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خاطراتفریمدار
 نگاهی به چالش های اقتباس 

در سینما و تلویزیون ایران به بهانه نگارش 
فیلمنامه سریال »خاطرات سفیر«

بررسی وضعیت دارو در کشور در گفت وگوی 
»وطن امروز« با رئیس سازمان غذا و دارو

 بسته تحلیلی »وطن امروز«
 برای فتح آخرین سنگر تکفیر در سوریه

 گزارش »وطن امروز« از سنگ اندازی وزارت نفت
 برای عرضه نفت در بورس انرژی 

تیترهاي امروز

وقت وزی��ر امور خارجه این روزها بیش��تر 
به جدل با منتق��دان و گایه از آنها در زمینه 
برج��ام می گذرد. دونالد ترام��پ پیش از آنکه 
رئیس جمهور ش��ود، گفته ب��ود وقتی به کاخ 
سفید بیایم برجام، مرجام و خاصه! هر چیزی 
بوی اوباما بدهد را پاره می کنم. علی مطهری، 
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس اما می گوید 
اا و ابد، بخش��ی از خروج ترام��پ از برجام، 
تقصیر منتقدان اس��ت! خب، طبعا در س��نگر 
امثال مطهری و رس��انه های اصاح طلب، وزیر 
ام��ور خارجه باید هم حاا به جای جواب پس 
دادن، از عال��م و آدم طلبکار باش��د. اصا بعید 
نیست آقای ظریف اان توقع داشته باشد یک 
بار دیگر طی مراسمی رسمی از ایشان و سایر 
افتخارآفرینان برجام با س��که، اعطای نشان و 

ساختن مجسمه تقدیر کنیم. 
ظریف آنقدر به قدرت دژ آهنین رسانه های 
اصاح طلب مطمئن است که روز روشن چشم 
در چشم جامعه بگوید: حافظ کوهکن، زن لیلی 
بود و زندگی خوبی هم داش��تند، البته تا وقتی 
ابوالقاسم فردوس��ی- از منتقدان دولت- الماس 
کوه نور را بر اثر بیس��وادی به ش��مس تبریزی 
فروخت! خداوکیلی، به این جمله ایشان درباره 
منتقدان دولت دقت کنید: »...یک باور غلط دارند 
و آن، این است که دنیا را در غرب می بینند. آنها 
غرب را مرکز جهان می بینند... دوران قدرقدرتی 
در جهان به پایان رسیده است ولی نمی خواهیم 
باور کنیم«. جل الخالق! آقای ظریف! برادر گرامی! 
سکه ها و نشان ها اصا نوش جانت، مجسمه ات را 
هم بیا بگذار روی س��ر ما ولی به خدا قسم اینها 
تفکراتی است که خود شما و آقای رئیس جمهور 
در 5 سال گذشته بر اساس آنها برجام را در کاسه 

ملت ایران گذاشته اید. 
اگر ش��ما تازه فهمیده اید ماس��ت تان ترش 
است، جوانمردی این است که راستش را به ملت 
بگویید، نه اینکه در کمال- جسارتا- پررویی بار 
برجام تان را هم در کنار بار س��نگین تهمت ها و 
توهین های این چندساله، بار منتقدان کنید! این 
کدام سیاس��ت اسامی و اخاقی است که شما 
را چنین فرمان می دهد؟ آیا چنین سخن گفتن 
چی��زی جز توهین به افکار عموم��ی و به بازی 
گرفتن آنهاست؟ شما الساعه باید عوض حضور 
در گردهمایی ه��ای حزبی و حمله به منتقدان 
 SPV دولت، بگویید ملت تا کی باید منتظر این

اروپایی ها باشد؟ 
ادامه در صفحه 12

چرا آقای ظریف؟!
محمدرضا کردلوحسن رضایی
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 مرحله نهایی دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم)ص( نیروی زمینی سپاه 
پیامجزیرهروز گذشته در منطقه عمومی خلیج فارس و جزیره قشم برگزار شد

ایران شیر غران منطقه 
 گزارش »وطن امروز« از تحلیل رسانه های آمریکایی

 درباره خروج آمریکا از سوریه و شکست مثلث 
واشنگتنـ  تل آویوـ ریاض از تهران در منازعه غرب آسیا

ری
ن باق

معی
س:  

 عك

ایمان مرآتی نشسته و دارد جزئیات 
رزمایش را مرور می کند، تا وقتی 
می خواهد گزارش را برای تلویزیون آماده کند، از آنها 
استفاده کند. همه بچه های نظامی با هر درجه ای به 
خاطر حضور مکرر مرآتی در رزمایش های نیروهای 
مس��لح او را می شناس��ند. تا دقایق��ی دیگر جلوی 
دوربین می رود و برای اخبار س��اعت 14 گزارش��ی 
را با همان ش��ور و هیجان همیشگی آماده می کند 
از منطقه عمومی قش��م: »فرزندان سپاه پاسداران 
انقاب اسامی« و ادامه ماجرا... یکی از فرماندهان 
حاض��ر در رزمایش دقایقی پی��ش از آغاز عملیات 
نظامی، توی چادر گروهی از خبرنگارها و عکاس ها را 
با جزئیات رزمایش آشنا می کند و برای آنها که تازه 
رسیده اند، اطاعاتی پیرامون برنامه رزمایش و آنچه 
اتفاق خواهد افتاد ش��رح می دهد. »این رزمایش در 
راهبرد دفاعی تعریف می ش��ود اما در صورت تجاوز 

دشمن تاکتیک ما آفندی است«. 
این جمله نخ تسبیح رزمایش پیامبر اعظم)ص( 
12 است که تا دقایق دیگر اجرا خواهد شد و معنای 
مشخصی دارد: ما هیچگاه به سرزمینی تجاوز نکرده 
و نخواهی��م کرد اما در صورت تهاجم دش��من، به 
شکل هجومی و بیرون از مرزهای جمهوری اسامی 

از خاک ایران دفاع خواهیم کرد.  
توی چ��ادر خبرن��گاران و نزدی��ک به منطقه 
عملیاتی رزمایش نشسته ایم و خبرنگارهای حوزه 
سیاست و بین الملل و دفاعی- امنیتی، گزارشگران 
تلویزیون های مختلف از پرس تی وی، العالم، المیادین 
و المنار در گفت وگوهایی با یکدیگر دارند تحوات 
را م��رور می کنند: ناو آمریکای��ی وارد خلیج فارس 
شده، حتما این رزمایش ربطی به اظهارات بیخود 
اماراتی ها خواهد داشت، خبر آماده باش در برخی 
کشورهای منطقه هم رسیده، قایق های ما دیشب 
رفته اند دور ناو آمریکایی مانور داده اند و قس علیهذا. 
کم کم به ساعت 9 نزدیک می شویم و زمان آغاز 

عملیات. من به چادر فرماندهی نزدیک می ش��وم. 
همان جایی که قرار است از پشت این وسیله های 
ارتباطی فرمان آغاز عملیات صادر ش��ود. س��ردار 
محمدعلی جعفری، سردار رشید، سردار سامی و 
سردار پاکپور در مرحله نهایی این رزمایش آفندی 
که از 24 آذرماه با ستون کشی نیروها از مرکز کشور 
به منطقه عمومی رزمایش آغاز ش��ده، حضور پیدا 
کرده ان��د. بازه��م مرآتی را می بینم ک��ه دقایقی از 
رزمایش نگذش��ته دارد از سردار سامی گفت وگو 
می گیرد. پاس��خ سردار سامی هم تاکید بر همان 
اصل راهبردی اس��ت. ما در صورت تجاوز دشمن، 
»بیرون از مرزهای جمهوری اس��امی و به صورت 

تهاجمی از خاک ایران دفاع خواهیم کرد«.  
کم کم همه آنچه از قبل توضیح داده شده، طبق 
برنامه ریزی اجرا می ش��ود و ما ش��اهد آن هستیم. 
حضور یگان های واکنش سریع، نیروی مخصوص، 
تکاوران، بالگردهای هجومی و پشتیبانی، پهپادهای 
شناسایی و رزمی، مهندسی، مکانیزه، موشک های 
میانبرد و ناوتیپ ذوالفق��ار را خواهیم دید. تهاجم 
غواص ه��ا را می بینیم. قرار اس��ت عملیات آفندی 
آبی- خاکی در سرزمین دش��من به اجرا دربیاید. 
این کار با موفقیت صورت می گیرد. غواص ها با پیاده 
ش��دن از قایق ها در نزدیکی ساحل دشمن، با طی 
مسافتی به صورت غواصی و سپس خروج از آب، با 
تهاجم به ساحل آن را به تصرف خود در می آورند. با 
این عملیات بخش مهمی از سرزمین دشمن گرفته 
می شود و تاسیسات و بندرگاه و اسکله و بخش های 
اقتصادی برای ضرب��ه زدن به متخاصم، به تصرف 
در می آید. س��رپل گیری، عقب روی و بازپس گیری 
با موفقیت انجام می ش��ود. اینج��ا فرمانده حاضر 

در میدان نکت��ه ای را به خبرنگاران حاضر توضیح 
می دهد: عقب روی تاکتیکی است که به اختیار خود 
فرماندهان انجام می شود اما »عقب نشینی« تحت 
فشار دشمن و از س��وی ناچاری اتفاق می افتد. در 
واقع آنچه اتفاق افتاد، یک عقب روی تاکتیکی بود 
که برای انجام مرحله بعدی رزمایش صورت گرفت. 

آس��مان منطق��ه رزمای��ش، کم ک��م دودی 
می ش��ود. این اتفاق به خاطر استفاده از مین های 
ضدبالگرد تولید داخل است که در این رزمایش به 
بهره برداری رسید. مین هایی که در مناطق حساس 
و برای جلوگیری از نفوذ بالگردها استفاده می شود 
و قابلی��ت کنت��رل از راه دور را دارد. مس��ؤوان 
و فرمانده��ان حاضر در رزمای��ش می گویند این 
تجهی��زات از حالت تحقیقاتی به مرحله عملیاتی 
رسیده اند. مین های ضدبالگرد جهنده که پس از 
پرش در 150 تا 180 متری منفجر می شوند و با 

ترکش های خود تا فاصله 50 متری می توانند به 
بالگردهای دشمن آسیب بزنند.  

یگان های توپخان��ه با انواع گلوله ها و توپ هایی 
که به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه، توپ های 
هوش��مندی هس��تند و توپ ه��ای نقط��ه زن و 
راکت اندازهای کاتیوشا، )به قول بچه های خبرنگار( 
دشمن فرضی را با خاک یکسان می کنند و آنها را 
منهدم می کنن��د. یک صحنه دیدنی، دقایقی بعد، 
هم��ه نگاه ها را به س��مت مواضع دش��من فرضی 
می برد. ت��وده ای از ابرهای خاکس��تری و س��فید 
دیده می ش��ود. این اتفاق محص��ول یگان تخریب 
و مهندس��ی نیروی زمینی سپاه است که با ایجاد 
تله های انفجاری بزرگ در پشت نیروهای دشمن، 
ش��دیدترین و بزرگ تری��ن انفج��ار و تخریب های 

رزمایش را رقم می زنند.  
من برای دنبال کردن مرحله دیگری از رزمایش 
خود را به چادری که آن س��وتر و نزدیک به ساحل 
و ویژه خبرنگاران تعبیه شده است می رسانم. قرار 
است تجهیزاتی را که قبا فقط اسم شان را شنیده 
ب��ودم از نزدی��ک ببینم. نفربرهای��ی را که قابلیت 
حرکت در آب دارن��د. یگان های زرهی با تخلیه از 
شناورها، تک  زرهی را در ساحل به اجرا درمی آورند 
و بازپس گیری مناطق تصرف شده توسط دشمن را 
تمرین می کنند. نفربرهای BMP به صورت شناور 
روی آب مس��افت دریا تا س��احل، تکاوران را پیاده 
می کنند تا آزاد سازی مناطق خودی تحت تصرف 
دشمن تمرین شود. تانک های t72 یکی دیگر از 
دیدنی های یگان نیروی زمینی س��پاه است که از 
مواضع خود خارج می ش��ود و در مناطق آزاد شده 

به اجرای عملیات و پیشروی می پردازد.  

