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روزنه

نس��بت می��ان »آرم��ان«، »اس��تراتژی« و 
»تاکتیک« در حوزه سیاس��ت خارجی کش��ور 
ما همچنان مش��خص و قابل محاس��به نیست! 
قاعدت��ا آرمان های ما باید مولد اس��تراتژی ها و 
تاکتیک های ما نیز باید در ذیل اس��تراتژی های 
ما تعریف شود. پیچیده ترین قسمت بازی نظام 
سلطه این اس��ت که اس��تراتژی های سیاست 
خارجی کشوری مانند جمهوری اسامی ایران 
را در خدمت بازی تاکتیکی خود درآورد. به این 
پروسه، معامله »استراتژی« با »تاکتیک« اطاق 
می شود! بهتر است بدون هیچ گونه پیش قضاوتی، 
نی��م نگاهی به بازی اوباما و جان کری در دوران 
مذاکرات هسته ای با تیم مذاکره کننده هسته ای 

کشورمان بیندازیم.
1- زمان��ی که جان کری، وزیر اس��بق خارجه 
ایاات متح��ده آمریکا در خیابان ه��ای لوزان 
با چه��ره ای خن��دان در معیت  جن��اب آقای 
ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان مش��غول 
پی��اده روی بود، تاکتیک »لبخن��د آمریکایی« 
در حال هضم اس��تراتژی »تبدیل دش��من به 
دوس��ت« و شکل دهی نوعی معامله فریبکارانه 
برای کش��ورمان ب��ود! به عبارت بهت��ر، ایاات 
متحده آمریکا با تغیی��ر تاکتیک رفتاری خود 
)که دموکرات ها در آن معموا استاد هستند(، 
اس��تراتژی »مدیریت رفتار دشمن« را از حوزه 
سیاس��ت خارجی کش��ورمان به گوشه ای راند 
و اس��تراتژی »تبدیل دش��من به دوس��ت« را 
جایگزی��ن آن کرد. این اس��تراتژی س��ریعا به 

استخدام تاکتیک »لبخند آمریکایی« درآمد. 
2- زمان��ی ک��ه  تیرم��اه س��ال 1394 توافق 
هس��ته ای میان ایران و اعض��ای 1+5 به امضا 
رس��ید، دولت یازدهم از برج��ام تحت عنوان 
یک »نقطه ثقل« در حوزه اقتصاد و سیاس��ت 
خارجی کش��ور یاد ک��رد. متاس��فانه این بار 
»اس��تراتژی اقتصادی« ما به دلیل نگاه حاکم 
ب��ر دولت در خدمت تاکتی��ک »بزک برجام« 
توس��ط ایاات متحده آمریکا ق��رار گرفت. در 
چنین فضایی متأسفانه سخنان صریح و  نصایح 
حکیمانه رهبر معظم انقاب اس��امی درباره 
لزوم نهادینه سازی »اقتصاد مقاومتی« و تاکید 
معظم له بر احصای  ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
اقتصادی در داخل کش��ور  به سرلوحه اقدام و 
عمل مقامات دولتی کش��ورمان تبدیل نشد. 
پیوند بیش از حد و نامتعارف 2 حوزه »اقتصاد« 
و »سیاس��ت خارج��ی« در دول��ت یازدهم در 

شکل گیری این روند بی تاثیر نبود. 
3- امروز با گذش��ت بیش از 3 س��ال از امضای 
توافق هس��ته ای، جناب آق��ای دکتر ظریف در 
سخنانی که از یک سو مصداق »پشیمانی« و از 
سوی دیگر، مصداق »فرار به جلو« تلقی می شود، 
منتقدان رویکرد وزارت امور خارجه طی 5 سال 

اخیر را اینگونه تخطئه می کنند:
»مش��کل ما این است کس��انی که طرفدار 
تعامل با غرب  هس��تند، تا کس��انی که مخالف 
هستند و اس��امی دیگری از جمله دلواپسان و... 
را ب��ر خود می گذارند، یک باور غلط دارند و آن، 
این است که دنیا را در غرب می بینند. آنها غرب 
را مرکز جهان می بینند و به همین دلیل خود را 
در مقاب��ل غرب می بینند اما تحول عمده ای که 
اتفاق افتاده و ما باید آن را بشناسیم، این است که 

دنیای امروز ما دنیای پساغربی است...«.
بدون ش��ک آقای ظریف به خوبی می دانند 
گزاره های��ی مانند »لزوم معامله ب��ا  کدخدا« ، 
»نفی اس��تراتژی نگاه به ش��رق« و »خضوع در 
برابر تروئیکای اروپا«، هیچ یک منبعث از افکار 
و تئوری های منتقدان رویکرد سیاست خارجی 
کشور طی سال های اخیر نبوده است! به عبارت 
بهت��ر، وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان به صورت 
خواسته یا ناخواس��ته، تصویر آینه مقابل  خود 
را  با تصویر دلواپسان اشتباه گرفته اند! منتقدان 
رویک��رد وزارت ام��ور خارج��ه، از مدت ها قبل 
مشتاق شنیدن چنین جماتی و از آن مهم تر، 
ابراز این جمات و رفتارهای برخاس��ته از آن در 
مجامع بین المللی و صحنه مذاکره با کشورهای 

غربی بوده اند اما دریغ از این اقدام ...
4- سوال اصلی اینجاس��ت: فارغ از خبطی که 
وزیر امور خارجه کشورمان در خطاب قرار دادن 
منتقدان سیاست خارجی کشور )به جای وزارت 
امور خارجه( ص��ورت داده اند، آث��ار و خروجی 
اظهارات اخیر ایش��ان در تعیین مش��ی کان، 
میان مدت و کوتاه مدت دستگاه سیاست خارجی 

کشورمان چیست؟ 
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وزارت خارجه کدام 
را انتخاب می کند؟

     نوید مؤمن     
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همه می دانند!
بهرام قاسمی در واکنش به انتقادات نسبت به 

 رفتارهای غیرملی وزیر امور خارجه: 
ظریف حزبی و جناحی نیست!

عامل مخملی قفقاز 
کجاست؟

 دولت تدبیر 
و امید به اروپا 

درس سوختگی 
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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 
وخاف قانون است
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 »وطن امروز« اقدامات غیرملی محمدجواد ظریف 
ملی باش!و اعمال اهداف جناحی  در مذاکرات هسته ای را بازخوانی می کند
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 پیام های
دیدار البشیر

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

مصائب کسری 
بودجه خانوارها

برخورد با سایت های 
ارز دیجیتال

انصراف داماد 
روحانی  از معاونت 

وزارت صنعت

 دادستان ها
 به موضوع گرانی 

ورود کنند

سفر به هیچ!
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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

تیترهاي امروز

نیم
تس

ور،
کپ

دمل
حام

س:
عك

گزارش »وطن امروز« درباره روزگار پنهان 
ساکاشویلی،رئیس جمهور سابق و فراری گرجستان

اظهارنظرهای اخیر مسؤوان دیپلماسی نشان 
می دهد دولت در مقابل خلف وعده  های مکرر اروپا 
در اجرای SPV جز ابراز امیدواری برنامه ای ندارد

سومین دانش آموز مصدوم حادثه تلخ آتش سوزی 
دبستانی در زاهدان هم جان خود را از دست داد

یادداشت امروز تیترهاي امروز

کلیپ کوتاهی که از مواجهه 
یکی از نمایندگان مجلس با 
یک  کارمند اداره ای دولتی )گمرک( منتشر شده  
و حواشی متنوعی که برانگیخته  است، دالت های 
مهمی دارد؛ با فرض صحت کلیپ منتشرشده که 
با توجه به  اظهارات نماینده مورد بحث ظاهراً در 
صحت این کلیپ تردیدی وجود ندارد، این موارد 

قابل  تأملند.
1- نخستین پرسش آن است که آیا فیلمبرداری 
از این صحنه و پخش کلیپ آن، رفتاری غیرقانونی 
ا س��ت یا خیر؟ اواً باید توجه کرد که ظاهراً اداره 
دولتی محل وقوع این ماجرا منع قانونی از حیث 
فیلمبرداری نداشته  است، چرا که اماکن دولتی ای 
ک��ه تصویرب��رداری در آن ممنوع اس��ت معمواً 
ویژگی هایی دارند که از لحاظ مراعات ماحظات 
امنیتی این منع را توجیه می کند، لذا در این قبیل 
اماکن اساساً وسایلی که قابلیت تصویربرداری دارند 
امکان ورود ندارن��د. ثانیاً در مقرره قانونی مربوط 
به  این موضوع که »قانون نحوه مجازات اشخاصی 
که در امور سمعی و بصری، فعالیت های غیرمجاز 
می نمایند )مصوب 86(« باشد، اثری از جرم انگاری 
فیلمب��رداری در اماکن عمومی دیده نمی ش��ود؛ 
یعنی ِصرِف فیلمبرداری و انتشار کلیپ مواجهه 
نماینده مجل��س و کارمند اداره، ک��ه در اداره ای 
دولتی انجام شده  است، در هیچ مقرره قانونی ای 
جرم انگاری نشده  است و مادامی که جرم انگاری 
به  وقوع نپیوسته  باش��د، این رفتار برابر اصل 36 
قانون اساسی قابل مجازات نیست. )اینکه به لحاظ 
مقررات و  آیین نامه های داخلی گمرک یا حراست، 
این فیلمبرداری و انتش��ار آن، »تخل��ف اداری« 
محسوب می شود یا نه؛ با توجه به اینکه دسترسی 

به این مقررات نداریم، معلوم نیست(.
2- در برخ��ورد نماینده مجل��س و کارمند اداره، 
هیچ رفتار توهین آمیزی از سوی کارمند با نماینده 
مجلس ص��ورت نگرفته  اس��ت؛ او تنه��ا در برابر 
درخواس��تی که نماینده اصرار دارد اجرایی ش��ود 
به نحوی ایستادگی می کند که به نظر می رسد قانوناً 
مکلف است چنین کند و در واکنش به  اهانت صریح 
نماینده مجلس نیز به  گفتن این که »ایشان نماینده 
مجلس است« اکتفا می کند. جالب اینجاست که 
در واکن��ش به  حرکت یکی از مراجعان به  آن اداره 
نی��ز که با نماینده مجلس برخورد می کند، تاش 

می کند مانع بروز درگیری شود.
3- تعریف توهین در نظام حقوقی ایران روش��ن 
اس��ت؛ مجلس، در »قانون استفساریه نسبت به  
کلمه اهانت، توهین ی��ا هتک حرمت مندرج در 
مقررات جزایی... )مصوب 13۷9(«، چنین تصویب 

کرده  اس��ت: »از نظر مقررات کیف��ری، اهانت و 
توهین و... عبارت اس��ت از ب��ه  کار بردن الفاظی 
که صریح یا ظاهر باش��د یا ارتکاب اعمال و انجام 
حرکاتی ک��ه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر 
گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، 
موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم  ظهور 

الفاظ ، توهین تلقی نمی گردد«.
4- مطاب��ق این تعریف، ب��رای آنکه رفتاری، اعم 
از گفت��ار یا کردار، صرف نظ��ر از آنکه مرتکب آن 
کیس��ت و مخاطب آن چه  کس��ی، بتواند قانوناً 
»توهین« به  حس��اب آید، ازم است عموم مردم 
آن رفت��ار را با توجه به  ش��رایط زمانی و مکانی و 
ش��خصیت مخاطب رفت��ار، موج��ب تحقیر آن 
شخص به  حساب بیاورند؛ از واکنش های گسترده 
شبکه های اجتماعی نسبت به  رفتار کارمند اداره 
که اکثریت قریب  به  اتفاق آنها با برجسته  کردن 
ایس��تادگی او بر اجرای قان��ون و عدم  تمکینش 
در برابر درخواس��ت فراقانون��ی نماینده مجلس، 
از کارمند س��تایش می کنند، چنین برمی آید که 
رفتار کارمن��د در نظر عم��وم توهین آمیز نبوده 
اس��ت که مستلزم س��رزنش اخاقی باشد، بلکه 
برعکس آنچنان درست بوده  است که موجب ابراز 

واکنش هایی چنین ستایش آمیز شده  است.
5- ام��ا در نقطه مقابل، رفتار نماینده مجلس را 
داریم که ب��ه  هر علت در واکنش به رفتار کارمند 
صراحتاً به  او توهین می کند؛ عبارتی که ایش��ان 
به کار می برد، اساساً یک  ناسزاست که خطاب به 
 یک  کارمند دولت بر زب��ان جاری می کند. رفتار 
نماینده مجلس که به  یک نیروی دولتی حین و 
به  واسطه انجام وظیفه اش توهین می کند، مصداق 
روش��نی از م��اده 6۰9 قانون تعزی��رات )مصوب 
13۷5( اس��ت که توهین ب��ه  هر یک از کارکنان 
دولت با توجه به  س��مت ایش��ان را در حال انجام 
وظیفه یا به  س��بب آن، جرم انگاری کرده  است و 
ارتکاب آن را موجب مجازات از 3 تا 6 ماه حبس 
یا تا ۷4 ضربه شاق یا 5۰ هزار تا یک میلیون ریال 

جزای نقدی دانسته  است.
۶- واکنش اخاقاً درس��ت ب��ه  رفتار توهین آمیز 
نماینده مجلس چیس��ت؟ هم اخاق شهروندی 
و هم اخ��اق دینی، مراتبی را ب��رای واکنش به 
 رفتارهای غیرقانونی یا غیراخاقی در نظر گرفته اند 
که مانع گسترش پلیدی در جامعه شوند؛ با این 
حال، هیچ یک در این رابطه از رفتارهایی که خود 
توهین آمیز ی��ا غیراخاقی اند حمایت نمی کنند، 
بلکه آنها را تقبیح نیز می کنند: اصواً شیوه برخورد 

با رفتار نادرست باید چنان درست و...
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گرانی س��وار ش��ده بر شاخ 
دار، ح��اا دیگر نمی خواهد 
مس��یر دار را برود. مصداق این س��خن را شاید 
بتوان در بس��یاری از اجناس موجود در بازار دید. 
خبرنگاران صداوس��یما مکرر از کم فروش��ی  های 
عجیب کارخانجات تولیدی گزارش تهیه می کنند. 
کاایی که قرار بوده 5۰۰ گرم وزن داش��ته باشد، 
در تی��راژ انبوه با وزن زیر 4۰۰ گرم تولید و توزیع 
می ش��ود و قیمتش هم ه��ر روز گران      تر از دیروز 
است. رهاش��دگی بازار چنان است که آدم بعضا 
احس��اس می کند هر کس در این رهاش��دگی، 
کاای��ش را ارزان      ت��ر و به قیمتی منصفانه عرضه 
کند، احتماا مخش معیوب است! معلوم نیست 
دولت به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار س��رش 
دقیقا کجا گرم اس��ت که در این وانفسای اوضاع 
اقتص��ادی، گردن گران فروش��ان را نمی ش��کند. 
گران فروشانی که گردن خانواده  های قشر متوسط 
و فرودست جامعه مدام زیر ضرب فزاینده آنهاست.
مجلس اما مجددا به همین آقای شریعتمداری، 
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت یعنی مسؤول 
همین بازار این بار ب��رای مدیریت وزارت کار رأی 
باای��ی داد. تکاپ��وی نماین��دگان مجل��س برای 
بازخواست)!( دولت در زمینه تنظیم بازار البته به 
همین محدود نیست. علی مطهری اخیرا در همین 
زمینه گفته است: »حدس می زنم مردم هم موافق 

سناریوی دونرخی شدن قیمت بنزین باشند!« 
در کنار اینها، فراکسیون امید کا تا جایی که 
من یادم می        آید تاکنون 2 بار جلس��ه اضطراری 
و فوق العاده تش��کیل داده اس��ت. یکی برای لغو 
سخنرانی همین آقای مطهری در مشهد و دیگری 
پس از تاش دادستانی جهت دستگیری محمود 
صادق��ی. محمود صادقی، نماین��ده اصاح طلب 
تهران اس��ت که پیش از این گفته بود: »در اهواز، 
زاهدان، کرمانش��اه، مایر، اصفه��ان، همدان و... 
منتظر بودم م��ردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و... 
ش��کوه کنند اما رفع حصر خواس��ته اصلی بود!« 
حاا اگر دلیل گرانی و عدم نظارت بر بلبش��وی 
ای��ن روزهای ب��ازار را دریافته          ای��د، بگذارید از راه 
عاج هم کمی س��خن بگوییم. در پیش گرفتن 

این راه عاج البته مش��روط به ای��ن خواهد بود 
که مس��ؤوان دولتی و نماین��دگان اصاح طلب، 
منتقدان را بی سواد، بی شناسنامه، عصرحجری، 
بی دین، حسود، افراطی، جیب بر، دنیا ندیده، بیکار، 
مس��تضعف فکری، متوه��م، دارای خطای دید، 
بزدل، تخریبگر، دین نش��ناس، عقب مانده، لرزان، 
کودک، دروغگو، کاسب تحریم، بی عقل، افراطی 

و تندرو نبینند.
به طور خاص��ه، بخش بازرگان��ی که اکنون 
بخش��ی از وزارتخانه صنعت، مع��دن و تجارت را 
شامل می ش��ود، قباً به صورت مستقل با عنوان 
وزارت بازرگانی فعالیت داش��ته و مسؤول تنظیم 
بازار است. نمایندگان محترم مجلس باید به طور 
مرتب عملکرد این بخش را زیر ذره بین قرار دهند 
و با ایج��اد کانال  های ارتباطی با موکان خود در 
شهرس��تان، درد مردم کف کوچه و خیابان را به 
گوش مدیران دولتی برسانند. علی فاضلی، رئیس 
اتاق اصناف کشور چندی پیش گفته است: »اگر 
چه گفته می شود افزایش قیمت برخی کااهای 
اساسی به دلیل افزایش جهانی قیمت این کااها 
بوده اما واقعیت این است که سیاست مشخصی بر 
اقتصاد و بازار کشور حاکم نیست«. وی می گوید: 
»افزایش قیمت برخی کااهای اساس��ی که طی 
2 ماه گذش��ته رخ داد به واسطه کاهش عرضه و 
احتکار از س��وی عرضه کنندگان بود و باعث شد 
با افزایش تقاضا، قیمت برخی اقام افزایش یابد«.

ای��ن در حالی اس��ت که از مقط��ع اظهارنظر 
آقای فاضلی، گرانی کااها بیش��تر و بیشتر شده 
اس��ت. مجلس باید به جای همکاری با دولت در 
 ،FATF ف��رو کردن ملت به چاه دیگری ب��ا نام
دولت و مس��ؤوان اقتصادی را در زمینه تنظیم 
بازار پاسخگو کند. مجلس اگر دولت را در زمینه 
تنظیم بازار ناتوان می بیند، باید مسؤول مربوط را 
استیضاح کند، نه اینکه با رای باایی دوباره سکان 
وزارتخانه اقتصادی دیگری را به دستش بسپارد. 
اگر هم مسؤوان مقصر نیستند و مشکل، وجود 
خ��أ قانونی اس��ت، با ارائه طرح��ی ضربتی باید 
به کمک قش��ر متوس��ط و ضعی��ف و برخورد با 

گران فروشان خائن به ملت و انقاب برود. 

مقصر گرانی ها چه کسی است؟!بررسی حقوقی مناقشه اخیر نماینده مجلس و یک کارمند

نگاهدیدگاه
      فؤاد علیزاده            محمدعلی کاظم نظری*      

مجموع��ه آنچ��ه ب��ا عن��وان اصاح طلب��ان 
می شناسیم، ترکیب یکدستی نیست. همه اما در 
یک جهت اشتراک نظر دارند و آن، غرب گرایی است. 
خاف دعواهای مرسوم اصاح طلبان درباره خط و 
 مرزهای اصاح طلبی، این مهم ترین مرزی است که 
می توان تم��ام آنها را زیر چت��ر آن جمع کرد. با 
این تفس��یر کسانی مثل اکبر گنجی، عبدالکریم 
س��روش، محس��ن کدیور و دیگران که از همین 
اردوگاه به بی بی س��ی، رادی��و ف��ردا و... رفته اند، 
اصاح طلب تر از دیگران تلقی می ش��وند، چرا که 
حداقل در بعد ش��خصی، نی��از و خأ گرایش به 
غرب ش��ان را به صورت تام و تمام التیام داده اند! 
آنها که در داخل کش��ور هستند اما در وضعیتی 
برزخی زیس��ت می کنند و نمی دانند این گرایش 
فکری و عاطفی خود را چگونه با ادعای خط امامی 
ب��ودن در یکجا جمع کنند. اینکه هم پیرو امامی 
باشی که آمریکا را ش��یطان بزرگ می دید و هم 
نهایت آرزویت رابطه با همین شیطان باشد، واقعا 

کار ساده ای نیست.
آنچه اما این روزها بر اصاح طلبان می گذرد 
ش��اید جذاب تر از تمام تاریخ حیات این طیف 
باش��د. اصاح طلبان که روزی دولت روحانی را 
رحم اجاره ای خود می خواندند، حاا می گویند ما 
را چه به دولت اصا! برجام در نظر آنها فرزندی 
است که فعا نمی ش��ود سرپرستی آن را قبول 
کرد، ب��ا این حال همین برج��ام و غرب گرایی، 
تمام هویت آنهاس��ت! به زبان س��اده تر، چیزی 
شبیه جدال عقل و عش��ق اکنون آنها را درگیر 
خود کرده است. لذا در یک کاف سردرگم، مدام 
آسمان ریسمان می بافند و باز در همان نقطه اول 
هستند و وقتی خوب نگاه می کنی می بینی آخر 

معلوم نیست تکلیف شان با برجام چیست؟! 
در نهای��ت، همه اصاح طلبان با تنها چیزی 
که موافق هس��تند این اس��ت که کاری کنیم 
ترکش ه��ای برجام به منافع ما نگی��رد! این در 
حالی است که همزمان از پس مانده جسد برجام 
و البته برادران ناتنی آن بشدت دفاع و پاسداری 
می کنند. لذا رس��انه های زنجی��ره ای مکرون را 
 SPV اوبامای اروپا« می نامند که می خواهد با«
معجزه دیگری چون برجام برای شان متولد کند. 
با این حساب، جلیقه زردها هر که باشند و هرچه 
بگویند، حق فعا با مکرون است! اصاح طلبان 
در برخورد با لوایح مربوط به FATF نیز دقیقا 

همین برخورد را دارند. 
ادامه در صفحه 12

برزخ های غرب گرا بودن!
حسن قرائی

@vatanemrooz

در شبکه های اجتماعی
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    ویژه نامه طنز راه راه 
 را در شماره امروز

  بخوانید

روز
نام

وط
س:

عك
یلدای گرانیگزارش »وطن  امروز« از آخرین وضعیت قیمت کااها در آشفته بازار بی نظارت

  چرا قیمت کااها و اجناس متناسب با کاهش نرخ ارز 
پایین نیامده است؟

 صفحه  3

توسط ترامپ صادر شد

 دستور خروج نیروهای آمریکا 
از سوریه 



مردمآثارارزانیارزرانمیبینند
آیت اه العظمی نوری همدانی 
گفت: اگر مسؤوان می گویند 
ارز ارزان شده، مردم باید اثر 
این ارزانی را در زندگی خود 
مش��اهده کنند اما مردم این 
اثر را نمی بینند. آیت اه حسین نوری همدانی 
از مراجع عظام تقلید روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه 
در درس خارج خود که در مس��جد اعظم قم 
برگزار شد، با اشاره به رابطه فقر، جهل، بیکاری 
و فساد اظهار داشت: اسام سعی می کند فقر را 
در جامعه از بین ببرد و جامعه ای به وجود آورد 
که مسلمانان به یکدیگر نزدیک باشند، با وجود 
فقر مردم نمی توانند به یکدیگر نزدیک باشند از 
این رو باید اشرافی گری از بین برود. این مرجع 
تقلید با تأکید بر اینکه مسؤوان باید برای رفع 
فقر و حل مشکات گام های جدی بردارند، ابراز 
داشت: مسؤوان باید به گونه ای سیاست گذاری 
کنند که فقر کاهش پیدا کند، متأسفانه یکی از 
مشکات ما در جامعه همین است. وی افزود: 
هرچه تأکید می شود مس��ؤوان باید فقر را از 
بین ببرند، اش��تغال و تولید را تقویت کنند و 
اقتص��اد مقاومتی را س��رلوحه کار قرار دهند، 
برخی مدام می گویند در اقتصاد چنین و چنان 
شده اس��ت، این در حالی است که مردم باید 
بهبود اقتصاد، از بین رفتن گرانی و کاهش فقر 
را در سفره و فضای زندگی خود ببینند. آیت اه 
نوری همدانی تصریح کرد: انسان فقیر مشکات 
فراوانی دارد و نسبت به اهل خانه خود شرمنده 
اس��ت و حت��ی در جامع��ه ب��ه او بی اعتنایی 
می ش��ود؛ جامعه باید متوازن و متعادل باشد، 
یکی از تأکیدات ویژه و آرمان های حضرت امام 
این است که فقر باید از بین برود. وی ادامه داد: 
اگر مسؤوان می گویند ارز ارزان شده مردم باید 
اثر این ارزانی را در زندگی خود مشاهده کنند 
اما مردم این اثر را نمی بینند. متأسفانه ارزش 
پ��ول ملی کاهش پیدا کرده و همه چیز گران 
است و باید برای آن تدبیر جدی شود، نابودی 
و ریشه کنی فقر باید به صورت جدی در دستور 

کار مسؤوان باشد.

بینیترامپرامثلبینیاوباما
بهخاکمیمالیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی 
معتقد اس��ت ایران با اقتصاد 
مقاومتی می تواند سیاست های 
ضدایران��ی آمری��کا را خنثی 
کند. دریابان علی ش��مخانی، 
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی در دهمین یادواره شهید تندگویان 
و 1055 ش��هید صنعت نفت گف��ت: امروز نیز 
در هنگام��ه جنگ تمام عیار اقتص��ادی و روانی 
دشمن علیه توس��عه و پیشرفت ایران همچون 
دوران دفاع مقدس باید با هوشیاری، هوشمندی، 
فداکاری، صبر، مقاومت و پایداری از کیان دین، 
میه��ن و ملت دفاع کنی��م. وی گفت: آمریکا با 
تشدید تحریم ها و فشار، به دنبال ایجاد شکاف 
در درون حاکمیت و جدایی مردم از نظام اس��ت 
اما در عمل بعد از این تحریم ها به وضوح روشن 
است انسجام میان قوای کشور، نیروهای مسلح 
و دولت بیش��تر شده و همبستگی ملی در برابر 
زورگویی آمریکا فزونی یافته است؛ این موضوع 
آنها را عصبانی ک��رده از این رو رفتارهای خارج 
از منط��ق و عرف انجام می دهند. دبیر ش��ورای 
عال��ی امنیت مل��ی تصری��ح ک��رد: در مقابل، 
جمهوری اسامی ایران با راهبرد اقتصاد مقاومتی 
هدفمند مبتنی بر تولید و اش��تغال مولد، با اتکا 
به ظرفیت های داخل��ی و توانمندی های بومی 
در مسیر توس��عه ملی گام برمی دارد و با اتکا به 
توانمندی داخلی، همچون زمان ریاست جمهوری 
اوبام��ا، بین��ی ترامپ را به خ��اک می مالد. دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی تصری��ح کرد: خروج 
آمریکا از برجام نشان داد این کشور برای زیر پا 
گذاشتن قوانین و قطعنامه های بین المللی حتی 

اگر بهانه ای نیز نداشته باشد تردید نمی کند.

درباره برخورد نماینده سراوان با مأمور گمرک
ازسقوطاخاقیمسؤوان

خجالتکشیدم
مجل��س  س��ابق  نماین��ده 
شورای اس��امی نوشت: فیلم 
نماینده  توهی��ن  تکان دهنده 
سراوان را دیدم و به عنوان یک 
نماینده ادوار مجلس از سقوط 
اخاقی مسؤوان خجالت کش��یدم. به گزارش 
تس��نیم، علیرضا زاکانی، نماین��ده ادوار مجلس 
ش��ورای اس��امی در واکنش به فیلم منتش��ره 
از برخ��ورد نماینده س��راوان با مأم��ور گمرک و 
توضیحات این نماینده بعد از انتشار فیلم، نوشت: 
فیلم تکان دهنده توهین نماینده سراوان را دیدم. 
به  عن��وان یک نماینده ادوار مجلس از س��قوط 
اخاقی مس��ؤوان خجالت کشیدم. توجیه بدتر 
وی در علت برخورد را ش��نیدم و بیشتر خجالت 
کشیدم. فاجعه آمیزتر، نگاه ضدمردمی 40 نفر از 
نمایندگان مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد بود 

که حسابی شرمنده ام کرد.

گروه سیاسی: قوه قضائیه روز گذشته اعام کرد افراد 
موثر و کلیدی شبکه فساد بزرگ باقری درمنی به 

دستور او از کشور گریختند.
اته��ام  م��وارد  »وطن ام��روز«،  گ��زارش  ب��ه 
باقری درمنی که هفته گذش��ته حکم اعدامش در 
دیوان عالی کشور تایید شد، شامل افساد  فی اارض 
از طریق کاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با 
وصف سردستگی از شرکت نفت  جی به میزان ۳۲۲ 
میلیون و ۳4۳ هزار و ۳۳6 کیلوگرم قیر، مشارکت 
در ش��روع کاهبرداری از ش��رکت بیم��ه ایران با 
وصف سردس��تگی و مش��ارکت در کاهبرداری با 
ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف 
سردس��تگی به مبلغ 41 میلی��ارد و 500 میلیون 
تومان، همچنین مش��ارکت در شروع کاهبرداری 
ب��ا وصف سردس��تگی به مبلغ ۹ میلی��ارد تومان، 
مشارکت در شروع کاهبرداری از بانک گردشگری، 
مش��ارکت در شروع کاهبرداری از شرکت صرافی 
اقتص��اد نوین با مبلغ ۷0 میلیارد و 40۲ میلیون و 
۸00 هزار تومان، مشارکت در شروع به کاهبرداری 
از شرکت سامان مجد به مبلغ 5۷ میلیارد و ۲۷1 
میلیون و 400 هزار تومان، توهین به کارمند دولت 
و پرداخت رشوه بوده است. یک هفته پس از اعام 
تایید حک��م این ابربدهکار بانک��ی در دیوان عالی 
کشور، روز گذش��ته خبرگزاری قوه قضائیه از فرار 
افراد کلیدی ش��بکه فس��اد باقری درمنی به خارج 
از کش��ور خبر داد و تصاویر تع��دادی از آنها را هم 
منتشر کرد. به گزارش میزان، رسیدگی به پرونده 
باقری درمنی به دلیل پیچیدگی ها و شگرد های او 
در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد. رسانه ها، در 
تاری��خ ۹ خرداد ۸6، »باقری درمنی« را »ابربدهکار 
بانکی« ب��ا ۲ هزار میلیارد توم��ان معوقات بانکی 
نامیدند. ۲۲ خرداد س��ال ۹1 فرمانده وقت نیروی 
انتظامی طی نامه ای ب��ه رئیس جمهور وقت اعام 
می کند گزارشاتی از اداره امور شعب بانک ملی به 
مرکز عملیات ویژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتی در 
ش��عبه بهار بانک ملی ارجاع شده است. آنطور که 
در نامه فرمانده ناجا آمده بود، ش��رکت »آریا برج« 
ب��ا مدیریت فردی به ن��ام »محمدرضا نصیری« با 
تبانی و نفوذ »باقری درمنی« که در گزارش مزبور در 
مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت »بدهکار کان 
سیستم بانکی« درج شده بود، اقدام به سوءاستفاده 
مالی به مبلغ ۲۸0 میلیارد تومان به واس��طه تعداد 
110 فقره ضمانت نامه تقلبی کرده بود. »جوانمیر 

محمدی« رئیس س��ابق بانک ملی شعبه بهار در 
بخش��ی از اعترافات خود می گوی��د: »درمنی« که 
از بده��کاران کان بانک��ی بود به واس��طه یکی از 
افرادش به ن��ام »محمدرضا نصیری« از »خاوری« 
دستور صدور ضمانت نامه های بانکی را گرفته بود 
اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را 
انجام نداد که پس از ۲4 ساعت از سمت خود برکنار 
شد. دور جدید تشکیل پرونده های قضایی درمنی 
که منجر به حکم افساد فی اارض وی شده است با 
شکایت »شرکت پاایش نفت جی« از باقری درمنی 
در تاریخ 1۲ ش��هریور ۹1 ثبت و آغاز شده است؛ 
در دادخواست شرکت مزبور آمده بود شرکت های 

شش گانه ای با عناوین مشخص با توسل به عملیات 
متقلبانه اقدام به اخذ 1۷۸ هزار تن قیر از ش��رکت 
نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور 

کرده اند.
گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز که در 
همان مقطع ش��هریور ۹1 واصل شد، حاکی از این 
بود که »حمید باقری درمنی« سرش��اخه شبکه ای 
است که با ش��رکت های شش گانه فوق الذکر اقدام 
به کاهبرداری و تحصیل نامش��روع کرده اند. این 
گزارش حاکی است حکم قضایی ممنوع المعاملگی 
درمنی هم از تاریخ 15 شهریور ۸۹ اجرا شده است. 
»باقری درمنی« در تاریخ ۳1 مرداد سال ۹۳ به اتهام 

افساد فی اارض بار دیگر بازداشت می شود.
طبق این گزارش، یکی از ش��گرد های درمنی 
برای اینکه دستگاه های نظارتی به فسادش پی نبرند 
این بود که او پس از انجام عملیات مجرمانه خود، 
اف��راد موثر و کلیدی و حلق��ه اول اطرافیانش را به 
خارج از کشور فراری می داد تا حلقه وصل فساد به 
وی از بین برود و دس��تگاه قضایی نتواند به یکی از 
بزرگ ترین مفسدان اقتصادی سال های اخیر برسد، 
غافل از اینکه با رسیدگی های بدون اغماض و دقیق 
خیلی زود نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ 
کش��ف ش��د. از جمله این افراد می توان به محمد 
خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری، 
محمدرضا نصیری، جوانمیر محمدی و هوش��نگ 

مصلحت ای اشاره کرد.
محمدرض��ا نصی��ری، فرزن��د امی��ر تم��ام 
کار ه��ای کاهبرداری تحت پوش��ش وام بانکی 
و ضمانت نامه ها را انجام م��ی داد و با بانک ها در 
ارتباط بود و تمام دستورات باقری را جهت اخذ 
ضمانت نامه یا تنزیل آن را انجام می داد. جوانمیر 
محمدی، فرزند احمد، رئیس س��ابق شعبه بهار 
بان��ک ملی نی��ز در حالی که مدتی به دس��تور 
درمن��ی در مرز ای��ران و ترکیه بود، بازداش��ت 
ش��د. محمدی در اعترافاتش می گوید: رفتم مرز 
ترکی��ه و ایران، چند ماه بودم و بازگش��تم و در 
سعادت آباد واحد 50 متری گرفتم و چون پولی 
نداش��تم هزینه هایم را حمی��د باقری با بدبختی 
مث��ل صدقه پرداخت می کرد. در نهایت توس��ط 
آگاهی دس��تگیر ش��دم. محمود جزایری، فرزند 
مجتبی که در انجام کاهبرداری تحت پوش��ش 
معامات با شرکت نفت جی نماینده تام ااختیار 
درمنی بود همراه محمدرض��ا نصیری به ترکیه 
گریختن��د. محمد خزائلی پارس��ا فرزند عباس با 
جعل اسناد رسمی به شبکه فساد بزرگ درمنی 
خدمت می ک��رد که وی نیز از کش��ور گریخت. 
مجید باقری درمنی، ب��رادر حمید باقری درمنی، 
مدیرعامل وقت ش��رکت فجرگس��تر نوین که با 
مش��ارکت در کاهب��رداری از ش��رکت پاایش 
نفت جی و بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری 
فس��اد به برادرش خدمت رس��انی می کرد نیز از 
کش��ور پا به فرار گذاش��ت و در نهایت هوشنگ 
مصلح��ت ای فرزن��د قربان فردی اس��ت که در 
بخش کاهبرداری مذاکرات ترهین پاایش��گاه 

پرنده آبی نقش داشته است.

