده گروه جدیدی از نیروهای 
کرد حکایت دارد. ماحصل تحوات سوریه تشکیل 
ائتاف��ی به همراه نیروهای کرد س��وریه از س��وی 
آمریکا و همچنین ائتاف ترکیه با برخی گروه های 
شورشی سوری شد. در نتیجه نیروهای کرد سوری 
که در مناطق مرزی ش��مالی سوریه حضور داشتند 
با تجهی��ز و حمایت آمریکا و اس��تفاده از وضعیت 
بحرانی در این کش��ور بر نوار شمالی سوریه در مرز 
با ترکیه تس��لط پیدا کردند. این مساله آغازی برای 
ش��روع تنش ها میان ترکیه و آمریکا در سوریه شد، 
چرا که از نظر ترکیه حضور نیروهای کرد در مرز با 

این کش��ور به منزله ناامنی و قدرت 
گرفتن »پ ک ک« اس��ت که آنکارا 
آنها را تروریس��ت می داند. در نتیجه 
ترکیه به بهانه نابودی کردهای مورد 
حمایت آمریکا از 20 ژانویه مداخله 
نظامی در سوریه را آغاز کرد اما آنچه 
بر شدت این نگرانی های ترکیه طی 
ماه های اخیر افزوده، این اس��ت که 
مقام های آمریکایی در اظهاراتی اعام 
کردند برنامه ای برای خروج از سوریه 
ندارند و این مساله یعنی تداوم حضور 
نیروهای کرد در مرز با این کش��ور و 
آن هم با حمایت مس��تقیم آمریکا. 
ش��اید همین امر باعث ش��د رجب 
طیب اردوغان چهارش��نبه گذشته 
اعام کرد ارتش ترکیه طی روزهای 
آتی عملیات شرق فرات را که تحت 
سلطه کردهای شمال شرق سوریه 

قرار گرفته، آغاز می  کند. 
اظه��ارات رئیس جمهوری ترکی��ه با واکنش 
آمریکا همراه ش��د و پنتاگون هشدار داد هرگونه 
اقدام یکجانبه ترکیه علیه ش��مال ش��رق سوریه 
بسیار نگران کننده و غیرقابل پذیرش است. وزارت 
خارجه آمریکا حتی با شورش��یان مورد حمایت 
آنکارا تماس گرفت و از آنها خواست در هیچ یک 
از عملیات های نظامی ترکیه در شرق فرات شرکت 
نکنند. این در حالی  اس��ت ک��ه 2 روز پیش یک 
رسانه نزدیک به حزب دموکراتیک کردستان به 
نقل از یک منبع کرد س��وری گزارش داد آمریکا 
قص��د دارد ب��رای کاهش تنش در م��رز ترکیه و 
سوریه نیروهای موسوم به پیشمرگه های »روژاوا« 
را جایگزین شبه نظامیان کرد »یگان های مدافع 
خلق« کند. هرچند س��اعاتی پس از انتش��ار این 
خبر، »نوری محمود« سخنگوی یگان های مدافع 
خلق در بیانیه ای آن را تکذیب کرد. گفتنی  است 
در س��ال 2015 ترکیه در توجیه عملیات نظامی 
خود در عراق، مدعی ش��د ارتش این کشور برای 
آموزش پیشمرگه های کرد وارد پادگان بعشیقه در 

استان نینوا شدند.
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پیام های دیدار البشیر با اسد در دمشق
یادداشت

تغییر موازنه در سرزمین هاي اشغالي
احم�دکاظ�مزاده*: در یک 
ارزیابي تطبیقي از  موقعیت 
گروه هاي مقاومت فلسطیني 
در  صهیونیس��تي  رژی��م  و 
سرزمین هاي اشغالي مي توان 
گفت این گروه ها با وجود موانع زیاد توانسته اند 
موقعیت داخلي و خارجي خود را تقویت کنند 
اما برعکس موقعیت رژیم صهیونیستي چه در 
داخل و چه در خارج تا حدود زیادي تضعیف 

شده است.
به ش��اخص هاي زیادي مي ت��وان در این 
ارزیابي استناد کرد که از جمله مهم ترین آنها  
مي توان به برگزاري مقتدرانه جشن سالگرد 
تاسیس حماس در غزه آن هم به رغم تهدید 
به ترور رهبران این جنبش از سوي این رژیم، 
تغییر موازنه نظامي به نفع گروه هاي مقاومت 
و حماس در غزه، از س��رگیري حمات ضد 
اشغال در کرانه باختري و پذیرش مسؤولیت 
آن از س��وي گروه هاي مقاومت، امتناع رژیم 
صهیونیستي از درگیري با گروه هاي مقاومت 

و اتخاذ سیاست حزم و احتیاط اشاره کرد.
مجموع��ه اي از عوام��ل را مي ت��وان در 
3 س��طح داخل��ي، منطق��ه اي و بین المللي 
درب��اره تقوی��ت موقعی��ت فلس��طیني ها و 
گروه هاي مقاوم��ت و تضعیف موقعیت رژیم 

صهیونیستي دخیل دانست.
در داخل مجموع��ه اي از عوامل از جمله 
شکس��ت کام��ل ط��رح س��ازش و افزایش 
تهدیده��ا بوی��ژه از جان��ب ط��رح موس��وم 
به معامل��ه قرن ای��ن ب��اور را در بین اغلب 
فلسطیني ها ایجاد کرده است که هیچ راهي 
جز مقاومت پی��ش رو ندارند. با وجود اینکه 
در قالب ای��ن طرح براي ایجاد و تعمیق دور 
جدیدي از اختاف ها بین فلسطیني ها تاش 
مي ش��د اما گروه هاي مقاومت با هوشیاري با 
این تاش ه��ا مقابله کردن��د و نه تنها فریب 
برخي پیشنهادها را نخوردند بلکه در مقابله 
با این طرح پیش��گام شدند و  با وجود اینکه 
کرانه باختري در خط مقدم تهدیدهاي ناشي 
از اجراي این طرح قرار داش��ت اما مردم غزه 
در اعتراض به آن پیشگام شدند و تظاهراتي 
را تحت عنوان حق بازگشت به راه انداختند 
ک��ه چالش هاي زیادي را ب��رای این رژیم به 