در بخش پایانی رزمایش، ش��دت اس��تفاده از 
آتش بیش��تر می ش��ود. بالگردهای تهاجمی کبرا 
هوانیروز سپاه مواضع و استحکامات دشمن فرضی 
را ه��دف قرار می دهند و با اس��تفاده از راکت های 
هایدرا و مسلس��ل 20 میلیمتری اهداف را منهدم 
می کنند. یگان های پدافند نیروی زمینی سپاه موفق 
می شوند پهپاد دشمن فرضی را با استفاده از سامانه 
توپخانه ای )توپ 23( در آس��مان منطقه رزمایش 

منهدم کنند.
رزمایش رو به پایان اس��ت و نیروهایی که روی 
زمین عملیات می کردند به ما نزدیک تر می ش��وند. 
ح��اا کم کم چهره های ش��ان را می بینیم. بچه های 
خبرنگار و گزارش��گران دیگر سعی می کنند از این 
فرصت استفاده کنند و به آنها نزدیک شوند. جوانانی 
که به سمت ما می آیند، با چهره هایی که بعضا بر اثر 
مداومت و تمرین چندهفته ای آفتاب سوخته شده اند، 
خیلی عادی و خاکی اند. انگار نه انگار رخداد کم نظیری 
ک��ه دقایقی پیش رقم خورد، کار آنهاس��ت. من به 
قیافه های ش��ان فکر می کنم. گزارشگران همچنین 
در تاش��ند با فرماندهان عملی��ات گفت وگوهایی 
را ترتیب دهن��د. خبرنگار پرس تی وی و المنار واقعا 
بچه های زبر و زرنگی اند. در همین چند دقیقه آنها 
را دی��دم که چند گفت وگو ترتیب داده اند. غواص ها 
که دقایقی پیش از آب بی��رون زده اند، جذاب ترین 
سوژه های عکاسی اند. آنها بی اختیار می آیند و پشت 
سردار سامی قرار می گیرند و رو به دوربین. احتماا 
آن گفت وگو، گفت وگوی جذابی شود. سردار پس از 
پایان صحبت هایش برمی گردد و خداقوت می گوید. 
یکی از نیروهای بیس��ت ویکی، دو ساله، بلند فریاد 

می زند: ان شاءاه فتح اسرائیل، سردار! 
سردار سامی هم ان شاءاه می گوید. 

عملیات تمام شد. آمریکا هم از خلیج فارس رفته، 
امارات هم همیشه آماده باش خواهد بود.

ان شاءاه فتح اسرائیل، سردار! 

روایت میدانی خبرنگار »وطن امروز« از دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم)ص( در قشم
تمرین دفاع تهاجمی در بیرون از مرزها

گزارش
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آیت اه مؤمن بستری شد
آی��ت اه محم��د مؤم��ن، از 
فقهای شورای نگهبان و عضو 
برجس��ته جامعه مدرس��ین 
ح��وزه علمیه ق��م و مجلس 
خبرگان رهب��ری در یکی از 
بیمارستان های قم بستری شد. به گزارش رسا، 
طبق اعام اطرافی��ان آیت اه مؤمن، وضعیت 
جسمی عضو فقهای ش��ورای نگهبان مساعد 
نیس��ت. اعضای دفتر آیت اه مؤم��ن از مردم 
ش��ریف ایران درخواست کردند برای سامتی 
آیت اه مؤمن دعا کنند. ابوالفضل ایرانی خواه، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم درباره وضعیت 
آیت اه مؤمن گفت: آیت اه مومن جمعه شب 
در یکی از بیمارستان های قم بستری شده و از 
همان دقایق اولیه روند درمانی توسط تیمی از 
پزشکان مجرب آغاز شد. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی قم بیان کرد: تمام اقدامات درمانی در 
حال اجراست و وزیر بهداشت نیز پیگیر وضعیت 
ایشان اس��ت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم 
ابراز کرد: پزش��کان و کادر درمانی بیمارستان 
از هیچ تاش��ی برای خدمت رسانی به آیت اه 
مومن و اجرای روند درمانی ایشان دریغ نکرده و 
تمام اقدامات درمانی مورد نیاز را انجام می دهند 
که امیدواریم با دعای خیر مردم ش��اهد بهبود 

وضعیت ایشان باشیم.

 انتقاد دادستان کل کشور
از اظهارات دبیر هیأت عالی گزینش

در  کش��ور  کل  دادس��تان 
واکن��ش به س��خنان یکی از 
مدیران گفت: این فرد استفاده 
نادرس��ت از آیه قرآن می کند 
و بع��د می گوید چه اش��کالی 
دارد از افراد دوتابعیتی و چندتابعیتی اس��تفاده 
کنیم؟ به گزارش مهر، حجت ااسام والمسلمین 
محمدجعفر منتظری در نشست ماهانه حقوقی 
� کارب��ردی در جمع حقوقدان��ان در واکنش به 
سخنان یکی از مدیران گفت: این فرد اعام کرده 
همانطور که از خارج برای فوتبال مربی خارجی 
می آوریم، برای اقتصاد هم از خارج مدیر بیاوریم. 
آقای عزیز! یک مربی فوتبال که از خارج می آید 
پ��اس دادن را در قالب ب��ازی یاد می دهد، فن و 
تکنیک بازی را می گوید اما چطور اقتصاد کان 
را به دس��ت خارجی ها بس��پاریم؟ امروز جنگ 
اقتصادی داریم و این را همه می پذیرند. وی افزود: 
آقای محترمی که در گزینش کشور تکیه زدی، 
باید توجه کنید قانون، مدیریت دوتابعیتی ها را 
ممنوع کرده است. جناب رئیس جمهور! ماحظه 
بفرمایید که این آقایان چه گفتند، آیا این مورد 
پذیرش ش��ما است؟ فردی که در گزینش است 

چطور این حرف ها را می زند؟

گرانی و رکود بی سابقه
 نتیجه برجام است

آذربایجان غربی  مردم  نماینده 
در مجل��س خب��رگان رهبری 
با اش��اره به اینکه مس��ؤوان 
نبای��د حرف ه��ای برجام گونه 
را تکرار کنن��د، گرانی ها، تورم 
و رکود بی س��ابقه امروز را نتیجه برجام دانس��ت. 
حجت ااسام والمسلمین جواد مجتهدشبستری 
در گفت وگو با رسا، با اشاره به تجربه برجام گفت: 
همه ش��اهد بودیم آمریکا با بی شرمی به صورت 
یکطرفه از برجام خارج ش��د و همه تعهدات خود 
را زیر پا گذاش��ت و امروز برجام بنا بر اذعان خود 
مذاکره کنندگان ثمره ای جز تعطیلی هس��ته ای 
نداشته اس��ت. نماینده مردم آذربایجان غربی در 
مجل��س خبرگان رهبری گرانی ه��ا، تورم و رکود 
بی سابقه را ثمره برجام دانست و تأکید کرد: نتیجه 
تلخ برجام باید به تجربه روش��نی تبدیل شود که 
دیگر کس��ی از مذاکره با آمریکا س��خن به میان 
نیاورد؛ در گذشته ش��اهد بودیم برخی مسؤوان 
برجام را حال مشکات می دانستند و گاهی حل 
برخی مشکات را که ربطی به برجام نداشت را هم 
به تصویب برجام گره می زدند اما پس از تصویب 
آن نه تنها مسائل کشور حل نشد، بلکه با شرایط 

بدتری مواجه شدیم.

تکذیب ماقات پنهان دیپلمات های 
ایران و آمریکا در لندن

س��فیر ایران در انگلیس گفت: خبر ماقات 
پنهان دیپلمات های ایرانی و آمریکایی در لندن 
که برخی رسانه های منطقه آن را مطرح کردند 
یک دروغ پردازی صرف اس��ت و کاما تکذیب 
می شود. به گزارش مهر، در پی تصویب قطعنامه 
شورای امنیت درباره یمن حمیدرضا بعیدی نژاد، 
س��فیر ای��ران در انگلیس در صفحه ش��خصی 
خود نوش��ت: »برخی رسانه های خبری به نقل 
از روزنامه الجری��ده کویت نقل کرده اند که این 
روزنام��ه ادعا کرده اس��ت برخی دیپلمات های 
ایرانی و آمریکایی به طور پنهانی در لندن دیدار 
کرده اند و مذاکرات یمنی ها در سوئد نتیجه این 
دیدارها بوده اس��ت. این خبر یک دروغ پردازی 

صرف است و کاما تکذیب می شود«.

گروه سیاسی: روز گذشته مرحله نهایی 
رزمایش پیامبر اعظم۱۲ نیروی زمینی 
سپاه برگزار شد. اجرای عملیات آبی- 
خاکی، سرپل   گیری در ساحل، هجوم به 
ساحل و دفاع از آن از اجزای اصلی این 
رزمایش بود. نکته ویژه رزمایش دیروز 
س��پاه راهبرد هجومی آن در س��طوح 

عملیاتی و تاکتیکی بود.
به گ��زارش »وطن ام��روز«، مرحله 
نهایی رزمای��ش پیامبر اعظم)ص( ۱۲ 
نیروی زمینی سپاه روز گذشته با شعار 
»نمایش اقتدار و امنیت پایدار در سایه 
وحدت ملی و ظرفیت سازی  های نوین 
دفاعی« در منطقه عمومی خلیج فارس 
برگزار شد. مرحله نهایی رزمایش پیامبر 
اعظم ۱۲ از ۲۴ آذرماه با ستون کش��ی 
یگان ها از اس��تان  های تهران، فارس و 
کرمان به منطقه عمومی رزمایش آغاز 
ش��د و دیروز مرحله نهایی آن به اجرا 

درآمد. در این رزمایش برای نخستین بار از عملیات 
تهاجم��ی در دکترین دفاعی جمهوری اس��امی 
رونمایی شد. این رزمایش از سلسله رزمایش  های 
اباغی و س��اانه نیروی زمینی س��پاه است که با 
حضور یگان های برگزیده نیرو اعم از واکنش سریع، 
نیروی مخص��وص و تکاوری، پهپاده��ای رزمی و 
شناس��ایی، بالگردهای هجومی، تراب��ری و بارریز، 
جنگال، مکانیزه، واحدهای مهندس��ی و تخریب، 
سیستم های کنترل و فرماندهی و ناو تیپ ذوالفقار 
منطقه یکم نیروی دریایی س��پاه برگزار ش��د. این 
رزمایش چنانکه فرمانده نیروی زمینی سپاه ۲ روز 
پیش اعام کرده بود، در سطح عملیاتی - تهاجمی 
است. س��ردار پاکپور روز جمعه در نشست خبری 
مرب��وط به این رزمایش در این ب��اره گفته بود: اگر 
دش��من بخواهد به تهدید و اعمال آن روی بیاورد، 
ما سراسر تهاجمی و آفندی خواهیم شد و هدف ها 
را در عمق جبهه دش��من تعقیب می کنیم. وی در 
این نشس��ت با تاکید بر اینکه ایران اسامی برای 
هیچ کشوری تهدید نیست، گفته بود: »در صورتی 
که دش��منان ما نیت سوء داشته باشند، در مقابل 
آنها با تمام توان و ظرفیت خواهیم ایس��تاد؛ هدف 
ما این اس��ت که مع��ادات بازدارندگ��ی و دفاعی 
خ��ود را در ذهن دش��من دقی��ق و واقعی کنیم«. 

در ای��ن مرحل��ه از رزمای��ش، یگان  ه��ای واکنش 
س��ریع، تکاوری، واحدهای مکانی��زه هوانیروز اعم 
از بالگردهای هجومی و واکنش س��ریع، واحدهای 
ت��کاوری ، مکانیزه اع��م از بالگرده��ای هجومی و 
پشتیبانی          ، پهپادهای رزمی و شناسایی، واحدهای 
تخریب مهندس��ی و سیستم  های راداری و کنترل 
فرماندهی، موشک  های میان برد دقیق زنو و ناو تیپ 
ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گوشه ای از 
توان رزمی و عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند. 
س��ردار سرلشکر پاس��دار غامعلی رشید فرمانده 
قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا)ص(، س��ردار سرلشکر 
پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، سردار 
سرتیپ پاسدار حسین سامی جانشین فرمانده کل 
سپاه، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی سپاه و سردار دریادار پاسدار علیرضا 
تنگس��یری فرمانده نیروی دریایی س��پاه از جمله 
فرماندهان عالی رتبه نیروهای مس��لح بودند که در 
مرحله نهای��ی رزمایش پیامبر اعظ��م ۱۲ حضور 

داشتند.
تمرین عملیات بازپس گیری جزایر از دشمن ■

در جری��ان مرحل��ه نهای��ی رزمای��ش پیامبر 
اعظم)ص( ۱۲ نیروی زمینی سپاه، یگان  های زرهی 
نزسا با تخلیه از شناورهای محمول )لندینگ کرافت( 

و اجرای تک  زرهی در ساحل، عملیات بازپس   گیری 
مناطق تصرف شده توسط دشمن را تمرین کردند.