سیاسی 0 2

رهبرانقاببرسراصول
باکسیرودربایستیندارند

عضو فقهای شورای نگهبان 
ب��ا بیان اینک��ه رهبر معظم 
انق��اب ب��ر س��ر مواض��ع 
اصول��ی انق��اب اس��امی، 
محکم ایستاده اند و با کسی 
رودربایس��تی ندارد، گفت: هی��چ تغییری در 
مواضع ایش��ان ایجاد نش��ده است. به گزارش 
فارس، آیت اه محمد مومن دیروز چهارشنبه 
در دی��دار اعضای س��تاد چهلمین س��الگرد 
پیروزی انقاب اسامی  گفت: امام)ره( از مردم 
هیچ نمی خواست و فقط می خواست مردم به 
وظیفه ش��ان عمل کنند. عضو فقهای شورای 
نگهبان با اشاره به اینکه علمای جهان تشیع 
با امام خمینی)ره( در پیشبرد نهضت همکاری 
کردن��د، گفت: حض��رت ام��ام)ره( می گفت 
من خادم مردم هس��تم و دست بسیجیان را 
می بوسم؛ ایش��ان در طول عمر خود جز خدا 
و خدا خواهی مس��یر دیگری نرفت. وی اضافه 
ک��رد: امام راح��ل)ره( می فرمود این کش��ور،  
کش��ور رسول اه و امیرالمؤمنین است و همه 
طواغیت بای��د بروند و آنها ک��ه حرف خدا و 
رس��ول را می زنند باید بمانند. مؤمن در ادامه 
گف��ت: رژیم طاغوت، امام خمین��ی)ره( را به 
نجف تبعید کرد تا ش��خصیت ایشان در آنجا 
وهن شود اما در تبعید هم از ایشان استقبال 
ش��د. وی در بخش دیگری از س��خنان خود 
گفت: رهبر معظم انقاب اس��امی 10 سال 
تحت نظر امام خمین��ی)ره( آموخت که باید 
چگونه جامعه مس��لمین را زعامت کند؛ مقام 
معظم رهبری که ۲۹ س��ال از رهبری ایشان 
می گذرد، هیچ خرده ای به ایشان وارد نیست و 
خدا هم از ایشان حمایت می کند و ایشان هم 
محکم ایس��تاده و با کسی رودربایستی ندارد. 
عضو فقهای شورای نگهبان با تصریح بر اینکه 
از زم��ان امام خمینی)ره( در این شوراس��ت، 
گفت: ۲۹ سال از مدت عضویت من در شورای 
نگهب��ان در دوران زعامت رهبر معظم انقاب 
بوده است و با اطمینان می گویم هیچ تغییری 

در مواضع حق ایشان ایجاد نشده است.

یکیازاخالگراناقتصادیدستگیر
وبهکشوربازگرداندهشد

وزی��ر اطاع��ات گفت: یک 
از  اقتص��ادی که  اخالگ��ر 
کشور گریخته بود با اقدامات 
پیچیده اطاعاتی دستگیر و 
به کشور بازگردانده شد. به 
گزارش مهر، محمود علوی درباره دستگیری 
یکی از اخالگران اقتصادی و بازگرداندن وی 
به کشور، اظهار داشت: متهمه »شیرین - ن« 
سال گذش��ته معادل ۸00 میلیارد تومان در 
قالب ارزهای رایج از یکی از بانک های کشور 
اخت��اس کرده و به خارج از کش��ور متواری 
ش��ده بود. وی گف��ت: این متهم��ه با تغییر 
هویت و اخذ پاسپورت یکی از کشورها بیش 
از یک س��ال از چنگ قانون فراری بود که با 
اقدامات پیچیده اطاعاتی دستگیر و به کشور 

بازگردانده شد.

تأثیرمثبتتوافقسیاسیدریمن
براوضاعسوریه

دس��تیار ویژه رئیس مجلس 
بین المل��ل گفت:  ام��ور  در 
سازمان ملل متحد در طرح 
ابتکاری خود در سوریه نباید 
ی��ک بع��دی حرک��ت کند. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حسین 
امیرعبداللهیان در دیدار فرانسوا سنمو، سفیر 
و نماینده ویژه رئیس جمهور فرانس��ه در امور 
سوریه با اشاره به تحوات سوریه گفت: ابتکار 
آستانه درباره سوریه همچنان کارکرد مثبتی 
دارد. س��ازمان ملل در طرح ابتکاری خود در 
س��وریه نباید یک بعدی حرکت کند. باید به 
م��وازات تعیین قانون اساس��ی به مش��کات 
دیگر س��وریه توجه ش��ود. وی اعتمادسازی 
در روند گفت وگوهای بین المللی و همچنین 
اعتمادس��ازی میان طرفین در سوریه را یکی 
از اقدامات ازم برای حل سیاس��ی مشکات 
دانس��ت و خواهان توجه وی��ژه مذاکرات ژنو 
به موضوعات مهم دیگری همچون بازگش��ت 
آوارگان و بازسازی س��وریه شد. دستیار ویژه 
رئیس مجلس در امور بین الملل با اش��اره به 
تداوم حضور تروریست ها در ادلب، بر اهمیت 
اهتمام جدی برای پایان دادن به تروریسم در 
سوریه تأکید کرد. مدیرکل بین الملل مجلس 
شورای اسامی با اشاره به اهمیت گفت وگوها 
در یمن اظهار داش��ت: اجرای توافق سیاسی 
اخیر در یمن می تواند تأثیر مثبتی بر امنیت 
منطقه و از جمله بر س��وریه داش��ته باش��د. 
امیرعبداللهی��ان افزود: ته��ران همواره حامی 
ایفای نقش مثبت و موثر فرانسه در کمک به 
حل سیاسی بحران ها از جمله در سوریه، لبنان 
و یمن در جهت تحقق ثبات، امنیت و توسعه 

پایدار در منطقه است.

قوه قضائیه مشخصات و تصاویر افراد موثر و کلیدی شبکه فساد بزرگ باقری درمنی را که به دستور او از کشور گریختند منتشر کرداخبار

معرفیشبکهدرمنی
اخبار
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مذاکرات ایران و اتحادیه اروپایی 
در راس��تای متقاعد شدن ایران 
برای ماندن در برجام و راه اندازی کانال ویژه مالی 
)SPV( در ش��رایطی بیش از ۷ ماه طول کشیده 
که در این مدت هدف اصلی اروپا از این مذاکرات 
که همان باقی ماندن ای��ران در برجام بود محقق 
ش��ده اما خواس��ته ایران مبنی بر ثبت و اجرای 

SPV همچنان در هاله ای از ابهام به سر می برد.
ب��ه گزارش »وطن امروز«، بعد از خروج آمریکا 
از برج��ام در 1۸ اردیبهش��ت امس��ال، مذاکرات 
میان ایران و ۳ کش��ور آلمان، فرانس��ه و انگلیس 
با ۲ دس��تورکار مش��خص ش��روع ش��د. اروپا در 
ای��ن مذاکرات، ت��داوم حضور ای��ران در برجام را 
هدفگذاری کرد تا به زعم خود، خاورمیانه با تنش 
جدیدی مواجه نشده و اروپا را با یک بحران دیگر 
مواجه نکند. خواسته اصلی ایران در این مذاکرات 
اما حف��ظ و ادامه مراودات مالی ب��ا اروپا بود تا از 
این راه هم بتواند نفت خود را بفروش��د و هم ارز 
حاصل از آن را از طریق سیس��تم بانکی به داخل 
کشور برگرداند. اکنون اما این مذاکرات در شرایطی 
دنبال می شود که در این مدت اروپا به هدف خود 
رس��یده و فعالیت  های هس��ته ای ایران کماکان 
تعلیق اس��ت در حالی که به رغم وعده  های مکرر 
اروپایی ها برای ثبت و اجرای SPV هنوز خبری 
از آن نیس��ت و هر هفته موعد جدیدی برای آغاز 
به کار آن اعام می شود! در این شرایط، مسؤوان 
دستگاه سیاست خارجی کش��ورمان در روزهای 
گذشته مواضعی اتخاذ کرده  اند که نشان می دهد 
آنها در قبال خلف وعده اروپا برای ارائه SPV هیچ 
دستاویز حقوقی و قانونی که منبعث از مذاکرات 
۷ ماهه با اروپا باش��د نداشته و به همین خاطر به 
اب��راز امیدواری و انتظار از طرف مقابل برای عمل 
به تعهداتش روی آورده   اند. عباس عراقچی، معاون 
ظریف روز سه شنبه گذش��ته در دیدار قائم مقام 
وزارت خارج��ه فناند ضمن قابل تقدیر خواندن 
حمایت های سیاسی اتحادیه اروپایی، اعام کرد: 
حمایت سیاسی اروپا »ارزش��مند«)!( است، ولی 
کافی نیست. کشورهای اروپایی باید برای صیانت 
از برجام گام های عملیاتی بردارند. وی همچنین 
پنجش��نبه هفته گذش��ته در جم��ع خبرنگاران 
ایتالیایی گفته بود: تهران به تعهداتش در چارچوب 
برجام عمل ک��رده و متقاب��ا از اتحادیه اروپایی 
»انتظار« داریم در کنار عمل به تعهدات سیاسی، 
به تعهدات اقتصادی خود براس��اس برجام عمل 
کند، چرا که تاکنون اقدامات اتحادیه اروپایی هنوز 

به راه حل  های عملیاتی منجر نشده است.
محمدجواد ظریف نی��ز در هفته  های اخیر با 
ادبیاتی مشابه درباره اروپا سخن گفت با این تفاوت 

 SPV که او در گفت وگویی خلف وعده اروپا در ارائه
را توجی��ه هم کرد! ظری��ف ۲۹ آبان در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به اینکه اروپایی ها می دانند بدون 
تامین عواید اقتصادی برجام امکان تداوم وضعیت 
وجود ندارد، گفت: اروپایی ها برای مشخص کردن 
کش��ور میزبان SPV با چالش مواجه هس��تند! 
وی همچنین درباره آخرین اقدامات انجام ش��ده 
در راستای تبیین س��ازوکار SPV برای برقراری 
کان��ال مالی میان ایران و اروپ��ا، گفت: اروپایی ها 
عنوان می کنند برای پیدا شدن کشوری که میزبان 
این سازوکار باشد قدری با چالش مواجه هستند. 
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه بحث ها در این 
موضوع هنوز ادامه دارد و با طرف  های اروپایی در 
تماس هس��تیم تا وضعیت مشخص شود، اظهار 
کرد: در واقع برخی کشورها که به عنوان میزبان 
پیشنهاد ش��دند این امر را نپذیرفتند و مذاکرات 
برای مشخص شدن میزبانی سازوکار SPV ادامه 
دارد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز ۳ 
 SPV روز پیش از امیدواری خود به اجرایی شدن
سخن گفت. سیدکمال خرازی در حاشیه همایش 
صلح و ثبات در غرب آس��یا در پاس��خ به سوالی 
درباره س��ازوکار ویژه مالی اروپ��ا )SPV( گفت: 
همه امیدوارند این س��ازوکار اجرایی شود و خود 
اروپا هم تا به حال ای��ن قول را داده          ، البته انتظار 
اس��ت گام های عملی بردارد. وی افزود: براساس 
گفت وگوهای اخیر ظریف با مقامات اروپایی آنها 

قول داده  اند تا پایان امسال اجرایی شود.
تاکید این روزهای مقامات سیاس��ت خارجی 
کش��ورمان بر اینکه اروپا باید به تعهدات خود در 
قبال ایران عمل کند در حالی اس��ت که قرار بود 
ظ��رف چند هفته و حداکثر ۲ ماه بعد از ش��روع 
مذاکرات ایران و اروپا، SPV ثبت و اجرایی شود. 
در واقع نوع ادبی��ات ظریف و عراقچی در این باره 
بیشتر مناس��ب ماه  های اولیه مذاکرات است و نه 

این روزها که اروپا باید به خاطر بدعهدی  های مکرر 
خود بازخواست شود. در طول ۷ ماه گذشته دولت 
بسیاری از فرصت ها را در توجه به توانمندی  های 
داخل��ی و منطق��ه ای ب��رای دور زدن و مقابله با 
تحریم  های آمریکا از دس��ت داد با این توجیه که 
کانال ویژه مالی اروپا بزودی راه اندازی می ش��ود! 
وعده ای که تاکنون همچنان در ابهام به سر می برد.

وعده 2 هفته ای که حدود 8 ماه طول کشید! ■
اواخر اردیبهش��ت بود که عباس عراقچی در 
جلسه کمیس��یون امنیت ملی مجلس از فرصت 
۲ ماهه به اروپا برای ارائه بس��ته پیشنهادی خبر 
داد. از سوی دیگر 4 خرداد ۹۷ خبرگزاری رویترز 
به نقل از یک مقام ایرانی گفت: بس��ته اقتصادی 
پیش��نهادی اروپا باید تا پایان ماه مه  ارائه ش��ود 
و ای��ران نی��ز تا چند هفته آتی درب��اره ماندن در 
برجام تصمیم گیری می کند. به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، این مقام ایرانی- که نامش فاش نشد- 
پیش از دیدار با مقام��ات اروپایی، در گفت وگو با 
خبرنگاران در وین گفت: »انتظار داریم این بسته 
تا پایان ماه مه  )10 خرداد( به دست ما برسد«. در 
نهایت 14 تیرماه اعام ش��د اروپایی کلیات بسته 
پیشنهادی و نه راهکارهای عملیاتی در این زمینه 
را ارائه کرده اند. یعنی بس��ته اروپا فاقد راهکارها و 
تضمین های مشخص بود؛  موضوعی که با انتقاد 
حسن روحانی و محمدجواد ظریف مواجه شد تا 
جایی که روحانی بسته اروپا را ناامید کننده خواند.

بعد از این موضوع و در شرایطی که ایران تنها ۲ 
ماه بعد از خروج آمریکا از برجام به اروپا فرصت داده 
بود تا بسته پیشنهادی خود را ارائه دهد، اروپایی ها 
اعام کردند جزئیات بسته که در حقیقت شامل 
راهکارهای عملیاتی می شود تا پیش از ماه نوامبر 
ارائه نخواهد ش��د. یعنی اروپا دقیقا متناظر با دور 
دوم تحریم های آمریکا علیه ایران برنامه ریزی کرد.  
لودریان، وزیر خارجه فرانسه در تاریخ 15 تیر ۹۷ 

یعنی یک روز بعد از ارائه کلیات بسته پیشنهادی 
و در آستانه نشست کمیس��یون مشترک وزرای 
خارجه طرف ه��ای برجام گف��ت: احتمال کمی 
وجود دارد که کشورهای اروپایی بتوانند پیش از 
ماه نوامبر )آبان ماه( یک بسته اقتصادی را به ایران 

ارائه دهند که بتواند برجام را حفظ کند. 
مقام��ات وزارت امور خارجه ایران در آن زمان 
تاکید کردند ازم اس��ت اروپایی ها تا 1۳ آبان ماه 
راهکارهای عملیاتی خود برای حفظ برجام را ارائه 
دهند و تصریح کردند بع��د از این تاریخ فایده ای 
نخواهد داش��ت. ۳ دیپلمات غرب��ی نیز ۲ آبان به 
رویترز گفتند مکانیس��م اتحادی��ه اروپایی برای 
تس��هیل پرداخت وجوه صادرات به ایران تا تاریخ 
4 نوامبر )1۳ آبان ماه( راه اندازی خواهد شد اما تا 
اوایل س��ال آینده میادی عملیاتی نخواهد شد! 
یک دیپلمات غربی در این باره گفت: »تاش داریم 
س��ازوکار ویژه را قبل از 4 نوامبر راه اندازی کنیم 
و بس��یار امیدواریم بتوانیم این کار را انجام دهیم. 
این سازوکار به سرعت عملیاتی نخواهد شد، بلکه 
زمان  بر خواهد بود و زمانی که ازم است چند ماه 
خواه��د بود«. بعد از این محمدجواد ظریف، وزیر 
ام��ور خارج��ه  ۷ آبان در بدو ورود به اس��تانبول 
گفت: »س��ازوکارهای اتحادیه اروپایی در همین 
روزها عملیاتی خواهد شد، البته ممکن است زمان 
استفاده از آنها، قدری طول بکشد«؛ اظهارنظری 
که هم تایید خبر رویترز بود و هم بخوبی مشخص 
می کند قرار بوده راهکارهای عملیاتی اروپا تا قبل 
از 1۳ آبان ماه نهایی شود، اتفاقی که البته در عمل 
نیفتاد.  به رغم تمام این وقت کشی ها، اکنون حدود 
۲ ماه از از زمان نهایی اروپا می گذرد و وزرات امور 
خارجه نیز در واکنش به تکرار بدعهدی اروپایی ها 
صرفا به ابراز امیدواری جهت راه اندازی کانال ویژه 

مالی اکتفا کرده است.
دقیقاً بر سر چه چیزی مذاکره  کردید؟ ■

اکنون با توجه به خلف وعده  های مکرر اروپا و 
همچنین عدم استناد مسؤوان دیپلماسی دولت 
ب��ه مفاد مذاکرات ۷ ماهه جهت الزام اروپا به ارائه 
SPV این س��وال مطرح می شود که از تاریخ 1۹ 
اردیبهشت که مذاکره ایران با کشورهای اروپایی 
آغاز ش��ده و با گذشت بیش از ۷ ماه از این زمان، 
وزارت امور خارجه دقیقا بر س��ر چه موضوعی با 
طرف های مذاکره رایزنی کرده است؟ اینکه فارغ 
از همه خلف وعده های مقامات اروپایی برای ارائه 
راهکارهای عملیاتی بس��ته پیشنهادی و گذشت 
زمان اعام ش��ده، دیپلمات  های کشورمان صرفا 
به ابراز امیدواری جهت اجرایی شدن SPV روی 
آورده    اند، در نوع خود قابل تامل و البته عجیب به 

نظر می رسد!

اظهارنظرهای اخیر مسؤوان سیاست خارجی نشان می دهد دولت در مقابل خلف وعده  های 
مکرر اروپا در اجرای SPV جز ابراز امیدواری هیچ برنامه مشخصی ندارد

دولت »تدبیر« و »امید به اروپا«
پسابرجام

نما
اتهامدرمنیافسادفیاارضاست

 دادس�تان تهران روز گذش�ته در حاشیه نشست آس�یب های اجتماعی در جمع خبرنگاران به شبهات 
مطرح ش�ده در رابطه با پرونده باقری درمنی پاس�خ داد و گفت: پرونده باقری درمنی پس از 9 جلس�ه 
محاکمه و اعتراض محکوم و وکا به حکم، در دیوان عالی کش�ور تایید و برای اجرا به دادس�تانی اعاده 
شده است. جعفری دولت آبادی افزود: از سال 8۵ تا 97 ،3 پرونده درباره این فرد مطرح بوده که 2 پرونده 
اجرا شده و پرونده سوم که به اعدام محکوم شده سال 90 تشکیل شد که 8 شاکی دارد و مجموع بدهی 
به دستگاه ها و افرادی که در این پرونده هستند 1100 میلیارد تومان است و ارزش قیری که ایشان گرفته 
و پول آنها را نداده به قیمت روز 900 میلیارد تومان اس�ت، الباقی بدهی به بانک ها و ش�رکت هایی است 
که در پرونده ش�کایت کردند. دادستان تهران در ادامه بیان داشت: اتهام این فرد افسادفی اارض است 
که بر فرض رضایت ش�کات هم، تاثیری در اجرا ندارد. به گزارش میزان، جعفری دولت آبادی در رابطه با 
ماجرای فرار باقری درمنی نیز گفت: افرادی گزارش داده بودند که این فرد اقداماتی برای خروج دارد که 
گزارش ها پیگیری و با تاش پلیس و نظارت دادستانی خنثی شد. دادستان تهران یادآور شد: افراد مرتبط 
با باقری درمنی تاش کردند به گونه ای وانمود کنند که گویی فرد بیگناهی است، درحالی که 7 سال است 

به این پرونده رسیدگی کرده ایم و حتی متهم به اطاله دادرسی شده بودیم.



اخبار
پیشنهاد تازه علی مطهری درباره سوخت

ماهانه 100 لیتر 
بنزین هزار تومانی بدهید

»پیش��نهاد من این اس��ت ک��ه ۱۰۰ لیتر 
مص��رف بنزین در ماه را ب��ا همان قیمت هزار 
تومان در نظر بگیری��م و مصرف بااتر از آن را 
افزایش قیمت دهیم«. علی مطهری، نایب رئیس 
مجلس شورای اس��امی در گفت وگو با رادیو 
تهران درباره آخرین تصمیمات و پیشنهادات 
بنزین��ی دولت و مجلس اظهار داش��ت: درباره 
افزایش قیمت بنزین برای امسال هیچ برنامه ای 
نیست و هرچه باش��د برای سال جدید است. 
نظر ش��خص من این اس��ت ک��ه ادامه وضع 
بنزین به صورت فعلی به نفع کش��ور نیس��ت. 
وی تصریح کرد: تا قبل از س��ال 84 هر س��ال 
یک درصد مشخصی در پانزدهم فروردین ماه به 
قیمت بنزین اضافه می ش��د و مردم هم قبول 
داش��تند ولی متأس��فانه در آس��تانه انتخابات 
ریاست جمهوری س��ال 84، مجلس آن زمان 
قانون تثبیت قیمت ها را تصویب کرد و موجب 
ش��د قیمت بنزین ثابت بماند، چند سال این 
قیمت ثابت ماند و بعد دیدند که قیمت بنزین 
ب��ا قیمت واقعی فاصله پیدا ک��رده، پس از آن 
یکباره به قیمت بنزین اضافه کردند و در ازای 
آن اعطای یارانه نقدی تصویب ش��د که هر دو 
کار اش��تباه بود. مطهری درباره پیشنهاد خود 
در زمینه اص��اح وضعیت توزیع بنزین گفت: 
پیشنهاد من این اس��ت که ۱۰۰ لیتر مصرف 
بنزین در ماه با همان قیمت هزار تومان در نظر 
بگیری��م و مصرف بااتر از آن را افزایش قیمت 
دهیم. به عنوان نمونه بگویی��م از ۱۰۰ تا ۱5۰ 
لیتر، هر لیتر 2 هزار تومان و از آن بااتر حتی 
با قیمت 5 هزار تومان عرضه ش��ود تا اینکه به 
قیمت واقعی بنزین نزدیک ش��ویم. وی اذعان 
داشت: طبیعی است با اعمال این راهکار، پول 
بیشتر از قشر توانمند جامعه گرفته می شود و 
فشاری به اقشار متوسط و پایین وارد نمی شود.

قاچاق روزانه 
11/5 میلیون لیتر سوخت

سخنگوی مبارزه با قاچاق کاا و ارز گفت: 
85 درص��د از قاچاق س��وخت روزانه، نفت گاز 
و بقیه نفت س��فید، نفت کوره و بنزین است. 
حمیدرض��ا دهقانی نیا در برنام��ه گفت وگوی 
ویژه خبری افزود: آنچه نقش مهمی در قاچاق 
س��وخت ایفا می کند، گازوئیل است. وی ادامه 
داد: قیمت هر لیتر س��وخت بر اس��اس فوب 
خلیج فارس 5۰ تا 6۰ سنت است که بر اساس 
ن��رخ دار می ت��وان ارزش این مق��دار قاچاق 
سوخت را تعیین کرد. دهقانی نیا با بیان اینکه 
کشفیات قاچاق سوخت در 6 ماه نخست سال 
97 نسبت به 6 ماه ابتدایی سال 96 حدود 62 
درصد رشد داشت، اضافه کرد: بر اساس قیمت 
فوب خلیج فارس، حدود 5/5 میلیون دار در 
روز قاچاق س��وخت انجام می شود. وی تصریح 
کرد: تف��اوت فاحش قیمت س��وخت داخل و 
کشورهای همسایه از علل مهم قاچاق سوخت 
است. دهقانی نیا یادآور ش��د: ۱8۰ هزار کارت 
سوخت مهاجر در اس��تان کردستان سوزانده 
ش��د. به گفته وی بیشتر حجم قاچاق سوخت 
مربوط به اس��تان های سیستان و بلوچستان و 

هرمزگان در حوزه خشکی و دریاست.

اعام نحوه ثبت 
گوشی های دوسیمکارته

گمرک ایران با ص��دور اطاعیه جدیدی 
خطاب ب��ه متقاضیان ثب��ت اطاعات تلفن 
همراه مس��افری، نح��وه ثبت گوش��ی های 
دوس��یمکارته را اعام ک��رد. به گزارش مهر، 
گمرک ایران اعام کرد: توجه داش��ته باشید 
پس از ثبت اطاعات گوش��ی های مسافری 
به هی��چ روی نی��ازی به مراجع��ه حضوری 
به گم��رک ایران به منظور پیگیری ارس��ال 
اطاعات نیست و فقط پس از ثبت اطاعات 
در سامانه گمرک، فایل مربوط طبق بازه های 
زمانی اعام ش��ده به همتا ارس��ال می شود. 
گمرک در ادامه اعام ک��رد: متقاضیانی که 
قصد ثبت گوشی های مسافری دوسیمکارته 
در سامانه گمرک را دارند، باید هر دو شناسه 
IMEI تلفن همراه خود را در سامانه گمرک 

ثبت کنن��د. توجه کنید اگر هر دو شناس��ه 
IMEI در سامانه ثبت نشود فعالسازی برای 

هیچ کدام از سیمکارت ها اتفاق نمی افتد.

وعده  وزیر صنعت:
 لوازم خانگی 10 درصد 

ارزان می شود
وزی��ر صنعت اعام ک��رد: طی توافق ش��کل 
گرفته با تولیدکنندگان لوازم خانگی، قیمت لوازم 
خانگی حداقل ۱۰ درصد کاهش خواهد داش��ت. 
به گزارش شاتا، رضا رحمانی در نشست مشترک 
با تولید کنندگان و تشکل های صنفی حوزه لوازم 
خانگی با اشاره به باا رفتن قیمت مواد اولیه تولید 
اف��زود: ب��ا برنامه ریزی انجام ش��ده دال ها حذف 
می شوند و قیمت فواد و پتروشیمی و... هم حتما 
کاهش پیدا می کند. رحمانی تاکید کرد:  تنها کسانی 
که دارای پروانه بهره برداری هستند مجاز به خرید 
مواد اولیه اند و در این زمینه روس��ای سازمان های 
صنعت،  معدن و تجارت اس��تان ها نیز مسؤولیت 
دارند. رحمانی تصریح کرد: هماهنگی های خوبی 
انجام شده است و امیدوارم با کاهش قیمت ها شاهد 
رونق در بازار باش��یم. همچنین فعاان صنعتی با 
استقبال از نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و توجه به مشکات و چالش های صنعت 
لوازم خانگی گزارشی از ظرفیت ها و توانمندی های 
تولیدکنندگان این صنعت ارائه و بر کاهش قیمت 
برای افزایش تقاضا در بازار لوازم خانگی تاکیدکردند.

۲ میلیون بازنشسته 
بسته حمایتی می گیرند

مدیرعامل س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها 
با تش��ریح پرداخت بس��ته حمایت��ی گرو ه های 
هدف گف��ت:  2 میلی��ون و 5۰ هزار بازنشس��ته 
تأمی��ن اجتماع��ی بس��ته حمایت��ی دریاف��ت 
خواهند کرد. اکبر ای��زدی در گفت وگو با فارس، 
 اظهار داش��ت: ب��رای مرحله اول س��بد حمایتی 
3 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ده 
و تاکنون 25۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده 
است. وی تصریح کرد: آخرین گروه هایی که طی 
روزهای آتی مبلغ بس��ته حمایتی به حساب شان 
واری��ز خواهد ش��د مربوط ب��ه بازنشس��تگان و 
مستمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی است 
ک��ه 2 میلیون و 5۰۰ هزار نفر هس��تند و تا آخر 
این هفته بسته حمایتی را دریافت می کنند. وی 
با اشاره به اینکه پس از آن ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر 
از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی مشمول 
دریافت بسته حمایتی هستند، گفت: تامین اعتبار 
این بخش نیز انجام شده و نامه مربوط را از وزارت 

رفاه دریافت کرده ایم.

سوخت

3اقتصاد

گروه اقتصادی: »چرا با کاه��ش نرخ ارز، کااها ارزان 
نشده اند؟« این بزرگ ترین سوالی است که هم اکنون 
مردم از خود می پرس��ند. به گ��زارش »وطن امروز«، 
پاسخ های گوناگونی برای س��وال »چرا با گران شدن 
دار قیمت همه  کااها و خدمات با س��رعت باا رفت 
اما در روزهایی که اخبار سریالی ارزان شدن ارز منتشر 
می شود خبری از ارزان شدن کااها نیست؟« مطرح 
ش��ده است. نرخ دار تا حدود 2۰ هزار تومان افزایش 
یافت و در ایام رکوردش��کنی ن��رخ ارز همه کااها و 
خدمات نیز قیمت های نجومی به خود گرفتند، حتی 
کااهایی که دولت اعام ک��رد با دار 42۰۰ تومانی 
وارد می ش��وند مثل انواع دارو نیز بشدت گران شدند. 
با یک حساب سرانگشتی اکثر کااها بین 5۰ تا ۱5۰ 
درصد گران ش��دند. کااهایی مث��ل خودرو حتی در 
مقطعی حدود 25۰ درصد گران ش��د و حتی بازار تا 
جایی که می توانس��ت قیمت ه��ا را افزایش داد، البته 
ب��ا کاهش تقاضا نرخ خودرو کم��ی کاهش یافت اما 
همچنان قیمت خودرو نجومی است. تولیدکنندگان 
در پاس��خ به این س��وال ک��ه چرا با کاه��ش نرخ ارز 
قیمت ها کاهش نیافته، می گویند هزینه تولید افزایش 
یافته و مواد اولیه به سختی وارد می شود. طبق ادعای 
آنها، اگر حتی با قیمت سامانه نیما مواد اولیه وارد شود 
ب��رای هر دار باید حدود 9 ه��زار تومان هزینه کرد. 
یعنی نسبت به قیمت پارسال ۱۰۰ درصد قیمت ارز 
رسمی افزایش یافته است پس طبیعی است که قیمت 
کاا حداقل ۱۰۰ درصد گران شود. منتقدان این ادعا 
معتقدند باید دی��د مواد اولیه هر کاا چند درصد آن 
کاا را تشکیل می دهد تا هزینه نهایی محاسبه شود و 
نمی توان به بهانه گران شدن یک قطعه وارداتی از یک 
کاای تولید داخل کل قیمت را به نسبت دار افزایش 
داد. مثا برای تولید ماشین لباس شویی فقط موتور آن 
وارد می ش��ود که ۱۰ درصد هزینه آن کااست و باید 
به اندازه ۱۰ درصد انتظار داشته باشیم قیمت نهایی 
متاثر از گرانی ارز شود. پس بهانه برخی تولیدکنندگان 
برای افزایش نجومی قیمت ه��ا را نمی توان پذیرفت، 
البته تولیدکنندگان مدعی هستند با گرانی همه کااها 
و خدمات هزینه تولید ن��ه فقط به علت واردات مواد 
اولیه بلکه برای سایر قطعات آن محصول افزایش یافته 
است. مثا در مهرماه شاهد بودیم کارتن نایاب شد. یا 
هزینه حمل ونقل به علت افزایش چشمگیر نرخ لوازم 
یدکی خودرو بشدت افزایش یافت؛ اینها در حالی است 
که نرخ حامل های انرژی افزایش نیافته بود. از طرفی 
واردکنندگان نیز اعتقاد دارند کااها بر اساس ارزهای 
تخصیص یافت��ه با قیمت ارز نیمای��ی قیمت گذاری 
ش��ده اند و اگر قرار بود قیمت ها بر اساس ارز بازار آزاد 
نرخ گذاری ش��ود باید بس��یار گران تر از قیمت فعلی 
می شدند، البته منتقدان این ادعای واردکنندگان نیز 
معتقدند قیمت برخی کااها فراتر از درصد گرانی ارز 
افزایش یافته و واردکنندگان بهانه جویی می کنند.  در 
این بین ادعای برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان 
جالب اس��ت. رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی 
و تصویری ای��ران در این باره گفت: با کاهش نرخ ارز 
آزاد ش��ائبه اشتباهی بین مردم رواج پیدا کرده است. 
از ابتدای س��ال تاکنون ارز دولتی از 4 هزار تومان به 
9 هزار تومان رس��یده، بنابراین قیمت کاا های لوازم 
خانگی کاه��ش نخواهد یافت. رئی��س هیات مدیره 
انجمن ل��وازم صوتی و تصویری ایران درباره اینکه آیا 
قیمت لوازم خانگی ارزان شده است یا خیر؟ گفت: با 
کاهش نرخ ارز آزاد شائبه اشتباهی بین مردم رواج پیدا 
کرده اس��ت. چرا باید قیمت لوازم خانگی ارزان شود؟ 
تولیدکنندگان برای واردات قطعات از دولت ارز نیمایی 
به قیمت 9 هزار تومان دریافت کردند. آیا با کاهش نرخ 
دار در بازار، قیمت ارزها در س��امانه نیما هم کاهش 
یافته است؟ سیدعلیرضا موسوی مجد در ادامه افزود: 
 از ابتدای س��ال تاکنون ارز دولت��ی از 4هزار تومان به 
9 هزار تومان رس��یده است. آیا با این شرایط قیمت 

لوازم خانگی باید ارزان شود؟ طی روزهای اخیر قیمت 
دار در بازار آزاد روند نزولی داشته، این در حالی است 
 که فعاان اقتصادی ماه هاس��ت ارز دولت��ی را با نرخ 
9 هزار تومان تهیه می کنند. در این بازه زمانی به نقطه 
سربه سر رسیده ایم و کاهش قیمت معنایی ندارد. وی 
با اش��اره به وضعیت تولید اظهار کرد: در حال حاضر 
برای تولید کااهای لوازم خانگی تا پایان سال مشکلی 
وجود ندارد و در شرایط عادی قرار گرفته ایم اما قدرت 

خرید مردم کاهش یافته است.
قیمت ها به باا می چسبد ■

در 9 ماه گذشته از سال ۱397 قیمت انواع کااها 
افزایش 2 تا 3 برابری داشته است. کااهایی از جمله 
لوازم خانگی، خودرو، شوینده و بهداشتی، فرآورده های 
لبنی، آهن و فواد، محصوات پتروشیمی، پوشاک و 
کفش، انواع خوراکی ها، گوشت قرمز و مرغ، نهاده های 
دام و طیور، میوه و تره بار و... . افزایش قیمت این کااها 
در پی نوس��انات بازار ارز و باا رفتن نرخ ارز روی داد 
و تولیدکنندگان بر این نکته تاکید کردند که به دلیل 
افزایش بهای تولید و مواد اولیه، قیمت تمام شده کاا 
باا رفته و در نهایت کااها گران شده     اند. این توجیه از 
یک سو و رهاسازی بازار از سوی دولت این امکان را به 
بنگاه ها و البته داان و سوداگران بازار داد تا در مرحله 
توزیع و خرده فروشی، کااها را با قیمت های بی ضابطه 
به فروش برس��انند. در این میان نگرانی شهروندان از 
کمبود و کاهش کاا در بازار و افزایش عطش ناش��ی 
از خرید س��بب شد تا گران کردن بی منطق قیمت ها 
به رویه ای عادی در بازار تبدیل ش��ود. افزایش قیمت 
گوشت قرمز گوسفندی تا مرز 7۰ هزار تومان، گوشت 
گاو و گوس��اله تا مرز 6۰ ه��زار تومان، قیمت مرغ تا 
۱3 هزار تومان، اختاف تا 3 برابری قیمت کارخانه و 
بازار آزاد خودرو، افزایش تا 3 برابری قیمت انواع لوازم 
خانگی، انواع رایانه، دستگاه های گرمایشی و سرمایشی 
و ...، گران شدن 4 مرحله ای انواع لبنیات، گران شدن 
آب معدنی و کااهایی که بس��ته بندی آنها وابسته به 
محصوات پتروشیمی است در 9 ماه اخیر همه متاثر 
از افزای��ش قیمت دار بوده اس��ت. نکته مهم اینکه 
کااهای اساسی با ارز 42۰۰ تومانی وارد کشور شده و 
نمی تواند با قیمت ارز آزاد یا نیمایی محاسبه و فروخته 
ش��ود اما این اتفاق افت��اده و زمانی که قیمت کاایی 
را آنالیز می کنی، تفاوت قیمت��ی آن در دوره پیش و 
پس از نوس��ان قیمت دار نش��ان از باا رفتن قیمت 
آن بر اساس دار آزاد دارد.  همچنین بررسی جداول 
متوس��ط خرده فروش��ی منتشر ش��ده از سوی بانک 
مرکزی نش��ان می دهد در هر گزارش هفتگی کااها 
با افزایش قیمت نسبت به هفته قبل از آن و نسبت به 
مدت زمان مشابه سال قبل روبه رو شده اند. تازه ترین 
گ��زارش هفتگی قیم��ت خرده فروش��ی برخی مواد 
خوراکی مربوط به هفته منتهی به ۱6 آذر اس��ت. در 
این هفته نرخ لبنیات 4/9 درصد، تخم مرغ 4/6 درصد، 
برنج ۰/4 درصد، گوش��ت قرمز 5/3 درصد، گوش��ت 
م��رغ ۰/7 درصد و چای ۰/2 درصد نس��بت به هفته 
قب��ل افزایش و نرخ حبوب ۰/5 درصد، میوه های تازه 
۱/6 درصد، س��بزی های تازه ۰/9 درصد و قند و شکر 
۰/۱ درصد کاهش پیدا کرد. از س��وی دیگر متوسط 
قیمت خرده فروشی در این هفته نسبت به مدت مشابه 
پارسال نش��ان می دهد که نرخ لبنیات 66/5 درصد، 
تخم مرغ 6۱/5 درصد، برنج 23/8 درصد، حبوب ۱4/4 
درصد، میوه های تازه 53/8 درصد، س��بزی های تازه 

37/۱ درصد، گوشت قرمز 48/2 درصد، گوشت مرغ 
44/۱ درصد، چ��ای 23/2 درصد، روغن نباتی 43/8 