وجود آورده است.
در عرصه منطق��ه ای، عمده تحواتي که 
روي داد ب��ه نف��ع گروه ه��اي مقاومت و به 
ضرر رژیم صهیونیس��تي بود. از جمله اینکه 
در س��وریه پروژه براندازي دولت س��وریه به 
شکس��ت انجامید ک��ه رژیم صهیونیس��تي 
و همپیمان��ان آن ب��راي پیش��برد اهداف و 
سیاست هاي خود بویژه آنچه به بخش هایي 
از معامله قرن مربوط مي شد، حساب خاصي 
روي آن ب��از کرده بودند. ب��ه همین ترتیب 
اه��داف ائتاف عربس��تان و ام��ارات که در 
یک تقس��یم کار منطقه اي به موازات جنگ 
س��وریه دنبال مي شد، به شکست انجامید و 
خواه ناخواه بر رژیم صهیونیستي سایه  افکند 
که به عنوان متحد این ائتاف عمل مي کند. 
در این فضا چالش هاي ناشي از ماجراي قتل 
خاشقجي و اثبات نقش محمد بن سلمان در 
این قتل نیز مزید بر علت شد و بر چالش هاي 
این ائتاف افزود. هر چند رژیم صهیونیستي 
مي خواه��د از فضاي ناش��ي از ای��ن قتل در 
جهت نزدیکي بیش از پیش به عربس��تان و 
ش��خص محمد بن سلمان استفاده کند اما با 
این وج��ود این قتل با توجه ب��ه برنامه هاي 
مش��ترکي که راستگرایان حاکم بر تل آویو و 
واشنگتن با کودتاگران سعودي چیده بودند، 
براي رژیم صهیونیس��تی نی��ز چالش برانگیز 
ب��وده و به همین دلیل این رژیم تمام تاش 
خ��ود را به کار گرفته اس��ت ک��ه با همکاري 
دولت ترامپ محمد بن سلمان را همچنان در 

قدرت نگه دارد.
در عرص��ه بین المللي نی��ز مخالفت رژیم 
صهیونیستي و دولت ترامپ با طرح 2 دولت 
در فلس��طین که از حمای��ت جامعه جهاني 
برخوردار اس��ت، به میزاني ک��ه دنیا را علیه 
راستگرایان صهیونیس��تي و آمریکایي حاکم 
بر تل آویو و واشنگتن برانگیخت، باعث نوعي 
نزدیکي و احس��اس همدردي جامعه جهاني 
با فلس��طیني ها ش��د به گونه اي ک��ه آمریکا 
نتوانست قطعنامه هاي پیشنهادي خود را در 
مجمع عمومي سازمان ملل به تصویب رساند.

در مجم��وع تح��وات در ه��ر 3 عرصه 
داخل��ي، منطق��ه اي و بین الملل��ي ب��ه نفع 
رژی��م  ض��رر  ب��ه  و  مقاوم��ت  گروه ه��اي 
صهیونیس��تي رق��م خورده اس��ت و در یک 
چنین وضعیتي آینده ای روش��ن براي مردم 
فلس��طین مش��اهده مي شود. ش��اید در این 
مقطع، عادي س��ازي زودهنگام روابط برخي 
کش��ورهاي عربي مانند عربس��تان، امارات و 
بحرین با رژیم صهیونیس��تی تنها دستاورد 
این رژیم باش��د که با توجه به مردمي نبودن 
این تصمیمات هیچ اطمیناني براي استمرار 

آن دیده نمي شود.
*کارشناسمسائلخاورمیانه

چهرهها

ترزا می: به رأی گذاشتن بریگزیت 
ایمان انگلیسی ها را خدشه دار می کند

م��ی،  نخس��ت وزیر  ت��رزا 
انگلس��تان در آس��تانه سال 
2019 می��ادی می گوید به 
رای گذاشتن مجدد بریگزیت 
اعتماد و ایمان انگلیس��ی ها 
را خدش��ه دار خواهد کرد. صحبت های می  در 
حالی عنوان می ش��ود که ماموریت اصلی او به 
عنوان نخس��ت وزیر، خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپایی بوده اس��ت اما با تواف��ق او و اروپایی ها 
اکنون در داخل جریان های سیاس��ی انگلیس، 
مخالفت های شدیدی علیه این تصمیم نمایان 
ش��ده اس��ت. در روزهای اخیر با نزدیک شدن 
به مهلت قانونی خروج این کش��ور از اتحادیه 
اروپایی )بریگزیت( صحبت درباره همه پرس��ی 

دوباره بیش از پیش مطرح شده است. 
»جان میجر« و »تونی بلر« از نخست وزیران 
پیش��ین بریتانیا از جمله کس��انی هستند که 
گفته اند اگر بریتانیا راه مناسبی برای خروج از 
اتحادیه اروپایی پیدا نکند، بهتر است همه  پرسی 
دوباره برگزار شود اما می با مخالفت با این نظر 
می گوید برگزاری همه پرس��ی دوباره »آسیب 
جبران ناپذی��ری به تمامیت سیاس��ت ما وارد 
می کن��د«. او می گوید  رای گیری دوباره درباره 
خ��روج از اتحادیه اروپایی یعنی »به میلیون ها 
نفر که رای داده اند بگوییم سیاست ما کارآمد 

نیست«.

 جو بایدن 
رقیب آینده ترامپ خواهد شد؟

اول  مع��اون  بای��دن،  ج��و 
رئیس جمهوری سابق آمریکا 
اکنون 76 ساله است و سنش 
ب��ه او اجازه نخواه��د داد در 
انتخابات آتی که قرار اس��ت 
س��ال 2020 برگزار شود شرکت کند. شرایط 
وخیمی که ترامپ برای آمریکایی ها ایجاد کرده 
است در بخش های مختلفی از جامعه نخبگان 
آمریکا اعتراضاتی را به دنبال داشته، به همین 
جهت اقبال به گروه های سیاسی که پیش تر در 
قدرت بودند در آمریکا جدی تر از گذشته است. 
البته جو بایدن در دوران معاون اولی اش چندان 
محبوب نبود و بسیاری در تحلیل رفتاری وی 
می گویند بیش از آنکه یک رئیس جمهور باشد 
یک فرماندار محبوب اس��ت. اگر بایدن بتواند 
هم حزبی هایش را متقاعد کند، پیر ترین فردی 
است که برای ریاست جمهوری آمریکا تاکنون 

کاندیدا شده است.