در ای��ن مرحله نفربرهای BMP ب��ا خروج از 
لندینگ کرافت به صورت شناور روی آب مسافت 
دریا تا س��احل را طی کرده و با تخلیه تکاوران در 
س��احل، آزادس��ازی مناطق خودی تحت تصرف 
 T72 دشمن را تمرین کردند. همچنین تانک  های
یگان نیروی زمینی س��پاه نیز با خ��روج از مواضع 
خود در ساحل و اجرای عملیات به سمت مناطق 

آزادشده پیشروی کردند.
بهره برداری عملیاتی از مین  های جهنده ■

روز گذشته در ادامه مرحله نهایی رزمایش پیامبر 
اعظم)ص(، نیروي زمیني سپاه به صورت عملیاتی از 
مین  های ضدبالگرد تولید داخل استفاده کرد و این 
مین  های تولید داخل به بهره برداری عملیاتی رسید. 
این مین ها که در مناطق حساس برای جلوگیری 
از نفوذ بالگرد اس��تفاده می شود، قابلیت کنترل از 
راه دور را دارد. مین  ه��ای ضدبالگرد از نوع جهنده 
ب��وده و پس از پرش از زمی��ن در فاصله ۱٥٠ الی 
۱٨٠ متری منفجر می شود و با ترکش  های خود تا 
فاصله ٥٠ متر می تواند به بالگردهای دشمن آسیب 
برساند. نمونه  های دیگری از این مین ها در رزمایش 
قبلی سپاه نیز مورد تست قرار گرفته بود و به گفته 

مس��ؤوان رزمایش، ای��ن تجهیزات از 
حالت تحقیقاتی ب��ه مرحله عملیاتی 
کامل رس��یده   اند. طبق ای��ن گزارش، 
ترکش  های فلزی ای��ن مین که درون 
خود یک کیلو و ۲٠٠ گرم ماده منفجره 
تی ان تی دارد، تا فاصله ٥٠ متری علیه 
بالگردهای دشمن موثر هستند و این 
ترکش ها به دلیل سرعت باای حاصل 
از انفجار توان سوراخ کردن بدنه بالگرد 

و آسیب به آن را دارند.
غواص�ان ■ و  ت�کاوران   هم�کاری 

در عملیات تهاجم به ساحل
نهای��ی دوازدهمی��ن  در مرحل��ه 
رزمایش پیامبر اعظم)ص(، غواصان و 
تکاوران نیروی زمینی س��پاه با اجرای 
عملی��ات تهاج��م به س��احل، تصرف 
س��رزمین و تاسیس��ات اس��تراتژیک 
دش��من را تمرین کردن��د. طبق این 
گزارش، غواصان با تخلیه از قایق ها در 
نزدیکی ساحل دشمن، مسافتی را تا ساحل دشمن 
غواص��ی کردند و پس از خ��روج از آب، تهاجم به 
س��احل و تصرف آن را با استفاده از مهمات واقعی 
و جنگی تمرین کردند. تکاوران نیروی زمینی سپاه 
هم با تخلیه در ساحل، غواصان را در تصرف ساحل 
و سرزمین دش��من همراهی کردند. این عملیات 
با هدف تصرف بخش  های مهم س��رزمین کش��ور 
متخاصم و تسلط بر تاسیسات و اماکن استراتژیک 
دشمن اعم از بندرگاه، اسکله و تاسیسات اقتصادی 

تمرین شد.
رزمایش سپاه به همه اهداف خود رسید ■

س��ردار محمد پاکپور، فرمان��ده نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در حاشیه برگزاری 
دوازدهمین رزمای��ش پیامبر اعظم نیروی زمینی 
س��پاه در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: در این 
رزمایش به هم��ه اهدافی که از پیش تعیین کرده 
بودیم رس��یدیم و همانگونه که قبا اعام کردیم، 
اصول و راهبرد اصلی ما دفاعی است اما در سطوح 
عملیات��ی و تاکتیکی، تهاجمی اس��ت. وی افزود: 
بهترین دفاع، حمله و هجوم است و وقتی دشمن 
علیه کشورمان نیتی داشته باشد باید به آن هجوم 
ببریم، چراکه عام��ل بازدارندگی ما همین هجوم 

خواهد بود.

سیاسی 0 2

 تجمع دانشجویان در اعتراض
 به نماینده سراوان

جمعی از دانش��جویان دانشگاه های تهران 
ظهردی��روز در اعتراض به رفتار حاشیه س��از و 
نامناس��ب نماینده س��راوان با کارمند گمرک، 
مقابل مجلس ش��ورای اسامی تجمع کردند. 
به گزارش فارس، دانش��جویان تجمع کننده با 
در دست داشتن پاکاردها و دست نوشته هایی 
خواستار برخورد قانونی با نماینده سراوان شده 
و از این نماینده هم خواس��تند هرچه سریع تر 
اس��تعفا کن��د. تجمع کنن��دگان همچنین با 
سردادن ش��عارهایی حمایت خود را از کارمند 
گمرک اع��ام کردند. ازم به ذکر اس��ت، روز 
جمع��ه هم جمع��ی از دانش��جویان در برخی 
شهرهای کش��ور بعد از نماز جمعه در همین 

رابطه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مجلس کارآمد نیازمند 
ساز و کار شایسته گزینی است

نگهبان  ش��ورای  سخنگوی 
گفت: مجلس کارآمد، نیازمند 
سازوکار شایسته گزینی است. 
به گزارش فارس،  عباس��علی 
کدخدایی، سخنگوی شورای 
نگهبان در صفحه شخصی خود مطلبی درباره 
رفتار نمایندگان مجلس شورای اسامی منتشر 
کرد که متن آن به شرح زیر است: »در پی رفتار 
برخی از نمایندگان این س��وال مطرح شد که 
چرا ش��ورای نگهبان اقدامی انجام نمی دهد و 
یا اینکه چرا در بررسی صاحیت ها به گونه ای 
عمل نکرده که این نتایج به بار نیاید. باید اذعان 
کرد نظ��ارت حداقلی ش��ورا از عهده این مهم 
برنمی آی��د. مجلس کارآمد، نیازمند س��ازوکار 

شایسته گزینی است«.

ماجرای »درازهی« را 
به حساب کل مجلس نگذاریم

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان 
وایی با بیان اینکه نباید ماجرای 
نماینده س��راوان به حساب کل 
مجلس گذاشته شود، گفت: باید 
با هرکس متناس��ب با خطایی 
که انجام داده اس��ت، برخورد شود. محمد دهقان 
در گفت وگو با مهر، اظهار داش��ت: اینکه آقای 
درازهی با هماهنگی قبلی به س��ازمان گمرک 
رفته اند یا بدون هماهنگی به آن سازمان مراجعه 
کرده اند باید بررس��ی ش��ود ولی در هر صورت 
شأن هر شخصی باید ابتدا توسط خود شخص 
حفظ ش��ود. وی اظهار داشت: برخورد نماینده 
مجلس با کارمند عادی جلوی در س��ازمان به 
هیچ وجه در شأن ملت ایران و نمایندگان ملت 
نیست و عدم احترام به نماینده مجلس توسط 
نگهبان توجیهی برای به کاربردن کلمات قبیح 
توسط نماینده نمی شود. آقای درازهی نباید در 
برابر من��ع ورود وی به داخل س��ازمان از خود 
ناشکیبایی نشان می داد و کلماتی به کار می برد 
که شأن مجلس و ش��أن خود را پایین بیاورد. 
دهقان افزود: انتظار داریم با توجه به اینکه همه 
مسؤوان و مردم در برابر قانون یکسان هستند، 
هرکس خطایی انجام داده است با وی برخورد 
شود. نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس 
با بیان اینکه نباید این موضوع به حس��اب کل 
مجلس گذاش��ته ش��ود، گفت: باید با هرکس 
متناسب با خطایی که انجام داده است، برخورد 

و نتیجه آن به ملت اعام شود.

دستاوردهای نوین سایبری 
رونمایی شد

وزیر دفاع با حضور در سازمان 
صنایع الکترونیک )صاایران( از 
دس��تاوردهای نوین سایبری 
رونمای��ی ک��رد. به گ��زارش 
ف��ارس، امی��ر س��رتیپ امیر 
حاتمی با حضور در ش��رکت صنایع الکترونیک 
وزارت دف��اع )صاایران( از دس��تاوردهای نوین 
الکترونیک��ی، مخابراتی و س��ایبری رونمایی و 
همزمان خط��وط تولید محص��وات ارتباطی 
پیشرفته دیجیتال و نرم افزار  پایه را افتتاح کرد.  
امیر حاتمی در این مراسم با تقدیر از متخصصان 
و دانش��مندان پرتاش صنایع الکترونیک ایران 
)صاایران(، دس��تاوردهای نوی��ن الکترونیکی و 
مخابراتی را مصداق بارز اقتصاد مقاومتی و درون زا 
بودن صنعت بومی دفاعی دانست و اظهار داشت: 
امروز مفتخریم دستاوردهای پیشرفته ارتباطی و 
الکترونیکی صنایع الکترونیک ایران )صا ایران( در 
تراز منطقه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است 
و با دس��تیابی به این فناوری های نوین خواهیم 
توانست از یک شبکه ارتباطی امن چندایه در 
بین یگان های زمینی، هوایی و دریایی برخوردار 
باش��یم. وی افزود: این قابلیت های مخابراتی و 
سایبری جدید، نیروهای مسلح پرتوان ما را در 
مواجهه با جنگ های الکترونیکی دشمن برتری 
خواهد داد و خواهد توانس��ت تأثیر بسزایی در 
موازن��ه درگیری های احتمال��ی در صحنه رزم 

ایجاد کند. 

مرحله نهایی دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم)ص( نیروی زمینی سپاه روز گذشته در منطقه عمومی خلیج فارس و جزیره قشم برگزار شداخبار

پیام جزیره
اخبار

یکشنبه 2 دی 1397وطن امروز  شماره 2613 

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
ام��ور خارجه دی��روز در واکنش 
به اخراج س��فیر و دیپلمات ارشد ایرانی از آلبانی 
گفت آلبانی در ایران س��فارت ن��دارد و به همین 
خاطر وزارت امور خارجه نمی تواند سفیر این کشور 
را احضار یا اخراج کن��د. به گزارش »وطن امروز«، 
دولت آلبانی اخیرا غامحس��ین محمدنیا، سفیر 
ایران در این کش��ور و مصطفی رودکی، دیپلمات 
ارشد کش��ورمان را اخراج کرد. این اقدام در ادامه 
دومینوی برخورد اروپایی ها با دیپلمات ها و اماکن 
دیپلماتیک ایران و تضعیف جایگاه دیپلماتیک ایران 
در این قاره انجام شده است. به اعتقاد کارشناسان 
انفعال وزارت ام��ور خارجه ایران در جریان اخراج 
دیپلمات  های ایرانی از هلند و فرانسه و دستگیری 
اسداه اسدی در آلمان و مسترد کردن او به بلژیک 
باعث ش��ده در ادامه، سایر کشورهای اروپایی نیز 
احساس کنند هزینه برخورد با دیپلمات  های ایرانی 
برای آنها ناچیز اس��ت، از همین رو کشور کوچک 
آلبان��ی نیز در اقدامی عجیب س��فیر ایران و یک 
دیپلمات ارش��د کش��ورمان را از تیرانا اخراج کرد. 
دیروز بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
درباره این اقدام آلبانی و مطالبه واکنش عزتمندانه 
ای��ران به این اقدام آلبانی گفت که آلبانی در ایران 
س��فارتخانه ندارد و وزارت امور خارجه نمی تواند 
واکنش درخ��وری انجام دهد. اظهارات قاس��می 
در حالی اس��ت که پیش از ای��ن در جریان اخراج 
دیپلمات  های ایرانی از هلند و فرانسه، وزارت امور 
خارج��ه ایران هیچ واکنش متقابل��ی در برابر این 

کشورها انجام نداد و به عنوان نمونه نه از سفارت 
هلند و نه از س��فارت فرانس��ه، دیپلماتی را اخراج 
نک��رد و از همین رو اینکه تصور ش��ود در صورت 
وجود سفارتخانه آلبانی در ایران، با این کشور نیز 
برخورد متقابلی انجام می شد، تصور دور از ذهنی 
اس��ت. با این حال اما وزارت امور خارجه اکنون با 
استناد به نبود سفارتخانه آلبانی در ایران، معتقد 
اس��ت نمی توان برخورد مش��ابه انجام داد. بهرام 
قاسمی در این باره گفت: ما روز پنجشنبه اعتراض 
خ��ود را از طرق مقتضی به طرف آلبانیایی اعام 
کردیم اما دولت آلبانی در ایران سفارتخانه و دفتر 
و مرکز دیپلماتیک ندارد و لذا امکان احضار سفیر یا 
نماینده آلبانی در تهران برای اخراج یا اعتراض در 
تهران را نداشتیم و مراتب اعتراض جدی خود را 
از کانال های دیگری انجام دادیم. بر اساس گزارش 
مرکز دیپلماسی عمومی و رس��انه ای وزارت امور 
خارجه، قاس��می ادامه داد: جمهوری اس��امی از 
دهه ۷٠ و بعد از تحوات داخلی در آلبانی، سفارت 
جمهوری اس��امی در این کشور را راه اندازی کرد 
اما با توجه به اینکه آلبانی کشوری بسیار کوچک 
ب��وده و در آن هنگام و حت��ی بعدا از وضعیت بد 
اقتصادی رنج می برد، این کش��ور نمی توانست در 
ایران س��فارتخانه دایر کند. سخنگوی وزارت امور 
خارجه در عین حال گفت: کشور ها در راه اندازی 

س��فارت یا دیگر دفاتر کنسولی یا اقتصادی خود 
دایل و مس��ائل مختلفی از جمله مسائل مالی و 

اقتصادی را مدنظر قرار می دهند. 
چه کسی با اسرائیل همنواست؟ ■

 دیروز انتشار بخشی از مصاحبه محمدجواد ظریف 
با یک نش��ریه فرانسوی جنجال ساز شد. ظریف در 
گفت وگو با هفته نامه لوپوئن فرانسه گفت بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بازدیدی 
که از نیروگاه دیمونا داش��ته گفته است می خواهد 
ایران را نابود کند اما در ایران، هیچ کس��ی به دنبال 
نابودی اس��رائیل نیست. در بخشی از این مصاحبه 
ظریف درباره اس��تانداردهای دوگانه اروپا در قبال 
ایران و رژیم صهیونیس��تی گفت: آقای)!( نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر اس��رائیل که ب��ه نیروگاه هس��ته ای 
»دیمون��ا« رفته ب��ود یعنی جایی که تس��لیحات 
هسته ای ساخته می شود در آنجا اعام کرد ایران را 
نابود خواهد کرد. وی نگفت که »کشور ما باید نابود 
شود »بلکه گفت« کش��ور ما را نابود خواهد کرد«. 
چرا آقای مکرون به این موضوع واکنش��ی نش��ان 
نداد؟ چرا هیچ کس در فرانس��ه درباره این سخنان 
به پا نخاست؟ )واکنشی نشان نداد(. اما درباره آنچه 
به ما مربوط می شود... ما چه موقع گفتیم اسرائیل 
را نابود می کنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید و به ما 
نش��ان دهید که این حرف را زده باش��د. هیچ کس 