درصد و قند و شکر 39/8 درصد افزایش یافته است.
موبایل با دار باا رفت اما پایین نیامد ■

از بهمن ماه سال گذشته که قیمت دار عزم صعود 
ب��ه قله های رفیع گرانی کرد، موبایل و دیگر کااهای 
حوزه ICT هم پا به پای آن به حرکت درآمدند. این 

همراهی تا حدی بود که فروش��ندگان موبایل زمانی 
که از آنه��ا قیمت موبایل را می پرس��یدی بر مبنای 
قیم��ت روز دار قیمت موبای��ل را می گفتند اما حاا 
با کاهش چش��مگیر قیمت ارز به نظر می رسد دیگر 
موبایل عزم پایین آمدن ندارد. اجرای طرح رجیستری، 
متوقف شدن ۱۰۰ هزار موبایل در گمرک، دستگیری 
شرکت های وارد کننده موبایل و در نهایت سوداگری و 
جنگ روانی بخشی از بازاریان از عوامل گرانی موبایل 
هستند. نکته قابل توجه در رابطه با موبایل این است 
که این کاا در بهترین ش��رایط با ارز نیما وارد کشور 
می ش��ود و مرجع قیمت گذاری آن سامانه نیماست. 
قیمت دار در این سامانه به طور میانگین در ماه های 
اخی��ر بین 75۰۰ تا 8۰۰۰ تومان بوده اس��ت. با این 
توضیح 2 برابر ش��دن قیمت موبایل نسبت به 9 ماه 
گذشته موضوع عجیبی نیست، زیرا در آن زمان مرجع 
قیمت گذاری موبایل دار 35۰۰ تا 37۰۰ تومانی بود. 
موضوع بعدی اجرای طرح رجیستری بود، با در نظر 
گرفتن تمام مزیت های این طرح، رجیستری به معنای 
افزایش ۱8 درصدی قیمت ها نسبت به موبایل هایی 
اس��ت که به صورت قاچاق وارد کش��ور ش��ده است. 
بازاریان با علم به اینکه هیچ نهاد نظارتی توان برخورد 
ب��ا آنها را ن��دارد براحتی موبایل را ب��ا قیمت گزافی 
می فروشند. باید به این اشاره کرد که از ابتدا افزایش 
لحظه ای قیمت موبایل یک اقدام خاف بوده اس��ت 
اما انتظار اینکه بازار موبایل بار دیگر به ش��رایط سال 
گذشته بازگردد کمی دور از دسترس است. در همین 
باره مدیرعامل دیجی کاا به عنوان یکی از اصلی ترین 
خرده فروش��ی های فعال در حوزه فروش محصوات 
ارتباطات در گفت  وگو با »وطن امروز« گفت: کااهای 
وارداتی با ارز نیمایی قیمت گذاری شده اند، باید توجه 
داش��ت که ارز نیمایی در چند ماه اخیر یکسان بوده 
و آنچه با نوس��ان روبه رو بوده ارز بازار آزاد بوده است. 
حمی��د محمدی افزود: در چن��د نوبت در هفته های 
اخیر بخشی از موبایل های توقیف شده عرضه شده که 
تاثیر خوبی روی بازار داشت. وی با بیان اینکه تا پایان 
سال وضعیت بازار رفته رفته بهتر می شود و می توانیم 
امیدوار باشیم اغلب محصوات پرطرفدار به بازار عرضه 
شوند، گفت: البته انتظار اینکه قیمت موبایل کاهش 
محسوسی داش��ته باشد اشتباه اس��ت و با این روند 

بخشی از متقاضیان از خرید منصرف می شوند.
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گزارش »وطن  امروز« از آخرین وضعیت قیمت کااها در آشفته بازار بی نظارت

یلدای گرانی
پایین نیامده است؟ چرا قیمت کااها و اجناس متناسب با کاهش نرخ ارز

گمرک

متوسط قیمت هر کیلوگرم کااها در پاییز 97)تومان(
آذرآبانمهرکاا

16.81017.74218.000برنج ایرانی درجه یک
15.18479188.500برنج خارجی درجه یک

65.72066.04070.000گوشت گوسفند
62.22265.19067.000گوشت گاو یا گوساله

10.74811.47412.500مرغ ماشینی
4.2634.8765.000شیر پاستوریزه یک لیتری

6.6157.5038.000ماست پاستوریزه
9.1419.84610.000پنیر ایرانی 500 گرمی

12.33312.86813.500تخم مرغ ماشینی
4.6714.8054.900کره پاستوریزه 100 گرمی

8.5898.5568.600روغن مایع 900 گرمی
12.48614.37612.800موز

8.5889.9279.450سیب درختی
11.2508.7779.400پرتقال محصول داخل

6.3526.3616.361قند
4.7565.1275.100شکر

19.84121.19418.000رب گوجه فرنگی
25.48125.77527.000چای خارجی نیم کیلویی

نما
قیمت ها با کاهش نرخ ارز باید تعدیل شود

مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه عامه طباطبایی درباره علل عدم کاهش قیمت ها پس از 
کاهش نرخ ارز به »وطن امروز« گفت: اگرچه نرخ کاا و خدمات باید متناسب با کاهش نرخ ارز در بازار کاهش 
یابد اما خیلی از کااهای وارداتی هستند که با ارز گران خریداری و وارد کشور شده اند و فروشندگان آن اکنون 
حاضر نیستند آن کااها را به قیمت ارزان که به زیان آنها تمام می شود به بازار عرضه کنند. وی افزود: البته طی 
یکی ، دو ماه گذشته برخی از فرصت آشفته بازار ارز سوءاستفاده کردند و با دریافت ارز ارزان، اقدام به خرید 
کاا کرده و همان کااها را به قیمت بازار آزاد که دار تا حدود 20 هزار تومان نیز رفته بود، به فروش می رسانند 
که البته مسؤوان باید در این زمینه با محتکران و متخلفان برخورد جدی کنند. این اقتصاددان تصریح کرد: 
مقاومت برخی تولید کنندگان و فروش�ندگان در کاهش قیمت ها پس از کاهش نرخ ارز این است که خیلی از 
آنها معتقدند هزینه های تولید در پی گرانی ارز نظیر مواد اولیه و تجهیز ماشین آات، گران شده است، از دید 
آنها برگشت قیمت ها به روال گذشته برای آنها بدون سود و حتی زیانبار خواهد بود. به گفته تقوی، هر چند 
بازار عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت ها باشد اما نظارت و کنترل بازار نیز نباید نادیده گرفته شود، چرا که 
برخی سودجویان با احتکار کااها یا افزایش بی منطق قیمت ها فشار اقتصادی را بر مردم تحمیل می کنند. وی 
به افزایش نرخ تورم در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ تورم مدتی است سیر صعودی به خود گرفته است و از 
8 درصد سال گذشته اکنون به حدود 12 درصد رسیده است که دولت باید با تدابیر مناسب و صحیح، اقتصاد 
کشور را مدیریت کند تا مانع از رشد بی منطق قیمت ها در بازار شود.  این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که 
نرخ ارز از حدود 20 هزار تومان به  9 هزار تومان می رسد، انتظار این است که قیمت کااهایی که با ارز آزاد وارد 
می شدند نیز در بازار به نسبت کاهش نرخ ارز کاهش یابد، البته ممکن است برخی فروشندگان تا چند ماه خرید 

کاا با دار گران در گذشته را بهانه عدم کاهش قیمت ها برای جلوگیری از زیان کنند که این درست نیست. 



گ�روه اجتماع�ی: س��ومین دانش آموز 
مصدوم  حادثه تلخ آتش سوزی دبستانی 
در زاهدان چش��مانش را برای همیش��ه 
بس��ت و دانش آم��وز چه��ارم نیز تحت 
مراقبت ه��ای ویژه ق��رار دارد. صبح روز 
گذشته یکتا میرشکار، سومین دانش آموز 
حادثه دیده در آتش سوزی مدرسه اسوه 
حس��نه زاهدان هم درگذشت. سه شنبه 
گذش��ته به دلیل شدت سوختگی، صبا 
عربی و مونا خسروپرست، ۲ دانش آموز 
این مدرسه جان باختند. همان روز حادثه 
وضعیت مریم نوکندی، دانش آموز چهارم 
این حادثه وخیم اعام ش��د تا جایی که 
نفس��ش برای دقایقی قطع شد و حتی 
فوت این دانش آموز اعام ش��ده بود اما 
با اقدامات پزش��کان، این ک��ودک احیا 
ش��د، در حال حاض��ر دانش آموز چهارم 
تحت مراقبت های ویژه قرار دارد و هنوز 

شرایطش به پایداری نرسیده است.
واکنش وزیر آموزش وپرورش ■

ب��ه گزارش فارس، در همین باره، س��یدمحمد 
بطحایی، وزیر آموزش وپرورش در حاش��یه جلسه 
هیات دول��ت  در جمع خبرن��گاران درباره حادثه 
آتش سوزی زاهدان گفت: ضمن ابراز تاسف از اتفاق 
اخی��ر در زاهدان، گزارش این حادث��ه را در دولت 
ارائه ک��ردم. وی افزود: آموزش وپ��رورش به عنوان 
سازمانی که باید محیط امنی را برای تعلیم و تربیت 
دانش آموزان فراهم کند، نیاز به اعتبار دارد. خودش 
درآمد ندارد، دولت هم محدودیت هایی برای تامین 
اعتبار دارد نه اینکه دلش نخواهد کمکی کند. وزیر 
آموزش وپرورش با بیان اینکه حیاتی ترین موضوع 
فضاهای آموزش، بحث وس��ایل گرمایش��ی است، 
تصریح کرد:  با اینکه بحث بودجه مطرح اس��ت از 
نمایندگان می خواهم تدبیری بیندیشند تا مشکل 

این وسایل  گرمایشی حل شود.
سهل انگاری مؤسس مدرسه ■

ع��اوه بر این، نماینده وزی��ر آموزش وپرورش 
در جم��ع معاون��ان آموزش وپرورش سیس��تان و 
بلوچس��تان گفته است: در بازدیدی که از مدرسه 
اسوه حس��نه داش��تم، اس��تاندارد نبودن فضای 
آموزش��ی و سهل انگاری مؤس��س این مدرسه به 
طور کامل محرز اس��ت.  مجتبی زینی وند، رئیس 
سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی 

که ب��ه نمایندگی از وزی��ر آموزش وپرورش برای 
بررس��ی ابعاد حادثه آتش س��وزی مدرس��ه اسوه 
حسنه در سیس��تان و بلوچستان حضور دارد، در 
جمع شورای معاونان آموزش وپرورش این استان 
اظهار داشت: تمام سازمان ها باید برای ایمن سازی 
و تجهیز مدارس به کمک آموزش وپرورش بیایند. 
زینی وند ب��ا تأکید بر ضرورت تش��کیل کارگروه 

وی��ژه برای بررس��ی فضاهای 
سیستان  اس��تان  آموزش��ی 
و بلوچس��تان، تصری��ح کرد: 
بازدیده��ا از مدارس و نظارت 
رعایت دس��تورالعمل های  بر 
مرتب��ط با ایمن��ی باید مورد 
توج��ه و اهتمام همه مدیران 
مناطق و مدارس باش��د. وی 
با تقدی��ر از ورود بموقع مقام 
قضایی و مدیران بخش درمان 

در این حادثه، خاطرنش��ان کرد: اینکه مدرسه ای 
فضا را بدون هماهنگی و کس��ب مجوزهای ازم 
از آموزش وپرورش و سازمان نوسازی تغییر دهد و 
از چشم نظارت های استان و منطقه پنهان بماند 
به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و در بازدیدی که از 
مدرسه داشتم استاندارد نبودن فضای آموزشی و 
سهل انگاری مؤس��س این مدرسه  به طور کامل 

محرز است.

پلمب شدن مدرسه ■
همچنین مجتب��ی زینی وند با بی��ان اینکه از 
مدرسه اسوه حسنه که دچار آتش سوزی شده بود، 
بازدید کردیم، اظهار داش��ت: کوتاهی شده است و 
فضا برای آموزش دانش آموزان مناسب نبود، ضمن 
اینکه مدی��ران منطقه باید هم نظارت بیش��تری 
می کردند؛ این مدرسه، ساختمانش را جابه جا کرده 
بود و ۱۵ آبان ماه به س��ازمان 
نوسازی نامه نوشته بود اما نه از 
منطقه و نه از سازمان نوسازی 
بازرسی انجام نش��ده بود. وی 
با بیان اینکه پارتیش��ن بندی 
باعث آتش سوزی شده است، 
گفت: این پارتیش��ن بندی که 
بی��ن کاس ها و دفت��ر انجام 
ش��ده بود، اس��تاندارد نبوده و 
آتش سوزی  گس��ترش  دلیل 
بوده اس��ت.  زینی وند با بیان اینکه این مدرسه ۵7 
دانش آموز داشت که ۵0 دانش آموز پیش دبستانی و 
7 دانش آموز کاس اولی در آن تحصیل می کردند، 
گفت: در این حادثه 4 دانش آموز ش��امل 3 کاس 
اولی و یک پیش دبس��تانی دچار مصدومیت شدند 
ک��ه ۲ دانش آم��وز کاس اولی و ی��ک دانش آموز 
پیش دبستانی متأسفانه فوت شدند و یک دانش آموز 
کاس اول��ی نیز هم اکنون تحت مراقبت های ویژه 

است. وی با بیان اینکه مدرسه را تعطیل 
کردیم، گفت:  دانش آموزان بین مدارس 
دیگر توزیع می شوند، به اولیا اعام کردیم 
در هر مدرس��ه ای ک��ه عاقه به ثبت نام 
دارن��د، اداره آموزش وپ��رورش موظ��ف 
شده است مکاتبات انتقال دانش آموزان 

را انجام دهد.
آمار 40 درصدی مدارس غیراستاندارد ■

ای��ن در حالی اس��ت ک��ه داریوش 
ورناصری، معاون فنی و نظارت سازمان 
نوس��ازی، توس��عه و تجهی��ز مدارس 
کشور گفته اس��ت: »از سال ۹۱ بحث 
استانداردس��ازی سیس��تم گرمایش��ی 
و سرمایش��ی م��دارس در دس��تور کار 
کش��ور  م��دارس  نوس��ازی  س��ازمان 
قرار گرف��ت و اعتباراتی نی��ز برای آن 
پیش بینی شد«. وی خاطرنشان کرد:  از 
آن زمان تاکنون ۶0 درصد مدارسی که 
سیستم گرمایشی و سرمایشی استاندارد ندارند، 
مجهز به سیستم استاندارد شدند و 40 درصد باقی 
ماندند.  ورناصری به توزیع ۸ هزار بخاری هوشمند 
گازی بین مدارس اش��اره ک��رد و گفت: در حال 
حاضر حدود ۹0 هزار کاس درس دارای سیستم 
گرمایشی استاندارد نیستند که امیدواریم تا یکی 
دو سال آینده سیستم گرمایشی و سرمایشی این 
مدارس نیز اس��تاندارد ش��ود. وی درباره سیستم 
گرمایش��ی مدارس غیردولتی اظهار کرد: مؤسس 
مدارس غیردولتی برای اخذ مجوز فعالیت باید از 
سازمان نوس��ازی مدارس، مجوز استاندارد فضای 
آموزش��ی و تجهیزات را بگیرن��د که این مجوز ۲ 
ساله است و باید هر ۲ سال یک بار، آنها این مجوز 
را تمدید کنند و اگر انجام ندهند، تخلف محسوب 

می شود.
تشییع پیکر  دانش آموزان جان باخته  ■

همچنین تشییع پیکر 3  دانش آموز آتش سوزی  
مدرسه اسوه حسنه زاهدان روز گذشته برگزار شد. 
در این مراس��م  که از مقابل مس��جد جامع زاهدان 
برگزار ش��د، برخی مدیران وزارت آموزش وپرورش 
و مدیران اس��تانی و  اقش��ار گوناگون مردم  حضور 
داشتند. گفتنی است مونا خسروپرست و صبا عربی 
در پی سوختگی زیاد و مریم نوکندی نیز به دلیل 
شدت جراحات سوختگی در این حادثه فوت کردند. 

نفر چهارم یکتا میرشکار نیز در کما به سر می برد.

کشف بزرگ ترین محموله سوخت قاچاق آژیر

گروه اجتماعی: فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: بزرگ ترین محموله 
قاچاق سوخت کشور به میزان ۲۸7 میلیون لیتر در این استان کشف 
شد. به گزارش ایرنا، س��ردار عزیزاه ملکی در تشریح جزئیات این 
محموله افزود: اواخر س��ال گذشته خبری مبنی بر قاچاق گسترده 
فرآورده های نفتی از یک شرکت جعلی سازمان یافته به پلیس آگاهی 
هرمزگان ارسال شد که با توجه به اهمیت موضوع، مراتب به صورت 
ویژه در دس��تور کار پلیس قرار گرفت. وی بیان داش��ت: با توجه به 
تحقیقات میدانی و انجام اقدام های اطاعاتی و پلیسی مشخص شد 
افرادی به صورت س��ازمان یافته با بارنامه های جعلی اقدام به خرید 
گسترده محصوات نفتی در سطح اس��تان هرمزگان و استان های 
همج��وار کرده و آن را در انباری به نام ش��رکتی که وجود فیزیکی 
نداشته، دپو می کنند. فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: در این 
راستا سوخت یارانه ای را تحت عنوان فرآورده های دیگری به داخل 

اس��کله شهید رجایی انتقال و در داخل مخازن اجاره ای نگهداری و 
با کشتی از کشور خارج می کردند. سردار ملکی ادامه داد: بافاصله 
مام��وران آگاهی هرمزگان با هماهنگی مق��ام قضایی 7 نفر از افراد 
مرتبط را در اردیبهشت سال جاری دستگیر کردند که در اعتراف ها و 
بازرسی هایی که از شرکت صورت گرفت، بارنامه های جعلی کشف و 
کشتی بارگیری شده توقیف شد. وی گفت: نمونه های موجود در آن 
کش��تی به آزمایشگاه ارسال شد که پس از دریافت جواب مشخص 
شد نمونه های موجود با بارنامه هایی که ارائه داده اند، مغایرت داشته 
است که در مرحله نخس��ت ۱7 میلیون لیتر سوخت قاچاق احراز 
و بخش��ی از آن ضبط ش��د. فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان 
کرد: براساس پیگیری و بررس��ی های تخصصی از اسناد و مدارک، 
مش��خص شد این ش��رکت جعلی که باید محصوات درج شده در 
پرونده بهره برداری خود را صادر می کرد، فرآورده های نفتی مورد نیاز 

کش��ور را به صورت غیرمجاز خریداری و با اس��تفاده از فاکتورهای 
جعلی، استفاده مکرر از یک فاکتور و انواع شیوه های جعلی با تبانی 
و پرداخت رش��وه از س��ال ۹4 تاکنون ۲۸7میلیون لیتر مواد نفتی 
یارانه ای را به صورت قاچاق از کشور خارج و ضربه مهلک اقتصادی 

به کشور وارد کرده است.

گ�روه اجتماع�ی: از اول دی ماه 
۱3۹7 تأیید نهایی اسناد رسمی 
تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت 
سردفتران در سیس��تم الکترونیک اسناد انجام 
خواهد شد و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه 
احتمالی به اعتبار اس��ناد رسمی خواهد شد. به 
گزارش »وطن امروز«، احمد تویسرکانی با اعام 
این خبر و با اش��اره به اینکه س��ازمان ثبت یک 
دستگاه حاکمیتی است و به موجب ماده ۸ قانون 
مدیریت خدمات کش��وری، امور ثبتی از جمله 

امور حاکمیتی ش��ناخته شده است، گفت: سند 
رس��می به حکم قانون از اعتبار و اهمیت باایی 
برخوردار است، چرا که اسناد رسمی تنظیمی در 
دفاتر اسناد رسمی، ازم ااجراست و ادارات ثبت 
بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه، مفاد اسناد 
رس��می را اجرا می کنند. وی افزود: صدور سند 
رس��می در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر 

است و قانون ثبت اسناد و اماک از جمله در مواد 
4۹ ال��ی ۵7 و مواد ۶0، 7۶، ۸۲ و ۸۶ این قانون 
و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تکالیف 
وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر 
قرار داده است. معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: 
متعاقب تکالیف قانونی جهت استقرار سیستم  های 
الکترونیک، اجرای پروژه ثبت الکترونیک اسناد و 

اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت 
اعتبار اسناد رسمی و در ادامه تکامل این پروژه، 
به لحاظ پیشگیری از آسیب  های احتمالی موجود 
در اس��تفاده از توکن و امضای الکترونیک که با 
س��پردن آن به غی��ر، اعتبار س��ند تنظیمی را 
مخ��دوش می کند، ل��ذا از اول دی ماه ۹7 تأیید 
نهایی اس��ناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد 
رسمی با اثر انگشت سردفتران انجام و این اقدام 
باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد 

رسمی خواهد شد. 

گروه اجتماعی: معاون بهداش��ت 
و درمان س��پاه درباره مش��ارکت 
دانش��گاه بقیه اه برای رفع مشکات کشور و عبور 
از تحریم ها گفت: با کمال میل آمادگی داریم همه 
اقدامات ازم برای خدمت به نظام و کشور را انجام 
دهی��م و به کمک دولت بش��تابیم. س��ردار احمد 
عبداللهی با اشاره به نقش دانشگاه ها بویژه دانشگاه 
بقیه اه در حل معضات کشور و عبور از تحریم ها 
به ایلنا گفت: در دانشگاه بقیه اه به عنوان یکی از 
دانشگاه های برتر کش��ور در حوزه بایا و مدیریت 
بح��ران برنامه ریزی های خیلی خوب��ی را طراحی 
کرده ایم و پلن های خوب��ی را چیده ایم. همچنین 
تمرین می کنیم تا بتوانی��م در عرصه های بحرانی 
پاسخگو باشیم. س��ردار عبداللهی در پاسخ به این 
پرس��ش که دولت از دانشگاه ها خواسته برای رفع 
مشکات کشور و عبور از تحریم ها مشارکت کنند 
و راهکار ارائه دهند، آیا دانشگاه بقیه اه هم در این 

زمینه مشارکت خواهد کرد؟ گفت: بله! ما با کمال 
میل آمادگی داریم در دانشگاه بقیه اه همه اقدامات 
ازم برای خدمت به نظام و کش��ور را انجام دهیم 
و به کمک دولت بش��تابیم. وی درباره راهکارها و 
اقدامات دانشگاه بقیه اه برای رفع مشکات کشور 

گف��ت: به طور کل��ی در این زمین��ه در مجموعه 
دانشگاهی ما برنامه و طرح های خیلی خوبی لحاظ 
ش��ده که در حال بررسی است و فعا روی آن کار 
می ش��ود. سردار عبداللهی در پاسخ به این پرسش 
که همواره حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط 

تحریم مورد ظلم قرار می گیرد، پیشنهاد شما برای 
عبور از بحران های احتمالی در این زمینه در آینده 
چیست؟ گفت: یکی از مهم ترین نکات در این زمینه 
ات��کا به توان داخل و تولید داروهای داخلی اس��ت 
که البته کش��ور به واقع در این زمینه ضعف دارد. 
معاون بهداشت و درمان سپاه به وارداتی بودن مواد 
اولیه داروها اش��اره کرد و گفت: درس��ت است که 
گفته می ش��ود ۸0 درصد داروهای ما تولید داخل 
است اما متاسفانه مواد اولیه و پایه تولید این داروها 
وارداتی است. وی اظهار داشت: اگر به سمتی برویم 
که مواد اولیه را فرموله کنیم و فرمواس��یونش را 
خودمان طراحی و ایجاد کنیم، می توانیم در شرایط 
تهدیدها، بحران ها و محدودیت هایی که برای مان به 
وجود می آید، سربلند بیرون بیایم. این کاری است 
که هم وزارتخانه انجام داده و هم ما به عنوان سپاه 
به وزارت بهداشت اعام آمادگی کردیم که در این 

حوزه ها آمادگی همکاری داریم.

حقوقی

دارو

رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور اعام کرد

تأیید نهایی اسناد در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت

معاون بهداشت و درمان سپاه اعام کرد

آمادگی برای همکاری در فرموله کردن مواد دارویی

اجتماعي 0 4

وزیر علوم مطرح کرد
 احتمال ادغام واحدهای

علمیـ  کاربردی و پیام نور

وزیر علوم گفت: براس��اس طرح ساماندهی 
مراکز آموزش��ی، احتم��ال ادغ��ام واحدهای 
کوچ��ک در واحده��ای بزرگ دانش��گاه های 
علمی- کاربردی و پیام نور وجود دارد. منصور 
غامی به  مه��ر گف��ت: در وزارت علوم طرح 
س��اماندهی مراکز آموزشی در دست اجراست 
که در این طرح ماموریت گراسازی آموزش عالی 
مدنظر اس��ت. وی اف��زود: در این طرح ارتباط 
سیس��تماتیک میان مراکز کوچک آموزشی با 
مراکز بزرگ تر مورد توجه است که در این راستا 
حمایت ها از کیفی سازی صورت می گیرد. وزیر 
علوم خاطرنش��ان کرد: همچنین در این طرح 
نظارت نیز بر مراکز آموزشی بیشتر خواهد شد. 
غامی تاکید کرد: بر اساس ساماندهی مراکز 
آموزشی اگر ضرورت ایجاب کند، ادغام به این 
معنی ک��ه چند واحد کوچک در کنار هم قرار 
گیرند، صورت می گی��رد، به این ترتیب که به 
جای داشتن چند دانشکده متفرق، یک دانشگاه 
ایجاد شود. وی اظهار داشت: همچنین در این 
راس��تا برخی واحدهای دانشگاه های پیام نور و 
علمی- کاربردی ممکن است به دلیل کاهش 
جمعیت دانشجویی از برخی شهرهای کوچک 

به مراکز بزرگ تر مهاجرت کنند.

نیروی انتظامی در اطاعیه ای اعام کرد
تکذیب ضرب و جرح 
برادران افغانستانی

نی��روی انتظامی با ص��دور پیامی، ضرب و 
جرح برادران افغانس��تانی از س��وی یک سرباز 
ناجا را تکذیب کرد. ب��ه گزارش »وطن امروز«، 
در پی انتش��ار فیلمی در شبکه  های اجتماعی 
مبنی بر اینکه یک سرباز ناجا تعدادی از برادران 
افغانستانی را مورد ضرب و جرح قرار می دهد، 
نیروی انتظامی با صدور پیامی ضمن تکذیب 
این خبر، اعام کرد: »بافاصله پس از انتش��ار 
این فیلم، بررسی ها در این باره آغاز و مشخص 
شد این اتفاق در هیچ کدام از مقرهای ناجا رخ 
نداده، بنابراین شناس��ایی و دستگیری عامان 
تهیه این فیلم در دستور کار پلیس است«. در 
بخش دیگری از این پیام آمده اس��ت، نیروی 
انتظامی با افرادی ک��ه بخواهند امنیت روانی 
جامع��ه را مخ��دوش کرده و با انتش��ار چنین 
تصاویری اقتدار پلیس را  زیر س��وال ببرند به 

طور حتم برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس فرودگاه کشور تشریح کرد
 روش جدید اعضای یک باند 

برای قاچاق طا
رئیس پلیس فرودگاه کشور از دستگیری 
اعضای یک باند قاچاق طا خبر داد. س��ردار 
حس��ن مهری، رئیس پلیس فرودگاه کشور 
گفت:  از ابتدای امس��ال بالغ ب��ر 4 میلیارد 
و ۶00 میلی��ون توم��ان ط��ای قاچ��اق در 
فرودگاه ه��ا از قاچاقچیانی ک��ه قصد خروج 
طا به خارج از کشور را داشتند، کشف شد. 
وی به باشگاه خبرنگاران افزود: طی چند روز 
گذش��ته اعضای یک باند قاچاق طا در یکی 
از فرودگاه های کشور دستگیر شدند. رئیس 
پلی��س فرودگاه کش��ور گف��ت: اعضای این 
باند با ذوب طا و س��اخت س��گک کمربند، 
جاکلیدی، کلید و زنجیر بند کیف نسبت به 
قاچاق طا به خارج کش��ور اقدام می کردند. 
س��ردار مهری بی��ان کرد: اعض��ای این باند 
برای اینکه پلی��س براحتی نتواند این طاها 
را کش��ف کند، اشیای ساخته شده را با رنگ 
سفید رنگ آمیزی می کردند تا مشخص نشود 

که جنس آنها از طاست.

 ورود سامانه بارشی جدید 
از آخر هفته

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناس��ی ضمن پیش بینی رون��د فعالیت 
سامانه بارشی فعال در کش��ور از ورود سامانه 
بارشی جدید کشور در روز پنجشنبه خبر داد. 
احد وظیفه به ایس��نا گفت: پنجش��نبه دوباره 
سامانه بارشی از سمت غرب کشور وارد کشور 
می ش��ود که بتدریج ش��مال غرب، استان های 
البرز، قزوین، ته��ران، مرکزی، قم و همچنین 
س��واحل مرکزی و غربی دریای خ��زر را دربر 
می گی��رد. وی درب��اره وضعیت جوی پایتخت 
اظهار داشت: آسمان پایتخت پنجشنبه )امروز(
کمی ابری در بعدازظهر همراه با افزایش ابر و در 
بعضی س��اعات بارش باران و وزش باد خواهد 
بود که دم��ا در گرم ترین زمان ب��ه ۱0 درجه 
سانتیگراد و در س��ردترین زمان به یک درجه 

سانتیگراد می رسد.

سازمان غذا و دارو هشدار داد
 محرز شدن استفاده از 

»ذرت دامی« در 2 برند اسنک

س��خنگوی س��ازمان غ��ذا و دارو از احتمال 
تعطیل��ی موقت یا دائم برخ��ی خطوط تولید ۲ 
برند معروف اس��نک پف کرده ک��ه از ذرت دام 
در تولید محصوات ش��ان استفاده کرده اند، خبر 
داد. کیانوش جهانپور در این باره به ایسنا گفت: 
براساس مقررات، در تامین خوراک دام که ذرت 
نیز از جمله آنهاست، از منابع ارز دولتی ترجیحی 
استفاده می شود اما به ذرتی که برای محصوات 
اس��نک پف کرده و سایر صنایع غذایی استفاده 
می شود، ارز سامانه نیما تعلق می گیرد که قیمت 
آن حدود ۲ برابر ارز دولتی است. بحثی که درباره 
این ۲ برند اسنک پف کرده مطرح است، در درجه 
اول این اس��ت که از ارز دولتی برای واردات این 
ذرت استفاده شده اما در جایی دیگر به کار گرفته 
شده است. وی افزود: بحث چگونگی تامین و نوع 
ارز به کار گرفته شده و سایر قضایای آن، در حوزه 
ماموریت سازمان غذا و دارو نیست. سازمان غذا 
و دارو از ن��گاه ایمنی و س��امت به موضوع نگاه 
می کند، بر این اس��اس حتی اگر ذرت اس��تفاده 
ش��ده در صنای��ع غذایی با ذرت خ��وراک دام از 
نظر آنالیز، یکس��ان هم باش��د اما وقتی ذرتی با 
برچسب خوراک دام وارد می شود، پذیرفته نیست 
که شرکتی آن را در مسیر دیگری استفاده کند. 
جهانپور تصریح کرد: بررسی ها حاکی از آن است 
که حداقل ۲ شرکت این تخلف را داشته اند و هر 
شرکتی که این اتفاق را رقم زده باشد، مدیرعامل 
و مس��ؤول فنی اش پاسخگو خواهند بود و حتی 
ممکن اس��ت به تش��خیص مراجع ذی صاح و 
حس��ب مقررات، منجر به تعطیلی موقت یا دائم 

برخی از خطوط تولید هم شود.

امدادسانی 
به بیش از هزار نفر درگیر برف

رئیس س��ازمان ام��داد و نج��ات جمعیت 
هال احمر کش��ور از عملیات امدادی در برف و 
کواک در ۲4 ساعت گذشته و رهاسازی ۲0۱ 
خودروی گرفتار خبر داد. مرتضی س��لیمی به 
میزان اظهار داش��ت: در ۲4 س��اعت گذشته ۸ 
اس��تان آذربایجان شرقی و غربی، البرز، زنجان، 
س��منان، قزوین، کردستان و کرمانشاه متاثر از 
برف و کواک بود که با همت امدادگران سازمان 
 ام��داد و نجات جمعیت هال احمر کش��ور در 
۲۹ مح��ور کوهس��تانی به یکه��زار و ۲۶7 نفر 
امدادرس��انی شد. وی با بیان اینکه ۱۱4 نفر در 
قالب 33 تیم در این عملیات ها حضور داشتند، 
افزود: 3 نفر توس��ط امدادگران امکان اس��کان 
اضطراری پی��دا کردند. همچنی��ن یک نفر به 
دلیل سرمازدگی به مرکز درمانی منتقل شد و 
امدادگران موفق شدند ۲0۱ خودروی گرفتار در 
برف و کواک را نیز به سامت رهاسازی کنند.

  محفل ش��عر طن��ز »مترو خند« پنجش��نبه 
۲۹ آذرماه )امروز( س��اعت ۱0 ت��ا ۱۲  با حضور 
ش��اعران  مطرح طنزپرداز در ایس��تگاه متروی 
امام خمین��ی)ره( برگزار می ش��ود. محفل طنز 
»متروخن��د« در راس��تای برنامه »یل��دای من« 
س��ازمان فرهنگی - هنری ش��هرداری تهران با 
هدف گرامیداش��ت ش��ب یلدا، ای��ن آیین کهن 
ایرانی و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای ارائه 
سروده های طنزآمیز ش��اعران طنزپرداز و ایجاد 
شور و شادی و فراهم کردن یک روز به یادماندنی و 

شاد برای مسافران مترو برگزار می شود.
  رئیس بیس��ت و دومین کنگره س��اانه طب 
فیزیک��ی،  توانبخش��ی و الکترودیاگن��وز ایران از 
مطرح کردن بحث طرح توانبخش��ی ملی کشور 
در ای��ن کنگره خبر داد و گفت: تش��کیل مراکز 
آکادمیک و آموزش��ی مجهز به س��رویس جامع 
طب توانبخشی ضرورت دارد. سیدمنصور رایگانی 
 در آستانه برگزاری بیست و دومین کنگره ساانه 
طب فیزیکی،  توانبخش��ی و الکترودیاگنوز ایران، 
اظهار داش��ت: ای��ن کنگره ۵ تا 7 دی ماه س��ال 
جاری در مرکز همایش های رازی با حضور اساتید 
و صاحبنظران برجس��ته و به همت انجمن طب 
فیزیک��ی و با همکاری گروه های آموزش��ی طب 

توانبخشی و رشته های وابسته برگزار می شود.
  مرادعلی امین وند، مدیر روابط عمومی سازمان 
تاکس��یرانی ش��هر تهران گفت: کمتر از ۲ ماه از 
نخستین تاریخ توزیع استیک به نرخ دولتی ویژه 
تاکسیرانان تهراني گذشته است و در همین مدت 
کوت��اه بیش از 34هزار حلقه اس��تیک در میان 
تاکسیرانان متقاضی توزیع شده است. وی افزود: 
توزیع استیک به نرخ دولتی یکی از ده ها خدمات 
سازمان تاکسیرانی ش��هر تهران در قالب باشگاه 
رفاه تاکس��یرانان اس��ت که با استقبال گسترده 

تاکسیرانان مواجه شده است.