کره شمالی: تحریم های آمریکایی 
راه خلع ساح هسته ای را می بندد

کره ش��مالی با محکوم کردن 
ایاات  تحریم ه��ای جدی��د 
متح��ده آمری��کا علی��ه این 
کشور، واشنگتن را به گشودن 
آت��ش متقاب��ل و توقف دائم 
برنامه خلع ساح هس��ته ای خود تهدید کرد. 
تهدیدها و تغییر لحن کره ش��مالی پس از آن 
روی داد که آمریکا دوشنبه هفته گذشته اعام 
کرد 3 مقام رسمی کره شمالی را به دلیل نقض 

حقوق بشر تحریم کرده است. 
یکی از این افراد، از نزدیک ترین مش��اوران 
کیم جونگ اون، رهبر کره ش��مالی است. روند 
خلع ساح هسته ای کره شمالی از زمان دیدار 
کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در ماه ژوئن در 
سنگاپور پیشرفت اندکی داشته است. قرار بود 
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاات متحده آمریکا و 
کیم یونگ چول، عضو عالی رتبه حزب کارگران 
کره شمالی برای چگونگی اجرایی کردن توافق 
طرفین و تدوین یک برنامه زمانبندی با یکدیگر 
دیدار کنند اما برگزاری این دیدار ناگهان در ماه 

نوامبر لغو شد.

جلسه مخفیانه الکساندر لوکاشنکو 
برای حفظ استقال باورس!

رس��انه باروس��ی »نی��وای 
ما«  نوشته اس��ت الکساندر 
لوکاش��نکو، رئیس جمهوری 
بسته  باروس پشت درهای 
با س��ران این کش��ور جلسه 
اضطراری تشکیل داده است. این جلسه در حالی 
اهمیت می یابد که موضوع آن حفظ استقال 
باروس عنوان شده است. این در حالی است که 
لوکاشنکو نسبت به مالیات در محصوات انرژی 
روس��ی که قرار است از س��ال 2019 تا 2024 
اعمال شود، اعتراض دارد. لوکاشنکو همچنین 
گفته است: ما آمادگی یکپارچگی را داریم اما در 
آینده. این در حالی است که دیمیتری مدودف 
و الکساندر لوکاشنکو درباره آینده یکسان سازی 
تعرفه ها و قیم��ت  حامل های انرژی با یکدیگر 
در مس��کو گفت وگو کرده بودند. از سوی دیگر 
لوکاشنکو خواستار گفت وگوی دوجانبه با پوتین 
بر سر موضوعاتی است که طرف باروسی نگران 

آنهاست.
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تصویب  بینالمل�ل:  گ�روه
ی��ک قطعنام��ه در س��نای 
آمریکا که محمد بن س��لمان، ولیعهد سعودی را 
مسؤول قتل جمال خاشقجی معرفی کرده است، 
خشم مقام های این رژیم را برانگیخته است. رژیم 
عربستان سعودی تصویب قطعنامه علیه این کشور 
در س��نای آمریکا در ارتباط با قت��ل روزنامه نگار 
منتق��د را محکوم کرده و آن را مداخله داخلی در 
امور این کش��ور خوانده است. طبق این گزارش، 
عربس��تان مواضع س��نا را بر پایه ادعاهای واهی 
خوان��ده و گفته این ادعاه��ا باعث تضعیف نقش 
منطقه ای و بین المللی ریاض خواهد شد. عربستان 
در بیانیه خود همچنین قطعنامه سنا را مداخله 
در امور داخلی این کش��ور خوانده و تاکیده کرده 
است که با تعرض به سران حکومت کاما مخالف 
است و آن را محکوم می کند.  با این حال عربستان 
گفته است روابط آمریکا با این کشور استراتژیک 
با پیوندهای عمیق سیاس��ی، اقتصادی و امنیتی 
است و بر تعهد خود بر توسعه روابط با واشنگتن 
تاکید کرده است. سنا پنجشنبه شب در اعتراضی 
رس��می به سیاس��ت های دونالد ترامپ در قبال 
ولیعهد سعودی، 2 قطعنامه علیه ریاض در ارتباط 
با جنگ یمن و ترور روزنامه نگار منتقد سعودی به 

تصویب رساند. قطعنامه  اول که با 56 رأی موافق 
و 41 رأی مخالف به تصویب رسید خواستار اتمام 
حمای��ت آمریکا از ائتاف متجاوز به یمن اس��ت.  
قطعنامه دوم سنا نیز ولیعهد سعودی را مسؤول 
قتل خاشقجی معرفی کرده است. در بخش هایی از 
این قطعنامه به »رفتارهای نگران کننده« حکومت 
س��عودی در زمینه های مختل��ف از جمله جنگ 
یمن، حبس س��عدالحریری نخس��ت وزیر لبنان، 
تضعیف وحدت ش��ورای هم��کاری خلیج فارس، 
اخراج س��فیر کانادا، س��رکوب مخالف��ان و قتل 
خاش��قجی اشاره ش��ده اس��ت. دونالد ترامپ اما 
قول داده است به دلیل اهمیت روابط با سعودی، 
قطعنامه های س��نا را وتو کن��د و در حال حاضر 
احتمال تصویب مشابه آنها در مجلس نمایندگان 
کم است. با این حال برنی سندرز، سناتور دموکرات 
که از طراحان این قطعنامه هاست گفت انتظار دارد 
بع��د از روی کار آم��دن دموکرات ها در ماه ژانویه 
در مجلس نمایندگان مشابه آنها تصویب شود. بر 
همین اس��اس، ناظران این احتمال قوی را مطرح 