چنین حرفی نزده است. مجری هفته نامه فرانسوی 
در پاس��خ به ظریف، نام احمدی نژاد، رئیس جمهور 
سابق ایران را آورد و گفت او در سال ۲٠٠۷ خواستار 
نابودی اس��رائیل ش��ده بود. ظریف نیز در پاسخ به 
مجری فرانس��وی گفت:  نه! وی نیز چنین حرفی 
نزده اس��ت. وی حرف امام خمینی را یادآوری کرد 
که گفته بود: »اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد 
شد«. وی نگفته بود »می خواهد آن را نابود کند!«. 
وی گفته بود اسرائیل با این سیاست   هایی که دنبال 

می کند به این سرنوشت مبتا خواهد شد. 
 اظهارات عجیب و غریب ظریف درحالی است که 
مواضع رسمی جمهوری اسامی ایران درباره غده 
سرطانی رژیم صهیونیستی مشخص است و مواضع 
حض��رت امام خمین��ی)ره( و مقام معظم رهبری 
در این باره کاما واضح اس��ت. اما نکته عجیب در 
اظهارات وزیر امور خارجه دولت حس��ن روحانی 
این است که خود ظریف در این مصاحبه می گوید 
نتانیاهو در دیمونا صراحتا گفته اس��ت می خواهد 
ایران را نابود کند؛ آن وقت آقای ظریف می گوید با 
این وجود اما ایران به دنبال نابودی صهیونیست ها 
نیست! با این اظهارنظر، کارنامه وزیر امور خارجه 
درباره اظهارات نس��نجیده سنگین      تر شده است. 
بهتر اس��ت وزیر امور خارجه در زمانی که خروج 
ترامپ از سوریه صهیونیست ها را به هراس انداخته، 
مواضع��ی را مط��رح نکند که موج��ب قوت قلب 
صهیونیست ها ش��ود. آن هم مواضعی که بیشتر 
ضعف مبان��ی انقابی وزیر امور خارجه را نش��ان 

می دهد تا اینکه نشانگر توان توجیه گری او باشد.

وزارت  امور خارجه: آلبانی در ایران سفارت ندارد که سفیرش را اخراج کنیم
هلند، آلمان و فرانسه که سفارت دارند!

پسابرجام

هشدار به برخی کشورهای منطقه
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا)ص( گفت: ما 
تاش می کنیم با همسایگان خود روابط برادرانه 
داشته باشیم اما هشدار می دهیم هر کشوری 
که زمینه  مداخله قدرت های اس��تکباری را در 
منطقه فراهم کند، بیشترین هزینه را پرداخت 
خواهد کرد. به گزارش فارس، سردار سرلشکر غامعلی رشید در 
حاشیه رزمایش دیروز اظهار داشت: قدرت دفاعی ایران برای مقابله 
با هرگونه اقدامات تحریک کننده و مداخله آمیز در منطقه، در دفاع 
از اهداف و آرمان های بلند انقاب اس��امی و منافع ملی، همواره 
رو به افزایش اس��ت. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اضافه کرد: ما 
تاش می کنیم با همه  همس��ایگان خود روابط برادرانه و حسنه 
داشته باشیم، چراکه امنیت همسایگان را امنیت خود می دانیم اما 
به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا)ص( از این صحنه و 
میدان رزمایش نیروی زمینی سپاه هشدار می دهیم، هر کشوری 
ک��ه زمینه های مداخ��ات قدرت های اس��تکباری را در منطقه 
فراهم کند، در قدم نخست، بیش��ترین هزینه را برای رفتارهای 

غیردوستانه و تحریک آمیز خود پرداخت خواهد کرد.

امیدواریم دشمنان به توان ما پی برده باشند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی با 
اشاره به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم ۱۲، 
گفت: امیدواریم دش��منان بیش از گذشته 
به توان پاس��خ ما و پاسخ کوبنده به تعقیب 
بعد از آن پی برده باشند. سردار محمدعلی 
جعفری در حاشیه برگزاری دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم 
نیروی زمینی س��پاه در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: این 
رزمایشی که انجام شد پاسخی بود به ادعاهایی که دشمنان 
دارند و این را باید بدانند که توان دفاعی جمهوری اس��امی 
ای��ران یک توان بازدارنده اس��ت و همانگونه که مقام معظم 
رهبری فرمودند اگر بخواهند یکی بزنند حتما ۱٠ تا خواهند 
خورد. وی افزود: این توانمندی اینجا اثبات شد که جمهوری 
اسامی و رزمندگان ما می توانند چنین کاری را انجام دهند. 
این توانمندی به نظر ما موجب بازدارندگی می شود. سرلشکر 
جعفری تاکید کرد: امیدواریم دش��منان جمهوری اسامی 
ایران بیش از گذش��ته به توان پاس��خ ما و پاسخ کوبنده به 

تعقیب بعد از آن پی برده باشند.

قدرت دفاعی ایران کاهش نمی یابد
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: این دیوانگی 
است که وقتی همواره تهدید می شویم، خود 
را خلع ساح کنیم و در اختیار دشمن قرار 
دهیم. س��ردار حسین س��امی در حاشیه 
رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ نیروی زمینی سپاه 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دشمنان ما را تهدید می کنند 
و در هم��ان حال از ما می خواهند ک��ه از قدرت دفاعی خود 
بکاهیم که این منطقی نیس��ت. وی ادامه داد: قطعا تجربیات 
ناشی از نبرد با تکفیری ها بویژه در نیروی زمینی سپاه اثرات 
ویژه ای در پیشرفت و عملکرد نیروهای ما داشته و باعث شده 
ک��ه نیروها از یک میدان تاکتیکی خاقانه برخوردار ش��وند. 
همچنین دکترین دفاعی خود را بر اساس تغییر شکل جنگ ها 
از لحاظ فنی و عملیاتی تغییر ش��کل دادیم. وی برنامه آینده 
سپاه را عدم توقف در توسعه قدرت دفاعی دانست و افزود: در 
حوزه دس��تاوردها، فناوری ها، تاکتیک ها و تکنیک ها در حال 
تاش برای پیشرفت هر چه بیشتر هستیم و برنامه همیشگی 

ما پیشرفت در امتداد این موارد خواهد بود.



اخبار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

 صدور مجوز فروش
۱۰۰ درصد ریالی نفت در بورس

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س درباره 
جزئیات مصوبه جدید ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی درب��اره عرض��ه نفت خ��ام در بورس 
گفت: قرار اس��ت ۳ میلیون بشکه نفت در بورس 
عرض��ه ش��ود و وزارت نفت اختیار دارد تس��ویه 
وجوه را صددرص��د ریالی انجام دهد. محمدرضا 
پورابراهیم��ی در گفت وگو با فارس درباره مصوبه 
جدید این شورا درباره عرضه نفت خام در بورس 
گفت: خوش��بختانه این مساله مورد توافق سران 
قوا قرار گرفت. بر اساس این مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، قرار است بحث عرضه نفت 
در بورس انرژی اس��تمرار پی��دا کند. همچنین 
ش��رایط قبلی که بخش��ی از آن ارزی و بخش از 
آن ریالی بود تسهیل می شود. پورابراهیمی ادامه 
داد: بر این اساس تقریبا حتی تا صددرصد ریالی 
هم می تواند انجام شود، البته این اختیاری است 
که به وزارت نفت داده ش��ده است تا بتواند حتی 
تا س��قف صددرصد هم به صورت ریالی تس��ویه 
کند، لذا این مس��اله حتما بر ساختار بورس نفت 
و ظرفیت بورس انرژی اثر مثبت خواهد داش��ت. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در پاسخ به 
سوالی درباره میزان نفتی که براساس این مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بورس انرژی 
عرضه خواهد ش��د، گفت: فک��ر می کنم فعاً در 
فاز اول تا ۳ میلیون بش��که توافق ش��ده است و 
ان ش��اءاه در روزهای بعدی به این حجم اضافه 
می شود. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه بعد از اتمام 
ای��ن حجم، دوباره باید ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی مصوبه جدیدی در این زمینه داش��ته 
باش��د، اضافه کرد: البته به دلی��ل اینکه ازم بود 
شورا نتیجه را دریافت و بعد ارزیابی کند، طبیعتاً 
اگر نتیجه مثبت باش��د مثل همان شرایط ارزی 
به شکل ریالی هم می تواند استمرار داشته باشد. 
پورابراهیمی درباره شایعه نبود خریدار برای نفت 
عرضه ش��ده در بورس گفت: خیر! ما در جلساتی 
ک��ه با مدیران بازار س��رمایه بویژه ب��ورس انرژی 
داش��تیم، آنها اعام کردند اخی��راً نمایندگان از 
طرف سفارتخانه  ها، حتی سفرای کشورهای مهم 
اقتصادی، اعام آمادگی کردن��د و دارند کارها را 

انجام می دهند. 

نفت خام ۱۱ درصد ارزان شد

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر رشد فعالیت 
حفاری آمریکا و تشدید نگرانی ها نسبت به اشباع 
عرضه جهانی، به پایین ترین حد از ۳ ماهه س��وم 
سال ۲۰۱۷ تاکنون سقوط کرد و برای کل هفته 
ریزش سنگینی را رقم زد. به گزارش ایسنا، بهای 
معامات وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در 
فوریه در بازار نیویورک ۲۹ س��نت یا ۰/6 درصد 
کاه��ش یاف��ت و در 45/5۹  دار در هر بش��که 
بسته ش��د و برای کل هفته ۱۱/4 درصد کاهش 
را به ثبت رساند. بهای معامات نفت برنت برای 
تحویل در فوریه 5۳ س��نت یا یک درصد کاهش 
یافت و در 5۳/8۲ دار در هر بش��که بس��ته شد 
که پایین ترین قیمت از هشتم سپتامبر ۲۰۱۷ بود 
و برای کل هفته ۱۰/۷ درصد کاهش نش��ان داد. 
در همین حال جان هافمیستر، رئیس سابق نفت 
شل، سقوط قیمت نفت به حدود 45 دار در هر 
بشکه را وحشتناک خواند. وی افزود: »قیمت نفت 
دارد به نقطه ای ترسناک می رسد. اگر زیر 4۰ دار 
برود، شاهد توقف سریع حفاری خواهیم بود، چون 
شرکت ها از پس هزینه های آن بر نمی آیند«. طبق 
نظر هافمیستر، قیمت مناسب بین 5۰ تا 6۰ دار 

در هر بشکه است.  

تحریم بانک کونلن چین ادامه دارد
بان��ک کونلن چین تراکنش ه��ای مربوط 
به بخش ه��ای مختلف اقتصادی ای��ران را در 
تحریم قرار داد. به گزارش فارس، پس از اعام 
برق��راری رابطه بانکی بین بانک ه��ای ایران و 
بان��ک کونلن چین، مدیری��ت امور بین الملل 
در نامه ای به مدیران اس��تان های دارای شعب 
ارزی و روسای شعب ارزی و مدیرعامل شرکت 
صرافی توس��عه تعاون چارچوب ه��ای روابط 
بانکی با این بانک ها را مش��خص کرد. در این 
نامه آمده است: تراکنش ها در قالب حواله ارزی 
و اعتبار اس��نادی محدود به کااها و خدمات 
بشردوس��تانه و غیرتحریمی و فقط مرتبط با 
روابط تجاری بین ایران و چین است. عاوه بر 
این تراکنش های مرتبط با صنایع خودروسازی 
ایران، محصوات پتروش��یمی، بخش انرژی، 
کشتیرانی، کشتی سازی و بنادر ایران، گرافیت، 
فلزات خ��ام یا نیمه س��اخته همانن��د فواد، 
آلومینیوم، زغال سنگ و نرم افزارهای مربوط به 
تکمیل فرآیندهای صنعتی برای این بانک قابل 
قبول نیست و این شرایط به صورت موقت و تا 

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹8 برقرار است.

تولید پژو پارس و سمند صفر شد
براس��اس آمار وزارت صنع��ت، تولید برخی 
خودروها در آبان ماه امسال صفر اعام شده است. 
به گزارش تس��نیم، براس��اس آم��ار دفتر صنایع 
خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت میزان تولید انواع خودروهای س��واری در 
پایان آبان امس��ال نسبت به مدت مشابه پارسال 
ش��اهد افت 58/۲ درصدی است. طبق این آمار 
تولید خودروه��ای پژو پارس معمولی، پژو پارس 
دوگانه س��وز و س��مند در ایران خودروی مرکزی 
صفر بوده است. همچنین در پارس خودرو تولید 
خودروی تندر۹۰ منفی ۹6/۷ )تقاضا بیش��تر از 
تولید( و پارس تندر منفی ۹۳ درصد اعام شده 
است. در بخش محصوات سایپا نیز تا پایان آبان 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید 

انواع مدل های پراید منفی 58/6 درصد است. 