سامتنبض جامعه

ورناص�ری، مع�اون فن�ی و نظ�ارت 
س�ازمان نوس�ازی: از س�ال ۹۱ بحث 
استانداردس�ازی سیستم گرمایشی 
و سرمایش�ی مدارس در دس�تور کار 
سازمان نوس�ازی مدارس کشور قرار 
گرفت ام�ا از آن زم�ان تاکنون هنوز 
40 درصد مدارس مجهز به سیس�تم 

گرمایشی استاندارد نشده اند
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درس سوختگی 
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کوتاه و گویا

هال احمر
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گروه سیاس�ی: حض��ور محمدجواد ظری��ف در چهارمین 
کنگ��ره حزب ن��دای ایرانیان جنجالی ش��د و گرایش های 
مختل��ف از اصولگرا تا اصاح طلب نس��بت به عدم مراعات 
مصالح و ماحظات وزارت خارجه از سوی وزیر امور خارجه 

انتقاداتی را مطرح کردند.
به گ��زارش »وطن ام��روز«، اصاح طلب��ان این حضور 
ظری��ف را یک بی ماحظگی تلقی ک��رده و از وزیر همفکر 
خود خواستند به جای این قبیل رفتارهای حزبی و جناحی، 
رفتارهای خود را به عنوان یک مقام ملی تنظیم کند. دیگر 
منتقدان نیز از وزیر امور خارجه به خاطر حضور در نشست 
ی��ک حزب اصاح طلب که دبیرکل آن از دوس��تان نزدیک 

ظریف است، انتقاد کردند.
در همین راس��تا »وطن امروز« در ش��ماره روز سه شنبه 
27 آذرماه گزارش��ی با عنوان »ملی باش!« منتشر کرد که 
در آن توضی��ح داد این قبیل رفتاره��ای ظریف محدود به 
حضور او در همایش حزب اصاح طلب ندای ایرانیان نیست، 
بلکه او هم در دوران مذاکرات هسته ای در دولت اصاحات 
)بویژه در مذاکرات س��عدآباد( و هم در مذاکرات هس��ته ای 
در دولت حس��ن روحانی )اظهارات غیرملی او در ش��ورای 
روابط خارجی آمریکا و مواضع عجیب او در جریان مذاکرات 
وی��ن 5 و 6(، حرف هایی  زده و مواضعی داش��ته که از آنها 
این موضوع استنباط می شود که وزیر امور خارجه در حال 

پیگیری اهداف جناحی خود بوده است.
اما یک روز پس از انتشار این گزارش در »وطن امروز«، 
وزارت امور خارجه واکنش نش��ان داد. این واکنش اینگونه 
بود که گفت وگویی سفارش��ی توس��ط خبرگ��زاری دولتی 
ایسنا منتشر ش��د که حاوی اظهارات بهرام قاسمی درباره 
انتقاده��ای مذک��ور درباره ظریف اس��ت. با ای��ن حال اما 
سخنگوی وزارت امور خارجه نه تنها درباره هیچ کدام از این 
اقدامات غیرملی ظریف توضیح نداده، بلکه صرفا اظهاراتی 
کلی را مطرح کرد. البته قاس��می در ابه ای این مصاحبه، 
توپ را به زمین رسانه های اصاح طلب انداخت تا ظریف را 
از مهلکه انتقادات به خاطر اقدامات حزبی اش نجات دهند. 
در ادام��ه مت��ن کامل واکن��ش وزارت ام��ور خارجه به 

انتقادها از رفتار جناحی ظریف را می خوانیم.
 بهرام قاس��می در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه به 
دنب��ال حضور وزی��ر امور خارجه در نشس��ت حزب »ندای 
ایرانیان« برخی رس��انه ها و منتقدان، ای��ن اقدام وزیر امور 
خارج��ه را حزبی و جناحی قلم��داد کرده اند و بعضا مدعی 
ش��ده اند ظری��ف به دنبال اه��داف خاصی ب��رای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال  ۱۴۰۰ اس��ت، تصریح کرد: آقای 
ظریف یک شخصیت برجسته در عرصه سیاست خارجی و 
بین الملل است و چون وزیر امور خارجه است  با دعوت های 
زیادی در داخل و خارج کش��ور مواجه است که ایشان نیز 
بر اساس موقعیت و فرصتی که در اختیار دارند در برخی از 

این نشست ها  شرکت می کند.
وی با بیان اینکه »آقای ظریف گرایش حزبی و جناحی 
ندارد«، ادامه داد: چندی پیش دبیرکل حزب ندای ایرانیان 
از ایشان دعوت کرده بود در جمع  اعضای این حزب  درباره 
سیاس��ت خارجی ایران و مهم ترین اولویت ها و چالش های 
پیش روی آن س��خنرانی کند و ایش��ان نیز به همین دلیل 
در این نشس��ت حضور پیدا کرد، چنان که سال ۹۴ نیز در 
مراسم گرامیداش��ت یاد شهدای  حزب موتلفه حضور پیدا 

کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با بیان اینکه »این حضور به معنای عضویت در یک 
حزب، حمایت از آن حزب یا فعالیت حزبی نیست«، تاکید 
ک��رد: آقای ظریف به دنبال اه��داف خاصی برای انتخابات 

ریاست جمهوری آینده نبوده و نیست.
دیپلمات ارش��د کش��ورمان در ادامه گفت وگوی خود با 
ایسنا در پاسخ به این سوال که برخی منتقدان به  سخنان 
ظری��ف در این نشس��ت  نیز انتقاداتی وارد ک��رده  و آن را 
حزبی و جناحی عنوان کرده اند، خاطرنشان کرد: نمی توان 
انتظار داش��ت وزیر امور خارجه در جایگاه عالی ترین مقام 
دستگاه دیپلماس��ی کش��ور، در برابر هجمه ها، انتقادات و 
گاه بی انصافی های سیاسی و جناحی که بعضا  به کارکنان 
این وزارتخانه انجام می ش��ود، به صورت کامل سکوت کند. 
ایش��ان هیچ وقت و ش��اید بتوان گفت بن��درت به صورت 
مس��تقیم نقدهای صنفی را پاسخ می دهد ولی آنجایی که 
ای��ن انتقادات بعضا همراه با بی انصافی اس��ت و به نوع نگاه 
و رویکرد افراد و جریان های سیاسی به پدیده های جاری و 
ساری در سیاست خارجی برمی گردد، قطعا ایشان بر خود 
وظیفه می داند به تبیین دیدگاه های خود و اصول فکری ای 
که در حال حاضر سیاس��ت خارجی بر آن اس��توار اس��ت، 

بپردازد.  
سخنگوی وزارت امور خارجه در همین راستا  خاطرنشان 
کرد: قطعا تفاوت در نوع نگاه به پدیده های سیاست خارجی 
ب��ه معنی مخالفت با اصول و چارچوب مدون در سیاس��ت 
خارجی نظام و کش��ور یا عضویت وزیر امور خارجه در یک 
حزب خاص نیست. ایش��ان هر جا حضور داشته مسائل را 
از زاویه سیاس��ت خارجی و روابط بین الملل دیده و تفسیر 

و تبیین کرده است.
وی  افزود: آقای ظریف عاوه بر بیش از ۳۰ سال تجربه 
مس��تقیم و  حضور بدون انقطاع در عرصه سیاست خارجی  
و روابط بین الملل، از اساتید برجسته دانشگاه در این رشته 
نیز هس��ت و درباره تحوات منطق��ه ای و روندهای جهانی 
دارای نظریه و دیدگاه علمی و آکادمیک خود است و همواره  
تاش کرده است در چارچوب اصول خدشه ناپذیر سیاست 
خارجی نظام، آنها را در زندگی حرفه ای خود به کار گیرد و 
متناسب با نیازمندی ها و ضرورت های راهبردی کشور، آنها 

را در سیاست خارجی کشور ترجمه و عملی کند. 

کلک نیویورکی! ■
همی��ن واکنش س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه باز هم 
نش��ان دهنده رفتار حزبی و باندی توسط عده ای در وزارت 
امور خارجه اس��ت. قاس��می هیچ توضیحی درب��اره موارد 
انتق��ادی که از ظریف مطرح ش��د، نداد ام��ا در مقابل یک 
بازی سیاس��ی و باندی را به سود ظریف کلید زد. مصاحبه 
سفارش��ی قاس��می با ایس��نا به گونه ای تنظیم ش��ده که 
خبرگزاری دولتی از س��خنگو می پرس��د منتقدان، مدعی 
ت��اش ظریف ب��رای انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ۱۴۰۰ 
هس��تند و س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه نی��ز به جای 
پاس��خ دادن به گزاره های منتقدان درباره ابی های ظریف 
ب��رای اصاح طلبان ب��ه بهان��ه مذاکرات هس��ته ای، گزاره 
»ریاست جمهوری« را برای ظریف، اصطاحا »چاق« کرده، 
به طوری که قاسمی در جواب گفته است وزیر امور خارجه 
دنبال ریاس��ت جمهوری نیست. بافاصله پس از انتشار این 
خبر، پایگاه های خبری منتس��ب به جریان اصاحات گزاره 
خبری »ریاست جمهوری ظریف« را مطرح و دنبال کردند. 
اگ��ر حتی این مصاحبه قاس��می و واکنش اصاح طلبان به 
آن و طرح گزاره ریاس��ت جمهوری ظریف را یک هماهنگی 
از قبل مشخص ش��ده میان وزیر امور خارجه و همفکرانش 
تلقی نکنیم ولی در ظاهر نیز این هم افزایی و همپوش��انی 
میان وزارت امور خارجه و رس��انه های اصاح طلب به سود 

ظریف، به اندازه کافی تایید کننده واقعیت ماجراست.
البته پیش از این نیز موارد متعدد دیگری در اثبات عدم 
صداقت وزارت امور خارجه در دوره تصدی ظریف مشاهده 
ش��ده بود بویژه رفتارهای مش��کوک وزارت امور خارجه در 
جریان ماجرای برخورد غیرقانون��ی با دیپلمات های ایرانی 
در اروپا که بارها مورد انتقاد افکار عمومی و کارشناس��ان و 

دانشگاهیان قرار گرفته بود.
وزیر یا ابی من! ■

همانطور که در ابتدای این گزارش اش��اره ش��د، بهرام 
قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه به انتقادات گسترده 
از رفتاره��ای غیرمل��ی ظریف واکنش نش��ان داد اما هیچ 
جوابی در مقابل این انتقادات نداش��ت و صرفا با طرح گزاره 
انتخابات ریاست جمهوری، تاش شد یک موج ژورنالیستی 

به سود وزیر امور خارجه ایجاد شود.
ای��ن اقدام البت��ه نمی تواند اص��ل انتقادات نس��بت به 
رفتارهای غیرملی ظریف را پنهان کند؛ رفتارهایی که شبهه 

حزبی و جناحی آن بسیار بااست. 
در گزارش 27 آذرماه امس��ال در »وطن امروز«، برخی 
موارد آشکار و علنی شده درباره ابی های غیرملی و جناحی 
ظریف در قالب مذاکرات هس��ته ای ذکر ش��د؛ مواردی که 
نش��ان می دهد وزیر امور خارجه در مذاکرات هس��ته ای و 
در جایی ک��ه باید همه توان خود را ص��رف احقاق حقوق 
ملت می کرد، دغدغه های حزبی و جناحی خود را پیگیری 
کرده و در گفت وگو با بیگانگان، خواس��تار مس��اعدت آنها 
برای بهبود وضعیت همفکران و جناح سیاسی مطبوعش در 
انتخابات  ریاست جمهوری 8۴ و انتخابات مجلس دهم شده 
بود.  یعنی همان مواردی که سخنگوی وزارت امور خارجه 
جواب��ی برای آن نداش��ت. در ادامه بخش های��ی از گزارش 
»وطن امروز« با عنوان »ملی باش!« که 27 آذرماه در همین 

صفحه منتشر شد را مرور می کنیم. 
خواهش های سعدآباد! ■

2۱ اکتب��ر 2۰۰۳ مذاک��رات هس��ته ای س��عدآباد ب��ه 
ریاس��ت حس��ن روحانی در دولت اصاحات برگزار ش��د. 
وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانس��ه در س��عدآباد گرد 
هم آمدند تا نخس��تین  توافق درباره برنامه هس��ته ای ایران 
انجام ش��ود. آنچه در این مذاکرات گذشت، بارها مرور شد 
اما آنچه مربوط به رفتار غیرملی و شبه حزبی ظریف است، 
مذاکرات غیررس��می او با محمد البرادعی در گوش��ه ای از 
س��الن مذاکرات اس��ت. ظریف ک��ه در آن زم��ان یکی از 
اعض��ای تیم مذاکره کننده بود، ت��اش می کرد البرادعی را 
راضی کند تفس��یری مطلوب او از موض��وع »تعلیق« ارائه 
دهد. ماج��را اینگونه بود که در مذاکرات س��عدآباد، دولت 
اصاحات پذیرفت برنامه هسته ای ایران تعلیق شود اما مقرر 
ش��د آژانس بین المللی انرژی اتمی تفس��یر خود از موضوع 
»تعلیق« را ارائه دهد. ظریف در گوشه ای از سالن به شکل 
غیررس��می وارد مذاکره با البرادعی شد تا دغدغه های خود 
را ب��ا او در میان بگ��ذارد اما او در مذاکره ب��ا البرادعی چه 

گفت؟ آیا خواس��تار آن شد که تفسیر متناسب و معقول و 
مح��دودی از تعلیق ارائه کند تا حق مس��لم مردم ایران در 
داش��تن برنامه صلح آمیز هسته ای حفظ شود؟ این ترجمه 
صحبت ه��ای محمدجواد ظریف در گفت وگ��و با البرادعی 
است: »بس��یاری از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
)انتخابات ریاست جمهوری ۱۳8۴( از شکست مذاکرات ما 
سود می برند. آنها موفقیتی 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 مش��کل اعتماد به آنها نبود؛ این مشکل اعتماد به 

جبهه ما هم بود. اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه«.
آی��ا ظری��ف از این اظهارات��ی که با البرادع��ی در میان 
گذاش��ت به دنبال احقاق حقوق هسته ای مردم ایران بود یا 
دغدغه های حزبی و سیاسی جریان سیاسی مطبوع خود را 
پیگیری می کرد؟ از قضا همان که ظریف نگرانش بود اتفاق 
افتاد. البرادعی یک تفسیر سختگیرانه 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 غیررس��می ظریف و 
البرادعی که حدود ۱۰ سال بعد از آن منتشر شد نشان داد 
در ایران فردی به عنوان وزیر امور خارجه بر س��ر کار آمده 
و مس��ؤولیت مذاکرات هسته ای جدید با ۱+5 را این بار در 
دولت حس��ن روحانی بر عهده دارد که در مذاکرات خود با 
طرف ه��ای خارجی، ابایی از پیگی��ری منافع جریان حزبی 

مطبوع خود ندارد!
درگوشی با براندازها! ■

مذاکرات هس��ته ای محمدجواد ظریف با ۱+5 در دولت 
حسن روحانی در سال اول منتهی به توافق ژنو شد اما این 
توافق مدتی بعد با کندی مواجه شد و مذاکرات تا حدودی 
به بن بس��ت خورد. ش��هریور و مهرماه ۱۳۹۳ ظریف برای 
شرکت در مجمع عمومی س��ازمان ملل به نیویورک رفت؛ 
جایی که براحتی می توانست ابی های ازم را برای تقویت 
توافق احتمالی انج��ام دهد و این کار را هم کرد. او این بار 
ضمن طرح دغدغه های حزبی جریان سیاسی مطبوع خود، 
برای طرف آمریکایی آنچه را که در سال 2۰۰5 و با شکست 
مذاکرات هس��ته ای رخ داد؛ بازخوان��ی کرد و تلویحا آنها را 
نسبت به شکستی دیگر و تکرار تاریخ برحذر داشت. ظریف 
این بار در ش��ورای روابط خارجی آمریکا دغدغه های حزبی 
خ��ود را مطرح کرد. آن هم در قالب مذاکرات هس��ته ای بر 

سر حقوق ملت ایران!
 در این نشس��ت هاله اسفندیاری، مدیر بخش مطالعات 
خاورمیانه اندیشکده »وودرو ویلسون« و از مهره های اصلی 
تئوری براندازی نرم در کش��ورهای هدف آمریکا، از ظریف 
پرس��ید: »لطفا درباره تاثیر گفت وگوها بر مس��ائل سیاسی 
داخل ایران توضی��ح بفرمایید، البته می دانم که این حوزه، 

مدنظر شما نیست«. 
محمدجواد ظریف نیز به این س��ؤال اینگونه پاسخ 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، مردم ایران این فرصت را خواهند داش��ت تا ۱6 ماه 
دیگر که انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می شود، به این 
عملکرد ما )با آرای خود( پاسخ دهند. وقتی قبا در تعامل 
و مذاکرات درباره توافق هس��ته ای با جامعه بین المللی در 
س��ال های2۰۰۴ و 2۰۰5، توافق هایی کردیم و تاش های 
ما برای عملکرد ش��فاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد ش��د، 
م��ردم جواب ما را با انتخاب رئیس جمهوری متفاوت دادند 
که مرا هم زود بازنشس��ته کرد! البته باید توجه داش��ت که 
اتحادی��ه اروپایی به تنهایی فعالیت نمی کرد و مقامات کاخ 
س��فید و وزارت خارجه آمریکا مانع از هرگونه توافق شدند، 
همانطور که حاا هم کس��انی هس��تند ک��ه نمی خواهند 
هیچگونه توافقی حاصل ش��ود، قطع نظر از اینکه مفاد آن 
چه باش��د. حاا من بار دیگر زنده شده ام )خنده حضار(. به 
نظ��ر من، در انتقال پیامی که جامعه بین المللی بویژه غرب 
می خواهد به ایران منتقل کند باید بس��یار دقت کند. باید 
دید تعامل از جانب ایران و تاش ایران برای باز بودن و نگاه 
به آینده داش��تن با پاسخ مثبت مواجه می شود یا اینکه بار 
دیگر رد می شود. من فکر می کنم مردم ایران پاسخ خود را 

در صندوق های رای نشان خواهند داد«.
هم توئیت داریم هم فیلم! ■

قبل از حضور در ش��ورای روابط خارج��ی آمریکا و این 
پاس��خ جنجالی که در ایران به »ظریف گیت« معروف شد؛ 
محمدجواد ظریف 2 بار دیگر نیز ماجرای شکست مذاکرات 
هس��ته ای و نتیجه انتخاب��ات 2۰۰5 و تأثی��ر آن در تغییر 
آرایش سیاس��ی در ای��ران را برای غربی ه��ا بازخوانی کرد. 
ظریف  در قالب مذاکرات هسته ای با ۱+5 در دولت روحانی 
2 ب��ار دیگر هم آداب دیپلماتیک را کنار گذاش��ت و درباره 
عواقب شکست مذاکرات بر فضای سیاسی داخل ایران گفت. 
محمدجواد ظریف بافاصله پس از شکس��ت 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 2۰۰5 فرصت از دست برود«.
نگران��ی برای از دس��ت رفتن »فرصت« همانند س��ال 
2۰۰5 آنقدر واضح بود که ش��بکه بی بی س��ی فارس��ی در 
تحلیلی در این باره نوش��ت: »نگران��ی اصلی ظریف برای به 
نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای نیست، بلکه باخت دوباره 
تیم روحانی در انتخابات آینده و تکرار تجربه انتخابات 8۴ 
اس��ت«.  بی بی سی در ادامه نوشت: هشدار اصلی ظریف به 
غرب در واقع این است که اگر با دولت روحانی توافق نکند، 
همانند سال ۱۳8۴ )2۰۰5( بار دیگر زمینه روی کار آمدن 
اصولگرای��ان را فراه��م خواهد کرد. بی بی س��ی در تحلیلی 
درب��اره این پیام ظریف اف��زود: »این پیام مخاطب خارجی 
دارد. به نوعی به طرف های مذاکره هشدار می دهد نگذارید 
اتفاقات 2۰۰5 تکرار ش��ود. بن بست مذاکرات در سال 8۴ 
تیم آق��ای 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 تیم فعلی از صحنه 
خارج شود«.

توئیت ظریف انتقادات گس��ترده ای را در ایران به دنبال 
داش��ت و منتقدان از او خواستند شأن و جایگاه وزارت امور 
خارج��ه را رعایت کن��د و از طرح و پیگی��ری دغدغه های 
جناحی در قالب مذاکرات هسته ای پرهیز کند. با این حال 
ظریف به این انتقادات توجهی نشان نداد. او چندی بعد در 
آستانه مذاکرات وین 6، این بار با انتشار یک ویدئو، یک بار 

دیگر دغدغه های خود از شکست مذاکرات را مطرح کرد!
ظری��ف در ای��ن فیلم گفت: »ما می توانس��تیم مس��اله 
هسته ای را در سال 8۴ حل و فصل کنیم ولی در آن زمان 
حرف من را باور نمی کردند، وقتی می گفتم ایرانی ها به فشار 
حساس��یت دارند، دولت بوش اصرار داشت ما غنی سازی را 
به کلی رها کنیم... با نزدیک ش��دن به 2۹ تیر من یک بار 
دیگر احس��اس نیاز می کنم که هش��دار دهم و بگویم بازی 
ش��اهین – ُقمری به امی��د گرفتن امتی��از در لحظه آخر، 

نمی تواند نتیجه ای بهتر از سال 8۴ بدهد«.
با این اظهارات، ظریف در حد فاصل پایان مذاکرات وین 
5 و آغاز مذاکرات وین6، دو بار ماجرای شکس��ت مذاکرات 
هس��ته ای در دوره اعتماد س��ازی اول را یادآوری کرد تا به 
طرف غربی یادآوری کند شکس��ت دوستان اصاح طلب او 

در ایران، چه عواقبی برای غرب و آمریکا خواهد داشت!
برداشت محصول! ■

محمدجواد ظریف اواخر شهریورماه ۹۳ در شورای روابط 
خارجی آمریکا و در پاسخ به هاله اسفندیاری صراحتا ارتباط 
نتیج��ه مذاکرات هس��ته ای دولت روحان��ی و ۱+5 با نتیجه 
انتخاب��ات مجلس دهم را مطرح ک��رد. یعنی در واقع ظریف 
ای��ن نگران��ی را به اس��فندیاری منتقل کرد ک��ه در صورت 
شکس��ت مذاکرات، آنها انتخابات مجلس ده��م در ایران را 
خواهند باخت. این طرح دغدغه ظریف البته یک روی دیگر 
هم داش��ت؛ روی دیگ��ر می گوید در ص��ورت حصول توافق 
هسته ای )حاا به هر قیمتی و به هر دلیلی( نتیجه انتخابات 
مجلس دهم برای جریان سیاس��ی مطبوع ظریف خوشایند 
خواهد بود. انتخابات مجلس دهم برگزار شد و اصاح طلبان 
توانستند توفیقاتی به دس��ت آورند. در تهران همه ۳۰ عضو 
لیست امید )فهرست انتخاباتی اصاح طلبان و حامیان دولت( 
توانس��تند به مجلس دهم راه یابن��د. البته رد پای ظریف یا 
ب��ه عبارتی نق��ش ظریف در این ماجرا ه��م کمی بعد ثبت 
شد. بعدازظهر دوشنبه ۱7 اردیبهشت ۹5 نخستین نشست 
هم اندیشی »فراکسیون امید« در مسجد سلمان فارسی نهاد 
ریاس��ت جمهوری برگزار شد. جواد ظریف میهمان ویژه این 
نشست 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 ام��ور خارجه ایران بود. او ای��ن بار نیز ماحظات 
مل��ی را کنار گذاش��ت و از جای��گاه وزیر ام��ور خارجه، در 
جم��ع آن دس��ته از نماینده های همفکر خود که توانس��ته 
بودن��د کاندیداهای رقی��ب را )که ظریف آنها را دلواپس��ان 
می خواند( شکس��ت دهن��د؛ حضور یافت. ام��ا صحبت های 
ظری��ف در همایش همفکران اصاح طلب��ش هم قابل تامل 
اس��ت. ظریف در همای��ش فراکس��یون اصاح طلبان اظهار 
داشت: مسأله هسته ای مشکلی بود که مانع پیشرفت کشور 
بود و بر سیاست داخلی، منطقه ای و بین المللی کشور سایه 
افکنده بود و باعث می شد دشمنان ما اقدام علیه ایران را در 
قال��ب آن توجیه کنند. وی ادامه داد: هدف برجام اس��تفاده 
از ش��رایط برای برداشتن مشکاتی که مانع پیشرفت کشور 
بود، اس��ت؛ مش��کاتی که هر اقدامی علیه ایران را در سایه 
آن توجیه می کردن��د.  ظریف همچنین تصریح کرد: نتیجه 
این همه مقاومت مردم و حضور شکوهمند در انتخابات ۹2 
و مجددا در انتخابات ۹۴ و اردیبهش��ت ۹5 نباید صرفا برای 
واردات کاا باش��د و برای اینکه چنین هدفی حاصل ش��ود 
سرمایه گذاران خارجی باید مطمئن شوند ایران شریکی امن 
و درازمدت اس��ت، به همین دلیل ما نیازمندیم ش��رایط را 
بشناس��یم و آب به آس��یاب دش��منان نریزیم.  وی در ادامه 
عن��وان کرد: یقین دارم با مجل��س خوبی که با حضور مردم 
س��اخته ش��ده، قوه مقننه در کنار دولت خواهد بود و ما به 
کمک،  همدلی و انتقادات سازنده 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!

 بهرام قاسمی در واکنش به انتقادات نسبت به رفتارهای غیرملی 
وزیر امور خارجه: ظریف حزبی و جناحی نیست!

صفحه   13همه می دانند! صفحه   2

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 
وخاف قانون است
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 »وطن امروز« اقدامات غیرملی محمدجواد ظریف 
ملی باش!و اعمال اهداف جناحی  در مذاکرات هسته ای را بازخوانی می کند

صفحه   5

 صفحه   13

 صفحه     15

 پیام های
دیدار البشیر

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

مصائب کسری 
بودجه خانوارها

برخورد با سایت های 
ارز دیجیتال

انصراف داماد 
روحانی  از معاونت 

وزارت صنعت

 دادستان ها
 به موضوع گرانی 

ورود کنند

سفر به هیچ!
 صفحه     4

 صفحه     2

 صفحه     3

 صفحه     3

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

تیترهاي امروز

نیم
 تس

ور،
ک پ

د مل
حام

س:   
 عك

مهرماه 82 در حاشیه مذاکرات هسته ای سعدآباد، محمدجواد ظریف در میانه رایزنی با البرادعی 
مس�ائل جناحی را مطرح کرد. ظریف به البرادعی گفت در صورت شکست مذاکرات هسته ای، 

جریان سیاسی مطبوع او انتخابات ریاست جمهوری 84 را به رقیب واگذار خواهد کرد

ش�هریورماه 93 محمدجواد ظریف در ش�ورای روابط خارجی آمریکا در پاس�خ به س�ؤال هاله 
اسفندیاری درباره تبعات داخلی مذاکرات هسته ای، گفت در صورت شکست مذاکرات  هسته ای، 

جریان سیاسی مطبوع او انتخابات مجلس دهم را به رقیب واگذار خواهد کرد
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بهترین خریدار لوازم اسقاطی شما
قوطی گاز اشک آور، پرچم پاره، تیر چراغ برق، 

نرده و...
»اسقاط باز«

فروش انواع کاه ایمنی با نازلترین قیمت
*پیک موتوری در محدوده اغتشاشات

»کاه  باز«

ب��ه تع��دادی دانش  آم��وز جهت حض��ور در 
کاس  ها نیازمندیم

»وزارت آموزش و پرورش فرانسه«

زایمان سرپایی بدون درد و خونریزی همراه با 
نوشیدنی فرانسوی

*تخفیف ویژه سلبریتی  ها
»وزارت بهداشت فرانسه«

تور ویژه فرانسه
3شب و 5روز

بازدید از جنگ شهری+ پرتاب گاز اشک  آور
»ژو مپل گشت«

به تعدادی نفربر زرهی ِهرمس نیازمندیم
»وزارت جنگ فرانسه«

استیک  های نو و دسته دوم شما را خریداریم
»جمعی از جلیقه زرد  ها«

بهتری��ن عطرهای برن��د فرانس��وی را از ما 
بخواهید

»پلیس فرانسه«

استخدام فوری
از تمامی غیرشورش��ی  ها اس��تخدام به عمل 

می  آید
بدون آزمون، بدون دوره، با حقوق مکفی

»پلیس ضد شورش فرانسه«

تحلی��ل  ب��رای  تحلیل  گ��ر  تع��دادی  ب��ه 
»ناآرامی  ها«ی فرانسه نیازمندیم

»بی  بی  سی فارسی مزگان«

به ی��ک مترجم مس��لط به زبان انگلیس��ی 
نیازمندیم

»لیا حاتمی«

گمشده
ش��خصی به نام مس��یح علینژاد همزمان با 
شروع اغتشاش��ات فرانسه از فضای رسانه  ای 

خارج شده و تاکنون مراجعت ننموده است
درصورت یافتن به نزدیک  ترین سطل آشغال 

بیندازید.
»مدیریت پسماند و بازیافت شهری«

رضا عیوضی

نیازمندیهای
روزفرانسه

در  ارواح،  جماعت  که  گویند  چنین 
مکان هایی سکنی گزینند که به جلوه ای 
تازه تر شود.  روِح روح شان  ادوار خود،  از 
بدین سبب در خانه های قدیمی، خرابه ها، 
سِر دیوارهای ِگلی و در زیرپله هاو اخیرا 

درموزه ها، حضوری بس فعال دارند.
میان  این  در  نیز  اهواز  معاصر  موزه 
به  واگذاری  از  پس  که  نبود،  مستثنی 
هم  سهامداران  ارواح  خصوصی،  بخش 
امرار  بودند و  افزون گشته  بر پیشینیان 

معاش روحی شان بس دشوار تر.
واجب  ارواح،  که  روزگاران  از  روزی 
و  سیصد  و  صدمیلیون  برای  دیدند 
هفتاد و پنجمین بار از آثار دیدن نمایند، 
هوهو کنان چرخی زدند و ناگهان جملگی 

دریافتند که دچار روزمرگی شده اند.
دادند  تشکیل  فوریتی  سه  جلسه ای 
شدند  برآن  نشستند.  هم  گرداگرد  و 

تکانه های فرهنگی
بزرگ  را  یلدا  و  دهند  ترتیب  مجلسی 

دارند.
اما دمی نگذشت که بدیشان یاد آمد 
که عید نوروز و دیگر سنت ها نیز در پیش 
و خزانه ها خالی و دست  ارواح شان کوتاه.

بدین روی تصمیم گرفتند کاری کنند 
و کاسبی ای راه اندازند.

یکی فرمود: موزه را به پارک ژوراسیک 
تغییر کاربری داده تا با جلوی چشم آمدن 
ضمن  خودمان،  گذشتگان  و  خودمان 

درآمدزایی، ما نیز اندکی تفریح نُماییم.
از  نو،  ای  شعبه  بفرمود:  دیگری 
سرزمین موج های رنگی را در جنوب باد 
تاسیس کنیم، تا مردمان بدین جا آمده 
و اندکی از گرما و گردوخاک بیاسایند و 

بدیشان هیجان تزریق شود.
هیجان  و  ترس  گفت:  دیگری  آن 
صعود و نزول زر و سیم، بر اهالی این باد 
کفایت است، همان بِه که مکانی بر جشن 
تا  بنا نهیم،  و سرور و شادی و پایکوبی 
همزمان که هزینه ها باآنها می شود، 
هنری،  و  فرهنگی  مکانی  در 
همراه با ابدانشان، رشد فرهنگی 

نیز تکانی می خورد.
را  دیگری«  »آن  همگی 
ستودند و جملگی بر گرداگردش 
به پایکوبی برخاستند و بر هوش 
و ذکاوتش آفرین گفتند. درست 
عربی  کتاب  اینجا  که  است 

نیست ولی، شد... آنچه شد!

فاطمه غنی 

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني
دبیرسرویس کارتون: کامران یاري

دبیرفني:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: مجتبی سااری

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقاب اسامی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

ضمیمه هفتگی طنز راه راه
سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

امین شفیعی 

اغتشاشات
ســنتی

پیش از این بنده در شب یلدا، هی بریز و بپاش می کردم
میوه ها را به اسم آرایش، می زدم آش و اش می کردم

دهنم آسیاب، معده تنور، و گلویم خمیرزن شده بود!
ظرف آجیل را بر این منوال مثل نان لواش می کردم 

گفت حافظ بخوان و فردوسی، بنشین پای قصه مادر
من ولی بر علیه سنت ها، می زدم اغتشاش می کردم

چون که در کودکیم سنت شد چند باری دلیل اسهالم
بس که پیتزای نو کاسیک را، قاطی آش ماش می کردم!

باد آن سخت بود اما خوب، تا دوماهی پس از شب یلدا
با نخود کشمش ته آجیل، گذران معاش می کردم 

ریختم آبروی کیوی را، پرده های انار بدریدم!
راز دربسته پسته ها را هم، وسط جمع فاش می کردم

بر سر کودکی گرسنه  خواب می چکاندم صدای بادم را
بعد از آن از تب شکم سیری توی خواب ارتعاش می کردم 

تازه فهمیده ام چرا جیبم صحن وی آی پی شپش شده است
مثل ُگل توی بار هیزم بود هر چه قبا تاش می کردم

فرانسوی  از دانش آموزان  اخیرا عکسی 
در جریان تظاهرات اعتراضی، منتشر شد 
که پلیس فرانسه دست دانش آموزان را از 
پشت گردن بسته و آنها را به زانو نشانده 
بود. اما متاسفانه عده ای سوء برداشت نموده 
و شروع به تبلیغات منفی علیه این کشور 
آزاد و مهد دموکراسی کردند. اینکه بستن 
دست از پشت سر، چه فوایدی برای کتف 
دانش آموزان دارد و خود نوعی ورزش است 
بماند. چون ما در پی آن نیستیم که فواید 
آن را ثابت نماییم. فقط من باب تنویر افکار 
عمومی مخصوصا معاندان عرض کنیم که 
اگر تیم ملی هندبال فرانسه قوی است و 
حرفی برای گفتن دارد، همه این افتخارات 
را مدیون آموزش از پایه و در همان دوران 

دانش آموزی است.

مکاتب علمی و متعالی مختلفی که سبب 
بالندگی این نوگان باغ الیزه شده است را به 
اختصار بیان می کنیم. باشد که کشورهای 
دیکتاتور و عاری از دموکراسی، مشق علم 

کنند و به کار گیرند.

با    Safa»قفا با  »صفا  مکتب:   _1
Ghafa

این مکتب بعد از انقاب کبیر فرانسه 
توسط شوالیه اعظم با شعار زیر پایه گذاری 

شد.
»به ُخردی بخورد از بزرگان قفا

خدا دادش اندر بزرگی صفا«

عاوه بر تعلیم)علم آموزی( دانش آموزان، 
مرهون  نیز  آنها  آوردن(  بار  تربیت)انسان 

نوگانباغالیزه
همین کتک است.  فرماندهی پلیس فرانسه 
خر«  بر  تر  »چوب  مکتب:   _2

Choob Tar Bar Khar

از  بعد  که  آموزشی  علمی  مکتب  این 
انقاب کبیر فرانسه توسط ناپلئون بناپارت 
بار  با شعار »تا نخوری چوب تر نمی بری 
خر« پایه گذاری شد، هنوز هم که هنوز 
را  الیزه  باغ  نوگان  و  دارد  کارایی  است 
قرار  عام  منظر  در  عمومی  آموزش  مورد 
می دهد. شاهدان عینی در تظاهرات اخیر 
همه  که  گواهند  فرانسه  دانش آموزان 
دانش آموزان یک صدا می گفتند خر فحش 
نیست و دستشان را بر سر می گذاشتند و 
زانو می زدند و با حالت التماس به پلیس 
فرانسه می گفتند بیایید ما را شاق بزنید 
تا تربیت شویم. ما خیلی بی تربیتم. شب ها 
مسواک نزده می خوابیم. تازه مامانمان هم  

در کانادا ما را نزاییده.

محبت  زمزمه  مکتب:   _3 
Zamzame Mohabat

این مکتب پویا و انسانی که توسط لویی 
شانزدهم در انقاب کبیر فرانسه بنا نهاده 
شد، معتقد است »حرف معلم ار بود زمزمه 
محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای 
را« از آنجا که دانش آموزان زمزمه محبت 
تظاهرات  به  دست  و  شنیدند  را  معلمان 
جهت  فرانسه  دولت  زدند،  سراسری 
محافظت از این طفل های گریز پا، ۶۰ هزار 
نفر پلیس را در خیابان ها مستقر کرد تا مبادا 

روح دموکراسی از ترس له شدن بگریزد.
حاصل آنکه مانند نظام آموزشی فرانسه، 

تکلیف دموکراسی به دانش آموزان بدهید.

مهدی سلیمان نژاد

مشق دموکراسی در مکاتب انقاب کبیر

یلدا شده پنبه دانه باید بخوریم
َگه لپ لپ و دانه دانه، باید بخوریم

از تخمه هندوانه هم نومیدیم
پس پوست هندوانه باید بخوریم!

هوا هستم ولی رویم سیاه استمرا آلوده کرده دود و سیگاربه امیدم نشستن اشتباه استسرم مثل همیشه بی کاه است

از این همه بخشش مدام و نفقه

چشمم زده بیرون ز کجا؟ از حدقه

من اکچری ترین گدای عالم هستم

واریز شده توی حسابم صدقه

چون سفره  نان توست، اکرامش کنزود است هنوز اندکی، چادر رابا ِکش بُُکشش، سریع اعدامش کنرفتی کانادا، پاره و ناکامش کن 

آن عینک تو ظریف نه، خوش بین است
عکس العمل تو، بی دعا آمین است
از غرب خبر آمد و از شرق رسید

گفتند که امضای کری تضمین است

بر تیر، یکی شاپرکی بود

مشغول حساب دفتر و سود

نان داشت اگر، سه سوت می کرد

بر تن، زره و به سر، کله خود

محمدرضادرخشان

صامرهحبیبی

فهیمهانوریمحمدحسینرحیمی

محمدحسینرحیمی

فهیمهانوری

حدسبزنم
یاکفگرگی؟

عل��ی مطهری ب��ا بی��ان اینک��ه حدس 
می زنم م��ردم همه موافق دونرخی ش��دن 
قیمت بنزین هستند افزود: حدسم قرین به 
یقین اس��ت و عاوه بر این حدس حدسهای 
دیگ��ری هم می زنم که اگر ش��عور داش��ته 
باش��ید برایتان می گویم و گرنه  نمی گویم تا 

ببینم چه خبطی می خواهید بکنید. 
ایش��ان  ضمن بیان اینک��ه حدس هایی 
می زند ک��ه مردم عاق��ه خاصی ب��ه یارانه 

ندارن��د و آن را منافی دموکراس��ی می دانند 
و حدس می زند مردم ش��دیدا به دنبال رفع 
حصر هس��تند در جواب یکی از خبرنگاران 
که پرس��ید چطور به این نتیجه رس��یدی؟ 

خاطر نشان کردند: حدس بزن!
این نماینده مجل��س  روش حدس زدن 
درس��ت را اینگونه تش��ریح کرد که با توجه 
ب��ه اینک��ه به  مح��ض گران ش��دن چیزی 
م��ردم برای خری��دن آن، ص��ف می گیرند، 

پ��س به این معنی اس��ت که ه��ر چیزی را 
بیش��تر می خرند دوس��ت دارند گران بشود. 
بنده بدون اینک��ه حرف های رییس جمهور 
در مورد قیمت یومیه بنزین در کش��ورهای 
دموکراس��یته را ش��نیده باشم خودم حدس 
می زن��م چون مردم ما به روحانی رای دادند 
پ��س دموکراس��ی باایی دارند و چ��را باید 
بنزین ارزان و هم قیمت کش��ورهای جهان 

سوم بخرند. 