می کنند که در تاش برای بی اعتبار کردن دونالد 
ترام��پ، رویکردهای مخالفی ب��ا رئیس جمهور، 
بویژه در ارتباط با عربس��تان سعودی، در مجلس 
نمایندگان و کنگره اتخاذ خواهند ش��د، چرا که 
اکثریت در آنها از ابتدای سال بعد به دموکرات ها 
منتقل می شود. نانسی پلوسی، عضو ارشد حزب 
دموک��رات ک��ه گزینه اصلی ریاس��ت بر مجلس 
نمایندگان است، تحت فشار است تا هنگامی که 
ریاس��ت مجلس نمایندگان را برعهده می گیرد، 
دونال��د ترامپ را در رابطه با عربس��تان به چالش 
بکش��د. پلوس��ی پیش تر گفته ب��ود دموکرات ها 
مشتاق اقدام علیه عربستان در پی قتل خاشقجی 
هستند. اما وی از اقدام خاصی سخن نگفته است. 
پلوسی روز پنجشنبه بعد از حضور در یک جلسه 
استماع درباره قتل خاش��قجی نیز اظهار داشت: 
باید ببینیم اوضاع چگونه پیش می رود اما در هر 
ح��ال، هر دو حزب از اقدام در این زمینه حمایت 
می کنند، لذا می توان گفت در س��ایه تغییرات در 
مجلس نمایندگان و ترکیب کنگره آمریکا در سال 

آینده میادی، سیاست های واشنگتن علیه ریاض 
تندتر خواهد شد، حتی این احتمال وجود دارد که 
با وجود مقاومت های کاخ سفید، اقدامات تنبیهی 
گسترده تری همچون تحریم و حتی متوقف کردن 
فروش تسلیحات در دستور کار قرار گیرد. این در 
حالی  اس��ت که ترامپ با قطع ارسال ساح  های 
آمریکایی به عربس��تان سعودی، به عنوان یک راه 
موثر برای اعمال فش��ار بر ریاض، موافق نیس��ت، 
زیرا معتقد اس��ت به اقتصاد آمری��کا صدمه وارد 
خواهد کرد. حال سوال این است که تاثیر چنین 
اقدامات احتمالی بر عربستان چگونه خواهد بود؟ 
مطمئنا ای��ن تدابیر تنبیهی در صورتی  که اتخاذ 
شود آینده سیاسی بن سلمان را در معرض خطر 
قرار می دهد. س��ناتور باب کورک��ر در این باره به 
خاندان حاکم بر عربستان پیام داده و گفته است، 
شاهزاده بن س��لمان فرد خطرناکی است، چنین 
ف��ردی موجب بروز تن��ش در روابط میان ریاض 
و واش��نگتن می شود. این پیام شفاف به آل سعود 
است که اگر می خواهید با آمریکا در تعامل باشید 
پس بهتر است تغییراتی بنیادی در هیات حاکمه 
صورت دهید          ؛ تغییری که ممکن است با جایگزین 
ش��دن ولیعهد دیگری به جای محمد بن سلمان 

انجام شود. 

قانونگذارانآمریکاییبهماهعسلترامپوبنسلمانپایانمیدهند

عصبانیتسعودیازقطعنامههایسنا
سرزمینحجاز

پروشنکوازپوتینطلببخششکردهاست! ■
»کنس��تانتین س��یمونوف« از فعاان توئیتری نوش��ته اس��ت »پترو پروشنکو« 
تاش های متعددی را انجام داده تا از رئیس جمهوری روسیه درباره آنچه در تنگه کرچ 
رخ داده اس��ت، عذرخواهی کند اما این تماس از سوی کرملین پذیرفته نشده است. 
در همین حال روزنامه ایزوس��تیا می نویسد FSB )سرویس امنیتی خارجی روسیه( 
حضور 3 شناور اوکراینی و پیام های توقف آنها را ثبت کرده و بی توجهی به این پیام ها 
علت اصلی توقیف این کشتی ها بوده است. از سوی دیگر اما روسیه تحت تحریم های 
جدیدی از سوی غرب قرار گرفته 
اس��ت. تحریم های��ی ک��ه روابط 
می��ان بروکس��ل و مس��کو را در 
شرایط کنونی در فضایی بحرانی 
فرو می ب��رد. در این بین اوکراین 
گام های متعددی را برای گفت وگو 
ب��ا طرف روس برداش��ته اما تمام 
این تاش ها به در بس��ته خورده 
است.  البته »دیمیتری پسکوف« 
سخنگوی کرملین می گوید هیچ 
تماسی از س��وی طرف اوکراینی 
گرفت��ه نش��ده اس��ت. کارب��ران 
ش��بکه های مجازی بر این باورند 
این به معنی نادیده گرفتن دوباره 
پترو پروشنکو توسط مسکو است. 

ایزوستیا
آمریکا،پشتپردهدرگیریمیانچینو ■

کاناداست
چین و کانادا جنگ اقتصادی را آغاز کرده اند اما 
تحلیلگران روزنام��ه چینی گلوبال تایمز می گویند 
این یک طرح از پیش تعیین ش��ده آمریکایی است 
تا بتوانند چین را تحت فش��ار ق��رار دهند. چین و 
کانادا در آس��تانه امضای یک توافق اقتصادی بزرگ 
بودند که این توافق می توانس��ت اس��اس تعامات 
آمریکای ش��مالی را برای آمریکا شکننده کند، به 
همین جهت سناریوی شرکت مخابراتی هوآوی از 
سوی آمریکایی ها طرح ریزی شد. این سناریو روابط 
میان چین و کانادا را به چالش کش��اند و کسی جز 
آمریکایی ها از آن سود نخواهند برد. فراموش نکنیم 
رواب��ط میان کان��ادا و چین از 1970 آغاز ش��ده و 
تاکنون این مناسبات بدون کوچک ترین نوسانی به 
حیات خود ادامه داده اس��ت. در حال حاضر فرصت 
مهمی برای کانادایی ها پیش آمده اس��ت تا بتوانند 
مناس��بات خود را با چین در فضایی مستقل دنبال 
کنند، در غیر این صورت این تعامات با مس��ائلی 
جدی روبه رو خواهد شد.  کانادا در حال غرق شدن 
در چالش هایی است که در دوران ترامپ علیه چین 
آغاز شد. اگر کانادا می خواهد مناسبات خود را با پکن 
حفظ کند باید جدا از این فضاسازی ها فاصله بگیر. 