چرخش دار در کانال ۹ هزار تومانی
بر اساس اعام صرافی های بانکی، دار در روز 
اول زمستان به کانال ۹ هزار تومانی بازگشت و به 
قیمت ۹۹۹۰ تومان فروخته  شد. به گزارش مهر، 
در جریان معامات دیروز، قیمت دار با بازگشت 
به کانال ۹ هزار تومانی به نرخ ۹۹۷۰ تومان برای 
خری��د و ۹۹۹۰ تومان برای فروش معامله  ش��د. 
همچنین هر یورو برای خرید در صرافی های بانکی 
۱۱ ه��زار و 5۹۰ تومان و برای فروش ۱۱ هزار و 
64۰ تومان بود. در همین حال هر سکه تمام بهار 
آزادی ۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، نیم سکه یک 
میلیون و ۷۲۰ ه��زار تومان و هر گرم طای ۱8 

عیار ۳۰۳ هزار تومان فروخته شد. 

ثبت زراعت زعفران ایران در فائو
»نظام زراعت زعفران مبتنی بر قنات« به عنوان 
پنجاه وپنجمی��ن میراث کش��اورزی مهم جهان 
و س��ومین میراث کش��اورزی جهانی از ایران در  
سازمان فائو به ثبت رسید. به گزارش فارس بنابر 
اعام فائو، این دس��تاورد مهم با پذیرش مدارک، 
مس��تندات و دفاعیه های ارائه ش��ده در اجاس 
اخیر گروه مش��اوران علم��ی )SAG( دبیرخانه 
میراث های مهم کشاورزی جهانی )GIAHS( در 
مقر سازمان فائو در شهر رم حاصل شد. این ثبت 
با پایلوت روس��تای سنو شهرستان گناباد استان 

خراسان رضوی انجام شد. 

افت شاخص بورس در آغاز زمستان

شاخص بورس در جریان دادوستدهای دیروز 
بازار س��رمایه ۱5۳۲واحد اف��ت کرد. به گزارش 
تس��نیم، در جریان دادوس��تدهای دی��روز بازار 
سرمایه تعداد یک میلیارد و ۲۲8 میلیون سهم و 
حق تقدم به  ارزش 4۰8 میلیارد تومان در ۹۱ هزار 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس 
با افت ۱5۳۲ واحدی در ارتفاع ۱54 هزار و 55۰ 
واحد قرار گرفت. بیش��ترین اث��ر منفی بر افت 
دماسنج دیروز بازار سهام به نام نمادهای صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، گس��ترش نفت و گاز 
پارسیان و پاایش نفت بندرعباس ثبت شد و در 
مقابل نمادهای معاماتی بانک ملت، گروه مپنا و 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 
رشد خود مانع افت بیشتر شاخص بورس شدند. 
شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را 
پشت سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت 
445 واح��د، کل ۲۳ واحد،  آزاد ش��ناور ۱۱6۷ 
واحد و ش��اخص های ب��ازار اول و دوم به ترتیب 
۱۰۹۹و ۳۱۹8 واح��د افت کردن��د. در بازارهای 
فراب��ورس ایران هم با معامله 44۷ میلیون ورقه 
به ارزش ۲65 میلی��ارد تومان در ۷8 هزار نوبت، 
آیفکس ۱۱ واحد افت ک��رد و در ارتفاع ۱۷8۰ 

واحد قرار گرفت.

 برخورد با ۱۰۰ نقطه
 عرضه پوشاک قاچاق

 از اول دی ماه با برندهای پوش��اک قاچاق در 
۱۰۰ نقطه شناسایی شده تهران برخورد می کنیم. 
به گزارش فارس، علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز در حاشیه 
نشست مدیران کل استانی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاا و ارز در ته��ران در جمع خبرنگاران گفت:  
از اول دی م��اه طبق قرار قبلی و اعام ش��ده با 
برندهای محرز قاچاق در پوشاک برخورد می شود 
و در تهران ۱۰۰ نقطه مهم عرضه پوشاک قاچاق 
شناسایی شده که با همکاری دستگاه های مربوط 
تابلوهای این مراکز را پایین می کشیم. وی افزود: 
برای ایجاد بازار عرضه پوشاک ایرانی ازم است 
با محل های عرضه محرز قاچاق پوشاک برخورد 
ش��ود و با جدیت برخ��ورد می کنیم. وی تأکید 
کرد: عمده برنده��ای خارجی به صورت قاچاق 
در پاساژها و مراکز عرضه بویژه در تهران عرضه 
می ش��ود که باید این مراکز جمع آوری ش��ود و 
اگر تاکنون برخورد نش��ده، از مردم عذرخواهی 

می کنم.

انرژی

3اقتصاد

از  روز   4۰ نجارصادق�ی:  محم�د 
موفقیت آمی��ز  عرض��ه  نخس��تین 
نفت خام در بورس می گذرد و بخش 
خصوصی تشنه عرضه جدید وزارت 
نفت است اما این وزارتخانه به بهانه 
ع��دم اخذ مصوبه جدید از ش��ورای 
عال��ی هماهنگی اقتصادی کش��ور 
از ای��ن کار س��ر باز می زن��د. این در 
حالی اس��ت که به طور کلی از دید 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی 
چنین مج��وزی احتیاج نب��وده اما 
حتی ب��ا درس��ت در نظ��ر گرفتن 
دیدگاه وزارت نفت، هفته گذش��ته 
این موضوع دوباره در ش��ورای عالی 
مطرح شد و مورد توافق تمام حضار 
قرار گرفت اما تحرکی در وزارت نفت 
برای عرضه دوباره دیده نمی شود. از 
سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل 
غیرمستمر بودن و عدم تداوم عرضه 
در حال دل سرد شدن از بورس نفتی 
اس��ت. به نظر می رسد وزارت نفت با 
این اقدامات به دنبال منصرف کردن 

بخش خصوصی از خرید نفت اس��ت و می خواهد 
دوب��اره خودش به صورت انحص��اری این کار را بر 

عهده بگیرد. 
به گزارش »وطن امروز« با ش��روع تحریم های 
نفتی ایاات متحده آمریکا علیه جمهوری اسامی 
ایران و کاهش یک میلیون بشکه ای فروش نفت در 
هر روز، ایران برای جب��ران این میزان خرید اقدام 
به اس��تفاده از توان بخش خصوصی و فروش نفت 
ب��ه خریداران عادی در قالب بورس و تصفیه ریالی 
و ارزی کرد. بورس نفت در راس��تای تنوع بخش��ی 
نحوه های فروش نفت ش��کل گرفت، پیش از این 
امور بین الملل شرکت ملی نفت به صورت انحصاری 
اقدام به فروش نفت خام به مقاصد سنتی و از پیش 
تعیین ش��ده می کرد. فروش نفت خام توسط این 
ش��رکت در اکثر مواقع با حجم باا )محموله های 
یک میلیون بش��که ای( و به ص��ورت تصفیه ارزی 
و حساب س��ازی در بانک ه��ای بین المللی صورت 
می گرفت که شناس��ایی و ردگیری این اتفاق برای 

کشورهای تحریم کننده ایران بسیار ساده بود.
عرضه نفت در بورس نیازی به مصوبه نداشت! ■

برخ��اف مس��ؤوان وزارت نف��ت، نمایندگان 
مجلس از هم��ان ابتدا معتقد بودن��د برای عرضه 
مجدد نفت در بورس نیاز به مصوبه جدید شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی نب��ود و وزارت نفت باید 
اقداماتی جدی در راستای تسریع اجرای این راهکار 
ضدتحریمی ایران انجام دهد. 4۰ روز پس از فروش 
یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در بورس 
انرژی، خبری از عرضه جدید نفت در بورس نیست. 
الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

در ای��ن باره گفت: راهکار ف��روش نفت در بورس، 
مس��یر بس��یار خوبی برای ورود بخش خصوصی، 
ش��رکت های داخلی و خارجی به بحث خرید نفت 
اس��ت که می تواند ادامه یابد. در این راس��تا عرضه 
مرحله دوم، نیاز به مصوبه جدیدی از سوی سران 
ق��وا ندارد و وزارت نفت می تواند خودش این کار را 
انجام دهد. نفت ما در بورس خریدارهای خودش را 
دارد و اگ��ر وزارت نفت مقداری کار را جدی بگیرد 
این امر محقق می ش��ود. زیرا در داخل وزارت نفت 
هم یکسری جریان ها با این روش فروش مخالفند. 
با این حال انتظار اس��ت وزارت نفت کار را جدی تر 
دنبال کند. همچنی��ن اکبر رنجبرزاده، دبیر هیات 
رئیس��ه مجلس شورای اسامی نیز گفت: تا زمانی 
که توقف یا نقض مصوبه پیش��ین سران قوا درباره 
عرضه نفت در بورس، توس��ط این ش��ورا تصویب 
نش��ود، باید عرضه نفت در بورس س��اری و جاری 
باشد و نمی شود گفت برای هر اقدامی مجددا نیاز 
به تصویب یک مصوبه جدید است. تدبیر روسای قوا 
باید بر این باشد که در مساله فروش نفت دچار وقفه 

نشویم و تحریم ها را بتوانیم به حاشیه برانیم. 
تجربه خوب بورس انرژی در آبان ماه ■

بن��ا بر این گزارش بورس در آبان ماه در ۲ نوبت 
میزبان نفت بود و ش��رکت ملی نفت توانست یک 
میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند. نخستین 
فروش در 6 آذرماه با قیمت پایه۷۹/۱5  دار انجام 
ش��د که خریداران در نهایت با قیمت ۷4/85 دار 
خریداری کردند. دومین فروش هم ۲ هفته بعد با 
قیمت پایه۷۱/5۹ دار عرضه شد که خریداران در 
این مرحله با قیمت تعدیلی محسوس64/۹۷  دار 

خریداری کردند.  
جزئیات نخستین  عرضه نفت در بورس  ■

زمان 
عرضه

 میزان عرضه
 )بشکه(

 قیمت پایه 
)پیشنهاد وزارت 

نفت(
قیمت فروخته 

شده

28079/1574/85 هزار6 آبان
70071/5964/97 هزار20 آبان

چگونه می توان از بورس نفت، نفت خرید؟ ■
از ویژگی ه��ای قاب��ل توجه ب��ورس نفت غیرقابل 
تقلب و تضمینی بودن برگش��ت پول خری��داران آن 
اس��ت. محمدصادق کریمی، کارش��ناس حوزه نفت 
و یکی از متخصصان مرکز بررس��ی های اس��تراژیک 
ریاس��ت جمهوری ک��ه در روند طراح��ی بورس نفت 
هم کمک ش��ایانی داشته است درباره روند کار بورس 
نف��ت به »وطن ام��روز« توضیحاتی ارائ��ه کرد که در 
ادامه می خوانیم: اولین مرحله این اس��ت که شرکت 
خری��دار خصوصی باید ۱۰ درص��د از ارزش معامله را 
نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه بورس، سپرده گذاری کند. ارزش این ۱۰ درصد 
هم بر پایه رقم پیش��نهادی وزارت نفت است. قیمت 
ارز هم در این مرحله بر اس��اس س��نا اس��ت.  دومین 
مرحله ش��رکت خریدار اجازه پیدا می کند در بورس 
نف��ت از طریق کارگزار بورس حضور پیدا کند. قیمت 
پایه پیش تر توسط شرکت ملی نفت مشخص شده و 
حاا تصمیم با خریدار اس��ت که با آن قیمت بخرد یا 
نخرد.  در این شرایط یا خریدار اعام آمادگی می کند 
یا هیچ خریداری وجود نخواهد داش��ت که در صورت 
دوم فروش��نده قیمت را بر اس��اس اختیاراتی که دارد 
کاهش می دهد و باز هم خریداران هستند که انتخاب 

می کنن��د نفت را بخرند ی��ا نه. حالت 
دیگری ه��م وج��ود دارد ک��ه میزان 
عرضه کمتر از میزان تقاضا باش��د که 
در این ش��رایط خریداران باید شرکت 
نفت را راضی کنن��د. توافق زمانی که 
حاصل شود، شرکت خریدار برنده آن 
محموله می ش��ود. در ای��ن مرحله ۱۰ 
روز زم��ان دارد تا یک کش��تی جهت 
بارگیری به ش��رکت ملی نفت معرفی 
کند و این ش��رکت هم پس از ارزیابی 
اجازه بارگیری به آن را بدهد. س��ومین 
مرحله 48 ساعت قبل از بارگیری انجام 
می ش��ود و در آن خریدار موظف است 
اوا ۱۰ درصد مابق��ی ارزش محموله 
را به صورت ریالی بر پایه قیمت توافق 
ش��ده پرداخت کند و ثانیا باید معادل 
۱۲5 درص��د از 8۰ درص��د باقیمانده 
ارزش محمول��ه را به ص��ورت ریالی به 
صورت ضمانت بانکی در اختیار شرکت 
مل��ی نفت ق��رار ده��د. در این مرحله 
کارمزدهای بورس هم باید تسویه شده 
باشد. چهارمین مرحله بارگیری محموله 
است که نفت شرکت خصوصی را بارگیری می کنند و 
باید به سمت مقاصد صادراتی ببرند. بارهای عظیم به 
صورت کش��تی به کش��تی و محموله های کوچک از 
خارک بارگیری می ش��وند. پنجمین مرحله یا آخرین 
مرحله تسویه 8۰ درصد مابقی پول وزارت نفت توسط 
خریدار به صورت ارزی اس��ت ک��ه باید ظرف 6۰ روز 
صورت گیرد و در صورتی که این موضوع محقق نشود 
وزارت نفت اجازه مصادره ضمانتنامه را دارد. کریمی با 
بیان اینکه چند شرکتی که تاکنون از بورس نفت خرید 
داشته اند برای بازگشت پول مشکلی نداشته اند، اظهار 
داش��ت: اگر خریداری در هر کدام از مراحل بخواهد از 
خرید خود منصرف شود بورس 5 درصد از مبلغ مرحله 