خبرن��گار دیگری پرس��ید: اگ��ر حدس 
هایتان درس��ت از آب در نیایند چه؟ پاسخ 
دادند: خودتان حدس بزنید کسی که چشم 
درس��ت از آب درآمدن ح��دس های من را 

ندارد، کف گرگی ازم هست یا نه؟ 
آقای در پاس��خ به این سوال که عاوه بر 
حدس چه چیز دیگری می زنی؟ گفت: خیلی 
چیزه��ا مثا چیزبگ��ر یا چیز و ی��ا خبرنگار 

بیشعور توی گونی را هم خوب می زنم.

مهدی نورمحمدی

چگونه یلدای ارزانی داشته باشیم؟

هرچه به بلندترین شب سال نزدیک   تر می   شویم، 
نگرانی مردم هم ازبابت گرانی   های بازار میوه 

و آجیل بیشتر می شود. با توجه به اینکه 
مسؤولین امر اعام کردند برای کنترل 
بازار ش��ب یلدا تمهیداتی اندیشیده 
شده و مشکلی پیش نخواهد آمد و 
جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد، 
پرواضح اس��ت ک��ه نگرانی مردم 

بی   دلیل نبوده و حتما یلدای 
گران��ی درپی��ش خواهیم 
داشت و شاید سخت ترین 
یل��دا در یک ق��رن اخیر 
باش��د. لذا درهمین راستا 
روش   های��ی را برای کاهش 

مخارج ش��ب یلدا پیش��نهاد 
می   کنیم؛ باش��د که مفید واقع 

شود.

1- هندوانه نخرید
خداوکیل��ی مش��خص اس��ت که 
هندوان��ه ش��ب یلدا یک ش��وخی 
بی   مزه بوده که جدی گرفته شده؛ 
اگرنه سرس��یاه زمس��تان هندوانه 
خریدن آن هم با امکانات قدیم، مثل 

این بوده که در جزیره آدم خوارها دنبال 
رستوران گیاهخوارها بگردید. درضمن 

همان قدیم هم کل لطف هندوانه خریدن 
به این بوده که آیا هندوانه مثل قند س��فید 

است یا مثل قند ش��یرین. یک جورهایی کار 

تخم مرغ شانس��ی امروز را می   کرده که سر ملت محمدامین میمندیان
گرم باشد. این هندوانه   های سردخانه   ای امروزی 
که کا قرمزند و همه هم مزه کاه می   دهند. پس 
هندوانه نخرید. هرکس هم گفت چرا نخریدی؟! 
بگویید باید صدای طبل می داد ولی همه ش��ان 

صدای دهل می   دادند.

2- بِه بخرید
 میوه    »به« اسمش رویش است یعنی بهتر از این 
وجود ندارد. به چن��د ویژگی دارد که آن را برای 
ش��ب یلدا مناسب می   کند. اوا سفت است. مثل 
نارنگی نیست که در بیست ثانیه بشود سه تایش 
را پوست گرفت و دولپی قورت داد. خوردن یک 
عدد »به« حداقل ده دقیقه طول می   کش��د. ثانیا 
هم بعد از خوردنش انقدر فک آدم خسته می   شود 
که دیگر نتواند به بقیه موارد سفره یلدا تعدی کند.

3- پسته نخرید
 این را ک��ه بخواهید هم عمرا نمی   توانید بخرید 
فقط اینج��ا آوردم که بگویم اگر 
توانستید مقداری پوست 

پسته تهیه کنید و روی زمین بریزید. مهمان   ها 
می   بینند فک��ر می   کنند پس��ته خورده   اید کلی 
کاس دارد. کا هم جارویش��ان نکنید.  بگذارید 
همیشه روی زمین باشند. فقط دم عید جایشان 

را عوض کنید که لو نروید.

4- تخمه نخرید
 این مورد را از بابت قیمتش نمی   گویم بلکه بحث 
اعتیاد به آن مدنظر است. تخمه بو داده که وسط 
بیاید امصب یک کشش جادویی عجیبی دارد که 
تا تمام نشود نمی   شود رهایش کرد. همین باعث 
میش��ود مهمان هایی که به خانه می   آیند، آنقدر 
تخمه می   شکنند که زمان از دستشان درمی   رود و 
شب گیر می شوند و ناچار شام می   مانند و بعد بیا و 
درستش کن. هرچه تاحاا صرفه جویی کرده   اید 

باید غذا درست کنید بدهید بخورند.

5- نخودچی بخرید
 کا رابطه نخود با انس��ان، فراتر از یک رابطه آدم 
و حبوباتی معمولی است. نخود وقتی بچه هستید 
که نخودچی می   شود و کلی بهتان حال می   دهد. 
وقتی در خانه هس��تید می   رود توی آبگوش��ت و 
به ناهار صفا می   دهد. وقتی هم دانشجو هستید 
فاف��ل  می   ش��ود 
کم��ال  در  و 
جای  تعجب 
را  گوش��ت 

برای آدم پر می   کن��د. کا یک مرام خاصی دارد. 
مثل فرش��ته نگهبان ش��کم عم��ل می   کند که 
حواسش هس��ت یک وقت گرسنه نمانید. خب 
شب یلدا هم از این موجود کمک بگیرید. نهایتش 
یک کشمش کنارش بگذارید کار هزارجور آجیل 

را برای آدم انجام می   دهد. ادعا هم ندارد.

6- فال حافظ بگیرید
 ابتدا کلی درمورد اهمیت فال حافظ و لزوم تبعیت 
از توصیه   های ایشان سخنرانی کنید بعد که فضا 
آماده شد فال بگیرید. منتها “یوسف گمگشته باز 
آی��د به کنعان غم مخور” نیایدها! این مال وقتی 
اس��ت که شما آنقدر وضعتان خوب است که اگر 
اان پسرتان از سربازی رسید و سرسفره نشست 
واقعا غم نخورید. ما داریم درمورد برهه حس��اس 
کنون��ی راه��کار می   دهیم، پس باید یک ش��عر 
مناس��ب را از قبل عامت گذاری ک��رده و آن را 
بیاورید. نگارنده با کلی تفحص در دیوان حافظ، 
مواردی را برای شما آماده کرده که ذکر می   کنم:

الف( صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد / ورنه 
اندیشه این کار فراموشش باد 

خب اینجا مهمان ش��ما اگر دو جو عقل داش��ته 
باشد باید بفهمد که حافظ دارد او را از پرخوری باز 

می دارد و می   گوید جلو شکمت را بگیر.
ب( کس عسل بی نیش ازین دکان نخورد / 

کس رطب بی خار ازین بستان نچید
اینجا هم حافظ به مهمان شما می   فرماید 
فکر نکند می   آید و می   خورد و می   رود. کلی 
عواقب دارد پس بیخیال شود و جلو شکمش 

را بگیرد.
پ( زان حب��ه خض��را خور کز روی س��بک 
روحی / هر کاو بخورد یک جو بر سیخ زند 

سی مرغ
حافظ می   فرماید بفرمایید کشمش میل 
کنید ولی یادتان هم باشد که هرآمدنی یک 
رفتنی دارد. درست است که شب یلدا آمدی 
و خوردی ولی چندماه بعد سیزده بدر سرت 
آوار می   شوند و صد برابرش را از حلقومت بیرون 

می   کشند. پس جلوی شکمت را بگیر.

توصیههاییلدایی

یک مقام مس��ئول در واکنش به تدوین 
طرح ممنوعی��ت انتصاب اقوام درجه یک و 
دو مسئوان در مجلس، گفت: وقتی کشور 
با مش��کل بیکاری روبه رو است، این قوانین 
مانع از به کارگیری افراد با رزومه مناس��ب 
می ش��ود و با بیکار ماندن همان چند نفری 
که می توانس��تند س��ر کار بروند، مش��کل 

بیکاری بحرانی تر خواهد شد.
وی با اش��اره به تصمیم آمری��کا به لغو 
اقامت فرزندان مس��ئوان ایرانی ساکن این 
کش��ور، اظهار ک��رد: در حالی ک��ه اکنون 
خانواده ما در رفاه است، کشور دچار شرایط 
حس��اس کنونی اس��ت، آنوقت با فشارهای 
ع��ده ای از داخل و خ��ارج، پدری که نتواند 
رف��اه خانواده خود را فراه��م کند، از فراهم 

کردن رفاه برای جامعه عاجز خواهد بود.
مقام مس��ئول با دعوت از مدافعان طرح 
مذک��ور به ناهار کاری ب��ا حضور یک نفر از 
اق��وام درجه یک یا دو، در راس��تای تقریب 
قلوب نمایندگان و مس��ئوان، خاطر نشان 
ک��رد: ب��ه زودی بعضی از ارگانه��ا انتصاب 

جدید خواهند داشت.
این مقام مس��ئول ب��ا تاکید ب��ر توجه 
مس��ئوان به ن��اکام گذاش��تن بدخواهان، 
هشدار داد: اگر این قانون در مجلس تصویب 
ش��ود، مجبور به خصوصی س��ازی بیش��تر 
صنایع کش��ور خواهیم بود که این عمل نه 
به نفع صنایع کش��ور، نه به نف��ع کارگران 
آنها و نه حتی به نفع قانون خصوصی سازی 

خواهد بود.

محمدرسول نوروزی

ازداخل
فشارندهید!

۱- هوایی شده بود، بادش را خالی کردند!
۲- نم��ک زندگ��ی اش زیاد بود، فش��ارش 

رفت باا!
3- موهاش فر بود، شپش ها نمی توانستند 

نفوذ کنند!
۴- موبایل��ش را ک��ه خاموش ک��رد، تازه 

روشن شد!
5-دس��ته گل های بزرگ ب��ه آب می داد، 

بهار!
۶- یخش که آب شد، سیل آمد!

نرگس داشادیان

)کلمه + کارتون(

افقی
۱. تنها امید اینترنت اکسپلورر- اون نیست

۲. نلسون ماندا
3. بابای��ی خارجی ها- وقتی نمک از دس��ت آدم در 

می رود
۴. روحانی وعده داد عده ای .... کردند- سؤال تکراری 
هندسه تعریف آن بود- جایی که وسط دعوا همه به 

آن وصل می شوند
5. الگوی راحتی و خوشمزگی برای میوه ها- چیزی 

شبیه سزار
۶. گوش��ه ای خل��وت ک��ه آدم بتوان��د ب��ه راحتی 
اینس��تاگرامش را چک کند- از جمله خارجی های 
نای��س که زد همس��رش را ش��ت و پت ک��رد- به 

رابطه های امروزی می گویند
7. انیمیشن حسودی برانگیزاننده دخترها

8. در توئیتر همدیگر را .... می کنند- کمی
9. از ن��وع ماری اش در تعامات انس��انی اس��تفاده 
می شود- به منطقه ای که امن باشد می گویند- کتابی 

نوشته سیده زهرا حسینی
۱۰. به حرف رایگان می گویند- از اقام مهم وارداتی 

که نصف بیشتر کمبودهای ما را حل کرد
۱۱. گاری طور- به عشق آن منتظر راهپیمایی ۲۲ 
بهمنیم- جنس��ی که از بزرگترین پیشرفت هایش 

تشخیص رنگ قرمز از سبز است
۱۲. الفبای موس��یقی- انواعی دارد از جمله اغری، 

چاقی و چنجه- هوا قبل از اینکه دونفره بشود
۱3. نوع آهنی اش در اس��رائیل، سوسک شد- مال 

خاله است اما به پای تو می نویسند
۱۴. تاکس��ی تلفنی ط��ور- به ریقوه��ا می گویند- 

پیچیده می  شود
۱5. شاعر “کوچه لره سو سپمیشم”- ته ته هنر صدا 

و سیما

عمودی
۱. ش��لوارش را از روی شلوار کردی ما دوختند- در 
دبستان هرکس جای ویرگول، این را می گفت، خیلی 

شاخ بود- ابروی آذری ها
۲. ش��بی که کا یک دقیقه طوانی تر است ولی به 
اندازه کل سال خرج رو دست آدم می گذارد، تازه اگر 
بابانوئل ناراحت نش��ود- اان سفارتش لنگ چهار تا 

شمع وطن پرستی است.

3. سس مورد عاقه ااغ-  حرف ربط- خوراک شورا 
شهری ها

۴. داخ��ل چی��زی- حرف مفعول- درس��ته “چی” 
نداشت ولی استاندار شد

5. واح��د اندازه گی��ری وزن- از س��اح های دفاعی 
بچه ها- کاه خارجی

۶. پیدا نیس��ت- یادگار یادگار یادگار- سمت تحت 
فشار آدم در اسباب کشی

7. سرزمین آرزوهای نصف بیشتر آریایی ها- کله
8. فق��ط ی��ک عدد اس��ت- لن��گ تاریخ- اس��نپ 

کاسبی اش را له و لورده کرد
9. از جمل��ه کارهای��ی ک��ه دولت تدبیر ک��رد- به 
دون دون های صورت آنشرلی می گویند- کارگرانش 
هنوز حقش��ان را نگرفته اند، درحالیکه خداروش��کر 

سلبریتی ها می توانند به فستیوال بروند
۱۰. جد و آبای آدم- رفوی چیزی- وسیله ای واجب 
الوجود در آش��پزخانه، ولی بجای آن از تیش��رت ما 

استفاده می شود
۱۱. توان آخر- از ابزارآات بایگانی

۱۲. مفرح ذات- در سفر به کار آدم می آید
۱3. خانم دکتر بعد از این

۱۴. رها- بنزین مورد عاقه مردم
۱5. نویس��نده و کارگردان انقاب��ی تئاتر- از رموز  
موفقیت داشتن آن در بخشی از اسم و فامیل است

فرشته موسوی

کن
ااس

رر
Qزی
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یدی

برا
نید

ک

باریدگر
بر من شب یلدا شب تاری دگر است
بر گردن من خون اناری دگر است

یک فال گرفتم و به من حافظ گفت:
هر روز دلم به زیر باری دگر است

محمد حسین رحیمی

سیدمحمدجواد طاهری

کارلوس لتوف، نقاش برزیلی،  ضد نقاشی که  روی دامن 
وزیر فرهنگ دولت صهیونیستی نمایی از قدس را  کشیده 

بود طرحی ارائه داد که در تصویر باا می بینید.
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اس��تان کرمان در س��ال جاری هم با 
کمب��ود بارندگی مواجه ش��ده و با توجه 
به تغیی��رات اقلیم��ی و دمای��ی در این 
اس��تان، اصاح الگوی کشت برای حفظ 
ظرفیت های کشاورزی اس��تان ضروری 
اس��ت. از س��وی دیگر تغییرات ش��دید 
اقلیمی در استان و سرمای هوا به خصوص 
در شهرستان های گرمسیر جنوب کرمان 
محصوات کشاورزی را در معرض خطر 
سرمازدگی نیز قرار داده است. کارشناسان 
هواشناسی استان کرمان اعتقاد دارند طی 
س��ال های اخیر در کنار افزایش روزهای 
گرم و افزایش حداقل دمای گرم در طول 
سال، ش��اهد برودت ناگهانی و نابهنگام 
دم��ا نیز در برخ��ی ایام هس��تیم که به 
دلیل تاقی با فصل کش��ت محصوات 
کشاورزی، خس��ارت های هنگفتی را در 
کرمان ب��ه جا می گذارد ک��ه می توان به 
خسارت 2/5 میلیاردی به محصول پسته 

در سال جاری اش��اره کرد. به همین دلیل اصاح 
الگوی کشت در دستور کار مسؤوان قرار گرفته و 
کشت محصواتی از جمله زعفران، زرشک و کلزا و 
در سال جاری هم گیاهی به نام »کینوا« در استان 
کرمان آغاز ش��ده است. این محصوات کشاورزی 
که دارای صرفه اقتصادی باایی هس��تند از سویی 
در مقابل سرمازدگی، خشکسالی و کمبود آب نیز 
مقاوم بوده و می توانند مرهمی بر کشاورزی استانی 
باشند که در سال های اخیر خسارت های بی شماری 
را تحم��ل کرده اس��ت. کینوا که ب��ه آن »خاویار 
گیاه��ی« نیز گفته می ش��ود یک��ی از محصوات 
اس��تراتژیک اس��ت که در صورت س��رمایه گذاری 
مناس��ب می تواند ورق را به نفع کشاورزان  استان 
کرمان برگرداند و آنها را از ورشکستگی نجات دهد. 
هم اکنون این محصول توسط کارشناسان کشاورزی 
در جنوب کرمان ترویج می شود و برخی کشاورزان 
نیز که به تولید این محصول روی آورده اند عما از 
سود و کشت محصول در مواجهه با تغییرات دمایی 
و کمبود آب راضی هستند، ضمن اینکه آفت های 
موجود در استان نیز به این گیاهان سرایت نکرده و 

کیفیت محصول نیز مطلوب بوده است. 
محمد عباسی یکی از کشاورزان استان کرمان به 

مهر می گوید: سال جاری در سطح محدودی اقدام 
به کشت این محصول کرده ام و به جای کشت گندم 
و ذرت به تولید کینوا روی آورده ام، این محصول هر 
چند ناشناخته است اما دارای آینده بسیار خوب و 
مشتری در بازارهای بین المللی به خصوص حاشیه 

خلیج فارس و کش��ورهای اروپایی است. وی بیان 
کرد: این گیاه از جمله غات محسوب می شود و از 
آن به دلیل خاصیت بسیار باایی که دارد به عنوان 
خاویار گیاهی یاد می شود. طبق تجربه ای که سال 
جاری کسب کردم یک سوم آبی را که برای کشت 

گندم استفاده می کردم صرف تولید کینوا 
کردم و با وجود س��رمای ناگهانی هوا که 
موج��ب تخریب محصول در س��ال های 
گذشته می ش��د، کینوا بخوبی در مقابل 
سرما مقاومت کرد و خس��ارتی را از این 

بابت شاهد نیستم. 
محمد کرمی، گیاه شناس هم می گوید: 
این گیاه دانه هایی تولید می کند که جزو 
غات محسوب می ش��ود و در آمریکای 
جنوبی برای تغذیه از این گیاه اس��تفاده 
می کنند و اقبال خوبی به عنوان یک غذای 
لوکس و مقوی از آن می ش��ود، به طوری 
که به آن منشأ سایر غات می گویند. وی 
افزود: از این گیاه در رستوران های لوکس 
دنیا به عنوان یکی از مواد غذایی مطلوب 
در کنار خاویار استفاده می شود به همین 
دلی��ل به آن خاوی��ار گیاهی می گویند و 
بس��ادگی هم قابلیت ص��ادرات دارد. این 
گیاه شناس افزود: پروتئین، فیبر، منگنز، 
روی، فسفر، آهن، مس و ویتامین B در این گیاه به 
وفور وجود دارد و از سوی دیگر اقلیم استان کرمان 
برای تولید این گیاه بسیار مناسب است و می تواند 
جایگزین خوبی برای کشت های بی ارزش و آب بر در 
استان باشد. وی در ادامه بیان کرد: در سبد کااهای 
جایگزینی که برای استان کرمان معرفی شده است 
به دلیل اینکه بازار کینوا در کشور هنوز اشباع نشده، 
این محص��ول دارای ارزش اقتصادی و پتانس��یل 
مناس��بی برای سرمایه گذاری اس��ت. وی با اشاره 
به وجود مقادیر باای آنتی اکس��یدان در این گیاه 
افزود: نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه این 
ماده غذایی نیازهای ضروری بدن را تامین می کند 
موجب چاقی مفرط نمی ش��ود و جایگزین خوبی 
برای مواد غذایی چاق کننده محسوب می شود. وی 
بیان کرد: این گیاه که بومی بولیوی است مقاومت 
خوبی در مقابل ش��وری خ��اک و کم آبی دارد و در 
سخت ترین شرایط اقلیمی نیز بخوبی رشد می کند. 
کرم��ی ادام��ه داد: کرمان فرص��ت طایی جذب 
سرمایه برای تولید این محصول را دارد و بازگشت 
س��ود سرمایه در این محصول نیز فوری است، چرا 
که محصولی صادرات محور و دارای کشش باا در 

بازار کااهای لوکس است. 

تمدید عضویت بانک آینده در 
انجمن بانکداران آسیا و اقیانوسیه

عضوی��ت بانک آینده در انجم��ن بانکداران 
آسیا و اقیانوسیه تمدید شد. بانک آینده با هدف 
تعامل بهینه با بانک های پیش��تاز و استفاده از 
فرصت ها، ظرفیت ه��ا و دیدگاه های بانک های 
برجس��ته حوزه آس��یا و اقیانوس��یه، از س��ال 
1395 )2016 می��ادی(، به انجمن بانکداران 
آس��یا پیوسته اس��ت. انجمن بانکداران آسیا با 
عضویت بیش از 120 بانک معتبر از کشورهای 
مختلف از جمله ایران، بزرگ ترین نهاد تخصصی 
غیردولتی بانکی در حوزه آسیا و اقیانوسیه است 
ک��ه برقراری تعامل و ارتباط بین آنها در بهبود 
ارتباطات و تسهیل روابط دولت ها مؤثر خواهد 
بود. عضویت در این انجمن، ضمن ایجاد بستری 
ب��رای تب��ادل دیدگاه های اعض��ا در خصوص 
پیش��رفت های ج��اری در صنع��ت بانکداری، 
زمینه س��از توس��عه رواب��ط و همکاری ها بین 
بانک های عضو و بهره گیری از تجارب بین المللی 

در عرصه فعالیت ها نیز به شمار می رود.

دانشگاه آزاد اسامی واحد تبریز 
ارگان معتمد صنعت چرم و کفش است

مج��ری طرح پایش چرم و کفش اس��تان 
آذربایجان ش��رقی گفت: دانشگاه آزاد اسامی 
واحد تبریز به عنوان ارگان معتمد صنعت چرم 
و کفش نقش برجسته ای در توسعه این صنعت 
دارد. صمد عالی در سومین جلسه طرح پایش 
چرم و کفش آذربایجان ش��رقی گفت: هدف از 
این طرح،  شناس��ایی چالش های صنعت چرم 
و کفش اس��تان و تدوی��ن موضوعات مرتبط 
با این چالش هاس��ت که از سال آینده موضوع 
پایان نامه ها و رس��اله های دانشگاه آزاد اسامی 
خواهد شد. وی افزود: طرح پایش برنامه چرم و 
کفش استان همزمان با ۴0 طرح پایش دیگر در 
دانشگاه های آزاد اسامی سراسر کشور در حال 
تدوین اس��ت.  رئیس امور اقتصاد دانش بنیان 
و س��رمایه گذاری دانش��گاه آزاد اسامی تبریز 
تصریح کرد: در جلس��ات طرح پایش صنعت 
چرم و کفش آذربایجان ش��رقی با بهره گیری 
از اس��ناد موجود این صنع��ت از جمله برنامه 
اس��تراتژیک و عارضه یابی صنعت، چالش های 
عمده این صنعت مورد  شناس��ایی و بررس��ی 

قرار می گیرد.  

آذربایجان شرقیبانک

پاایشگاه تبریز اخطاریه 
زیست محیطی گرفت

معاون محیط انس��انی حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شرقی گفت: در بازدیدی که از پاایشگاه 
تبریز انجام شد، مشخص شد منشأ بوی نامطبوع 
از واحد بنزین س��ازی پاایش��گاه تبری��ز بود که 
فرآیندهای شیمیایی علت بروز این بوی نامطبوع 
بوده است. حس��ن عباس نژاد با اشاره به اعتراض 
اهالی منطقه کجوار به آلودگی و بوی نامطبوع در 
این منطقه گفت: در شبی که گزارش هایی مبنی 
بر ب��روز آایندگی در منطقه غ��رب تبریز وصول 
شد، بافاصله اکیپی از س��وی اداره کل حفاظت 
محیط زیس��ت جهت پایش آلودگ��ی منطقه به 
پتروشیمی تبریز اعزام شد و با همراهی نمایندگانی 
از سوی اهالی محل از شرکت پتروشیمی و برخی 
صنایع اطراف در منطقه بازدید و مش��خص ش��د 
منش��اء آلودگی و بوی نامطبوع پتروشیمی تبریز 
نبوده است.  وی افزود: فرآیندهای شیمیایی علت 
بروز این بوی نامطبوع بود، بنابراین شرکت پاایش 
نفت تبریز اخطاریه زیست محیطی دریافت کرد و 
مدیران این شرکت جهت ادای توضیحات درباره 
دای��ل ایجاد آلودگی اخیر ب��ه اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان دعوت شدند. عباس نژاد با بیان 
اینکه سیستم های سنجش آلودگی آناین حفاظت 
محیط زیست در پاایش��گاه تبریز مستقر است، 
گفت: آلودگی و بوی نامطبوع متصاعد شده از واحد 
بنزین سازی پاایشگاه تبریز ممکن است به دلیل 
مشکات فنی و با تغییرات مربوط به رطوبت، دما 
و فشار رخ داده باشد که در هر حالت باید شرکت 

پاایش نفت تبریز این مشکل را حل کند. 

نشست هماهنگی مسؤولیت های اجتماعی 
به میزبانی مناطق نفتخیز جنوب 

نشست هماهنگی مسؤولیت های اجتماعی با 
حضور مش��اور وزیر نفت در امور اجتماعی و به 
میزبانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
اهواز برگزار ش��د. در این نشس��ت که با حضور 
مش��اور وزیر نفت در امور اجتماعی، مدیرعامل 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،  مدیرعامل 
ش��رکت نفت و گاز اروندان و نمایندگان شرکت 
مهندس��ی و توس��عه نفت)مت��ن( و هلدینگ 
خلیج فارس برگزار ش��د، پیرامون پش��تیبانی و 
همفکری در اتخاذ سیاست های مسؤولیت های 

اجتماعی منطقه، بحث و تبادل نظر شد.  

گیاهی که مقاومت خوبی در مقابل شوری خاک و کم آبی دارد و در سخت ترین شرایط اقلیمی بخوبی رشد می کند 

توسعه کشت »خاویار گیاهی« در کرمان 

ادامه از صفحه اول
آیا این سخنان به معنای 
نف��ی واقعی س��لطه غرب در نظ��ام بین الملل و 
حرکت ب��ر مدار 3 اصل »ع��زت«، »حکمت« و 
»مصلحت« اس��ت؟ اگر اینگونه است، منتقدان 
سیاس��ت خارجی کش��ورمان حاضرن��د هزینه 
»تخطئه غیرمنصفانه« خود از س��وی وزیر امور 
خارجه را پرداخته و آن را فدای اصاح رویه حاکم 
بر سیاست خارجی کشورمان کنند! همان گونه 
که اشاره شد، نسبت میان 3 مولفه اساسی یعنی 

آرمان، استراتژی و تاکتیک در دستگاه دیپلماسی 
و سیاست خارجی کشورمان بر هم ریخته است. 
اصلی ترین پیش شرط جلوگیری از استمرار خلط 
این 3 مولفه )که امکان بروز خطاهای اساسی در 
حوزه دیپلماس��ی ما را افزایش می دهد(، آگاهی 
نسبت به مشی نادرستی است که طی سال های 
اخیر  بر حوزه سیاست خارجی کشورمان حاکم 
بوده است. بنابراین اگر اظهارات اخیر آقای دکتر 
ظریف، مصداق نوعی »خودآگاهی«  باشد باید از 
آن استقبال کرد. با این حال اگر ایشان در صدد 

فرافکنی نسبت به وضعیت موجود و نسبت دادن 
کارنامه ناموفق سیاست خارجی کشور به منتقدان 
وزارت امور خارجه هستند، بدترین مسیر ممکن 
را انتخاب کرده ان��د! وزارت امور خارجه امروز در 
راستای اصاح و بازگشت از مسیر گذشته خود، 
بیش از آنکه به »بلدوزر« نیاز داش��ته باشد، نیاز 
ب��ه »دوربرگردان« دارد! واقعیت��ی که امیدواریم 
آقای دکتر ظریف و همراهان شان پس از 5 سال، 
ااق��ل در خفای ذهنی خود، نس��بت به آن آگاه 

شده باشند!

ادامه از صفحه اول
... قانونی و اصولی باشد که 
جای هیچ ایرادی نداشته  باشد تا مرتکب رفتارهای 
نادرست نتواند مستمسکی برای فرار از سرزنش در 
اختیار داشته  باشد. از این منظر، رفتار ارباب  رجوعی 
ک��ه نماینده مجل��س را از اداره بیرون می کند، نه 
اخاقاً و نه قانوناً روا نیست؛ توهین به  شخصی که 
مرتکب توهین می شود، مستقاً یک  توهین است و 
نمی توان به رغم دفاع از نفس اعتراض به  یک رفتار 

ناشایست، آن را خاف قانون ندانست.
7- بنابراین، مطابق قوانین ایران رفتار کارمند اصًا 
توهین آمیز نبوده  اس��ت، بلکه ای��ن رفتار نماینده 
مجلس است که توهین آمیز و جرم است. اما ادامه 
ماجرا جالب تر اس��ت؛ واکنش نماینده مجلس، به  
جای آنکه مش��تمل بر عذرخواه��ی از آن کارمند، 
عذرخواه��ی از مل��ت و عذرخواه��ی از مجلس به 

 واسطه رفتار دون شأن نمایندگی ملت ایران باشد، 
مشتمل بر فرافکنی، انحراف موضوع به  بحث های 
قومیت��ی و مذهب��ی و حتی تهدید ی��ک  وزیر به 
 اس��تیضاح بوده  است. چرا؟ چون یک  کارمند تنها 
بر اس��اس قانون عمل کرده و به  جای آنکه تشویق 

شود، مخاطب توهین ایشان نیز قرار گرفته  است.
۸- جالب ترین نکته البته اینجاس��ت: مجلس، در 
شرایطی که کش��ور تحت تحریم های ظالمانه ای 
ق��رار دارد و به صورتی کاماً فوری نیازمند طراحی 
و پیاده سازی راه حل هایی برای حل مشکات جاری 
خصوصاً در عرصه اقتصادی  است، به  جای پرداختن 
به  موضوعات اساسی مملکت و واگذاری این موضوع 
و برخ��ورد با نماینده مجلس ب��ه  هیات نظارت بر 
رفتار نمایندگان، برای بررس��ی این موضوع جلسه 
غیرعلنی تشکیل می دهد! مطابق کلیپی که از این 
جلسه به  بیرون درز کرده  است، ایشان در مجلس 

نیز به  رفت��ار غیراصولی خود ادامه می دهد: تهدید 
می کند اس��تعفا خواهد کرد و خواستار استیضاح 
ی��ک  وزیر و برکناری کارمن��د مورد بحث و رئیس 
اداره مربوط می ش��ود؛ آن هم در شرایطی که انذار 
می دهد بعداً نوبت نمایندگان دیگر است و اگر آنچه 
می خواهد عملی نش��ود، اس��تعفا خواهد کرد و به 

 دانشگاه برمی گردد!
9- درس��ت آن اس��ت که از کارمن��د مورد بحث 
قدردانی ش��ود؛ در ش��رایطی که نماینده مجلس 
خواس��تار رفت��ار فراقانونی ا س��ت و او جلوی این 
درخواس��ت می ایس��تد و به خاطر همین رفتار، با 
توهین روبه رو می ش��ود، کارمند اداره به  الگویی از 
رفتار درست کارکنان دولت در تمام سطوح تبدیل 
می شود که حاضر نیس��ت در برابر انواع فشارها از 

انجام کار قانونی صرف نظر کند. 
*دانشجوی دکترای حقوق کیفری

ادامه از صفحه اول
انتظ��ار  از  دور  لیک��ن 
نیس��ت اگر فردا عواقب FATF هم مش��خص 
شود، اصاح طلبان در قبول سرپرستی این فرزند 
خود هم دچار تضادهای عقلی - عشقی شوند. 
رفت��ار اینان به جوانکی می ماند که زود عاش��ق 
می شود، عقد می بندد و زود هم کارش به طاق 

می کشد. 
اصاح طلبان البته با وجود شکست های پی 
در پی و س��ر کار رفتن از س��وی آمریکا و اروپا، 
ابدا قائل به طاق رس��می از غرب نیستند، بلکه 
تجربه نشان داده حداکثر به طاق عاطفی - آن 
هم موقت - رضایت خواهند داد! مرور شکس��ت 
مذاکرات سعدآباد برای کسانی که در این واقعیت 

تردید دارند، می تواند س��ند قابل اعتنایی باشد. 
حاا اما مقطع مهمی در س��یر حیات سیاسی � 
اجتماعی این طیف است. اکنون آنها و برجام شان 
نیس��ت که دچار مشکل هستند، بلکه این خود 
غرب است که تیفوس گرفته است. اصاح طلبان 
شاید بااخره راضی شوند کسی برجام را نقد کند، 
به نق��د کدخدایان خود اما ابدا رضایت نخواهند 

داد. لذا مرگ بر جلیقه زردها!
تاریخ ظاهرا از دس��ت لیبرال ها خسته است. 
لذا دوس��ت دارد حس��اب غ��رب و غرب گرایان 
را یکجا برس��د! این ش��اید که نه، حتما آرزوی 
تمام آزادگانی اس��ت که در طول تاریخ توس��ط 
غ��رب وحش��ی در سراس��ر گیتی ب��ه بردگی 
گرفته ش��ده، قربانی این توحش مدرن شده اند. 

جمجم��ه 1۸000 الجزای��ری که ط��ی دوران 
اس��تعمار سر آنها قطع شده و به پاریس منتقل 
ش��ده، اکنون در موزه انس��ان پاری��س موجود 
اس��ت. من خبر ندارم آتش خشم جلیقه زردها 
تاکنون به این کلکس��یون افتخارآمیز دوستان 
 اصاح طلبان در پاریس هم رسیده یا نه، این را اما 
می دانم که روح چندصد میلیون قربانی و صدها 
هزار شهید مجاهد تاریخ معاصر جهان در آرزوی 
فروریختن بهشت آدمخوار اصاح طلبان است. در 
هندسه جدیدی که بتدریج خلق می شود، آنها 
که عمری به دلیل غرغ��ره کردن افاضات امثال 
جان اک، ولتر، ماکیاولی، پوپر، فرانسیس بیکن 
و ... خود را روش��نفکر نامیده ان��د، حقیرترین و 

منفورترین موجودات عالم خواهند بود. 

دیدگاهیادداشت امروز

روزنه

بررسی حقوقی مناقشه اخیر نماینده مجلس و یک کارمندوزارت خارجه کدام را انتخاب می کند؟

برزخ های غرب گرا بودن!