گلوبالتایمز

منبهش�ماقولمیدهمدراوکراینوارد ■
جنگنمیشویم

»سرگئی اوروف« وزیر خارجه روسیه گفته 
اس��ت: من به ش��ما قول می دهم ما با اوکراین 
وارد جن��گ نخواهیم ش��د. اوروف که در یک 
گفت وگوی اختصاصی با کامسامولسکایا پراودا 
شرکت کرده بود، گفت: بسیاری در جهان شرایط 

فعلی را با آنچه در پیش از آغاز 
جنگ اول جهانی رخ داد مقایسه 
می کنن��د. باید بگویم در فضای 
خاصی ق��رار داری��م و امیدوارم 
رهب��ران کش��ورهای قدرتمند 
اجازه ورود به یک جنگ بزرگ 
را ندهن��د. اوروف همچنین در 
گفت وگو با این رس��انه روس��ی 
گفت: آنچه در اوکراین از س��ال 
2014 در حال رخ دادن اس��ت 
از نظر سیاسی با آنچه در فضای 
اجتماعی این کشور جاری است 
متفاوت است و برای ما، مردم و 
جامعه اوکراین نسبت به رژیم آن 

ارجحیت دارند.

کامسامولسکایاپراودا

بوئینگشرکتهواپیماسازیبرزیلرامیخرد ■
شرکت آمریکایی بوئینگ قصد دارد 80 درصد از شرکت هواپیمایی 
»امب��رارر« برزیل را خریداری کند. گفته می ش��ود این خرید در حالی 
اس��ت که شرکت هواپیمایی امبرارر یکی از شرکت های مستقل تولید 
هواپیماهای مسافری در جهان به شمار می رود. امبرارر بتازگی مشتریانی 
در ایران نیز یافته است. آمریکایی ها برای خرید امبرارر 4/2 میلیارد دار 
پرداخت خواهند کرد. این روزنامه برزیلی می نویس��د رئیس جمهوری 
جدید برزی��ل می تواند به همکاری های اقتصادی میان برزیل و آمریکا 
کمک شایانی کند. در حال حاضر دولت برزیل با این همکاری اقتصادی 
موافقت خود را عام کرده اس��ت. به همین منظور به نظر نمی رس��د 

مشکلی سر راه بوئینگ برای خرید امبرارر وجود داشته باشد.

فولهادسائوپائولو
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قاب روز
سنندج - بارش برف پاییزی

عکس:    میزان

بازار

گزارش

اسداه خسروی: بخشی از بدنه وزارت نفت در 
حالی مخالف فروش این کاا در بورس به بخش 
خصوصی است که برخی شرکت های خوشنام و 
مورد اعتماد داخلی توان خرید همه نفت کشور 
برای فروش به دنیا چ��ه در زمان تحریم و چه 
در ش��رایط عادی را دارند.حسن خسروجردی، 
رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 

نف��ت، گاز و پتروش��یمی 
در گفت وگ��و ب��ا »وط��ن 
امروز« گف��ت: فروش نفت 
از س��وی وزارت نف��ت ب��ه 
بخش خصوص��ی در حالی 
انجام می شود که خود این 

وزارتخانه باید خریدار خود را بخوبی بشناسد و از 
تجربه و تخصص آن شرکت آگاه باشد تا مشکلی 
در معامات پیش نیاید. این فعال بخش انرژی 
افزود: فروش نفت در بورس آن هم در ش��رایط 
تحریم، رویکرد بسیار خوبی است اما وزارت نفت 
باید در فروش این کاا خریداران یا شرکت های 
معتبر، کهنه کار و سنتی را در اولویت معامله قرار 
دهد. عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی افزود: با اعتمادی که وزارت نفت به ما دارد 
اخیرا قرارداد خرید 2میلیون بشکه ای نفت خام 
از س��وی بخش خصوصی با شرکت ملی نفت 
به امضا رسیده است که این محموله بزودی یا 
تبدیل به فرآورده می ش��ود یا به صورت خام به 

فروش می رسد.
بخش�ی از بدن�ه وزارت نف�ت می خواهد  ■

جلوی عرضه نفت در بورس را بگیرد
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بخشی 
از بدن��ه وزارت نفت تمایل ب��ه عرضه نفت در 
ب��ورس و ورود بخ��ش خصوص��ی ب��ه تجارت 
نفت نداش��ت و اان هم قصد دارند این راهکار 
ضدتحریم��ی را متوق��ف کنند ول��ی به خاطر 
کاه��ش میزان صادرات نفت ناچار به انجام این 
کار هستند. هدایت اه خادمی، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اس��امی در گفت وگو با 
فارس گفت: مشتریان سنتی در حجم های باا 
مثا 300 یا 400 هزار بش��که در روز از ما نفت 
می خرند، لذا آنها نمی آیند 300 هزار بش��که از 
ش��رکت ملی نفت بخرند و 40 هزار بش��که از 
بخ��ش خصوصی؛ خریداران ب��زرگ معموا به 
سمت فروشنده های مطمئن می روند تا حداکثر 
نیازش��ان را بتوانند تامین کنند. خادمی افزود: 
بس��یاری از پاایش��گاه ها در دنیا هستند که از 
ما نفت نمی خرند و اگر بخش خصوصی بتواند 
به این پاایش��گاه های کوچک و خصوصی که 
قابل رصد توسط آمریکا نیستند، نفت بفروشد 
اتفاق خوبی رخ می دهد ولی متاس��فانه کسانی 
که مخالف عرضه نفت در بورس هستند تاکید 
دارند که بخش خصوصی قادر به این کار نخواهد 
بود. نماینده مردم ای��ذه و باغملک در مجلس 
همچنین با رد افشای اطاعات خریداران نفت 
در ب��ورس، درب��اره قیمت نفت فروخته ش��ده 
به آنها گفت: ما در ش��رایط تحریم هس��تیم و 
کار در این ش��رایط ابزاره��ای خاص خودش را 
می طلبد. اگر ما خریداران زیادی داشته باشیم 
به تبع می توانیم قیمت را باا ببریم و اگر تعداد 
خریداران کم باش��د مجبور هس��تیم قیمت را 
به صورت منطقی و معق��ول کاهش دهیم. در 