اول را می تواند به عنوان جریمه کسر کند.  
وی در پاس��خ به این سوال که سرانجام این نفت 
کجاست؛ آیا مقصد صادراتی دارد یا در ایران استفاده 
می شود؟ گفت: تمام نفت فروخته شده صادراتی است، 
البت��ه در هر صورت فروختن نفت ایران در ش��رایط 
تحریمی س��خت تر از فروش نفت عراق اس��ت و این 
زحمت را بخش خصوصی با تمام ریس��کی که دارد 
پذیرفته است. این کارشناس حوزه نفت درباره طوانی 
ش��دن فواصل عرضه نفت در بورس گفت: اول اینکه 
واجب شدن مجوز سران قوا اشتباه بود و می شد خیلی 
راحت تر این موضوع حل شود. دوم اینکه باید روند این 
موضوع خیلی سریع تر صورت گیرد که متاسفانه این 
تحرک دیده نمی شود.  در انتها ازم به ذکر است که 
کارشناسان معتقدند کلیدی ترین نکته برای موفقیت 
بورس نفتی تداوم منظم و استمرار عرضه نفت است. 
تعلل در عرضه نفت در بورس انرژی بخش خصوصی 

را دلسرد خواهد کرد.

وطن امروز  شماره 2613 یکشنبه 2 دی 1397

»وطن امروز« از بهانه جویی های عجیب و غریب دولت برای عرضه نفت در بورس انرژی گزارش می دهد

سنگ وزارت نفت جلوی پای بخش خصوصی

نرخ ت��ورم ۱۲ماه منته��ی به آذر 
۱۳۹۷ ب��ه ۱8 درصد رس��ید که 
نس��بت به ت��ورم ۱5/6 درصد در آب��ان بالغ  بر ۲/6 
واح��د درصد افزایش نش��ان می دهد. ب��ه گزارش 
»وطن ام��روز«، در آذر ش��اخص کل مصرف کننده 
به ۱5۱/۷ رس��ید که نسبت  به آبان ماه ۲/6 درصد 
افزایش نش��ان می ده��د. در این م��اه درصد تغییر 
شاخص کل نس��بت به آذرماه پارسال ۳۷/4 درصد 
است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۷/4 
درصد بیشتر از آذر ۱۳۹6 برای خرید یک »مجموعه 

کاا و خدمات یکس��ان« هزینه کرده اند. ش��اخص 
قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و 
دخانیات« نس��بت به ماه قبل 4/8 درصد و در گروه 
عمده »کااهای غیرخوراکی و خدمات« ۱/6 درصد 
افزایش نش��ان می دهد. درص��د تغییرات قیمت در 
آذر ۹۷ نس��بت به آذرم��اه ۱۳۹6 برای این ۲ گروه 
به ترتی��ب 5۳/۹ و ۳۰/۹ درصد اس��ت. در این ماه 
دامنه تغییرات نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر برای 
دهک  های مختلف هزین��ه ای از ۱۷/۱ درصد برای 

دهک اول تا ۱۹/5 درصد برای دهک دهم است.

گروه اقتصادی: ایحه بودجه ۱۳۹8 
که ق��رار بود ت��ا ۱5 آذر به مجلس 
تقدیم ش��ود، هنوز معلوم نیس��ت چه موقع به دست 
مجلس��ی ها می رس��د. به گزارش »وطن امروز«، در 5 
سال اخیر دولت همواره تقدیم به موقع ایحه بودجه 
را یکی از دس��تاوردهای خود می خوان��د، البته چند 
هفته ای تاخیر در تقدیم ایحه بودجه برجامی س��ال 
۱۳۹5 موجب شد بر همگان آشکار شود که مناسبات 
خارجی تاثیر بس��یاری در بودجه نویس��ی دولت دارد. 
دولت برای ارائه بودجه س��ال ۱۳۹8 نیز تاخیر دارد و 

دیروز هم این تاخی��ر را تمدید کرد. ابتدا قرار بود ۲5 
آذر ایحه بودجه به مجلس ارائه شود اما اعام شد به 
علت  اتخاذ تصمیمات جدی تر این ایحه ۲ دی ماه به 
مجلس خواهد رسید اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیات 
رئیسه دیروز اعام کرد ایحه بودجه ۹8 امروز نیز به 
مجلس نخواهد رسید. بهروز نعمتی با بیان اینکه طبق 
رایزنی هایی که با دولت انجام شده، دولت  یکشنبه دوم 
دی )امروز( ایحه بودجه س��ال ۹8 را به مجلس ارائه 

نمی کند، گفت: سازمان برنامه و بودجه، ایحه بودجه را 
تدوین و به دولت ارائه کرده است. وی ادامه داد: ایحه 
تدوین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه قرار است 
در جلس��ه صبح فردای )امروز( سران قوا جمع بندی 
نهایی و س��پس به مجلس ارائه شود. نعمتی تصریح 
کرد: اگر مشکل خاصی در جمع بندی جلسه سران قوا 
به وجود نیاید احتمااً روز 4 دی رئیس جمهور با حضور 
در مجلس، ایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم 

می کند. غامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه نیز چند روز پیش گفته بود: در واقع ش��رایط 
تحریمی و مس��ائلی که پیش آمد، ای��ن الزام را ایجاد 
کرده که بودجه در چارچوبی روشن تر برای سال آینده 
و س��ال های بعد تهیه و تدوین شود. وی افزود: به نظر 
می رس��د دولت به همین دلیل ایحه بودجه سال ۹8 
کل کشور را نگه داشت تا هم هزینه ها را تا حد ممکن 
کاهش دهد و هم اطمینان بخش��ی بیش��تری ایجاد 
کند و بر این اساس، فکر می کنم هزینه ها تا حدودی 

قابل توجه کاهش پیدا کند.

تورم آذرماه به 18 درصد رسید

بودجه 98 امروز هم به مجلس نمی رسد

شاخص

بودجه

تجارت

شاخص قیمت کااها و خدمات مصرفی خانوار

شرح
کااهای غیرخوراکی و خدماتخوارکی ها، آشامیدنی ها و دخانیاتشاخص کل

آذر 1397آبان 1397آذر 1397آبان 1397آذر 1397آبان 1397

147/8151/7168/5176/5140/1142/4کل کشور

147/3151/0168/9177/2140/1142/3شهری

150/8155/3167/0174/2140/2142/9روستایی

نرخ تورم 12 ماهه

شرح
کااهای غیرخوراکی و خدماتخوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیاتشاخص کل

آذر 1397آبان 1397آذر 1397آبان 1397آذر 1397آبان 1397

15/61820/624/113/615/6کل کشور

15/61820/824/313/815/8شهری

15/41819/923/412/314/4روستایی

شاخص قیمت کااها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در آذر 97
درصد تغییر نسبت به 12 ماهه  96درصد تغییر نسبت به آبانشاخصشرح

151/72/618شاخص کل
174/55/123/1خوراکی ها و آشامیدنی ها

174/35/222/9خوراکی ها
140/52/515نان و غات

187/47/627/4گوشت قرمز  و مرغ
187/71026/7ماهی ها و صدف داران
171/95/625/7شیر، پنیر و تخم مرغ
164/91/720/9روغن ها و چربی ها
201/94/633/5میوه و خشکبار

197/28/618/2سبزیجات
145/42/614/6قند و شکر و شیرینی ها
179/82/527/5نوشابه های غیرالکلی 

3/371/6-266دخانیات
154/53/218/3پوشاک و کفش

133/81/213مسکن، آب ، برق و گاز و سایر سوخت ها
178/64/725/6مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها

132/7112/8بهداشت و درمان
145/21/917حمل ونقل
0/414/9-142/1ارتباطات

180/31/627/9تفریح و فرهنگ
141/30/915آموزش

139/61/814هتل و رستوران
163/30/924کااها و خدمات متفرقه



اجتماعي 0 4

دادستان زاهدان اعام کرد
 بازداشت  4 نفر

در ارتباط با حادثه دبستان اسوه

دادستان زاهدان از بازداشت ٤ نفر در رابطه 
با پرونده آتش س��وزی مدرس��ه اس��وه حسنه 

زاهدان خبر داد.
  به گزارش ایسنا، حجت ااسام موحدی راد 
گفت: ع��اوه بر مدیر و معلم این مدرس��ه، 2 
کارش��ناس آموزش وپ��رورش ک��ه در ماه  های 
گذش��ته از این مدرس��ه بازدی��د کرده  اند نیز 
در بازداش��ت به س��ر می برن��د. وی گفت: این 
مدرسه بدون اطاع آموزش وپرورش نسبت به 

جابه جایی مکان اقدام کرده است.

عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی عنوان کرد
کسری بودجه ۳۵۰۰ میلیاردی 

تأمین اجتماعی

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: س��ازمان تأمین اجتماعی تا آخر امسال 
3 هزار و 500 میلیارد تومان کس��ری دارد و از 
س��وی دیگر دولت بیش از 180 هزار میلیارد 
تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. 
اکبر ش��وکت درب��اره انتص��اب مدیرعامل 
س��ازمان تأمین اجتماعی به ف��ارس گفت:  در 
حال حاضر محمدحسن زدا به عنوان سرپرست 
س��ازمان تأمین اجتماعی با حکم وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی منصوب شده است و وزیر 
به دنبال یک مدیرعام��ل باتجربه و قوی برای 

سازمان تأمین اجتماعی است. 
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی حداقل 
تا پایان امس��ال 3 ه��زار و 500 میلیارد تومان 
کس��ری دارد و از س��وی دیگر بدهی دولت به 
سازمان تأمین اجتماعی به 180 هزار میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت که تقاضا داریم بخشی 
از ای��ن بدهی ها را به صورت نقد به س��ازمان 
پرداخت کند تا تأمین اجتماعی مجبور نشود 
وام بگی��رد یا از بانک ها اس��تقراض کند که در 
این صورت باید بخش��ی از دارایی های خود را 

نیز تهاتر کند.

 دبیر مجمع نمایندگان گلستان
 مطرح کرد

کارنامه  درخشان بنیاد برکت

دبیر مجمع نمایندگان اس��تان گلستان در 
آستانه  یازدهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت 
توسط س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
کارنام��ه  این بنیاد را در حوزه  محرومیت زدایی 

درخشان توصیف کرد. 
به گزارش مهر، ش��هرام غراوی با بیان این 
مطل��ب افزود: بنیاد برک��ت از جمله نهادهای 
اجرایی کشور اس��ت که توانسته در شهرهای 
کوچک بوی��ژه در حوزه های محرومیت زدایی، 
اش��تغال زایی، عمرانی و س��اخت م��دارس و 

فضاهای آموزشی خدمت رسانی کند. 
نماینده  مردم کاله، مینودشت، مراوه تپه و 
گالیکش در مجلس با اظهار رضایت از عملکرد 
بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در حوزه  انتخابیه  خود، اظهار 
داش��ت: حس��ن فعالیت های این بنیاد اجرای 
سریع و بدون وقفه  پروژه هاست که باعث ایجاد 
امید در مناطق مح��روم و جلب اعتماد مردم 
می شود. اگر بنیاد برکت دست اندرکار پروژه ای 
باش��د، خیال همه راحت است که کار متوقف 

نخواهد شد. 
وی با اشاره به تکمیل و تجهیز بیمارستان 
مینودشت توسط بنیاد برکت در استان گلستان، 
اظهار امیدواری کرد نهادینه بودن عملکرد این 
بنیاد به سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
کش��ور نیز تس��ری یابد. غراوی با استقبال از 
طرح ه��ای اش��تغال زایی بنیاد برک��ت  گفت: 
حوزه  انتخابیه  من در زمینه های کش��اورزی و 

گردشگری از ظرفیت باایی برخوردار است.
 استان گلستان مسیر عبور 18 میلیون نفر 
از زوار حضرت امام رضا)ع( اس��ت اما متأسفانه 
رس��وب اقتص��ادی آن ب��رای اس��تان به صفر 
می رسد. امیدواریم با فعالیت های بنیاد برکت 
شاهد رونق هر چه بیشتر کسب وکار در استان 

گلستان باشیم.

 عضو شورای شهر تهران:
 قیمت واقعی بلیت مترو 10 هزار تومان است
کسی که در تهران زندگی می کند

  باید هزینه اش را هم بپردازد!