خوزستان

آذربایجان شرقی

نما
از کشاورزان برای کاشت خاویار گیاهی حمایت می کنیم

عباس سعیدی، رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: با توجه به شرایط موجود در استان کرمان و 
کمبود شدید منابع آبی، سیاست ما کاهش جدی تولید محصوات آب بر است، به طوری که حتی تولید 
محصوات اس�تراتژیک آب بر را نیز کاهش خواهیم داد. وی افزود: در چنین شرایطی، تولید محصوات 
اقتصادی که آب کمی نیاز دارند و می توانند منجر به ایجاد ثروت برای کشاورز شوند در دستور کار قرار 
دارد و در همین راس�تا هم تحقیقات و مطالعات گس�ترده آغاز ش�ده اس�ت. وی به مطالعه ۵ ساله روی 
محصول کینوا اش�اره کرد و گفت: کش�ت این محصول به صورت آزمایش�ی در جنوب و ش�مال استان 
کرمان آغاز شده که البته با نتایج مطلوبی هم همراه بوده است. سعیدی گفت: تسهیات ازم در اختیار 
کشاورزان قرار می گیرد و زمینه برای صادرات و بازاریابی محصول نیز فراهم شده است. وی ادامه داد: این 
گیاه می تواند اقتصاد کشاورزی استان کرمان را در کنار زعفران و کلزا تغییر دهد، زیرا کمتر تحت تاثیر 
بی آبی و تنش های دمایی قرار می گیرد و س�ود مطلوبی را هم عاید کشاورزان و روستاییان می کند. وی 
ادامه داد: پیش بینی ما این است که طی سال آینده بخش قابل توجهی از مزارع استان کرمان به کشت 
کینوا اختصاص خواهد یافت. هر چند کرمان دیگر مکان مناس�بی برای کشت محصوات آب بر نیست 
اما می توان با تغییر در نگرش ها و تولید محصوات صادرات محوری که آب کمتری نیاز دارند مشکات 

کشاورزی را در کرمان پایان داد.

www.vatanemrooz.ir
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موسیقی

معتمدآریا و خیراندیش معرف 
کتاب »پایی که جا ماند« شدند

فاطمه معتمدآریا، گوهر خیراندیش و افسانه 
بایگان با حضور در جش��نواره دانش آموزی فیلم 
دفاع مقدس در سفر به یکی از استان های کشور، 
کتاب »پایی که جا مان��د« را توصیه کردند. به 
گ��زارش ف��ارس، چهاردهمین دوره جش��نواره 
ش��اد دانش آموزی فیلم دفاع مقدس در اس��تان 
کهگیلویه وبویراحم��د برگزار ش��د و بیش از ۱۶ 
هزار دانش آموز و معلم این استان در این دوره از 
جشنواره شرکت کردند. در این دوره هنرمندانی 
همچون گوهر خیراندیش، افسانه بایگان، فاطمه 
معتمدآریا )بازیگر(، مهتاب ابراهیم زاده )فیلمساز 
بوشهری( و س��یدرضا میرکریمی )کارگردان(، 
مال��ک حدپور س��راج )بازیگر(، عل��ی ایق زاده 
)مستندساز یاس��وجی(، بهزاد کریمی )هنرمند 
طنزپرداز( و سیدناصر حسینی پور نویسنده کتاب 
»پایی که جا ماند« شرکت داشتند. از ابتکارات 
ای��ن دوره از جش��نواره که با حمای��ت خیران 
انجام ش��د، می توان ب��ه دادن هدایایی از قبیل 
نوشت افزار تحصیلی، اسباب بازی و سجاده هایی 
با طرح ها و رنگ های مناسب کودکان و نوجوانان 
به تمام دانش آموزان روس��تایی حاضر در جشن 
و نیز اه��دای کتاب »پایی که جا ماند« به تمام 
معلمان همراه دانش آموزان اشاره کرد که توسط 
هنرمندان فاطمه معتمدآریا، گوهر خیراندیش و 
افسانه بایگان و در حضور نویسنده اثر، ویژگی های 

این کتاب به حاضران معرفی می شد.

تخفیف ویژه برای یک کتاب ویژه
شب یلدا با سرباز کوچک امام

فروش وی��ژه کتاب »س��رباز 
کوچک ام��ام« به مناس��بت 
ش��ب یل��دا ب��ا تخفی��ف ۱5 
ش��د.  آغ��از  30درص��دی  و 
ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، 
دبیرخانه پوی��ش کتابخوانی »کتاب قهرمان« به 
مناس��بت طوانی ترین شب س��ال، برای کتاب 
»س��رباز کوچک ام��ام« طرح تخفی��ف ویژه در 
نظر گرفته اس��ت. این تخفیف ش��امل نس��خه 
الکترونی��ک و چاپی این کتاب به همراه ارس��ال 
رایگان می ش��ود. افرادی ک��ه قصد خرید کتاب 
و ش��رکت در پوی��ش را دارن��د، می توانند با کد 
تخفیفی »yalda97« نس��خه الکترونیک کتاب 
»س��رباز کوچک امام« را با 30 درصد تخفیف از 
اپلیکیش��ن طاقچه تهیه کنند. همچنین امکان 
خرید نس��خه چاپی این کت��اب 470 صفحه ای 
با تخفیف ۱5 درصد به همراه ارس��ال رایگان به 
 سراسر کشور با  مراجعه به سایت پویش به نشانی

www.ketabghahreman.comیا فرستادن 

عدد 5 به س��امانه پیامک��ی 5000۱7۶8 فراهم 
شده است. ذکر این نکته ازم است که خریداران 
فقط تا 2 دی می توانند از این تخفیف ها استفاده 
کنند. عاقه مندان می توانند پس از خرید کتاب 
در پویش »کتاب قهرمان« نیز ش��رکت کنند و از 
جوایز ۶00 میلیون  ریالی این مس��ابقه بهره مند 
شوند. نخستین دوره پویش و مسابقه کتابخوانی 
»کتاب قهرمان« به همت مجمع ناش��ران انقاب 
اس��امی و همکاری انتش��ارات پی��ام آزادگان با 
محوریت »سرباز کوچک امام«، خاطرات مهدی 
طحانیان، اسیر ۱3ساله در زندان های رژیم بعثی از 
آذر 97 آغاز شده و تا اسفند سال جاری ادامه دارد.

راه حل آلودگی هوا در »360 درجه«
جدیدترین قسمت از برنامه 
تلویزیون��ی »3۶0 درج��ه« 
به موض��وع آلودگ��ی هوا و 
تبعات آن در شهرهای بزرگ 
کش��ور می پردازد. به گزارش 
»وطن امروز«، ماجرای آلودگی هوا در تهران و 
شهرهای بزرگ کشور، داستان ادامه داری است 
که هنوز هم راه حل مطمئنی برای رهایی از آن 
پیدا نشده است. همچنان باد و باران نقش اصلی 
را در کاهش شاخص آلودگی هوای کانشهرها 
بازی می کنند. تعطیلی مدارس، معلق ش��دن 
فعالیت کارخانه ها، آسیب های جسمی و تنفسی 
به گروه های حساس و... تنها گوشه ای از تبعات 
آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور است که 
گریبان مردم را در پاییز و زمستان می گیرد. این 
قسمت  از برنامه »3۶0 درجه« به بررسی ابعاد 
مختلف آلودگی هوا می پردازد و نظر کارشناسان 
را برای راه حل های قطعی این مسأله به تصویر 
می کشد. »3۶0 درجه« مجموعه مستندهای 
اجتماع��ی، فرهنگی و سیاس��ی اس��ت که با 
توجه ب��ه اتفاقات و س��وژه های مهم هر هفته 
ب��ا تهیه کنندگ��ی و کارگردان��ی محمدهادی 
نعمت اللهی، جمعه ها ساعت 2۱:30 از شبکه 

مستند سیما پخش می شود.

محمد معتمدی »حاا که می روی« 
را منتشر می کند

آلبوم موس��یقی »ح��اا که 
م��ی روی« با ص��دای محمد 
آهنگس��ازی  و  معتم��دی 
و تنظی��م فرید س��عادتمند 
 منتشر می ش��ود. به گزارش 
»وط��ن ام��روز«، آلب��وم موس��یقی »حاا که 
می روی« تازه ترین محصول س��ازمان هنری - 
رسانه ای اوج و تهیه شده در مرکز مأوا با صدای 
محمد معتمدی و آهنگس��ازی و تنظیم فرید 
سعادتمند به مرحله انتشار رسیده است. »حاا 
که م��ی روی« تازه ترین اث��ر محمد معتمدی، 
خواننده شناخته شده موسیقی کشورمان است 
که در 8 قطعه اجرا و تنظیم ش��ده است. این 
آلبوم عاشقانه بر اساس اشعار محمدمهدی سیار 
و برگرفته از کتاب رودخوانی تهیه شده است. 
معتمدی نخستین کنسرت رایگان خیابانی را 

در شهریورماه امسال برگزار کرد.

جنایات آل سعود در »نسل قابیل«
کتاب »نسل قابیل؛ جنایات 
آل سعود در خاورمیانه« توسط 
کاظمی  ش��هید  انتش��ارات 
 روانه بازار ش��د. ب��ه گزارش 
امروز«، وهابیت یکی  »وطن 
از فرق نس��بتا نوپای اسامی است که بیش از 
2 قرن، عربستان و بعضی از کشورهای اسامی 
را تحت تاثیر خود قرار داده است. آل سعود نیز 
خ��ود را وامدار محمدبن عبدالوهاب می دانند و 
در عربستان و منطقه حجاز حکمرانی می کنند. 
هم اکنون سرزمین های اسامی سوریه، عراق، 
بحرین، یمن، افغانستان، پاکستان و... در آتش 
تکفیر وهابیت و آل سعود می سوزند. آنها میراثدار 
خوارجند که مسلمانان را مشرک دانسته و رافت 
و محبت و برادری اس��امی برای شان معنایی 
ندارد. این کتاب نگاهی اس��ت به ش��کل گیری 
وهابیت در عربس��تان و تاثیراتی که این تفکر 
بر دنیای اس��ام گذاشته اس��ت. در این کتاب، 
جنایت های آل س��عود در جهان اس��ام  مورد 
بح��ث و واکاوی ق��رار گرفته و ب��ه موضوعات 
مختلفی درباره این شجره ملعونه پرداخته شده 
است. کتاب »نسل قابیل؛ جنایات آل سعود در 
خاورمیانه« به کوش��ش جواد بام��ری در 325 
صفحه توسط انتشارات ش��هید کاظمی روانه 

بازار شد.

»عشق در برابر عشق« 
به چاپ چهارم رسید

رمان »عشق در برابر عشق« 
اث��ر امید کوره چی از س��وی 
انتشارات کتابستان معرفت به 
چاپ چهارم رسید. به گزارش 
ای��ن رمان  ام��روز«،  »وطن 
ک��ه اثری با محوریت امام حس��ن مجتبی)ع( 
است که هرمز ش��خصیت خیالی این داستان 
عاش��ق دختری از اشراف عرب شده که مهریه 
دخت��ر را ترور امام حس��ن مجتبی)ع( تعیین 
می کنند... امید کوره چی نویسنده ای است که 
طی سال های اخیر با آثاری که در ژانر فانتزی 
و تخیلی خلق کرده بر سر زبان ها افتاده و رمان 
»هفت جن« او توانست توجه مخاطبان بسیاری 
را به خود جلب کند. همچنین جلد دوم رمان 
»هفت جن« با عنوان »لوسیا« نیز سال جاری 
منتشر شده که آن نیز توانسته توجه مخاطبان 

را به خود جلب کند.

»راشومون« کوروساوا سریال می شود
تلویزیونی آمبلین  کمپان��ی 
فیلم ماندگار »راشومون« اثر 
»آکیرا کوروساوا« را در قالب 
سریال ۱0 قسمتی می سازد. 
به گزارش ف��ارس به نقل از 
هالیوود ریپورتر، فیلم اسطوره ای »راشومون« 
کوروساوا از پرده بزرگ سینما به صفحه کوچک 
تلویزیون می آی��د. تلویزیون آمبلین متعلق به 
»استیون اسپیلبرگ« حق ساخت سریال فیلم 
»راشومون« محصول سال ۱950 را اخذ کرد. 
ای��ن کمپانی 50 میلی��ون دار برای محتوای 
تلویزیونی ۱0 قس��متی این تریل��ر دراماتیک 
سرمایه گذاری کرده است. قرار است هر فصل 
از این س��ریال ب��ر یک روی��داد مجزا متمرکز 
باش��د که از چن��د دیدگاه با ش��خصیت های 
اصلی با پرسپکتیو متفاوت و منحصر به فرد از 
رویدادها تشکیل می شود. »راشومون« ساخته 
آکیرا کوروس��اوا، کارگردان سرش��ناس ژاپنی 
 معروفیتش را به خاطر س��بک منحصر به فرد

 »plot device« ش��امل شخصیت هایی که 
نسخه های مختلف از یک رویداد واحد را ارائه 
می دهند به دس��ت آورد که به نوعی، س��بکی 
جدید در داستان سرایی محسوب می شود. این 
فیلم تحولی بنیادین نه تنها در کار کوروس��اوا، 
بلکه برای سینمای ژاپن بود که تا آن زمان در 

غرب چندان شناخته شده نبود.

مسعود آذرباد: انتشارات جمکران چند سالی می شود 
ک��ه به صورت ج��دی پا در عرصه ادبیات داس��تانی 
گذاشته و خأ رمان   هایی با مضمون دینی را تا حدی 
پر کرده است. در این میان، مجموعه گنجشک  های 
جمکران بیش از سایر مجموعه ها توانسته موقعیت 
قابل توجهی را در میان ادبیات داستانی ایران به دست 
آورد. مجموعه ای که صرفا به انتشار رمان   هایی برای 
مخاطب نوجوان می پردازد و »جایزه تابس��تانی« نیز 
یکی از همین آثار اس��ت. رمان��ی به قلم رضا وحید، 
نویس��نده و طلبه مش��هدی که داس��تان آن درباره 
نوجوانی اس��ت که پدرش به او ق��ول داده در صورت 
کسب نمره خوب در امتحانات، برایش جایزه خواهد 
خرید. نوجوان قصه که یک پسربچه است، توقع دارد 
پدر برایش یک دوچرخه بگیرد اما پدر به جای چیزی 
که مدنظر اوست، برایش یک مرغ می خرد. ورود مرغ 
ب��ه خانه و ماجراهایی که پ��س از آن رخ می دهد، از 
اتفاقات این رمان اس��ت. داس��تان جذاب رضا وحید 
حول محور یک مرغ اما با پرداختن به مضامینی دینی 
و فرهنگی بهانه ای شد تا با وی به گفت وگو بنشینیم.

 به عن�وان نخس�تین س�ؤال، کم�ی از خودتان و 
فعالیت های تان برای ما می گویید؟ چه ش�د که یک 

طلبه از فضای نوشتن و نویسندگی سر درآورد؟
از سال ۱383 که وارد حوزه علمیه امام حسین)ع( 
مشهد شدم همراه با درس خواندن، فیلمنامه نویسی را 
ش��روع کردم. قبل از این فعالیت ها در شهرستان که 
بودم با چند نفر از دوس��تان دوران دبیرستان، فیلم 
کوتاه می ساختیم. شهرس��تان ما متأسفانه امکانات 
خیلی محدودی داشت به همین دلیل نمی توانستیم 
فعالیت چشمگیری انجام دهیم. بعد از آمدن به حوزه 
علمیه با منبع اطاعاتی بسیار خوبی به نام کتابخانه 
آس��تان قدس رضوی آشنا ش��دم. در این کتابخانه 
می توانس��تم منابع خوبی درباره فیلمنامه نویسی به 
دست بیاورم و مطالعه کنم. خواندن آن کتاب ها باعث 
ش��د چند فیلمنامه بنویسم و در سال 84 یا 85 نفر 
اول جشنواره ای بش��وم که در حوزه علمیه خراسان 
برگزار ش��د. بعد از آن ب��ه دلیل اینکه با کارگردان یا 
شخصی که بتواند فیلمنامه ام را بسازد آشنایی نداشتم 
به صورت جدی تری به دنبال داستان نویسی رفتم. در 
ادامه فعالیتم س��راغ دفتر تبلیغات اسامی رفتم. در 
آنجا جلس��ات هفتگی برگزار می شد که می توانستم 
داستان های خودم را ارائه کنم. بتدریج داستان کوتاه 
نوشتم و در کنارش داستان  بلندی هم نوشتم که هنوز 

چاپ  نشده است.
 ایده این داس�تان از کجا ش�کل گرفت؟ از مراحل 
نوش�تن آن برای ما بگویید و اینکه چه شد به عنوان 
نخستین اثر، »جایزه تابستانی« وارد دنیای نشر شد؟

ایده اصلی داس��تان »جایزه تابستانی« از خاطره 
یک��ی از دوس��تان طلبه به  وجود آم��د. ظهر یکی از 
روزها که دور س��فره ناهار نشس��ته بودیم و به قول 
طلبه ها »گعده« گرفته بودیم، وی خاطره ای از دوران 
کودکی اش تعریف کرد ک��ه مرغی در بغلش، داخل 
اتوبوس تخم گذاش��ت! این خاط��ره در ذهنم ماند و 
مدام به آن فکر می کردم. چند سالی گذشت و طرح 
اولیه را نوش��تم و به م��رور آن را پرورش دادم. بیش 
از 4 مرتبه این داس��تان از ابتدا نوش��ته  شده است و 
ش��کل های گوناگونی دارد. حتی به سفارش یکی از 
دوستان فیلمنامه آن را نیز نوشته ام که هنوز ساخته 

نشده است.

 شخصیت سعید، قهرمان داستان جایزه تابستانی، 
بسیار پخته و واقعی از کار درآمده است. چه مقدارش 
مرهون تاش های ش�ما در مقام نویسنده است و چه 

مقدارش از واقعیت وام گرفته  شده است؟
اینکه کدام قسمت ها واقعی است و کدام قسمت 
از تخیل وام گرفته  شده تشخیصش برای خودم نیز 
مشکل اس��ت! داستانی که بیش از 7 سال نگارش و 
بازنویس��ی شود جزو درونیات نویس��نده می شود. با 
ش��خصیت آن مدام همزاد پنداری صورت می گیرد و 
تش��خیص واقعی یا تخیلی بودن آن سخت است. از 
جهت��ی هم می ت��وان آن را کاما تخیلی و از جهتی 
نیز واقعی دانس��ت. در داس��تان مهم این اس��ت که 
ماجراها واقعی به نظر برسند و به اصطاح نویسنده ها 
واقعیت نمایی داشته باشند؛ حاا چقدر از آن در عالم 
خارج واقعاً اتفاق افتاده است به نظرم اهمیت چندانی 

ندارد.
 فک�ر می کنی�د مخاط�ب نوج�وان امروزی ش�ما 
واکنش�ش به کارهای س�عید و جای�زه ای که برایش 
گرفتند چه باشد؟ تاکنون بازخوردی از مخاطبان تان 

گرفته اید؟
ای��ن رمان بیش��تر درباره نوجوان اس��ت تا برای 
نوج��وان، البت��ه نوجوان هایی نیز که ای��ن کتاب را 
خوانده اند ارتباط خوبی برقرار کرده اند. بیشتر بچه های 
این گروه س��نی چنین وعده هایی که به سعید داده 
می ش��ود را تجربه کرده اند. در زمان ما نهایت جایزه 
می توانس��ت دوچرخه یا توپ باش��د اما نوجوان های 
این نس��ل گزینه های خیلی بیش��تری برای جایزه 
گرفتن دارند. والدین نیز می توانند آنها را به شکل های 
مختلفی تش��ویق کنند. در آن س��ال ها اکثر خانه ها 

حیاط دار بود و امکان نگه داشتن مرغ، خروس و انواع 
حیوان��ات خانگی در آنها وجود داش��ت اما خانه های 
ام��روزی آپارتمانی هس��تند و در آن حتی یک مرغ 
عشق را هم به سختی می توان نگهداری کرد؛ بنابراین 
جایزه ها به بازی های کامپیوتری تغییر کرده است اما 
ماهیت جایزه و تشویق کردن چیزی است که هرگز 
تغییر نمی کند. کودک نیز تصوراتی برای خودش دارد 
و دوست دارد آن چیزی را که در ذهنش است دریافت 
کند اما والدین به تصور خودشان دوراندیشی می کنند 
و ممکن است به جای بازی کامپیوتری، کودکان شان 
را در کاس شطرنج ثبت نام کنند. کاسی که ممکن 
است برای نوجوان کسل کننده باشد اما والدین تصور 
می کنند ذهن فرزندشان باید کارآزموده شود، درست 
یا غلط بودن این تصورها را هر شخصی و در هر طبقه 

اجتماعی خودش تشخیص می دهد.
 تاش ش�ما در مقام نویسنده برای آنکه هیچ کدام 
از شخصیت ها کلیشه ای نباشند و هر کدام تشخص 
خودشان را داشته باشند واقعاً ستودنی است اما کاظم 
خیل�ی کله ش�ق تر از این حرف ها به نظر می رس�د و 
می خواهد واقعاً همان شخصیت سرتق اکثر داستان ها 

و قصه ها باشد. نظر خودتان چیست؟
معم��واً اف��رادی مانن��د کاظم در ه��ر محله یا 
مدرسه ای پیدا می شوند، بچه هایی که خیلی احساس 
مدیریت و ریاست دارند. معمواً هم زنگ آخر مدرسه 
با چند نفر نوچه خودش��ان به دنبال دعوا با بچه های 
کاس های دیگر یا اگر در محله باش��ند با بچه های 
محله های دیگر هس��تند. در بیشتر رمان ها این افراد 
در همین س��طح پرداخت می شوند اما در این کتاب 
سراغ خانواده کاظم هم رفته ام. مادری که فرزندش را 

با فحش صدا می کند یا او را با س��روصدا راهی کاری 
می کند، فرزندش نیز نمی تواند مانند پسر یک دکتر یا 
مهندس با دوستانش صحبت کند. طبیعتاً هر طبقه 
اجتماع��ی رفتارهای مخصوص خودش��ان را دارند، 
البته این افراد به دوستی و رفاقت نیز بسیار اهمیت 
می دهند همچنین خوبی ها و صفاهایی بین آنها وجود 

دارد که بچه های دیگر این تجربه ها را ندارند.
 در داس�تان با بس�یاری از مفاهی�م انتزاعی دینی 
مواجه هس�تیم؛ نذری، رابطه امام و پیروانش، دعا و 
جای�گاه آن در تغییر روند زندگی. این قبیل مفاهیم 
چگونه باید در داس�تان نمود پی�دا کنند که در کنار 
حفظ شدن شکل هنری داستان، جنبه های محتوایی 

آن نیز تحریف نشود؟
ما اگر یک خانواده ایرانی داشته باشیم، خانواده ای 
که در محیط ش��هری یا روس��تایی زندگی می کند، 
فرقی نمی کند، این خانواده با مسائل فرهنگی مختلفی 
روبه رو می ش��ود و ک��ودکان در این محیط ها بزرگ 
می شوند و تأثیر می گیرند. در فرهنگ ما بعضی موارد 
جزو بایدها شده اند، بنابراین شاید خانواده ای را نداشته 
باشیم که مشکلی برایش به وجود بیاید اما سراغ نذر 
کردن نرود. به ش��کل خاصه می توانم بگویم که آن 
ش��خصیت ها و آن محیطی که ما به عنوان نویسنده 
ش��کل می دهی��م خودبه خود باید به مس��ائل دینی 
ورود پیدا کند. حتی می توانم بگویم که این مس��أله 
همان قدر واضح اس��ت که 2 به عاوه 2 می شود 4 اما 
متأسفانه عده ای از نویسنده ها سراغ چنین مفاهیمی 
در نوشته خود نمی روند. خانواده، محیط و شخص را 
به صورت سنتی تعریف می کنند اما وقتی می خواهند 
همین شخصیت را با پدرش به مسجد بفرستند دست 
و قلم شان می لرزد و فکر می کنند اگر شخصیت شان 
به مسجد برود شعار داده اند و کاری کلیشه ای انجام 
داده اند. در حالی  که مسجد و حرم و نذر کردن جزء 
جدایی ناپذیر فرهنگ و زندگی روزمره ما محس��وب 

می شود.
 فضای ادبیات داس�تانی دینی نوج�وان را در برهه 
کنونی چگونه تحلیل و آینده آن را چگونه پیش بینی 

می کنید؟
واقعاً در اوضاع کنونی نظر دادن سخت است. ما در 
بحث کااهایی که وارد کشور می شوند می بینیم که 
گمرک وجود دارد، وزارت بهداشت نظارت می کند که 
آن کاا به سامت مردم ضرری نزند، اداره استاندارد 
هس��ت که آن کاا را بررسی کند که ایمن باشد اما 
کتاب هایی که به وفور ترجمه می شوند نظارتی بر آنها 
به شکل مناسبی صورت نمی گیرد. آن ناظر محترم 
تنه��ا توجه می کند که کلمات ناشایس��ت در کتاب 
وجود نداشته باشد و مجوز را صادر می کند. این روند 
طبیعتاً به سود ناشر است، زیرا هزینه ای برای تألیف 
پرداخت نمی کند، بنابراین بسیار استقبال می کند و 
در س��ال چندین کتاب به همین ش��کل وارد حوزه 
فرهنگ ما می کند بدون اینکه توجهی به بازخوردهای 
فرهنگی آن داشته باشد؛ بنابراین اگر نظارت صحیحی 
بر ورود داس��تان های بی مایه و کم مایه خارجی شود 
و حمایت حداقلی از نویسنده های داخلی شود حتما 
شاهد کتاب های بسیار بهتری خواهیم بود. ناشرانی 
مانند انتشارات جمکران که سراغ نویسنده های داخلی 
می روند و آماده خوری نمی کنند که کتاب های دسته 
چندم خارجی را به کتابفروشی ها بفرستند واقعاً بسیار 

کم هستند.

رویداد

وطن امروز  شماره 2611  پنجشنبه 29 آذر 1397

گ�روه فرهنگ و هنر: به نظر می رسد 
ش��ایعات دس��ت به دس��ت واقعیت 
داده اند تا محمدحسین لطیفی مجری قطعی سری 
جدید برنامه س��ینمایی »هفت« باش��د. به گزارش 
»وط��ن امروز«، پ��س از کش وقوس های ف��راوان در 
ارتباط با مجری و تیم تولید کننده سری جدید برنامه 
س��ینمایی »هفت«، روز گذشته رس��انه ها با انتشار 
خبری از حضور محمدحس��ین لطیف��ی، کارگردان 
باسابقه سینما و تلویزیون ایران به عنوان مجری سری 
جدی��د این برنامه تلویزیونی خبر دادن��د. کارگردان 
سریال »سردلبران« نیز در گفت وگویی با خبرگزاری 
مهر با تایید اینکه گفت و گوهایی درباره حضور وی در 
برنامه هفت ص��ورت گرفته، گفت در صورت قطعی 
ش��دن حضورش رویکرد متفاوت��ی را در این برنامه 

خواهد داشت. مجتبی امینی، 
تهیه کنن��ده ای��ن برنامه نیز با 
بی��ان اینکه با محمدحس��ین 
لطیفی نقاط مش��ترک زیادی 
دارد، گف��ت در روزهای آینده 
مج��ری قطع��ی برنامه هفت 

مشخص خواهد ش��د. لطیفی در این باره همچنین 
افزود: »من جزو کس��انی بودم ک��ه هیچ گاه رویکرد 
قبلی »هفت« را قبول نداشتم و قطعا رویکرد من در 
چالش با میهمانان شیوه متفاوتی خواهد داشت. اینکه 

ما مردم را به عیان به تماشای 
مش��کات سینما بنش��انیم و 
مردم ب��ه ما بخندن��د رویکرد 
درس��تی نیس��ت. من رویکرد 
قبلی را هیچ وقت قبول نداشتم 
و ش��اید نیم ساعت از برنامه را 
می دیدم. این کارگردان سینما در ادامه تبیین رویکرد 
خود همچنین بیان داش��ت: من عاقه ای به تنش ها 
ندارم. رویکرد ما باید مهر و محبت و دوس��تی باشد. 
اساس��ا برنامه »هفت« چالش��ی است اما این چالش 

می تواند پدرانه باش��د یا نوعی موضع گیری باشد، در 
نهایت من موضع گیری نمی کنم«. هر چند کارگردان 
»کت جادویی« در همین نخس��تین اظهار نظرش 
سعی کرده با بیان پرهیزش از ایجاد چالش در هفت، 
خطاب به بخشی از سینماگران که احتماا همیشه از 
مواجهه با نگاه چالشی و جدی »هفت« بویژه در دوره 
بهروز افخمی هراس داشتند، پیام بدهد اما باید دید در 
نهایت اختاف نظرهای فراوان دنیای سینما در سری 
جدید »هفت« چه بازتابی خواهند داشت. بویژه آنکه 
تعابیر لطیفی در این گفت وگو با توجه به سابقه برنامه 
تلویزیونی هفت این پرسش را مطرح می کند که آیا 
این برنامه مانند برخی ادوار قرار است بدون چالش و 
بی اثر باشد یا آنکه پرهیز از چالش ها بهانه ای می شود 
تا مسائل »سینما« تخصصی تر مورد بررسی قرار گیرد. 

»محمدحسین لطیفی« جدی ترین گزینه مجری گری سری جدید برنامه »هفت« 
هفت بدون تنش یا خنثی؟!

هفت

رضا وحید، نویسنده رمان »جایزه تابستانی« با انتقاد از بی توجهی نویسندگان نسبت به ادبیات دینی:

از ترس کلیشه شدن، دین را نادیده می گیرند

سینمای جهان

ناصر فیض در شب شعر طنز »قند و نمک« بیان کرد
افتخار همیشگی تاریخ طنز معاصر به زرویی نصرآباد

مدیر خانه پویانمایی انقاب اسامی:
تولید انیمیشن 2۰ برابر ارزان تر شده است

ش��ب ش��عر طنز »قند و نمک« 
در فرهنگس��رای ف��ردوس ب��ه 
گرامیداش��ت یاد و خاطره زنده یاد ابوالفضل زرویی 
نصرآباد اختصاص داش��ت که ب��ا حضور جمعی از 
چهره های فرهنگی و هنری و مسؤوان برگزار شد. 

به گزارش »وطن امروز«، ناصر 
فیض، مدی��ر دفتر طنز حوزه 
هنری در این مراس��م گفت: 
تاریخ طنز معاصر برای همیشه 
ب��ه ابوالفض��ل زرویی نصرآباد 
افتخ��ار خواه��د ک��رد و من 

معتقدم اشعار ایشان برای انتشار در کتاب های درسی 
هم بس��یار مناسب اس��ت. آوردن اصطاحات زبان 
عامیانه مردم یکی از ارزش های کار ایشان است؛ یک 

طنز سامت به معنای واقعی که ظرافت های زبان 
فارس��ی را به کمال در آن لحاظ کرده است. صرفاً 
این نبوده که بخواهد یک شوخ طبعی داشته باشد، 
بلکه از زبان فارسی پاسداری کرده است. بارها تاش 
کردم در کارشان ایراد پیدا کنم ولی هیچ وقت موفق 
نشدم کلمه ای بهتر از کلمه ای 
که ایشان برای آن شعر یا نثر 
برگزی��ده بود، انتخ��اب کنم. 
فیض در پایان گفت: بسیاری 
از آثار آقای زرویی منتشر شده 
است و امیدوارم به اندازه کافی 
مورد اس��تقبال قرار گیرد. اگر می خواهید فرزندانی 
فرهیخته داشته باشید، اگر می خواهید طنز سالم و 

فاخر بخوانید، مطالعه آثار ایشان را توصیه می کنم.

مدی��ر خانه پویانمای��ی انقاب 
بومی سازی،  با  اس��امی گفت: 
تولیدات در مرکز انیمیشن س��ازی »صبیان« 20 
برابر ارزان تر از قبل شده است. به گزارش فارس، 
محمدامین همدانی، مدیر خانه پویانمایی انقاب 

اسامی در حاشیه بازدید از 
گفت:  »صبیان«  استودیوی 
استودیوی صبیان بر اساس 
دانش بنی��ان  فعالیت ه��ای 
ش��کل گرفته و بخش مجزا 
دارد. ضمن اینکه آثاری نظیر 

»فهرست مقدس«، مجموعه »تندر«، »اتل متل 
یه جنگل«، »حسنا کوچولو« و انیمیشن سینمایی 
»پسر دلفینی« در این استودیو تولید شده اند. این 

اس��تودیوی تولیدی صنعتی متشکل از 2 بخش 
صنعتی و آثار فاخر س��ینمایی شامل حدود 70 
پرسنل اس��ت و در حال حاضر 4 پروژه همزمان 
در این مجموعه در دست تولید است. »صبیان« 
بزرگ ترین مجموعه تولید انیمیشن کشور و یکی 
از بزرگ ترین اس��تودیوها در 
خاورمیانه است، ضمن اینکه 
با بومی س��ازی، تولیدات در 
»صبی��ان« 20 برابر ارزان تر 
از قب��ل ش��ده اس��ت. نوابغ 
انیمیش��ن در این اس��تودیو 
مشغول به کار هستند و ما اطمینان داریم که آنها 
انیمیشن کشور را به جایی می رسانند که حرف ها 

و پیام های انقاب اسامی را به جهان صادر کند.

انیمیشنادبیات

خبر

مستند

کتاب
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کیوسک
اکیپ

اخراج خاص
موندودپورتیوو

رابیو تقریبا نهایی
اسپورت

توپ طاها اینجاست
آ.اس

شوک در ابوظبی

۵ اسطوره غایب در جام ملت های آسیا
 از سیدجال تا هوندا

ش��بکه تلویزیونی فاکس اس��پورت آسیا در 
گزارش��ی ۵ اس��طوره غایب در ج��ام ملت  های 
آس��یا ۲۰۱۹ را معرفی کرده که در میان آنها نام 
س��یدجال حسینی هم دیده می شود. به نقل از 
فاکس اس��پورت آسیا، جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ 
ب��ه میزبانی ام��ارات برگزار خواهد ش��د و تا آغاز 
این رقابت بزرگ تنه��ا ۲ هفته دیگر باقی مانده 
است. سایت فاکس اس��پورت آسیا در گزارشی از 
۵ اس��طوره غایب در این رقابت ها سخن به میان 
آورد که در میان آنها نام سیدجال حسینی هم به 
چشم می آید. این ۵ بازیکن عبارتند از سیدجال 
حس��ینی، تیم کیهیل، تیسیر الجاسم، کیسوکه 

هوندا و ماکوتو هاسبه.
سیدجال حسینی در ۱۱۶ بازی برای تیم ملی 
فوتبال ایران به میدان رفت و سابقه کاپیتانی این 
تیم را نیز دارد. حس��ینی اکنون برای تیم فوتبال 
پرسپولیس به عنوان مدافع میانی بازی می کند. او 
۱۰ آذر ۱۳۹۷ از بازی های ملی خداحافظی کرد.

تیم کیهیل بازیکن اهل استرالیا است. او بازی 
را از تیم س��یدنی یونایتد شروع کرد و پس از آن 
۷ س��ال در میلوال بازی کرد و از س��ال ۲۰۰۴ تا 
۲۰۱۳ در اورتون بازی کرد. طبق یک نظرسنجی 
ملی، تیم کیهیل پرافتخارترین بازیکن در تاریخ 

فوتبال استرالیاست.
تیسیر الجاسم بازیکن عربستانی است که در 

تیم ملی فوتبال این کشور هم بازی کرده  است.
کیسوکه هوندا نیز بازیکن ژاپنی است که در 
پس��ت هافبک بازی می کند. وی در سال ۲۰۱۴ 
از زسکا مسکو به باشگاه آث میان ایتالیا پیوست 
و در ترکی��ب ثاب��ت می��ان قرار گرف��ت. وی از 
ستاره های تیم ملی فوتبال ژاپن و قاره آسیا به شمار 

می رود.
ماکوتو هاسبه هم عضو تیم ملی فوتبال ژاپن 
اس��ت که در تاری��خ ۱۰ فوری��ه ۲۰۰۶ میادی 
نخستین بازی ملی اش را انجام داد. او در ۶۳ بازی 
ملی حضور داشت و آخرین بازی ملی خود را در 
تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ میادی انجام داد. ماکوتو 
هاسبه در بازی های ملی اش ۲ گل به ثمر رسانده 

است.

استعفای کفاشیان 
 و 2 ابهام اهالی فوتسال

هرچن��د علی کفاش��یان از ریاس��ت کمیته 
فوتسال استعفا کرده اما ۲ پرسش اساسی درباره 
آینده کمیته فوتس��ال مطرح اس��ت. به گزارش 
ایسنا، فدراسیون فوتبال روز سه شنبه از استعفای 
علی کفاشیان خبر داد اما دو ابهام و پرسش درباره 

رفتن کفاشیان مطرح است:
۱- آیا کفاش��یان از ریاس��ت س��ازمان لیگ 
فوتس��ال نیز کناره   گیری کرده اس��ت؟ کفاشیان 
پیش تر اعام کرده بود سازمان لیگ فوتسال، یک 
شرکت خصوصی بوده و قانون بازنشستگی شامل 
آن نمی شود. از طرفی براساس آیین نامه سازمان 
لیگ فوتسال، رئیس کمیته فوتسال باید ریاست 
این سازمان را هم به عهده داشته باشد و حال که 
کفاشیان از کمیته فوتسال رفته، باید از سازمان 

لیگ هم کناره   گیری کند.
۲- آیا داوود پرهیزگار که به عنوان جانش��ین 
کفاش��یان و سرپرس��ت کمیته فوتسال انتخاب 
شده، موقتی اس��ت یا بزودی رئیس این کمیته 
خواهد ش��د؟ ریاس��ت کمیته فوتسال باتوجه به 
اینکه از سوی رئیس فدراسیون فوتبال منصوب 
می شود، ابتدا به صورت سرپرستی اداره می شود. 
در س��ال  های اخیر نیز گزینه هایی همچون رضا 
افتخاری و علی کفاشیان ابتدا به عنوان سرپرست 
انتخاب ش��ده اند اما با وجود اینکه اهالی فوتسال 
گمان می کردند آنها موقتی هستند، سال های بعد 
بر صندلی ریاست تکیه زدند. همچنین به دنبال 
استعفای علی کفاشیان از ریاست کمیته فوتسال 
و انتخاب داوود پرهیزگار به عنوان سرپرست این 
کمیته، برخی از اعضای هیات رئیسه فوتسال اعام 
کرده اند به دلیل انتخاب یک فرد غیرفوتسالی، به 
صورت دسته جمعی اس��تعفا خواهند کرد تا به 
این ترتیب روزهای پرحاش��یه ای در انتظار رشته 

پرافتخار فوتسال باشد.