وضعیت کنونی هم امکان فروش نفت به قیمت 
باا وجود ندارد، زیرا نفت ایران یک نفت تحریم 
شده اس��ت و قطعا برای دارنده  آن هزینه هایی 
درپ��ی دارد. لذا اعطای تخفیفی معقول در یک 
سازوکار رقابتی منطقی به نظر می رسد. وی با 
اش��اره به نظارت های موجود در فرآیند عرضه 
نف��ت در بورس گفت: با این ح��ال خود وزارت 
نفت باید بر این کار نظارت 
داش��ته باش��د چون وزارت 
نفت اس��ت که دارد کاایی 
را می فروش��د، پ��س بای��د 
مطمئن باشد درآمدش را به 
دس��ت می آورد. کمیسیون 
انرژی مجلس هم بای��د نظارت های خودش را 
فرات��ر از کنترل و نظ��ارت وزارتخانه ها و دولت 
داش��ته باشد. س��ایر نهادهای نظارتی هم باید 
نظارت بکنند اما نبای��د کار را آنقدر پیچیده و 
خطرناک جل��وه دهیم که هیچ کس��ی حاضر 
نشود بیاید، چون خریداری که می خواهد بیاید، 

می خواهد یک کار تجاری بکند.
افزای�ش میزان ص�ادرات نفت کش�ور با  ■

استفاده از سازوکار رقابتی بورس
عضو کمیس��یون انرژی مجلس افزود: باید 
ش��رایط را هم لح��اظ کرد؛ در ش��رایط تحریم 
وضعیت متفاوت است. وقتی نفت ایران تحریم 
اس��ت و صادرات ندارد باید از هر راهی کس��ب 
درآمد کنی��م. یکی از راه هایش این اس��ت که 
نفت ارزان ت��ر بدهیم، البته باید این تخفیف در 
یک سازوکار رقابتی معقول بشود که بورس این 
بس��تر را فراهم کرده اس��ت. راه دیگر فروش در 
آب های آزاد اس��ت. روش دیگر ذخیره س��ازی 
در کشورهای دیگر اس��ت. خادمی درباره علت 
توق��ف عرضه نف��ت در بورس بیان ک��رد: ما به 
عنوان کشوری که بزرگ ترین دارنده نفت و گاز 
جهان اس��ت، هنوز داریم خام فروشی می کنیم، 
یعنی در زمین دش��من بازی می کنیم. رهبری 
ده ها بار فرمودند خام فروشی نکنید، چون امروز 
را می دیدند. خام فروش��ی یعنی تک محصولی، 
یعنی اجبار به ارزان فروشی و در معرض تهدید 
دشمن قرار گرفتن. ولی اگر پاایشگاه احداث و 
نفت را به چندین محصول باارزش دیگر تبدیل 
می کردیم، امکان تحریم نبود. نماینده مردم ایذه 
و باغمل��ک در مجلس خاطرنش��ان کرد: زمانی 
مس��ؤوان به جای اینکه پاایش��گاه تاس��یس 
کنن��د، گفتند بنزین بخری��م. در حالی که اگر 
پاایشگاه می ساختیم هم اشتغال ایجاد می شد 
و هم مورد تحریم قرار نمی گرفتیم. آن افراد به 
کش��ور خیانت کردند. خادمی تاکید کرد: اان 
هم برخی وزارت نفتی ها مخالف عرضه نفت در 
بورس هستند. هر دولت می آمد، به وزارت نفت 
تکلیف می کرد نفت را در بورس عرضه کند اما 
چون بخشی از بدنه وزارت نفت تمایل به انجام 
این کار نداشت شرایط را به گونه ای رقم می زد 
که بخش خصوصی نتواند وارد تجارت نفت بشود 
و کن��ار برود. حاا هم در زمانی که گلوی مان را 
گرفته اند، نف��ت را عرضه کردیم و تازه اان هم 
قص��د دارند آن را متوقف کنن��د ولی به خاطر 
کاهش میزان صادرات و جو رسانه ای ایجاد شده 
بااجب��ار این کار را انجام می دهند و باید توجه 

کنیم که این عرضه باید تداوم داشته باشد.

ادامه شل کن سفت کن های وزارت نفتی ها برای عرضه نفت در بورس انرژی
بخش خصوصی 2 میلیون بشکه نفت خرید

رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور:
قیمت واقعی  گوشت گوسفند ی ۵۹هزار تومان است

پروتئین

یارانه

 یک اقتصاددان:
ثروتمندان ۱۱ برابر فقرا یارانه پنهان دریافت می کنند

یک اقتص��اددان درباره اش��تباهات اقتصادی 
دولت در برابر تحریم ها گفت: دولت در ماه های اول 
واکنش غلطی به تحریم ها نشان داد؛ تعیین نرخ 
4200 تومانی برای دار یکی از واکنش های غلط 
دولت به تحریم ها بود. به گزارش فارس، سیدمحمد 

صادق الحسینی در گفت وگو با 
برنامه »پایش« گفت: بیکاری، 
بانکی و  محیط زیست، نظام 
مس��ائل منطقه ای مهم ترین 
که  هس��تند  ابرچالش هایی 
کش��ور با آنها درگیر اس��ت. 