عضو ش��ورای ش��هر ته��ران با بی��ان اینکه 
متاس��فانه متروی تهران قیمت واقعی بلیت را 
ندارد، گفت: من فکر می کنم بر اساس آنچه در 
دنیا مرسوم اس��ت قیمت واقعی بلیت مترو در 
تهران در حدود 10 هزار تومان تمام می ش��ود. 
محمود میرلوحی به دانا اظهار داشت: براساس 
قانون باید یک سوم هزینه تمام شده بلیت مترو 
را مصرف کننده، یک س��وم دیگر را شهرداری و 
یک س��وم را دولت تامین کند. وی درباره تامین 
هزینه  های توس��عه حمل ونقل و قیمت واقعی 
بلیت مت��رو افزود: با توجه ب��ه تخصیص یارانه 
بلیت برای توسعه زیرس��اخت  های حمل ونقل، 
باید قیمت تمام ش��ده بلیت محاس��به ش��ود و 
مابه التفاوت آن با قیمت تعیین شده بلیت مترو 
توسط دولت به حس��اب شهرداری بازگردد که 
متاسفانه در این س��ال ها کسی سراغ آن نرفته 
اس��ت. میرلوحی با بیان اینکه مت��روی تهران 
قیم��ت واقعی بلی��ت را ندارد، اف��زود: در حال 
حاضر قیمت گذاری تنها با توجه به هزینه  های 
بهره ب��رداری و آن هم تنه��ا هزینه  های جاری 
اس��ت که بر اس��اس آنچه در دنیا مرسوم است 
قیمت بلیت در تهران چیزی در حدود 10 هزار 
تومان تمام می ش��ود. عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه شورای ش��هر تهران با اظهار اینکه هیچ 
جای دنی��ا در بخش حمل ونق��ل اینطور عمل 
نمی ش��ود، اعام کرد: این روشی که شهرداری 
پیاده می کند نتیجه    اش 56 هزار میلیارد تومان 
بدهی اس��ت که البته در این مدت 5 تا 6 هزار 
میلیارد آن را پرداخته ایم. وی افزود: باید کسی 
که در تهران زندگی می کند هزینه های زندگی 

در تهران را بپردازد.

رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد
 بررسی طرح

 اخذ عوارض زوج و فرد
رئیس شورای ش��هر تهران از بررسی طرح 
اخ��ذ عوارض برای ورود به محدوده زوج و فرد 
در ش��ورای ش��هر تهران خبر داد و گفت: این 
طرح پس از بررس��ی و تصویب قابلیت اجرایی 
پیدا می کند. محسن هاشمی رفسنجانی با اشاره 
به مباحث مطرح شده درباره اخذ عوارض برای 
ورود به محدوده زوج و فرد به تس��نیم  اظهار 
داش��ت: این موض��وع چندی پیش از س��وی 
مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران مطرح ش��د و ما پیش از این اطاعی از 
این طرح نداش��تیم. وی تصری��ح کرد: پس از 
مطرح شدن این طرح و واکنش ها نسبت به آن 
 قرار بر این شد که طرح در کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای ش��هر تهران مورد بررسی 
و کارکارشناس��ی ق��رار گی��رد و در نهای��ت 
تصمیم گیری شود. هاشمی گفت: طرح اشاره 
ش��ده پس از بررس��ی در کمیسیون مربوط به 
صحن شورای ش��هر تهران می آید و در نهایت 
تصمیم گیری می ش��ود، ضم��ن اینکه در حال 
حاضر  نمی توان درباره تصویب شدن یا نشدن 
طرح اظهار نظر کرد. رئیس شورای شهر تهران 
با تاکید بر اینکه مدیریت شهری تاش می کند 
اقداماتی را در راس��تای کاهش آلودگی هوای 
تهران انجام دهد،گفت: در همین زمینه اجرای 
طرح های جدید در دستور کار قرار دارد که به 

مرور انجام خواهد شد.

رئیس سازمان امداد و نجات هال احمر خبر داد
 تجهیز سازمان امداد و نجات 

به پهپاد
رئیس س��ازمان ام��داد و نج��ات جمعیت 
هال احمر از اس��تفاده هال احم��ر از پهپاد در 
آینده  خبر داد. مرتضی س��لیمی در نخس��تین 
روز زمستان درباره میزان رشد تجهیزات امداد 
و نجات زمس��تانه نس��بت به س��ال گذشته و 
بهره گیری نیروهای امداد و نجات هال احمر به 
تجهیزات جدید به ایسنا اظهارداشت: تجهیزات 
امداد و نجات هال احمر حدود ٤ درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش داشته است، در حال حاضر 
2 هزار و 500 س��ت تجهیزات انفرادی و دیگر 
تجهیزات که مورد نیاز برای انجام عملیات هاست 
بین نجاتگران توزیع ش��ده است. وی با اشاره به 
اینکه اس��تفاده از پهپاد در برنامه های سازمان 
امداد و نجات و جمعیت هال احمر بوده است، 
گفت: استفاده از پهپاد از گذشته در برنامه های 
جمعیت هال احمر بوده است و در حال حاضر 
نیز مذاکرات اولیه ای در این زمینه انجام ش��ده 
است. این مذاکرات منجر به تفاهمنامه ای شده 
اس��ت که با توجه به تاکیدات��ی هم که رئیس 
جمعی��ت هال احمر داش��ته امیدواریم در این 

زمینه نتایج مثبتی بگیریم.

نبض جامعه

علی البرزی: »وضعیت دارو در کشور 
در شرایط سفید است و جای نگرانی 

وجود ندارد«.
 این بخشی از اظهارات رئیس سازمان 
غ�ذا و دارو اس�ت ک�ه درگفت وگو با 
»وط�ن امروز« مط�رح کرده اس�ت. 
بی شک این روزها یکی از دغدغه های 
اصلی مردم در حوزه س�امت مربوط 
به بحث دارو، گرانی یا در برخی موارد 
کمبود ی�ک داروی خاص در کش�ور 
اس�ت؛ دغدغه ای که چندی پیش با 
مطرح ش�دن برخی ش�ایعات درباره 
بح�ران داروی�ی در کش�ور افزایش 
یافت اما ش�واهد موج�ود و اظهارات 
مدیران حوزه سامت نشان می دهد 
این روزها نه تنه�ا در وضعیت بحران 
داروی�ی ق�رار نداری�م، بلک�ه از نظر 
وضعی�ت دارویی در ش�رایط س�فید 
هم هس�تیم ام�ا آنچه باع�ث برخی 
نگرانی ها درباره حوزه دارو در کشور 

شده است، مربوط به ماه های آینده بویژه با توجه به 
بدهی ها و معوقات انباش�ته شده در چرخه بیمه ها، 
بیمارس�تان ها و داروخانه ها در حوزه دارویی است؛ 
معوقاتی که قرار اس�ت با پرداخت 500 میلیون یورو 
به حوزه سامت تا حدودی جبران شود. برای اطاع 
از ک�م و کیف چگونگی ای�ن پرداخت ها و همچنین 
نگاهی به گذشته، حال و آینده صنعت دارو در کشور، 
گفت وگویی مش�روح با »غامرض�ا اصغری«، رئیس 
سازمان غذا و دارو انجام داده ایم. گفت وگویی که در 
بخش های�ی از آن عاوه ب�ر بحث دارو به مقوله مهم 

محصوات تراریخته هم اشاره ای شد.
***

 آق�ای اصغری! بتازگی الزام�ات جدید محصوات 
تراریخته اعام شده است؛ این الزامات جدید به چه 
صورتی است و چه تغییری را قرار است در محصوات 

تراریخته نسبت به قبل شاهد باشیم؟
در کشور شورای عالی ایمنی زیستی وجود دارد 
که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهور بوده و 

وزارتخانه های بهداشت، صنعت، 
عل��وم و جه��اد کش��اورزی و 
سازمان محیط زیست از اعضای 
آن هستند. آیین نامه ها و ضوابط 
مربوط به محصوات تراریخته 
در آن ش��ورا م��ورد بررس��ی و 
تصویب قرار می گیرد. تا س��ال 
قبل الزامی مبنی بر اینکه باید 
محصوات تراریخته اعام شوند 

وجود نداشت اما قانونی در مجلس تصویب شد مبنی 
بر اینکه تمام فروش��ندگان ملزم شدند محصوات 
تراریخته را به مشتری اعام کنند و خریدار باید بداند 

محصول خریداری شده وی تراریخته است.
 یعنی در حوزه حقوق مشتری، اطاع رسانی شود؟

بله! البته برخی معتقد بودند محصوات تراریخته 
باید با یک لوگوی خاص مش��خص باشد اما برخی 
دیگ��ر هم بر این باور بودند که برای مثال محصولی 
مانند بیس��کویت که تنها روغن آن تراریخته است 
نباید به عنوان محصول تراریخته معرفی شود و باید 
در محصول تنها روغن آن مشخص شود که محصولی 
تراریخته است، بنابراین شورای عالی ایمنی زیستی 
تصمیم گرفت در مواردی که یک بخش یا یک جزء 
از یک محصول تراریخته باشد روی آن نوشته شود: 
»تغییر ژنتیکی داده ش��ده«. این موضوع در شورای 
عال��ی ایمنی تصویب و اباغ ش��د و در حال اجرایی 

شدن است.
 بح�ث محص�وات تراریخت�ه مدتی اس�ت باعث 
نگرانی  مردم ش�ده؛ در خبرها صحبت از محصوات 
گوناگ�ون تراریخت�ه اس�ت و از س�وی دیگر برخی 
اظهارنظرهای کارشناس�ان و مدیران که هر از گاهی 
مطرح می شود، بر نگرانی های مردم می افزاید! برای 
مثال رئیس س�ازمان محیط زیس�ت در جایی اشاره 
می کن�د تراریخته در کش�ور وج�ود دارد و در جای 
دیگری اع�ام می کند تراریخته نداری�م! به عنوان 
رئیس سازمان غذا و دارو بگویید وضعیت تراریخته 
در کشور به چه صورتی است و آیا جای نگرانی برای 

این محصوات وجود دارد؟
تراریخته در دنیا یک موضوع جدید است و باید 
احتیاط های ازم را برای استفاده از این محصوات 
انج��ام داد. باید ببینیم زمان��ی که تغییرات ژنتیک 
در یک محصول داده می ش��ود چه اتفاقی برای آن 
محصول خواهد افتاد، آیا آن اتفاق مثبت اس��ت یا 
منفی؟ ممکن است گیاه رشد بیشتری داشته باشد 
اما آن رش��د برای تغذیه انس��ان منفی باشد. باید با 
ارزیابی ریسک سامت، میزان خطر این محصوات 
سنجیده ش��ود، بنابراین هرگونه تغییر ژنتیکی در 
گیاه می تواند خطرناک باش��د و س��نجش آس��یب 
نداش��تن گیاه روی سامت انس��ان ضروری است. 
باید با بررسی های علمی گیاه تراریخته به این نتیجه 
برسیم که آیا محصول برای سامت انسان خطرناک 

اس��ت یا خیر؟ تنها باید محصوات تراریخته ای که 
بررسی ریسک خطر روی آنان انجام و مشخص شده 
خطری برای سامتی انس��ان ندارند در بازار عرضه 
شوند. متولی بررسی این سنجش سازمانی بین المللی 
به نام »افس��ا« است و باید نحوه ارزیابی محصول به 
تایید این س��ازمان رسیده باشد و سامت محصول 
تراریخته تایید ش��ود و این نخستین  مرحله تایید 
سامت محصول تراریخته است. ش��رط دوم برای 
س��امتی محصول تراریخته این است که کشوری 
ک��ه محصول تراریخته را تولی��د می کند، باید خود 
مصرف کننده آن باش��د و این محصول را تنها برای 
صادرات تولید نکند. در مورد کشور خودمان هم باید 

بگویم در داخل محصول تراریخته تولید نمی شود. 
 یعنی برنامه ای هم برای تولید اینگونه محصوات 

نداریم؟
این موضوع در وهله اول به وزارت جهاد کشاورزی 
مرتبط می شود. البته سازمان غذا و دارو موافق تولید 
محص��وات تراریخته ایرانی نیس��ت. ب��رای تولید 
محصول تراریخته در کشور باید 
امکانات پیشرفته ای را در اختیار 
داش��ت و پس از تولید باید در 
سازمان »افس��ا« این محصول 
تایی��د و ثبت ش��ود. این بحث 
در حیطه وظایف وزارت جهاد 
کشاورزی و محیط زیست بوده 
و موضوعی که به سازمان غذا و 
دارو مرتبط بوده بحث سامتی 
محصول است، اگر محصولی در سازمان بین المللی 
»افس��ا« تایید نشده باشد، حتی اگر محصول تولید 
داخل هم باشد، اجازه ای برای عرضه آن نخواهیم داد.
 با توجه به صحبت های ش�ما ای�ن روزها وضعیت 
محص�وات تراریخته در ایران چگونه اس�ت و چند 