سواری: چرا باید نگران حضور 
مورینیو شوم؟

س��رمربی تی��م فوتب��ال رئال مادری��د نگران 
شایعه حضور مربی اخراجی منچستریونایتد نزد 
کهکشانی ها نیست. به گزارش فارس، بعد از آنکه 
ژوزه مورینیو روز گذشته از سرمربیگری یونایتد ها 
اخراج ش��د، برخی رس��انه ها عنوان کردند مربی 
پرتغالی به رئال مادرید بازخواهد گش��ت و سکان 
هدایت تیم را به جای س��انتیاگو سواری برعهده 
می گیرد. این موضوع ظاهرا مورد توجه س��واری 
نیست. وی به خبرنگار آ.اس گفت: با همه همکارانم 
با احترام زیاد برخورد می کنم. کسانی را که با رئال 
سابقه همکاری داشته اند و برای باشگاه خاطرات 
خوشی ساخته اند، با تمام قلبم پذیرا می  شوم. پس 
چرا باید بابت این ش��ایعات نگران شوم؟ وی ادامه 
داد: شایعات همه روزه می آیند و می روند. این یک 
واقعیت است. من فقط به کارم فکر می کنم و اینکه 

تاش کنم شرایط تیم بهتر شود.

مقصد بعدی مورینیو کجاست؟

اخراج ژوزه مورینیو از منچستریونایتد در 
شرایطی رخ داد که بسیاری از تیم های بزرگ 
اروپایی با وضعیتی نامطمئن نسبت به آینده 
مربی های شان روبه رو هستند. آیا این شرایط 
می تواند تاثیری مس��تقیم روی مقصد بعدی 
مورینیو بگ��ذارد؟ »اندی براس��ل«، »پائولو 
باندینی« و »س��ید لو« احتم��ال نقل مکان 
آقای خاص به بوندس لیگا، س��ری آ و الیگا 

را بررسی کرده اند.
از  مورینی��و  ش��دن  آزاد  بوندس لی�گا:   
قراردادش با منچستریونایتد خیلی زود وارد 
دیالوگ ه��ای بایرنی ها ش��د. بایرن مونیخ در 
بوندس لیگا اقتدار همیش��گی اش را از دست 
داده و ح��اا بروس��یادورتموند را ب��ه عنوان 
صدرنشین آلمان می بیند. برای همین است 
ک��ه نه تنها نیکو کواچ، بلک��ه اولی هوینس و 
کارل هاینتس رومنیگه هم این روزها تحت 

فشار زیادی قرار گرفته اند.
مورینی��و از نظ��ر ن��ام و س��ابقه کاما با 
خواس��ته های باش��گاه بایرن مونیخ همخوان 
اس��ت. تیم بای��رن در ضمن پ��ر از بازیکنان 
باتجربه ای است که مورینیو ترجیح می دهد 
داشته باشد اما از نظر سبک و فلسفه فوتبالی 
خیلی سخت است که هوینس و رومنیگه او 
را ب��رای هواداران آلیانس آرن��ا توجیه کنند، 
آن ه��م با توجه ب��ه نتایجی ک��ه او اخیرا با 

منچستریونایتد گرفته است.
از منظر مورینیو هم این انتقالی مناس��ب 
نخواهد بود، چرا که بعید است باشگاه بایرن 
بودج��ه ای را که او به نظرش ازم می رس��د 
در اختی��ارش ق��رار دهد. فرام��وش نکنیم 
گرانقیمت تری��ن بازیکن تاریخ این باش��گاه 
همچنان کورینتن تولیس��و اس��ت که سال 
۲۰۱۷ ب��ا مبلغ ۴۳/۵ میلی��ون یورو از لیون 
خریده شد. مهم تر از همه اینکه حال و هوای 
بایرنی ها بیش��تر بدین سمت و سو است که 
در تابستان یک خانه تکانی اساسی کنند و با 
رویکردی ماجراجویانه مربی ای جوان و کمتر 
شناخته شده نسبت به مورینیو را جایگزین 

کواچ کنند. 
 سری آ: گزینه واضح برای بازگشت مورینیو 
به س��ری آ خود اینتر اس��ت؛ تیمی که سال 
۲۰۱۰ با آن س��ه گانه را فتح ک��رد. با اینکه 
اینتر قرارداد لوچانو اسپالتی را در ابتدای این 
فص��ل تمدید کرد اما ح��ذف از دور گروهی 
چمپیونزلی��گ و ناتوان��ی در رقابتی جدی با 
یوونتوس ب��رای قهرمانی س��ری آ، احتمال 
کنار گذاشته شدن او را به وجود آورده است. 
باشگاه اینتر اخیرا بپه ماروتا، مدیرعامل سابق 
یوونتوس را به خدمت گرفته و ش��اید ماروتا 
بدش نیاید ب��رای اینکه امضایش را پای تیم 
جدیدش بزند، باعث انتخاب مربی ای جدید 

برای نراتزوی شود.
با توجه به رابطه ب��د مورینیو با هواداران 
یوونت��وس و البته موفقیت های پش��ت س��ر 
هم مکس آلگ��ری، احتمال پیوس��تن او به 
بیانکونری بسیار کم اس��ت. رم و میان هم 
دیگر تیم های ایتالیایی هس��تند که ش��اید 
ت��ا پیش از پایان این فص��ل نیاز به مربی ای 
جدید پیدا کنند اما حتی اگر هر کدام از این 
دو باشگاه پشتوانه ازم مالی برای به خدمت 
گرفت��ن مورینیو را فراهم کنند، بعید اس��ت 
هواداران ش��ان نظر چندان مثبتی نسبت به 

او داشته باشند.
 الیگا: اخ��راج مورینیو از منچس��تریونایتد 
موج��ی از احساس��ات را در مادری��د به راه 
انداخته است. هنوز در هیات مدیره رئال پیدا 
می ش��وند کس��انی که امید به بازگشت او به 
برنابئو داشته باشند، از جمله خود فلورنتینو 
پرس. چنین بازگش��تی قطعا با ریسک های 
خودش همراه خواهد بود، ریس��ک هایی که 
ش��اید به لحاظ منطقی ارزش ت��ن دادن را 
نداشته باش��د. اما از طعم این میوه ممنوعه 
براحت��ی نمی توان گذش��ت، از ای��ن رویای 

ناممکن.
مورینیو خداحافظی تلخی با رئال داشت. 
او ب��ا برخی از بازیکنان باتجربه رختکنش به 
مشکل جدی خورد. سرخیو راموس، کاپیتان 
تی��م از آن دس��ته بازیکنان��ی اس��ت که به 
هیچ وجه عاقه ای به بازگشت مورینیو ندارد 
اما بخش��ی از وجود پرس این چالش دوباره 
درون باش��گاهی را ج��ذاب می بین��د و البته 
بخش دیگری از وجودش در این فکر اس��ت 

که آیا این همه جنجال ارزشش را دارد؟
از منظ��ر هواداران رئال هم عده ای از آنها 
حتی از فکر کردن به بازگش��ت مورینیو هم 
حال شان بد می شود و عده ای دیگر با آغوشی 
باز منتظر دیدن دوباره او در برنابئو هستند. 
ب��ه هر س��و مورینیو غی��ر از رئ��ال، انتخاب 

دیگری در الیگا نخواهد داشت. 

گزارش اخبار

 ش��اید روزی که فیفا اعام کرد پرسپولیس یک 
س��ال قادر به جذب بازیکن نیس��ت، هیچ کس حتی 
تصورش را هم نمی کرد این دوران طوانی تبدیل به 
مقطعی درخشان از تاریخ باشگاه شود و این همه قاب 
زیبا و فراموش نشدنی بسازد. قهرمانی در لیگ هفدهم، 
رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا و باقی ماندن در 
کورس مدعیان امسال، کارنامه باورنکردنی تیمی است 
که هیچ بازیکن جدیدی نگرفت، طارمی، مس��لمان، 
احمدزاده، محرمی و امیری از آن جدا شدند و ماهینی 
و انصاری را هم به خاطر رباط پاره از دس��ت داد. روی 
کاغ��ذ کاری که تیم برانکو کرد در حد »غیر ممکن« 
بود اما این پرسپولیس آنقدر مصمم، جنگجو و البته 
باکیفیت بود که توانس��ت دوران تلخ محرومیت را با 
س��ربلندی پشت سر بگذارد. حاا همه خوشحالند از 
اینکه پنجره ها دوباره باز شده و پرسپولیس هم مثل 

سایر باشگاه ها می تواند خودش را تقویت کند.
راس��تش ام��ا ای��ن مس��اله هم��ان ان��دازه که 
خوشحال کننده است، می تواند باعث نگرانی هم باشد. 
پنجره باز چیز خطرناکی است، اگر قرار باشد به جای 
آدام همتی و ش��ایان مصلح ک��ه حداقل تا پای جان 
زحمت می کشند، امثال یانسکی و تادئو و نیومایر وارد 
شوند، ارز مملکت را تباه کنند و جان مردم را باا بیاورند. 
امروز اگر آدام و ش��ایان پاس گل نمی دهند، حداقل 
وقتی دوربین چهره بس��ته آنها را به تصویر می کشد، 
آدم از صورت غ��رق در عرق این بچه ها لذت می برد.
لحظه عجیبی بود، روزی که پریمف اوکراینی در 
س��رمای فوادشهر س��رش را از جلوی توپ ذوبی ها 
دزدید تا ضربه نخورد؛ آخر گناه داشت طفلکی! پنجره 
باز چیز خطرناکی اس��ت، اگر قرار باش��د دیگر بعد از 
ساده ترین گل های پرسپولیس نیمکت این تیم از جا 
کنده نشود و کاورپوش ها به سرعت برق و باد از سر و 

کول زننده گل باا نروند. وقتی یک کلکسیون ستاره 
از تیم برانکو جدا ش��د، پرس��پولیس دیگر شکارچی 
گل نداش��ت اما بچه های روی نیمکت این تیم انگار 
»ش��کارچی ش��ادی گل« بودند؛ بی آنکه نگران سهم 

خودشان از این تیم باشند.
هنوز هم هی��چ کرنومتری نفهمی��ده رادو با چه 
سرعتی به س��مت گلزن حرکت می کرد که زودتر از 
بازیکنان داخل زمین به او می رس��ید! پنجره باز چیز 
خطرناکی است، اگر قرار باشد پشت بازیکنان این تیم 
باد بخورد و آنها دیگر برای تک تک توپ ها تا پای جان 
نجنگند. وضع عجیبی بود در این یک س��ال؛ سرخ ها 
انگار می خواس��تند ثابت کنند در مقابل تازیانه هیچ 

مصیبتی قرار نیست کم بیاورند و عقب بکشند. فوتبال 
برای آنها تبدیل شده بود به محک اراده و نوعی کل کل 
مردانگی که اگر غیر از این بود، بازی با عضله بسته و 

گردن خشکیده و کتف دررفته معنی پیدا نمی کرد.
پنجره باز چیز خطرناکی اس��ت اگر ش��ادی های 
دیوانه وار جال و بیرانوند را از تیم بگیرد، درس��ت در 
همان لحظاتی که م��ردم و دوربین ها روی بازیکنان 
جلوی زمین فوک��وس کرده اند و این ۲ نفر آن عقب 
رکورد پرش ارتفاع را می شکنند. از همه اینها مهم تر، 
پنجره باز چیز خطرناکی اس��ت، اگر قرار باشد دوباره 
یکی مثل محس��ن مس��لمان به تیم بازگردد، ۴ نفر 
مث��ل خ��ودش را دورش جم��ع کند و بع��د از چند 

بازی نیمکت نشینی، پس��ت »بچه های طاق« روی 
اینستاگرام بفرستد. همسر هوادار مقتول پرسپولیس 
در ایام، در حالی که طفل تازه یتیمش را در آغوش 
کش��یده بود و ب��ه پهنای صورت اش��ک می ریخت، 
از ضجه های اول فصل ش��وهرش ح��رف زد؛ از اینکه 
بازیکنان جفاکار چطور دس��ت تیم مح��روم را ای 
پوس��ت گردو گذاش��تند و پیچیدند به بازی. مرد در 
خلوت خانواده آنقدر دلخوری هایش را تکرار کرده که 
زن خانه دار هم دیگر اس��امی خوش مرام ها را ازبر بود. 
پنجره باز چیز خطرناکی اس��ت، اگر قرار باشد امثال 
محرم��ی و احمدزاده، بی حس��اب و کتاب برگردند و 

جوابی برای آن بچه یتیم نداشته باشند.

العی��ن، یک��ی از ۳ رقی��ب اس��تقال در گروه 
 مرگ آس��یا توانست حماس��ه ای بزرگ در ورزشگاه

هزاع بن زاید خلق کند و طعم صعود به فینال جام 
باشگاه های جهان را بچشد. اولین بازی نیمه نهایی 
جام باش��گاه های جهان میان قهرمان پرسروصدای 
لیبرت��ادورس یعنی ریورپاته و میزب��ان بازی ها از 
ام��ارات یعنی العین در ورزش��گاه مملو از جمعیت 
هزاع بن زاید برگزار شد. قبل از بازی کمتر طرفداران 
بنفش های العین امید داش��تند تا تیم محبوب شان 
بتواند از سد قهرمان آرژانتینی بگذرد اما وقتی بازی 
آغاز شد و مارکوس برگ سوئدی در سومین دقیقه 
بازی گلی دیدنی به ثبت رساند، ورق برگشت و همه 
چیز از وقوع یک اتفاق بزرگ حکایت داشت. شیوخ 
متمول ش��هر العین برای دومین سال متوالی طعم 
میزبانی جام باش��گاه های جهان را می چشیدند، از 
همین رو برای موفقیت در این رقابت ها هر تاشی 
نیاز بود در دس��تور کار قرار دادند که آخرین تاش 

آنها خرید مهاجمی سرشناس و 
پرسابقه به نام دومبیا از کشور 
مالی و باش��گاه فرانسوی بود؛ 
خریدی که بیشتر از ۷ میلیون 
یورو هزینه روی دست بنفش ها 
گذاش��ت تا در کنار مارکوس 

برگ س��وئدی، حسین الش��هات مصری و کایوی 
برزیلی مربع ویرانگری را در خط حمله تشکیل دهند.
روزنامه ااتحاد  در گزارش��ی از حماس��ه بزرگ 
هزاع بن زاید نوش��ت: »حماسه به دست »رهبران 
جادوگر« خلق ش��د تا العین نخس��تین تیم عربی 
حاض��ر در فین��ال جام باش��گاه های جه��ان لقب 
بگیرد. لحظه ای که باعث ش��د تا صفحه ای جدید 

در تاریخ فوتب��ال جهان خلق 
ش��ود و هم��گان را م��ات و 
مبهوت خود کند؛ چون العین 
س��زاوارانه بدون ترس از تیمی 
بتازگی  مث��ل ریورپاته ک��ه 
ش��ده  لیبرتادورس  قهرم��ان 
بود، راهی فینال جام باش��گاه های جهان شد«. در 
این گ��زارش آمده اس��ت: »زوران مامیچ با آرامش 
کامل و تدابیری هوشمندانه با چیدمان ۴-۳-۲-۱ 
توانست فش��ار حاکم بر بازی و رویارویی با حریف 
آرژانتینی را به حداقل برساند. ورود بدون تردید به 
روزنه های موجود برای گلزنی به رقیب، همین طور 
اعتماد به نفس باا در بین تک تک شاگردان مربی 

کروات همگی دست به دست هم دادند تا محاسبات 
تاکتیکی مامیچ یکی پس از دیگری درس��ت از آب 
دربیاید. به خصوص بعد از گل دقیقه سوم مارکوس 
برگ که معادات را کاما تغییر داد، اگرچه در فاصله 
چند دقیقه این برتری جای خود را به شکست داد 
اما همان شروع توفانی نشان داد که العینی ها توان 
گلزنی دوباره به قهرمان آمریکای جنوبی را دارند«. 
نزدیک به ۳۵ هزار تماش��اگر س��کوهای ورزشگاه 
زیبای العین را پر کرده بودند، آن هم با رنگ بندی 
جالب توجه که بیش��تر به بنفش می زد تا س��رخ و 
سفید مشهور ریورپاته. نکته جالب به در کنار هم 
نشستن طرفداران العین و ریورپاته برمی گشت که 
به نوشته ااتحاد نشان از احترام همه مردم جهان به 
زیبایی های فوتبال داشت. تصاویر تلویزیونی منتشر 
شده از حواشی این بازی نشان داد که سیل عظیم 
طرفداران آرژانتینی تم��ام برنامه های میزبان برای 

اجرای طرح موزائیکی را به هم ریخته بود.

العین از سد ریورپاته آرژانتین گذشت
شب تاریخی حریف استقال

پنجره بسته بهتر از خرید های بی کیفیت خارجی است

ارز علف خرس نیست

اوله گونار سولسشر، مهاجم سابق منچستریونایتد 
از سوی باشگاه به عنوان مربی موقت تا پایان فصل 
انتخاب ش��د. مورینیو که ضعیف     تری��ن نتایج ۲8 
س��ال اخیر منچستریونایتد در لیگ برتر را در چند 
ماه اخیر کس��ب کرده بود، س��رانجام از هدایت این 
تیم کنار گذاش��ته شد. شیاطین سرخ ۱۹ امتیاز با 
صدرنش��ین جدول فاصله دارند و شرایط خوبی را 
تجربه نمی کنند، از همین رو باشگاه تصمیم گرفت 
تغییراتی اساس��ی در کادر فنی ایج��اد کرده و عذر 
مورینیو را بخواهد. پس از مطرح شدن نام گزینه  های 
متعدد، باشگاه سرانجام سولسشر، مهاجم سابق خود 
را به عنوان مربی موقت تا پایان فصل معرفی کرد تا 
در تابستان، سرمربی دائمی معرفی شود. سولسشر 
مربیگری را در تیم رزرو یونایتد آغاز کرد و س��پس 
به باش��گاه »مولده« پیوست. او به همراه این تیم، ۲ 
قهرمانی در لیگ نروژ به دست آورد و سرانجام سال 
۲۰۱۴          ، به عنوان سرمربی کاردیف انتخاب شد. نتایج 
ضعیف او در کاردیف به اخراجش از این تیم منجر 
ش��د و پس از اخراج، هدایت تیم زیر ۱۹ ساله  های 
کاسننگن را برعهده گرفت. پس از یک سال حضور 
در این تیم، سولسشر به تیم مولده بازگشت و هدایت 
این تیم را برعهده داشت اما پیشنهاد مربیگری در 

یونایت��د، او را ب��ار دیگر به اولدتراف��ورد بازگرداند و 
حال باید دید تا پایان فصل چه عملکردی در جمع 

شیاطین سرخ خواهد داشت.
به روایت آمار ■

اوله گونار سولسشر مهاجم نروژی بین سال های 
۱۹۹۶ ت��ا ۲۰۰۷ در یونایتد بازی کرد و در همین 
تیم بازنشسته شد. او مربیگری را در تیم رزرو یونایتد 
آغ��از کرد، پس از آن راهی مولده و کاردیف ش��د و 
حاا دوباره به یونایتد بازگش��ته اس��ت. در ادامه به 
بررسی آمار های جذاب مهاجم سابق شیاطین سرخ 

پرداخته ایم:

- در طول ۱۲ سال حضور سولسشر در یونایتد 
ب��ه عنوان بازیکن، او ۱۲۵ بازی برای این تیم انجام 
داد. او اغلب اوقات به عنوان تعویض طایی شناخته 
می شد ولی در واقع ۱۵۱ بار در ترکیب اصلی یونایتد 
بازی ک��رد و ۱۳۹۲۷ دقیقه در پیراهن این تیم در 

میادین حاضر شد.
- سولسش��ر خیلی س��ریع توانست به بازیکنی 
تبدیل ش��ود که یونایتدی ها ب��رای گلزنی رویش 
حساب کنند. مهاجم نروژی توانست ۹۱ گل برای 
تیمش در لیگ برتر به ثمر برس��اند و ۳۷ پاس گل 

ارسال کند.

- نخستین تجربه مربیگری او در باشگاه مولده 
شکل گرفت، باش��گاهی که یونایتد در سال ۱۹۹۶ 
سولسش��ر را از آنها خریداری کرده بود. در طول ۲ 
دوره حضور در این تیم، سولسشر ۱8۳ بازی در لیگ 
هدایت این تیم را برعهده داشت و ۲ بار در سال های 

۲۰۱۱ و ۲۰۱۳          ، قهرمانی لیگ نروژ را کسب کرد.
- دوره اول حض��ور سولسش��ر در مول��ده، ب��ا 
جدای��ی    اش در ژانوی��ه به مقصد کاردی��ف به پایان 
رسید ولی او نتوانست با تیم ولزی موفقیتی در لیگ 
برتر کس��ب کند و پس از ۱8 بازی و کسب تنها ۳ 

پیروزی، از این تیم کنار گذاشته شد.
- در حالی که تیم مولده تحت هدایت سولسشر 
به هجومی بودن و تعدد گل های زیاد شهرت دارد، 
تیم کاردی��ف او در ۱8 بازی در لیگ برتر، تنها ۱۷ 
گل به ثمر رس��اند و ۴۲ گل دریافت کرد؛ میانگین 

۲/۳۳ گل در هر بازی.
- در ط��ول ۲ دوره حضور در مولده، تیم او ۳۲۲ 
گل در لیگ به ثمر رساند. آمار آنها دقیقا ۱۰۰ گل 

بیش از گل های دریافتی است.
- در مجم��وع، سولسش��ر ۴۹/۵ درصد از ۲۰8 
ب��ازی ای را که در لیگ  با تیم های مولده و کاردیف 

برگزار کرده با پیروزی پشت سر گذاشته است.

سولسشر، مربی موقت یونایتد تا پایان فصل
بازگشت تعویض طایی
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گروه بین الملل: آزادس��ازی بخ��ش اعظمی از خاک 
سوریه از اشغال تروریست های چندملیتی و تثبیت 
سیطره ارتش ملی این کشور بر این مناطق، چرخش 
کشور های عربی به سمت نظام دمشق را امری واقعی 
و گریزناپذی��ر کرده اس��ت. بارزترین آنها س��فر عمر 
البشیر، رئیس جمهوری س��ودان به سوریه است که 
نماینده محور عربی بود که عربستان سعودی و سایر 
کشور های خلیج فارس از جمله قطر و امارات در کنار 
مص��ر آن را رهبری می کنند و همگی اکنون متوجه 
اشتباه فاحش خود در توطئه علیه سوریه به رهبری 
آمریکا و تحت عناوین گمراه کننده شده اند. پیش از 
سفر عمر البشیر به سوریه، خالد بن احمد آل خلیفه، 
وزیر خارجه بحرین با همتای سوری اش، ولید المعلم 
در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل 
دیدار کرد. پیش تر نیز گزارش هایی درباره عزم امارات 
به بازگشایی سفارت خود در دمشق منتشر شده بود. 
ای��ن تصمیم امارات می تواند نش��انه آمادگی ائتاف 
ابوظب��ی- ریاض برای آغاز دور جدی��دی از روابط با 
بشار اسد باشد.  این در حالی است که ایمن الصفدی، 
وزیر خارجه اردن نیز بازگش��ایی صفحه جدیدی در 
تعامل با بحران س��وریه را بر اس��اس همگرایی های 
جدید و واقعیت های عملی که باید آنها را مدنظر قرار 
داد، خواستار شده است. پیش تر یک هیات پارلمانی 
اردن  به دمش��ق سفر و با بش��ار اسد رئیس جمهور 
سوریه دیدار کرده بود. این هیات حامل پیام عبداه 
دوم، پادش��اه اردن به اسد بود و مفاد آن این بود که 
اردن به آینده چشم دوخته است و به مسائل گذشته 
اهمیتی نمی دهد. الجزایر در راس��تای این امر تاش 
کرد سوریه نقش عربی خود را مجدداً به دست آورد 
که این امر در س��فر وزیر خارجه الجزایر به دمش��ق 
به عنوان نخس��تین  وزیر خارجه یک کشور عربی در 
س��وریه که قطع رابطه با سوریه را می شکست، نمود 
پیدا ک��رد. احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب نیز 
در ماه آوریل گذشته با اشاره به وجود بحث و جدل ها 
در خصوص تغییر مواضع برخی کشور های عربی در 
قبال س��وریه، گفت: تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر 
تعلیق کرسی س��وریه در این اتحادیه اقدامی بسیار 
ش��تابزده بود که باید در این موضوع بازنگری ش��ود. 
افزون بر این، پارلمان عربی نیز اواخر هفته گذش��ته 
در بیانیه ای از اتحادیه عرب خواست کرسی سوریه را 
در این اتحادیه بر اساس اقدام مشترک عربی به این 
کشور بازگردانند. این اقدامات نشان می دهد اتحادیه 

عرب برای بازگرداندن کرسی سوریه در این اتحادیه به 
تکاپو افتاده است. عاوه بر این موارد، برخی کشورهای 
عربی نیز هس��تند که با دوراندیش��ی، روابط خود با 
سوریه را قطع نکرده ، بلکه به خاطر مسائل امنیتی و 
ماحظات خاص خود، کاهش دادند از جمله الجزایر، 
مصر و عراق که هیات های دیپلماتیک آنها در سوریه 
فعال مانده اند. در همین ح��ال، در بحبوحه افزایش 
رفت و آمدهای دیپلماتیک بین دمشق و پایتخت های 
عرب��ی، برخی مناب��ع دیپلماتیک در عراق از س��فر 
قریب الوقوع رئیس جمهوری این کشور، فواد معصوم به 
سوریه خبر دادند که در صورت انجام این سفر، عراق 
دومین کشور عربی خواهد بود که رئیس جمهوری آن 
به سوریه می رود. گذشته از اهداف سیاسی این سفرها  
که به خاطر مناس��بات دوجانبه و منطقه ای در جای 
خود قابل بررسی و تامل است، نفس این سفرها نیز 
بسیار مهم و دارای پیام های خاص در مقطع کنونی 
از بحران در سوریه است و ناظران می گویند سفرهای 
مقام های کشورهای عربی به سوریه به دنبال کنترل 
دولت مرکزی دمش��ق بر حدود 70 درصد از مناطق 

اشغالی این کشور انجام می شود.
ابهام درباره مشارکت اسد در نشست اتحادیه  ■

عرب
در همین حال، رس��انه های خبری روز دوشنبه 
گزارش های��ی منتش��ر کردن��د مبن��ی ب��ر اینکه 
رئیس جمه��وری یک کش��ور عرب��ی، یعنی تونس، 
آماده ارس��ال دعوتنامه به بشار اسد به منظور بازدید 

از کش��ورش اس��ت. این در حالی  است که خمیس 
الجهین��اوی، وزیر خارجه تونس با رد این گزارش ها، 
تصریح کرد تونس تنها به عربستان سعودی و امارات 
برای حضور در نشس��ت آتی اتحادی��ه عرب که ماه 
مارس به میزبانی تونس برگزار خواهد شد، دعوتنامه 
ارسال کرده اس��ت. وی با بیان اینکه تصمیم گیری 
درب��اره س��وریه پس از نشس��ت س��ران ع��رب در 
اتحادی��ه عرب انجام می ش��ود، گف��ت: آنها طرفی 
هس��تند که تصمیم می گیرن��د و  تونس به تنهایی 
تصمیم  گیرنده نیست. در عین حال، یک منبع آگاه 
در ریاست جمهوری تونس اعام کرد هماهنگی  میان 
کش��ورهای عربی برای ارائه پیشنهادی جهت رفع 
تعلیق عضویت س��وریه در اتحادیه عرب وجود دارد.  
»بثینه جبنون« روزنامه نگار تونسی مقیم امارات در 
پیامی در صفحه کاربری خود در فیس��بوک نوشت: 
به نقل از منابعی موثق در ریاس��ت جمهوری سوریه، 
آگاه شدم که الباجی قاید السبسی، رئیس جمهوری 
تونس بزودی از بشار اسد برای سفر به تونس دعوت 
به عمل خواهد آورد. همزمان برخی منابع ادعا کرده 
بودند ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه طی چند روز 
آینده عازم تونس خواهد ش��د، این در حالی اس��ت 
که یک منبع مس��ؤول در وزارت خارجه سوریه این 
ادعاها را رد کرد و گفت: »آنها هستند که به  سوی ما 
می آیند، این ما نیستیم که به سمت آنها می رویم«. 

تونس از س��ال 2012 رواب��ط دیپلماتیک خود 
را با س��وریه قطع کرد و س��فیر این کشور از تونس 

اخراج ش��د، حتی برخی تروریست ها از تونس عازم 
س��وریه شدند تا در کنار دیگر تروریست های حاضر 
علیه دولت مرکزی این کشور اقدام کنند که برخی 
منابع آمار آنها را تا 3 هزار نفر عنوان می کنند. با روی 
کار آمدن حزب نداء تونس، وزیر خارجه تونس تاکید 
کرد کشورش تصمیم دارد فعالیت های دیپلماتیک در 
دمشق را از سر بگیرد. تابستان سال 2016 نیز برخی 
منابع در وزارت خارجه تونس اعام کردند این کشور 
روابط دیپلماتیک خود با س��وریه را از س��ر گرفته و 
ابراهیم الفواری به عنوان سرکنسول تونس در دمشق 

تعیین شده است.
شکست استراتژیک آمریکا ■

آمریکا در شرایط کنونی سوریه که از زیر آوارهای 
جنگ تحمیلی 7 ساله خود را بیرون کشیده، قافیه را 
باخته است. دولت آمریکا از یک سو در ساقط کردن 
بشار اسد از قدرت ناکام ماند و از سوی دیگر، مجبور 
شد حضور روسیه و البته ایران و حزب اه را بغل گوش 
شریک استراتژیکش، رژیم صهیونیستی، برتابد. با این 
اوضاع، این آمریکایی ها هستند که باید تسلیم شروط 
محور مقاومت و روسیه شوند. از سوی دیگر، با شتاب 
اعراب به ازسرگیری روابط دیپلماتیک شان با سوریه، 
دولت آمریکا چاره ای ندارد جز اینکه با اتخاذ سیاست 
رو به جلو، خود را از س��رزنش ها دور نگه  دارد؛ شاید 
عدم مخالفت واشنگتن با عملیات نظامی قریب الوقوع 
ترکیه در ش��مال س��وریه و تن دادن آن به خواسته 
آنکارا مبنی بر تحویل عب��داه گولن- متهم اصلی 
کودتای نافرجام ترکیه- را باید در این مقوله گنجاند 
که می خواهد مانع از هم آغوشی ترکیه با روسیه شود. 
چند روز پیش نیز جیمز جفری، نماینده ویژه وزارت 
خارجه آمریکا در سوریه، اعام کرد واشنگتن دیگر به 
دنبال س��رنگون کردن بشار اسد از قدرت نیست. در 
واقع آمریکا با اعام چنین موضعی، می کوشد خود را 
عامل و نه مانع نزدیکی اعراب منطقه با سوریه معرفی 
 کن��د تا در حقیقت از قافل��ه تحوات پیش رو عقب 
نماند؛ بعید نیست طی روزهای آینده شاهد آن باشیم 
آمریکایی ها که پدرخوانده های تروریست ها در سوریه 
قلمداد می شوند، آنها را به تسلیم در برابر نظام قانونی 
دمشق تحت فش��ار بگذارند. در همین حال ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا دستور بازگشت 2000 نیروی 
آمریکایی را که در مناطق کردی سوریه مستقر بودند 
صادر کرد. او همچنین در توئیتی نوش��ت: جنگ ما 

علیه داعش به پایان رسیده است.

گروه بین الملل: ساکاشویلی زمانی بار دیگر در انظار 
عموی ظاهر شد که قصد داشت در اوکراین به عنوان 
رئیس جمهور کاندیدا شود. قطعا جای تعجب دارد، 
چرا که او یک اوکراینی نیس��ت، بلکه ش��هروندی 
گرجس��تانی بود ک��ه در دوران ادوارد ش��واردنادزه 
به گرجس��تان فراخوانده ش��د و بااخره انقابی را 
ب��ا حمایت دولت بوش و پش��توانه فکری کاندولیزا 
رایس پی  ریزی ک��رد. انقاب او ضربات عظیمی به 
گرجس��تان وارد کرده اس��ت. آمارها نشان می دهد 
بسیاری از گرجی ها به علت شرایط وخیم اقتصادی 
کش��ور را ت��رک کرده  اند، 2 بخ��ش از 3 جمهوری 
خودمختار گرجستان طی یک جنگ داخلی در سال 
2008 از این کشور جدا شدند و بااخره گرجستان 
با دولتی فاس��د و اقتصادی بیمار پشت دروازه  های 
ورود به اتحادیه اروپایی کماکان با چراغ قرمز روبه رو 
اس��ت. گرجس��تان با اتحادیه گوام)لهستان، چک، 
اوکراین و گرجس��تان( که اکنون تنها خاطراتی از 
آن باقی مانده اس��ت امیدوار بود در س��اختار غربی 
پذیرفته ش��ود اما این رویا نیز محقق نشد و تنها از 
سربازان گرجی در نبردهای سخت در افغانستان و 

بعضا عراق اس��تفاده  شد. اما همه تفاسیر فوق یک 
طرف، و سرنوش��ت ساکاش��ویلی پ��س از اخراج از 
اوکرای��ن طرف دیگ��ر          . او نمی تواند به گرجس��تان 
بازگ��ردد، این مرد مخملی اما اکنون کجاس��ت و با 
اتهامات عریض و طویلش در گرجستان چه خواهد 
کرد؟ تصاویری از او بتازگی توسط پاپاراتزی ها منتشر 
شده است که نشان می دهد هلند میزبان میخائیل 
ساکاشویلی است          . میشا در آمستردام و دور از آشوبی 

که به دستور آمریکایی ها در قفقاز ایجاد کرده است 
زندگی می کند، کسی را به حضور نمی پذیرد و کمتر 
کسی هم او را می شناسد          . جالب است بدانیم میشا 
در دوره ای به عنوان فرماندار اودس��ا در اوکراین زیر 
سایه پترو پروشنکو فعالیت می کرده است. نویسنده 
برنامه  1+1 که از تلویزیون اوکراین پخش می شود 
به س��ختی توانسته آدرسی از میش��ا در آمستردام 
بیابد. او با ساکاش��ویلی تماس می گیرد و به روسی 

با هم گفت وگو می کنند، میشا اوکراینی بلد نیست 
و البته نویس��نده برنامه هم قادر نیس��ت به گرجی 
صحبت کند. زبان مش��ترک آنها روسی است مانند 
قدیم! روزهایی که اتحاد شوروی وجود داشت          . البته 
66 درصد مردم در روس��یه که سن آنها بین 20 تا 
30 سال است هم می گویند خوشا روزگار قدیم که 
اتحاد شوروی وجود داشت. البته اینها کسانی هستند 
که اصا دوران شوروی را ندیده اند. این روزنامه نگار 
می گوید دیدار با میش��ا در آپارتمانش انجام ش��د. 
گل  ه��ای ت��ازه          ، رومیزی  ه��ای تمیز، شیش��ه  های 
عطرهای گرانقیمت و س��اعت رولکس از نخستین 
چیزهایی است که در اتاق میشا توجه شما را جلب 
می کند.  ساکاشویلی می گوید هزینه  های ماهانه    اش 
چیزی حدود 400 یورو است و از اینکه در آمستردام 
مخفی ش��ده اس��ت خجالت نمی کش��د. همسر و 
پسرش در گرجستان زندگی می کنند          . ساکاشویلی 
اشاره به کمک  های مالی آمریکایی ها نمی کند ولی 
امیدوار است در آینده اتمسفر سیاسی منطقه نقش 
فعالی ایفا کند. او دشمن قسم خورده مسکو است و 

پوتین را دشمن می داند.