بیکاری موج��ود تا 2 دهه آینده یکی از معضات 
کشور است، ابرچالش محیط زیست و کم آبی را باید 
جدی گرفت. حال عاوه بر این ابرچالش هایی که 
کشور با آنها درگیر اس��ت، یک شوک سیاسی و 
اقتصادی به نام تحریم ها هم به کش��ور وارد شده 
است. این اقتصاددان درباره واکنش غلط دولت در 
ماه های اول به تحریم ها گفت: تعیین نرخ 4200 
تومان��ی برای دار یکی از واکنش های غلط دولت 
به تحریم ها بود. ارز ترجیحی گذاش��تیم، خرید و 
ف��روش دار را قاچاق اعام کردی��م، بورس کاا 
را بس��تیم، نظام دادوس��تد اقتصادی را محدود و 
غیررقابتی کردیم؛ اینها از جمله اشتباهات دولت 

بود. وی گفت: در همه س��ال های اخیر، مش��کل  
ما این بود که نرخ ارز را س��رکوب کردیم. در این 
دوره هم ای��ن کار را کردیم. اگر بخواهیم نرخ ارز 
را کنت��رل کنیم باید ت��ورم را مهار کنیم. اقتصاد 
م��ا در کنار ژاپن یکی از بس��ته ترین اقتصادهای 
جهان است. در تحریم ها به 
3 ح��وزه خان��وار، بنگاه های 
اقتص��ادی و بودج��ه دولت 
فش��ار زیادی وارد می ش��ود. 
اگر بودجه دولت را متناسب 
ب��ا تحریم ه��ا ننویس��یم به 
مشکل برمی خوریم و کسری بودجه بزرگ سال 
آین��ده مشکل س��از خواهد بود. ای��ن اقتصاددان 
گفت: یارانه انرژی یکی از تهدیدهاس��ت که باید 
آن را ب��ه فرصت تبدیل کنیم. 60 تا 80 میلیارد 
دار یارانه پنهان به حامل های سوخت می دهیم. 
این روند موجب ش��ده تا کش��ور گرفتار اقتصاد 
حمایتی شود که ضد رقابت و رانت آور است. وی 
گفت: 42 درصد ایرانی ها ماش��ین دارند و حدود 
58 درصد ماش��ین ندارند، پس ما یارانه سوخت 
را به ماش��ین دارها می دهیم و کسی که ماشین 
 ندارد استفاده نمی کند. در حال حاضر ثروتمندان 

11 برابر فقرا یارانه پنهان دریافت می کنند. 

رئیس ش��ورای تأمین کنندگان دام کش��ور با 
بی��ان اینکه دامدار بره را ب��ا قیمت 25هزار تومان 
در دام��داری عرض��ه می کند، گفت: اش��ه های 
گوس��فندی برای قصاب کیلویی ح��دود 55هزار 
تومان تمام می شود و باید با قیمت 58 تا 5۹هزار 
تومان به دست مصرف کننده برسد. منصور پوریان 
گفت: تولید س��اانه کش��ور 12 میلیون رأس بره 
و میانگی��ن جمعیت دام گوس��فندی 55 میلیون 
رأس اس��ت. وی با اشاره به اینکه تثبیت قیمت ها 
در بازار گوشت مهم است، افزود: در بخش گوشت 
قرمز بویژه گوشت گوسفندی، کشور خودکفا بود 
اما عواملی وجود داش��ت که موجب شد در برخی 
جاها با کمبود گوش��ت روبه رو شویم ولی با تاش 
واردکنندگان نیازهای کش��ور رفع شد. وی با بیان 

اینکه قیمت های گوشت قرمز 
در س��طح بازار قاب��ل قبول 
نیست، ادامه داد: همه اصناف 
با قیمت فعلی گوش��ت قرمز 
مخالف هستند. پوریان افزود: 
تقاضای بازار تغیی��ر کرده و 

خواه��ان بره های 3 تا 4 ماهه اس��ت در حالی که 
دامداران، بره های خود را در سن 7 تا 8 ماهه عرضه 
می کنند. پوریان گفت: تولیدات بخش پرواربندی 
کشور در وزن های 65 تا 70 کیلوگرم است. رئیس 
ش��ورای تأمین کنندگان دام کش��ور با بیان اینکه 
دام��دار بره را با قیمت 25 هزار تومان در دامداری 
عرضه می کند، گفت: اش��ه های گوسفندی برای 
قصاب کیلویی حدود 55 هزار تومان تمام می شود 
و بای��د با قیم��ت 58 تا 5۹ هزار تومان به دس��ت 
مصرف کننده برسد. وی با ابراز اینکه »یک درصد از 
تولیدات کل کشور صادرات داشتیم«، گفت: هزینه 

تولید دامدار افزایش یافته است.

دام  زنده توس�ط یک ش�بکه غیررس�می  ■
خریداری می شود

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
ایران گفت: یک شبکه غیررسمی شکل گرفته که 
دام ها را ب��ه صورت نقدی از دامدارها خریداری و 
آنها را به بازارهای غیررس��می س��رازیر می کند. 
فره��اد آگاهی در گفت وگو با فارس با اش��اره به 
افزایش چش��مگیر قیمت گوشت قرمز در کشور 
اظهار داش��ت: واقعیت این اس��ت که قیمت دام 
زنده در کشور به صورت بی سابقه ای، حتی گاهی 
تا دو برابر افزایش پیدا کرده و این موضوع نه تنها 
مصرف کننده نهایی یعنی خانواده ها را تحت فشار 
گذاش��ته و مصرف را کاه��ش داده، بلکه صنایع 
غذایی را هم که از گوش��ت ب��ه عنوان ماده اولیه 
اس��تفاده می کنن��د گرفتار 
ک��رده اس��ت.  آگاهی اضافه 
کرد: واقعیت این اس��ت که 
نمی توان تحلیل درس��تی از 
دای��ل افزایش قیم��ت دام 
زنده ارائه کرد، چرا که قیمت 
نهاده ه��ای دامی اغلب به هم��ان قیمت مصوب 
عرضه می شود و افزایش سایر مولفه های تولید نیز 
آنچنان نیست که به افزایش 100 درصدی قیمت 
گوش��ت تولیدی منجر ش��ود. وی افزود: به نظر 
می رسد در شرایطی که دامداری ها به دنبال تامین 
نقدینگی هس��تند، یک شبکه غیررسمی شکل 
گرفت��ه که دام ها را به صورت نقدی از دامداری ها 
خریداری و آنها را به بازارهایی غیر از بازار داخلی 
سرازیر می کند. وی تصریح کرد: ازم است در این 
رابطه مسؤوان مربوط ورود کرده و اجازه ندهند 
گوشت قرمز، گرفتار ریزش به بازارهای ناشناخته 

و غیررسمی شود. 
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تقویم امروز
 

عضو کمیسیون انرژی مجلس:
 استفاده از کارت سوخت

 از اول دی ماه اجرایی می شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
دولت از دی ماه اس��تفاده از کارت س��وخت را 
اجرای��ی می کند، گفت: مهل��ت ثبت نام کارت 
س��وخت باید تمدید ش��ود. عل��ی بختیار در 
گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ثبت نام کارت 
س��وخت طی هفته های اخیر، گفت: مجلس و 
دولت درباره گزینه های سهمیه بندی، دونرخی 
کردن و گرانی قیمت بنزین تصمیم نگرفته اند 
و از سوی دیگر با موضوع قاچاق سوخت مواجه 
هستیم که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی 
افزود: راهکاری که دولت اندیش��یده و مجلس 
با آن مخالفتی نداش��ته این بوده اس��ت که از 
طریق احیای س��امانه کارت هوشمند سوخت 
مردم بتوانند بدون سهمیه بندی، از کارت برای 
تامین سوخت استفاده کنند. وی با بیان اینکه 
طی هفته های اخی��ر ثبت نام افرادی که کارت 
سوخت ندارند انجام شد، ادامه داد: باید مهلت 
ثبت نام کارت سوخت تمدید شود تا افرادی که 
در زمان قانونی نتوانس��تند ثبت نام کنند برای 
دریافت کارت س��وخت اق��دام کنند. نماینده 
مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس شورای 
اس��امی با تاکید بر اینکه هی��چ محدودیتی 
برای عرضه سوخت در جایگاه ها وجود ندارد و 
قیمت سوخت افزایش نمی یابد، اظهار داشت: 
پس از اجرای س��امانه کارت سوخت می توان 
ارزیابی کرد که آیا با استفاده از کارت سوخت،  
قاچاق سوخت کاهش یافته و آیا راهکاری برای 

جلوگیری از قاچاق سوخت است یا خیر؟
وی با بیان اینکه دولت از دی ماه استفاده از 
کارت س��وخت را اجرایی می کند، افزود: شیوه 
اس��تفاده از کارت سوخت که دولت در شرایط 
کنونی آن را مدنظر قرار داده در گذشته وجود 
داشته و تجربه استفاده از آن نیز در کشور وجود 
دارد که بر این اساس اوضاع سوخت ساماندهی 
می شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسامی با تاکید بر اینکه این موضوع که میزان 
ساماندهی س��وخت با احیای کارت چه میزان 
خواهد بود به زمان نیاز دارد، تصریح کرد: چند 
طرح دیگر برای بررسی و ساماندهی سوخت در 

دستور کار بررسی کمیسیون انرژی است.

وفات کریم�ه  اهل بیت »حض�رت فاطمه   ■
معصومه)س(« در قم- 201 ق

رحلت مجتهد اصولي و عالم و عارف بزرگوار  ■
آیت  اه »شیخ محمدتقي آملي«- 1350 ش

شهادت مجاهد آگاه و انقابي آیت اه دکتر  ■
»محمد مفتح« توسط گروه منحرف فرقان - 

1358 ش
درگذش�ت خطیب ش�هیر و واعظ کبیر  ■

حجت ااس�ام والمس�لمین »محمدتق�ي 
فلسفي«- 1377 ش

به توپ بستن گنبد مطهر حرم »حضرت امام  ■
رضا )ع(« توسط سربازان روسیه - 1330ق

ام�ارك«  ■ باتیس�ت  »ژان  م�رگ 
زیست شناس معروف فرانسوي- 1829م

تولد »جوزف جان تامس�ون« فیزیکدان  ■
آمریکایي و پدر الکترون- 1856م

آغاز عصر اتم، با شکافتن هسته اتم توسط  ■
»اوتو هان« فیزیکدان آلماني- 1938م

جماهی�ر  ■ اتح�اد  نظ�ام  فروپاش�ي 
سوسیالیستي شوروي- 1991م
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تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

60/95
51/27

0/61
-

51/930/72

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

3450000

3500000

1780000

1050000

640000

-

-

-20000

-

-

-

304720

-
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14/865)دار(

-

-9000

-

0/87
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تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

159749/9
7787/0

6907/2

-1/21
-1/75

-1/41

117026/6
321435/9

145077/4

-0/63

-0/47

-1/24

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

-
-
-

24/101

21148

2594
-

کام نور

ای مردم! تقوا را درباره نعمت های الهی 
رعایت کنید و نعمت ها را با گناه و معصیت 

از خود مرانید، بلکه با اطاعت خداوند 
و شکرگزاری بر نعمت ها و عطاهای او، 

نعمت های خدا را بر خودتان دائمی کنید.
امام رضا)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
6323

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-4/98

سرمایه گذاري  صنعت  بیمه  
لبنیات  پاك  

صنایع  خاك چیني  ایران  
شیر پاستوریزه  پگاه  اصفهان

سایپا 
نیرومحرکه   

لیزینگ  خودروغدیر 
دارویي  لقمان

ریخته گري  تراکتورسازي  ایران  

1587

11943
10467

1297

2193

1506
2611

3478

4/91
4/75

4/47
4/46

4/34

4/33

4/22

4/19

4/16

آبسال
سیمان فارس نو 

خوراك  دام  پارس
کشت  و صنعت  چین چین

قند مرودشت  
شیمي  دارویي  داروپخش

پارس  خزر 
سیمان  سفید ني ریز 

حمل ونقل  توکا  

3151

5716

7789
10055

5043

3739

15084
14673

1736

-4/96

-4/88

-4/81
-4/8

-4/79

-4/66

-4/64

-4/6

 عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در گفت وگو با »وطن امروز«:
وزارت نفت خریداران باسابقه و خو ش حساب را در اولویت قرار دهد