کشورهای عربی برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب به تکاپو افتاده اند

ترافیک دیپلماتیک گسترده در دروازه های دمشق
گزارش

تاجران اسرائیل بدون ویزا به عربستان می روند
»معامله قرن« در مسیر شکست

گروه بین الملل: افش��اگری های رس��انه ای درباره 
چندی��ن دهه روابط پش��ت پرده برخی رژیم های 
عربی با رژیم صهیونیستی و دیدارهای علنی اخیر 
مقام ه��ای این طرف ها، این مقول��ه را مورد تایید 
ق��رار می دهد که این روابط اساس��ا هرگز با هیچ 
چالش��ی روبه رو نبوده، بلکه از سطح عادی سازی 
به س��طح علنی رس��یده اس��ت. همان گونه که 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفته است: 
»به ذهنم هم خطور نمی کرد در زندگی ام شاهد 
چنین روابط دوس��تانه و همکاری بین اسرائیل و 
کشورهای عربی باشم«. البته پیشرو در میان این 
کشورها برای شکستن سد راه عادی سازی روابط 
با صهیونیس��ت های اشغالگر فلسطین، عربستان 
سعودی بود که با روی کار آمدن محمد بن سلمان 
در راس قدرت استارت آن زده شد. هفته گذشته 
بود که میدل ایست آی گزارش داد ولیعهد عربستان 
سعودی به طور جدی در حال تاش برای برقراری 
یک دیدار مس��تقیم بین او و نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی به میزبانی رئیس جمهور آمریکاست. 
رسانه های اسرائیلی نیز بتازگی فاش کردند یوسی 
کوهن، رئیس موس��اد طی سال گذشته میادی 
بارها به عربستان سعودی سفر کرده و با مقام های 
س��عودی دیدارهایی ترتیب داده است. کانال 14 
تلویزیون اسرائیل تصریح کرد، در ماه ژوئن گذشته 
نیز وی با رؤسای سازمان های اطاعاتی عربستان، 
مصر، اردن و تشکیات خودگردان در نشستی که 
دولت آمریکا ترتیب داده بود، دیدار کرده بود. این 
شبکه در خبر دیگری به نقل از روزنامه وال استریت 
ژورنال اعام کرد دولت سعودی تجار صهیونیست 
را از داشتن ویزا برای سفر به عربستان معاف کرده 
اس��ت تا هنگام ورود به این کشور، نیازی به ارائه 
ویزا به مأموران فرودگاه نداشته باشند. این روزنامه 
آمریکایی همچنین از تحرکات مخفیانه عربستان 
سعودی برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی 
و همچنین سفرهای مکرر مشاور نزدیک محمد 
بن سلمان به تل آویو خبر داد. البته طی دوره اخیر 
و در نتیجه انزوای بین المللی عربستان سعودی، 
به علنی س��ازی روابط ریاض و تل آویو ضربه وارد 
آمده است؛ تصویب قطعنامه ای در سنای آمریکا 
که طی آن محمد بن سلمان مسؤول ترور جمال 
خاشقجی معرفی شده است، قطعنامه دیگر سنا 
مبنی بر توقف حمایت آمریکا از ائتاف س��عودی 
در جنگ علیه یمن، افزایش اقدامات استشهادی 
در کران��ه باختری علیه صهیونیس��ت ها، هراس 
اس��رائیل از تونل های ادعایی ح��زب اه لبنان در 
مرز با فلسطین اشغالی و همچنین توافق صلح در 
یمن که در سوئد به امضا رسید، موضوعاتی است 
که موقعی��ت بازیگران اصلی طرح »معامله قرن« 
یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا را به عنوان حامی 
اصلی آن دچار کابوس تزلزل قدرت در خاورمیانه 
و از دس��ت دادن منافع و امنیت می کند. لذا این 
ماه عسل محمد بن سلمان و بنیامین نتانیاهو نیز 
در پایان خود قرار گرفته است. با این حال، به نظر 
می رسد هیچ یک از اتهامات وارده از سوی مجلس 
س��نا تاکنون موجب عقب نش��ینی ترامپ درباره 
حمایت از ش��خص محمد بن سلمان نشده است، 
چرا که وی عنصری مهم در اجرایی ش��دن طرح 
ضدفلسطینی ترامپ موس��وم به »معامله قرن« 
اس��ت. این طرح را جرد کوش��نر، داماد و مشاور 
رئیس جمهوری آمریکا به بهانه دستیابی به صلح 
میان اس��رائیل و فلسطین تدوین کرده است. این 
در حالی است که برخی کشورهای عضو اتحادیه 
اروپایی روز گذشته با صدور بیانیه مشترکی نسبت 
به طرح »معامله قرن« هشدار داده و اعام کردند 
هرگون��ه طرح صلح��ی که براس��اس معیارهای 
بین المللی مورد توافق نباشد، محکوم به شکست 

خواهد بود.

توسط ترامپ صادر شد
 دستور خروج نیروهای آمریکا 

از سوریه 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور 
خ��روج نیروهای آمریکا از س��وریه را صادر کرد. 
رسانه ها عنوان کردند آمریکایی ها پس از علنی 
کردن وج��ود 12 برجک دیده بانی در سراس��ر 
منطقه ک��ردی اکنون قصد دارند نیروهای خود 
را از خاک سوریه خارج کنند. این خبر اشاره ای 
به تعداد دقیق نیروها نکرده اس��ت اما نیویورک 
تایمز رقم اعام شده را 2 هزار سرباز عنوان کرده 
بود. در همین حال دونالد ترامپ خبر رسانه های 
آمریکایی مبنی بر خروج نیروهای این کشور از 
سوریه را تلویحا تایید کرد و در توییتر خود نوشت: 
ما داعش را در س��وریه شکست دادیم، این تنها 
دلیل ما برای ماندن در آنجا بود. این درحالی است 
که روزنامه وال استریت ژورنال ساعاتی پیش به 
نقل از دو مقام آگاه در دولت آمریکا اعام کرد که 
این کشور آماده خروج نیروهایش از شمال سوریه 
است. مقامات آگاه در این خصوص اعام کردند 
که واشنگتن به متحدین خود در شمال سوریه 
خبر داده اس��ت که قرار اس��ت به صورت فوری 
نیروهای آمریکایی را از مناطق مذکور خارج کند؛ 
مناطقی که این کش��ور مدعی بود برای مبارزه 
به تروریست های مورد حمایت خود در آنجا نیرو 

مستقر کرده است.

چهره ها

نیکی هیلی: بن سلمان خوی 
اوباشگری    اش را کنار بگذارد

نماینده آمریکا در س��ازمان 
مل��ل از تعبیر تن��دی برای 
رفتاری  ویژگی های  توصیف 
محم��د بن س��لمان، ولیعهد 
عربس��تان اس��تفاده ک��رد و 
گف��ت: او باید خصلت بد خود را که به خلق و 
خوی »اوباشان« نزدیک بوده و شبیه به کسانی 
است که با خش��ونت و تهدید رفتار می کنند، 
کنار بگ��ذارد. این صحبت  های هیلی در حالی 
است که هیات حاکمه آمریکا  عموما از تفاسیر 
بسیار س��اده تری درباره س��عودی ها استفاده 
می کنند. قرارداد  ه��ای تجاری و همکاری  های 
اقتص��ادی عموم��ا علت  های اصل��ی این گونه 
موضع گیری هاس��ت. نیکی هیلی که روزهای 
آخر خود را در س��ازمان ملل متحد می گذراند 
همچنین درباره قتل خاش��قجی ابراز تاس��ف 
کرد. تحلیلگران بر این باورند که هیلی به طور 
ش��خصی بر این باور است که بن سلمان نقش 
مهمی در قتل خاشقجی ایفا کرده است؛ چندی 
پیش نیز گفته بود دستگاه حکومتی سعودی 

مسؤول قتل این روزنامه نگار است.

نخست وزیر بلژیک استعفا کرد
اعتراضات عمومی نخست وزیر 
بلژی��ک را مجبور به اس��تعفا 
کرده است. گفته می شود این 
تهدیدی جدی ب��رای مکرون 
است که شرایط مشابهی دارد. 
در همین حال خبرگزاری ها گزارش دادند »شارل 
میشل« نخس��ت وزیر بلژیک شامگاه سه شنبه از 
سمت خود استعفا کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش 
داد که میش��ل متن اس��تعفای خود را نوشته و 
قرار است طی دیدار با »فیلیپ«، پادشاه بلژیک، 
آن را تقدیم وی کند. گفته می ش��ود اس��تعفای 
نخست وزیر بلژیک بعد از آن انجام شده است که 
2 حزب »سبز« و »سوسیالیست« این کشور اعام 
کرده اند رأی اعتماد خود به او را س��لب کرده اند. 
ط��ی هفته های گذش��ته، تعدادی از ش��هرهای 
بلژیک از جمله بروکس��ل، پایتخت این کش��ور 
تحت تاثیر تظاهرات مردمی در فرانس��ه موسوم 
به »جلیقه زردها«، شاهد تظاهرات در اعتراض به 

سیاست های اقتصادی دولت بلژیک بود.

دی میستورا رفت
 و پدرسون جایگزین وی شد

نماینده  استفان دی میستورا، 
کنونی سازمان ملل متحد در 
امور س��وریه بعد از نشست با 
وزرای خارجه ایران، روسیه و 
ترکیه در ژنو سوییس به اطاع 
آنها رسانده که نماینده جدید سازمان ملل در امور 
سوریه »گیر پدرسون« نروژی است. دی میستورا 
ب��ه وزرای خارجه ایران، روس��یه و ترکیه گفته 
قصد ندارد به جانشین خود توصیه هایی کند یا 
اظهارات��ی بیان دارد. وی پیش ت��ر در 17 اکتبر 
)25 مهر( از کناره   گیری خود از این سمت خبر 
داده بود. گیر پدرسون متولد اسلو، پایتخت نروژ 
است و در سال های 1998 تا 2003 نماینده این 
کشور برای گفت وگو ها با تشکیات خودگردان 
فلس��طین بود. وی مدتی نیز مسؤولیت هایی را 
از جانب س��ازمان ملل در ام��ور لبنان بر عهده 
داشت. پدرسون قرار است از هفتم ژانویه 2019 
)دوش��نبه 17 دی( جایگزین دی میستورا شود. 
این در حالی اس��ت که این نماین��ده نروژی بر 
اس��اس س��ابقه    اش تاش خواهد کرد مناسبات 
میان روس��یه و غرب را که تحت تاثیر تحوات 
سوریه، آینده مبهمی دارد به توازن نزدیک کند.

تیموشنکو: اوکراین فقیرترین کشور 
در قاره اروپاست

»یولیا تیموشنکو« نخست وزیر 
س��ابق و اصلی تری��ن مدعی 
پست ریاست جمهوری اوکراین، 
این کشور را فقیرترین کشور 
قاره اروپا نامید و درآمد ناکافی 
م��ردم را مهم تری��ن عامل جری��ان فاجعه آمیز 
رش��د مهاجرت از اوکراین دانس��ت. تیموشنکو 
یادآور ش��د: نزدیک به 60 درصد از ش��هروندان 
اوکراینی درآمدی کمتر از میزان متوسط درآمد 
دارن��د و درآمد بیش از 30 درصد آنها نیز حتی 
پایین تر از حداقل درآمد اس��ت. این نامزد پست 
ریاست جمهوری اوکراین افزود: همین وضعیت 
وخی��م اقتص��ادی یک��ی از دایل اصل��ی روند 
فاجعه آمیز افزایش میزان مهاج��رت از اوکراین 
است. تیموشنکو تاکید کرد تنها طی یک سال 
گذش��ته بیش از یک میلیون نفر از شهروندان 
اوکراینی کشور را ترک کرده اند و 3 میلیون نفر 
دیگر نیز خود را آماده کرده اند تا به خارج از کشور 
مهاج��رت کنند. به عقیده وی، چنین وضعیتی 
یک تهدید جدی برای امنیت ملی اوکراین است. 
اخیرا بانک مرکزی اوکراین در گزارشی اعام کرد 
طی 5 سال گذشته جمعیت این کشور به خاطر 
مهاجرت گس��ترده به میزان 18 درصد کاهش 

یافته است.
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بخ��ش مهم��ی از تمرین ه��ای نظام��ی 
روسیه آغاز شده اس��ت. این بخش در آب ها 
و سواحل بخش های شمالی روسیه و در کنار 
دریای آدریاتیک در حال انجام اس��ت. گفته 
می ش��ود تمری��ن جدید نظامی روس��یه که 
بس��یار وسیع و در تمام بخش های روسیه در 
حال طرح ریزی اس��ت، با نام »مرکز 2019« 
ش��ناخته می شود. در مناطق قطبی روسیه و 
در بخش های »نووایا زیملیا و جزایر سیبری« 
نیروهای نظامی روس استقرار یافته اند. وزارت 
دفاع روس��یه به روزنامه ایزوستیا گفته است 
م��ا تجهیزات را نص��ب کرده ای��م اما تمرین 
نظامی روس��یه در این مناطق در آگوس��ت و 
سپتامبر 2019 برگزار می شود. این رزمایش 
از آن جهت حائز اهمیت اس��ت که روس��یه 
تحرکاتی را در مناطق شمالی خود آغاز کرده 
و بتازگ��ی هم با نروژ و س��وئد درگیری هایی 
بر س��ر تجاوز به حریم هوای��ی آنها در دریای 
ش��مالی داش��ته اس��ت. تمرکز روی تمرین 
سربازان در ش��رایط سخت، تجهیز، انتقال و 
 پشتیبانی از بخش های مهم این تمرین عنوان 

شده است.

ایزوستیا

س��رگئی ش��ویگو، وزیر دفاع روس��یه طرحی را  برای »پیمان موشک های 
هس��ته ای میان برد« برای طرف آمریکایی اش، جیمز ماتیس ارسال کرده است 
که وزارت دفاع روسیه می گوید طرف آمریکایی با گذشت 3 روز پاسخی به پیام 
مس��کو نداده است. ایگور کونیاشنکو، سخنگوی وزارت دفاع روسیه می گوید ما 
2 نامه برای آنها )آمریکایی ها( فرس��تادیم اما با گذشت 3 روز پاسخی دریافت 
نش��ده است. به گفته این مقام روس��یه، به نظر نمی رسد در آمریکا عاقه ای به 
گفت وگو و مذاکره درباره »پیمان موشک های هسته ای میان برد« وجود داشته 
باش��د. این اقدام آمریکایی ها نش��ان می دهد آنها تمایلی برای گفت وگو درباره 
حل مش��کاتی که در زیرمجموع��ه این پیمان وج��ود دارد، ندارند. در همین 
حال گفته می ش��ود در آمریکا با تاش برای خ��روج از پیمان فوق تاش هایی 
برای گس��ترش فعالیت های هسته ای 
نیز صورت گرفته اس��ت. 2 هفته قبل 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا گفته 
بود آمریکایی ه��ا دیگر  از قواعدی که 
در س��ال 1987 میان رهبر ش��وروی 
س��ابق و رئیس جمه��ور وق��ت آمریکا 
امضا ش��د پیروی نمی کنند. در همین 
ح��ال به گفت��ه وزارت دفاع روس��یه، 
دومین نامه روس��یه مربوط به سوریه 
و منطقه تحت حمایت آمریکایی ها در 
بخش کردی اس��ت و اش��اراتی درباره 
درگیری های آتی اعراب و کرد ها دارد.

کامرسانت

چین در صلح میانمار می تواند ایفای نقش کند. این مساله بر امنیت 
ملی چین نیز تاثیرگذار خواهد بود. میانمار در همسایگی چین قرار دارد 
و گروه های نظامی و مس��لح در این کش��ور اعام کرده اند حاضرند در 
گفت وگوی ملی شرکت کنند تا ساح های خود را کنار بگذارند. مناطق 
شمالی میانمار از سال 2015 نا آرام است و دولت مرکزی نیز نتوانسته 
طی 3 سال گذشته شرایط را بهبود بخشد. دور از انتظار است که بتوان 
مشکات قومیتی و چالش های نژادی در میانمار را با چند دور مذاکره 

حل کرد.

گلوبال تایمز

ار بی ک

افزای��ش جهانی قیمت س��وخت های 
فسیلی و هیدروکربن ها باعث خواهد شد 
قیم��ت مواد غذایی افزای��ش یابد. این در 
حالی اس��ت که افزایش قیمت س��وخت 
چالش های جدی در فرانس��ه ایجاد کرده 
بود؛ تغییرات قیمتی در روسیه نیز می تواند 
موج��ی از نارضایتی را در این کش��ور به 
دنبال خود داش��ته باش��د. ش��رکت های 
نفتی اما می گویند از »نودوستی« خسته 

ش��ده اند و فریز کردن 
قیمت ه��ای س��وخت 
ضربات��ی  می توان��د 
جدی ب��ه اقتصاد های 
جهانی وارد کند. اجازه 
به ش��رکت های حامل 
ان��رژی ب��رای افزایش 
قیمت های خود عاملی 
خواهد بود که تاثیرات 
بر دیگر صنایع  جدی 
وابس��ته  خدم��ات   و 

داشته باشد.

گزارش »وطن امروز« درباره روزگار پنهان ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق و فراری گرجستان
عامل مخملی قفقاز کجاست؟

خبر
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قاب روز
برداشت هندوانه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشتبندی

عکس:   مهر

بازار

گزارش

اسداه خسروی: فشار اقتصادی در پی گرانی های 
اخیر، معیش��ت جامعه کارگری را س��خت کرده 
ت��ا جایی که قدرت خرید این قش��ر زحمتکش و 
پرجمعیت کشور بش��دت کاهش یافته است. در 
چنین ش��رایطی کارگران خواهان حمایت مالی 
در قالب ترمیم دستمزد هس��تند و در این راستا 
قول هایی از س��وی مس��ؤوان داده ش��ده است 
اما با وجود نشس��ت ها و جلس��ات متعدد درباره 
ترمیم دستمزد، این موضوع همچنان بی نتیجه  و 
باتکلیف است و شخص وزیر کار نیز درباره ترمیم 
دستمزدها قول صددرصد به جامعه کارگری نداده 
است. در این میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان 
امس��ال خبر داد و گفت: منتظر پاس��خ معاونت 
حقوقی ریاس��ت جمهوری در این باره هس��تیم. 
محمد ش��ریعتمداری در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: در چند روز گذش��ته جلسه ای با کمیسیون 
فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم 
و در آنجا یک گزارش مقدماتی تهیه شده که آماده 
طرح در جلس��ه آتی ش��ورای عالی کار است. وی 
درباره احتمال ترمیم دس��تمزد کارگران تا قبل از 
پایان س��ال ۹۷ گفت: اساس��ا درباره این سیاست 
کل��ی که ما در کش��ور بتوانیم چند ب��ار حداقل 

دستمزد را تعیین کنیم باید 
ب��ا دولت هماهنگ��ی کامل 
داش��ته باش��یم ول��ی قطعا 
برای س��ال ۹۸ بای��د از یک 
روش متنوع ت��ر و متفاوت تر 
بهره مند شویم. وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در گذشته هم  چنین 
رویکردی بوده و موارد متعددی در تعیین حقوق و 
دستمزد جامعه کار نقش آفرین بوده است؛ گاهی 
دولت تصمیماتی در حوزه مس��کن در سال اتخاذ 
می کرده و حق مسکن را تغییر می داده است، لذا 
هر چند سال یکبار چنین هدفی محقق می شود 
و ما این مباحث را در جلس��ه ش��ورای عالی کار 
مطرح می کنیم. شریعتمداری در ادامه از مکاتبه 
با معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری برای امکان 
بررسی مجدد مزد در طول سال خبر داد و گفت: 
در جلسه شورای عالی کار، یکی از اعضا موردی را 
مطرح کرد و گفت قانون گفته دستمزد را ساانه 
و هر س��ال یکبار تعیین کنیم و اینکه چند بار در 
سال دستمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد و با آن 
مخالف��ت کردند؛ ما در آن جلس��ه به جمع بندی 
نرسیدیم ولی این کار را هم نفی نکردیم و به همین 
دلیل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعام 
مکتوب به عم��ل آوردیم و در حال حاضر منتظر 
پاس��خ دکتر جنیدی در این باره هستیم و آن را 
در جلس��ه شورای عالی کار مورد بهره برداری قرار 
می دهی��م. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
چنانچه مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در مسیر 
کارشناسی که برای دستمزد کارگران طی کردیم، 
درباره حق بن و اینکه چه میزانش را دولت و چه 
میزان را کارفرمای��ان و واحدهای تولیدی تامین 
کنند، بحث و گفت وگو خواهیم کرد. شریعتمداری 
اف��زود: ممک��ن اس��ت نظ��ر معاون��ت حقوقی 
ریاست جمهوری چیز دیگری باشد ولی درهر حال 
ترمیم دستمزد در دست بررسی حقوقی و منوط 
به نظر معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری است. 
همچنین حمید حاج اسماعیل، فعال کارگری در 

گفت وگو با »وطن امروز« درباره اظهارات وزیر کار 
مبنی بر احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا پایان 
سال گفت: اینکه وزیر کار می گوید در حال رایزنی 
برای افزایش دستمزد کارگران هستیم و منتظریم 
از س��وی دولت شکل بگیرد، نشان از آن دارد که 
گروه های سیاسی پشت پرده در تصمیم گیری ها 
دخیل هستند و برخی دولتی ها با آنها تعاماتی 
دارن��د. وی افزود: این موض��وع یک بحث فنی و 
جدی اس��ت که وزیر کار تاش دارد تغییری در 
رویه دستمزدها انجام شود اما یک توافق محفلی 
و غیرکارشناس��ی اس��ت، چرا که طی جلس��ات 
متعدد گذش��ته کارفرمایان مخالفت شدیدی با 
افزایش دستمزدها داشته اند. دولت نیز با افزایش 
دستمزدها مخالفت داشت اما اینکه آقای وزیر با 
چه گروه هایی در تاش است تغییری در این رویه 
انجام ش��ود را باید در آینده دید. حاج اسماعیل با 
اشاره به ترکیب کمیته تعیین دستمزد گفت: با 
وجود اینکه باید کارگران و کارفرمایان و همچنین 
دولت مزد را تعیین کنند اما همه ش��واهد نشان 
می دهد دولت تصمیم گیر نهایی اس��ت و باید با 
توجه به ش��رایط امروز بهترین تصمیم را بگیرد. 
وی در پای��ان گفت: با توجه به گرانی های اخیر و 
فشارهایی که بر قشر کارگر وارد شده دولت باید به 
این قشر توجه ویژه کند و آنها 
را دریابد. رئیس کانون عالی 
کارگران  صنفی  انجمن های 
می گوید: عقب افتادگی مزدی 
کارگ��ران نس��بت به س��بد 
معیشتی که س��ال گذشته 
تعیین ش��د به یک میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان 
رسیده است و کارفرمایان در جلسات شورای عالی 
کار برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی 
نمی کنن��د.  ابوالفضل فتح الله��ی در گفت وگو با 
ایس��نا، درباره تشکیل جلس��ه فوق العاده شورای 
عالی کار گفت: وزیر کار در نخس��تین  جلسه ای 
که با تشکل های کارگری گذاشت، دستور تشکیل 
جلسات شورای عالی کار را صادر کرد و در همان 
جلس��ه اول هم از برنامه ای برای تقویت معیشت 
و ترمی��م مزد کارگران خبر داد اما ش��ورای عالی 
کار تنها به همان یک جلس��ه محدود شد و از آن 
زمان تاکنون دیگر جلس��ه ای برگزار نشده است. 
وی ادامه داد: متاسفانه نمایندگان کارفرمایی در 
جلسات شورا برای ترمیم مزد و معیشت کارگران 
همراهی نمی کنند و از زیر بار مسؤولیت های خود 
ش��انه خالی می کنند، در نتیجه جلسات شورای 
عالی کار برای بررس��ی وضع معیشت و دستمزد 
کارگران متوقف می شود. فتح اللهی در عین حال 
از افزایش رقم س��بد هزین��ه خانوارهای کارگری 
خب��ر داد و گفت: در ح��ال حاضر عقب افتادگی 
مزد کارگران نسبت به سبد معیشت تنظیم شده 
پارسال و تصمیم ش��ورای عالی کار در اسفندماه 
س��ال گذشته، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
رس��یده اس��ت. پیش از این در کمیته دستمزد 
شورای عالی کار با رجوع به یکسری آمار و ارقام، 
جداول و مستندات و مراجع ذی صاح، رقم ماهانه 
سبد هزینه خانوارهای کارگری را استخراج کردیم 
ک��ه مورد توافق همه ش��رکای اجتماعی، دولت، 
کارفرمایان و کارگران قرار گرفت و مقرر شد این 
مس��تندات مبنای مذاکرات مزدی ما در جلسات 

آتی شورای عالی کار باشد.

وزیر کار وعده داد
احتمال ترمیم و افزایش مجدد دستمزد کارگران

رئیس انجمن رانندگان ناوگان مسافربری انتقاد کرد
 وعده بی عمل رئیس جمهور در فروش اتوبوس ارزان

حمل و نقل

بورس

نزول 3063 واحدی شاخص بورس
بازار سرمایه با افت قیمت پاییز را تمام کرد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای دیروز 
بازار س��رمایه ۳۰۶۳ واحد اف��ت کرد. به گزارش 
تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه 
تعداد یک میلیارد و 24۹ میلیون سهم و حق تقدم 
ب��ه   ارزش 44۷ میلیارد تومان در 1۰1هزار نوبت 
مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 
۳۰۶۳ واحدی در ارتف��اع 1۵۶هزار و  ۸۳ واحد 
قرار گرفت. ش��اخص های اصلی بازار سرمایه هم 
روز منفی را پش��ت سر گذاش��تند به طوری که 
ش��اخص قیمت )وزنی- ارزشی( ۸۹۰واحد، کل 
)هموزن( ۳2۵ واحد، قیمت )هموزن( 22۹واحد، 
آزاد شناور ۳۰۳۳واحد و شاخص های بازار اول و 
دوم به ترتی��ب 24۷۳ و ۵۰۵2 واحد افت کردند. 
در بازاره��ای فرابورس ای��ران هم با معامله ۷۳۹ 
میلیون ورقه به  ارزش ۳۹2میلیارد تومان در ۹۷ 
هزار نوبت، آیفکس 1۷ واحد افت کرد و در ارتفاع 

1۷۹1 واحد قرار گرفت.
فضای بورس های دنیا با بورس ایران درباره  ■

نفت تفاوت دارد
مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایران با اشتباه توصیف کردن مقایسه بورس های 
دنیا با بورس ایران درباره نفت، درباره تفاوت های 
این بورس ها گفت: ما هدف مان کش��ف قیمت 
نیس��ت بلکه فروش فیزیکی نفت است ولی در 
بورس  های دنیا ف��روش فیزیکی چندان مدنظر 
نیست. محمدعلی خطیبی در گفت وگو با فارس، 
با اشاره به چشم انداز روشن راهکار عرضه نفت در 
بورس گفت: انتظار اینکه بورس بیاید و به تنهایی 
همه مش��کات م��ا را حل کن��د، انتظار بجایی 

نیست. بلکه باید از این سازوکار در حد ظرفیتش 
انتظار داشت که البته در آینده با تکاملی که پیدا 
می کند باید بتواند مسیر پیشرفتش را بپیماید. 
وی مقایسه بورس مورد نظر ما با بورس های رایج 
در سراس��ر دنیا را غلط دانس��ت و اظهار داشت: 
بورس��ی که در دنیا مصطلح است با بورس ایران 
تفاوت دارد. در واقع، بورس ما با بورس های دنیا 
ارتب��اط ندارد ل��ذا بورس خاصی اس��ت ولی در 
همین سازوکار هم به نظر من نباید برای کسانی 
که می خواهند آنجا فعالیت کنند، منعی قائل شد 
و باید آزادانه هر کس��ی ک��ه می تواند در بورس 
شرکت کند و واقعاً فضا رقابتی باشد. بنابراین با 
توجه به اینکه واجدان باید حداقل ش��رایطی را 
داشته باشند، هر کسی متقاضی بود باید بتواند 
در بورس فعالیت کند. در این صورت، فضا رقابتی 
می ش��ود. خطیبی افزود: بورس های معتبر دنیا 
معمواً بورس های کاغذی هستند یعنی مثاً در 
یک روز ممکن اس��ت 1۰۰ میلیون بشکه نفت 
معامله  شود. در حالی که عما آنجا نفت جابه جا 
نمی ش��ود، یعنی این می خرد، به آن می فروشد، 
آن می خرد، به این می فروشد. در نهایت خریدار 
آخ��ری محموله را تحویل می گیرد و اس��تفاده 
می کن��د ولی آن محموله تا به آن مصرف  کننده 
نهایی برسد بعضاً ده ها بار معامله می شود و این 
منجر به این می ش��ود که در آنجا قیمت کشف 
شود لذا مقایسه بورس های دنیا با راهکار ما برای 
مقابله با تحریم های نفتی اشتباه است و استفاده 
از ظرفی��ت بخ��ش خصوصی می توان��د میزان 

صادرات نفت ما را افزایش دهد.

رئی��س انجمن  های صنفی رانن��دگان ناوگان 
مس��افربری کش��ور با بیان اینکه دولت نه تدبیر 
دارد و نه امید، وعده محقق نشده رئیس جمهوری 
ب��رای فروش اتوبوس با تخفی��ف ۵۰ درصدی به 

رانن��دگان را م��ورد انتق��اد 
قرار داد. به گزارش تس��نیم، 
رض��ا خادم��ی زاده در آیین 
گرامیداشت هفته حمل ونقل 
اینک��ه هفته  ی��ادآوری  ب��ا 
گذش��ته مجل��س ش��ورای 

اس��امی وزرای ۳ وزارتخان��ه راه، کار و صنعت را 
ب��ه قوه قضائیه معرفی کرد، اظهار ک��رد: در 1۸۳ 
جلس��ه ای که برای رفع مش��کل کامی��ون داران 
برگزار کردیم به ش��هادت دوستان تنها برداشت 
ما از جلس��ه خودکار روی خ��ودکار بود که به ما 
می دادند. وی با بیان اینکه عامل اصلی مشکات 
کامیون داران عملکرد نادرس��ت برخی مسؤوان 
است که خواس��ته یا ناخواسته باعث آن شده    اند، 
افزود: ع��دم نظارت بر ناوگان یک��ی از معضات 
کنونی اس��ت. آقای رئیس جمهور س��ال گذشته 
پشت فرمان اتوبوس گفت اتوبوس را با ۵۰ درصد 
تسهیات باعوض، 2۰ درصد آورده و ۳۰ درصد 
تسهیات به راننده واگذار می کنند این در حالی 
بود که نه تنها این اتفاق نیفتاد که قیمت اتوبوس 
از س��ال گذشته تا به امروز 2 برابر شده است. وی 
بیان کرد: رانندگان درخواستی در این رابطه نداده 

بودند، رئیس جمهوری این مسأله را مطرح کرد و 
امروز باید بیاید و پاسخ بدهد. وی با تشبیه دولت 
به ارکستر سمفونی که هر کدام از وزارتخانه های 
آن در نوازندگی اس��تاد است، اظهار کرد: به دلیل 
اینکه این ارکس��تر سمفونی 
لیدر مناس��بی ن��دارد فقط 
ص��دای دلخراش��ی بی��رون 
می ده��د. رئیس انجمن  های 
صنف��ی رانن��دگان ن��اوگان 
مس��افربری کشور در ادامه با 
بیان اینکه مش��کات اخیر رانندگان بین وزارت 
راه و وزارت صنعت پاس��کاری شد، افزود: از دولت 
چیزی نمی خواهیم، فقط انتظار داریم قانون اجرا 
ش��ود. رئیس انجمن های صنفی رانندگان ناوگان 
مس��افربری خطاب به رئیس مجلس، اظهار کرد: 
آقای اریجانی! بنده دیگر بری��ده  ام. 1۵ روز قبل 
س��کته مغزی کردم و اکنون بدون اجازه دکتر از 
بیمارستان آمده ام  تا به این مراسم برسم. چرا باید 
به قشر رانندگان فش��ار وارد شود، ما چه گناهی 
کرده ایم که سرمایه گذاری می کنیم و یک ماشین 
یک میلی��ارد و 2۰۰ میلیون تومان��ی خریداری 
می کنیم. خادمی زاده با بیان اینکه بی کیفیت      ترین 
ناوگان، قطعات و استیک چینی را به ما می دهند 
و در زمان تصادفات از ما جواب می خواهند، خطاب 
به مسؤوان گفت: کاری کنید شغل رانندگی در 

زمره مشاغل سخت و زیان آور محسوب شود.
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نشانی : خیابان انقاب اسامي، بین حافظ و خیابان ولیعصر)عج(  
کوچه سعید، پاك 9

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

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

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

تقدیر رئیس کمیسیون عمران مجلس 
از عملکرد بنیاد مستضعفان

رئی��س کمیس��یون عم��ران 
مجلس با بی��ان اینکه انتقال 
بنیاد  محرومیت زدایی  الگوی 
مس��تضعفان به سراسر کشور 
اقدام��ی ض��روری اس��ت، از 
کمیسیون های تخصصی مجلس برای بازدید از 
منطقه قلعه گنج دعوت کرد. به گزارش تسنیم          ، 
محمدرضا رضایی کوچی در بازدید از طرح ملی 
محرومیت زدایی قلعه گنج کرمان اظهار کرد: به 
این موضوع اعتقاد داریم که همه کش��ور باید با 
هم رشد کند، باید اطاعات مربوط به طرح های 
توسعه ای را مدیران اجرایی به نمایندگان بدهند. 
وی ادامه داد: این اطاعات باید به کمیسیون  های 
تخصصی مجلس و بدنه دولت بیاید تا منابع مالی 
آنها تامین شود. وی با بیان اینکه از کمیسیون های 
تخصصی مجلس برای بازدید از منطقه قلعه گنج 
دعوت می کنم، افزود: م��دل و الگویی که بنیاد 
مس��تضعفان در اینجا اجرا کرده قابل انتقال به 
همه اس��تان های کشور اس��ت. رضایی کوچی با 
بیان اینکه قلعه  گنج منطقه محرومی است و نیاز 
به حمایت بیش��تری دارد، اظهار کرد: خیلی ها 
اسم قلعه گنج را شنیده اند اما از نزدیک به اینجا 
نیامده اند، قلعه گنج منطقه ای محروم اس��ت که 
ش��رایط در آن سخت است. با وجود اینکه بنیاد 
مستضعفان در این منطقه اقدامات خوبی انجام 
داده اس��ت اما باز هم نیازمند اجرای برنامه های 

دیگر بویژه در حوزه زیرساخت ها هستیم. 

وی در بخش دیگری از س��خنانش با بیان 
اینکه بنیاد نمی خواهد اینجا بماند، بلکه هدف 
آن توانمندس��ازی مردم است، اظهار کرد: این 
منطقه می تواند الگوی مناس��بی برای س��ایر 
نقاط کش��ور باش��د. وی در ادامه تاکید کرد: 
حتما به موضوع زیرساخت  های اصلی قلعه گنج 
مانند ش��هرک صنعتی، جاده  های دسترسی 
و... توج��ه خواهی��م ک��رد و این م��وارد را در 
قانون بودجه س��ال آینده نیز لحاظ می کنیم. 
رئیس کمیس��یون عمران مجلس با قدردانی 
از تاش بنیاد مس��تضعفان در نگاه خاص به 
مناطق محروم گفت این یک کار اساس��ی و 
زیربنایی است. شاید هزاران میلیارد تومان در 
چنین جاه   هایی هزینه شود اما این کار موقتی 
است. بنیاد مستضعفان به خوبی توانسته برنامه 
توانمند  سازی مردم را اجرا کند. رضایی کوچی 
با بیان اینکه رئیس بنیاد مس��تضعفان فردی 
انقاب��ی، جهادی و پاکدس��ت اس��ت، گفت: 
اقدامات انجام شده در قلعه گنج جزو اقدامات 
انقابی اس��ت و ما را یاد محرومیت زدایی  های 

اول انقاب می اندازد.

هجوم روس هلا به تبریز و گیلان پس از  ■
اولتیماتوم به دولت ایران- 1290 ش

صبلا«  ■ ابوالحسلن  »اسلتاد  درگذشلت 
موسیقیدان ایراني- 1336 ش

قیلام تاریخي مردم اصفهلان علیه عمال  ■
امیرتیمور گورکاني- 789 ق

درگذشلت »میرزامهدي الهی قمشله اي«  ■
حكیم قرآني- 1393 ق

درگذشت »جان اشتاین بک« رمان نویس  ■
بزرگ آمریكایي- 1968م

پایان جنگ هند و پاکستان بر سر استقال  ■
بنگادش- 1971م

بازگشت حاکمیت چین بر »ماکائو« پس از  ■
4 قرن استعمار پرتغال- 1999م

خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

10400

11900

13100

2820

-

-

1500

1980

100

100

100

20

-

-

-

30

-

-

7800

161
158

-

-

-

-
-1

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

56/41
59/01

-1/52
-1/0

46/88-2/23

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3400000

3450000

1750000

1040000

620000

-

-

10000

-

-10000

-

304720

-

1248/70 دار
14/63 دار

-

-1000

-

-1/50

-0/13

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

156083/2
7595/8

6737/4

-1/92
-2/18

-2/13

114283/3
314334/6

141205/8

-2/12

-1/58

-2/22

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

114
-
-

23676

21148

2594
-

کام نور

آیا آزاده ای نیست که این خرده طعام 
مانده در کام دنیا را بیفكند و برای آنان که 
در خورش هستند نهد؟ جان های شما را 
بهایی جز بهشت نیست، پس خود را جز 

به آن بها مفروشید.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
5892

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-9/7

ح. داروسازي  ابوریحان
سیمان  بجنورد

کارتن  ایران
شهد

قنداصفهان  
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان   

بانک صادرات ایران 
حمل ونقل بین المللي خلیج فارس 

بانک اقتصادنوین  

4854

10053
10517

11916

11434

1114
10636

2000

7/07
5

4/99
4/99

4/4

4/34

3/92

3/89

3/73

ح. موتورسازان تراکتورسازي
ح. سرمایه گذاري نیرو 

سالمین
پتروشیمي  آبادان   

سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان
سایپاآذین  

پاایش نفت بندرعباس
سیمان اصفهان  

صنایع جوشكاب یزد 

1908

125

5492
4038

1319

3728

10228
56

7077

-8/76

-5

-4/99
-4/97

-4/95

-4/93

-4/9

-4/89

یک فعال کارگری در گفت وگو با »وطن امروز«: شواهد نشان می دهد تصمیم گیر 
نهایی تعیین دستمزدها دولت است نه کارفرما