محصول تراریخته به کشور وارد می شود؟
در ح��ال حاضر ٤ قلم محص��ول تراریخته وارد 
کش��ور می ش��ود؛ »روغن کلزا، روغ��ن ذرت، روغن 
پرودا و روغن س��ویا« که از این بین باای 90 درصد 
محصوات تراریخته روغن سویاست. جز این ٤ قلم، 
محصول تراریخته دیگری وجود ندارد و برنج، گندم، 
چای و محصوات دیگر به هیچ وجه تراریخته نیستند 
و حت��ی روغن آفتابگردان هم به هیچ وجه تراریخته 

نیست. 
 پس غیر از این موارد شما هیچ محصول دیگری را 

تایید  نمی کنید؟
نه! هیچ محصول دیگری در داخل کشور نداریم و 
وارد هم نمی شود. ایجاد تراریخته یک منطق تجاری 
را دنبال می کند و خری��د روغن تراریخته ارزان تر از 
روغن غیرتراریخته است. ساانه 3 میلیارد دار روغن 
وارد کشور می شود، در واقع حتی بیشتر از دارو روغن 

وارد کشور می شود.
 پس الزامات جدید اباغ شده تنها برای محصوات 

تراریخته ای است که اشاره داشتید؟
این الزامات برای ٤ محصولی که اش��اره کردم و 
تمام محصوات تراریخته ای است که قصد ورود آن 

به کشور را داشته باشند.
 یعنی این احتمال وجود دارد که محصولی در آینده 

وارد کشور شود؟ 
بله! این احتمال وج��ود دارد که برای مثال یک 
واردکننده قصد ورود برنج تراریخته به کشور را داشته 
باشد که باید این مراحل برای تایید سامت محصول 

انجام شود تا اجازه عرضه در بازار داده شود.
 آقای دکتر! در ماه های گذش�ته بحث تحریم دارو 
داغ ش�د و حتی در برخی م�وارد از واژه بحران برای 
وضعیت دارویی کش�ور استفاده شد؛ ارزیابی شما از 

شرایط این روزهای دارو چگونه است؟
شرایط امروز وضعیت داروی کشور شرایط خوبی 
اس��ت که به آن شرایط س��فید می گوییم؛ داروهای 
مورد نیاز مردم تامین ش��ده و ذخایر کافی آن وجود 
دارد و مشکلی نداریم. کمبودهایی در برخی داروها از 
چند س��ال گذشته بوده که این کمبود یک زنجیره 
پیوسته است. بیشترین مش��کل این روزهای ما در 
حوزه دارو فش��ار بر صنعت داروسازی کشور است و 
این فشار ناشی از پرداخت نشدن و تعویق مطالبات 
است، یعنی دارو تحویل داده شده و پس از یک سال 

شرکت داروس��ازی هنوز پول 
خ��ود را دریافت نکرده اس��ت. 
مش��کل دیگر در صنعت دارو 
قیمت است؛ هزینه های تولید 
دارو گران ش��ده اما قیمت دارو 
متناس��ب با هزینه های تولید 
افزایش نیافته است. برای مثال 
ظروف شیش��ه ای و مقوا که در 
بس��ته بندی دارو مورد استفاده 

قرار می گیرد افزایش قیمت داشته و هزینه تولید دارو 
را باا برده است.

 جالب اینجاست که چندی پیش یک دارو را تهیه 
کردم که برگه راهنمای مصرف کننده از داخل بسته 
حذف شده بود و به جای آن پشت مقوای جعبه دارو 

متن راهنما را چاپ کرده بودند!
بله! از این نمونه صرفه جویی ها یا کوچک ش��دن 
بسته های دارو برای به صرفه کردن قیمت تولید دارو 

رواج یافته است.
  ش�ما مدتی پیش شما اظهارنظری داشتید مبنی 
ب�ر اینکه اگر مطالبات تولیدکنن�دگان دارو افزایش 

نداشته باشد، در تولید دارو به مشکل برمی خوریم. 
قول پرداخت 500 میلی��ون یورو برای پرداخت 
معوقات کارخانه های تولید دارو داده ش��ده اما هنوز 
این مبلغ واریز نشده است. امیدواریم این مبلغ واریز 
شود تا مش��کات ما در بحث دارو تا حدی برطرف 

شود.
 یعن�ی در طرح تحول س�امت بح�ث دارو و این 

شرایط پیش بینی نشده بود؟
در طرح تحول سامت، 10میلیون دفترچه بیمه 
سامت رایگان برای مردم صادر شد، همان گونه که 
تمام کارگ��ران و کارمندان حق بیمه خود را هر ماه 
پرداخ��ت می کنن��د و این حق بیم��ه از حقوق آنها 
کسر می شود، دولت نیز باید حق بیمه بیمه شدگان 
س��امت را پرداخ��ت کند که این ح��ق بیمه هنوز 
پرداخت نشده و بیمارستان ها و داروخانه ها معوقات 
زیادی دارند. بیمارس��تان از پخش دارو و پخش دارو 
از تولیدی دارو، دارو گرفته اما این مبلغ به تولید دارو 

بازنگشته و زنجیره تولید و عرضه دارو 
را مختل کرده است.

 اگر مبل�غ 500 میلیون ی�ورو برای 
کمک ب�ه صنعت داروس�ازی تزریق 
شود، تا چه میزان مشکل این صنعت 

را حل خواهد کرد؟
این مبلغ نزدیک به ٤ هزار میلیارد 
تومان می ش��ود و ب��ا تزریق این پول 
بخ��ش  قاب��ل توجهی از مش��کات 
ش��رکت های داروس��ازی کشور حل 
خواهد شد. اگر 2 هزار میلیارد تومان 
در صنعت داروسازی و 2 هزار میلیارد 
تومان در صنعت تجهیزات پزش��کی 
هزینه ش��ود، معوقات 8 ماهه این دو 

صنعت پرداخت می شود.
 پس از این 8 ماه چه باید کرد؟

پ��س از آن باید دول��ت پول ها را 
پرداخ��ت کند یا س��رانه ای از حقوق 
ه��ر ایرانی برای تقویت تولید کس��ر 
شود. نباید تمام هزینه های سامت را 
دولت بپردازد و مردم نیز باید در این موضوع سهیم 
شوند، برای مثال کشاورزی در یک روستا که درآمد 
باایی دارد، صرف روستایی بودن نباید بیمه رایگان 
دریافت کند و تنها افراد بی بضاعت آن هم با حمایت 
نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و خیریه ها باید 
بیمه رایگان دریافت کنند. اگر تمام هزینه یک بیمه 
را دولت پرداخت کند، دوام آن بیمه اندک خواهد بود 
و تمام زنجیره های سامت کشور را مختل می کند. 
مردم باید هزینه بیمه را خود بپردازند، هر چند این 

هزینه مبلغ اندکی باشد.
 بسیاری از کارشناسان بر این باورند که طرح بیمه 
رایگان س�امت از ابتدا بدون پش�توانه و یک طرح 
شکسته خورده بود، شما این موضوع را قبول دارید؟

باید ارزیابی هزینه ها در بیمه سامت رایگان انجام 
می ش��د اما این ارزیابی انجام نشد و هر فردی را که 
ادعای بی بضاعت بودن داشت براحتی ثبت نام کردند، 
در حالی که باید هر فرد به صورت مشخص ارزیابی 
می شد و پس از تایید ادعای وی، بیمه سامت رایگان 
را دریاف��ت می کرد. برای مثال 
هزین��ه ماهانه 20 ت��ا 50 هزار 
تومان برای بسیاری از افراد که 
بیمه سامت دریافت می کنند 
قاب��ل پرداخ��ت اس��ت و تنها 
افرادی باید این بیمه را رایگان 
دریاف��ت کنند ک��ه حتی توان 

پرداخت این رقم را هم ندارند.
 آق�ای اصغ�ری! هم�واره در 
کش�ور تبلیغ می ش�ود که داروهای ایرانی کیفیت 
ازم را دارند و حتی وزیر بهداشت هم چندی پیش 
توصیه کرده بود م�ردم داروی تولید داخل مصرف 
کنند اما از آن س�وی ماجرا برخی پزش�کان تمایل 
چندانی برای تجویز داروی ایرانی برای بیمار ندارند؛ 
دلیل پافشاری پزش�کان بر مصرف داروی خارجی 

چیست؟
این نگاه اشتباه اس��ت و متاسفانه در بخشی از 
مردم و جامعه پزشکی وجود دارد. این موضوع دایل 
گوناگونی دارد؛ تبلیغات قوی شرکت های وارد کننده 
خارج��ی، باور فرهنگی و اعتقاد نداش��تن به تولید 
داخل و آشنا نبودن پزشکان و مردم با کنترل هایی 
که در ساخت داروی داخلی جهت تایید کیفیت آن 

انجام می شود.
 البته به طور قطع کم کاری س�ازمان های مسؤول 
مانن�د غذا و دارو برای تبلی�غ و ترویج مصرف دارو 

داخلی هم موثر بوده است.
بله! این ضعف وجود دارد. زمانی که پزشکان به 
کارخانه های تولید دارو می روند نگاه شان نسبت به 
داروی داخلی تغییر می کند. باید نحوه تولید داروی 
ایرانی برای مردم و پزش��کان بازگو ش��ود تا از بابت 

کیفیت دارو اطمینان حاصل شود.
 ه�ر از گاهی درباره وجود مافیای دارو در کش�ور 
مباحثی مطرح می شود، شما وجود این مافیا را تایید 

می کنید؟
در ه��ر صنعت��ی که تج��ارت ق��وی و منافعی 
وجود داش��ته باشد، رقابت هایی در این راستا شکل 
می گی��رد. دارو بازاری 20 هزار میلیارد تومانی دارد 
و بازیگران گوناگونی اعم از تولیدکنندگان داخلی و 
واردکنندگان دارو در آن نقش دارند. هر مجموعه ای 
در تاش است سهم بیشتری از این بازار را به دست 
آورد. مافیای سازمان یافته ای که در بحث هایی مانند 
مواد مخدر وجود دارد در صنعت داروی کشور وجود 
ندارد اما رقابت فشرده ای در این صنعت شکل گرفته 
و تعداد بازیگران این بازار، بیش از ظرفیت آن است. 
ب��رای مث��ال کارخانه های تولید داخ��ل می توانند 
ت��ا 5 برابر ظرفیت دارو تولی��د کنند اما با ظرفیت 
کامل تولید نمی کنن��د، در واق��ع واردکنندگان و 
تولیدکنندگان دارو برای اینکه بتوانند در بازار بمانند 

دست به اقداماتی می زنند.
ادامه در صفحه 12

آوای شهر

باید ارزیابی هزینه ها در بیمه س�امت 
رایگان انجام می شد اما این ارزیابی انجام 
نشد و هر فردی را که ادعای بی بضاعت 
بودن داشت براحتی ثبت نام کردند، در 
حالی که باید هر فرد به صورت مشخص 
ارزیابی می شد و پس از تایید ادعای وی، 

بیمه سامت رایگان را دریافت می کرد

در حال حاضر 4 قلم محصول تراریخته 
وارد کشور می شود؛ »روغن کلزا، روغن 
ذرت، روغ�ن پرودا و روغن س�ویا« که 
از این بی�ن باای 90 درصد محصوات 
تراریخته روغن سویاس�ت. جز این 4 
قلم، محصول تراریخته دیگری وجود 

ندارد
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بررسی وضعیت دارو در کشور در گفت وگوی »وطن امروز« با رئیس سازمان غذا و دارو

طرح فروش آناین دارو توسط داروخانه ها
 وضعیت دارو »سفید« است 

  واردات 4 محصول تراریخته »روغن کلزا، روغن ذرت، روغن پرودا و روغن سویا« را تأیید می کنیم
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گروه سیاسی: از زمانی که بحران سوریه در سال 2011 به  وجود 
آمد، دولت آمریکا تاش بس��یاری کرد ت��ا بتواند از این بحران، 
برای برکناری بشار اسد از قدرت یا حتی تقسیم سوریه استفاده 
کند. با این  حال، گذش��ت بیش��تر از 7 سال از این بحران نشان 
داد زمی��ن  بازی ای که آمریکایی ها برای خود تصور کرده بودند، 
بش��دت شبیه ویتنام بوده است و همان طور که آنها در دهه 80 
میادی نتوانستند بدون آبروریزی از ویتنام خارج شوند، هم اینک 
نیز نمی توانند بدون اقرار به شکست و آبروریزی بین المللی از این 

زمین خارج شوند.
به گزارش »وطن امروز«، سال 2012 اوباما خط قرمزی برای 
سوریه تعیین کرد و به نحوی از تمایل خود برای حمله به این 
کش��ور سخن گفت. او در عین  حال تاش زیادی کرد تا کنگره 
را قانع کند که باید حمله ای علیه نظام س��وریه در این کش��ور 
انجام شود. رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عرب منطقه 
نیز بشدت موافق حضور ارتش آمریکا در سوریه و اعام منطقه 
پروازممنوع در این کشور بودند تا بلکه بتوانند مدل حمات ناتو 
و آمریکا به لیبی را برای س��وریه نیز پی��اده کنند. در واقع آنها 
گمان می کردند می توانند سرنوشتی مانند معمر قذافی را برای 
بش��ار اس��د نیز رقم بزنند. با این  حال، مقاومت مردم سوریه در 
برابر تروریس��ت ها و رأی آنها به بش��ار اسد برای باقی ماندن در 
ریاست جمهوری این کشور نشان داد این برنامه ها و آرزوها به این 
راحتی ها هم محقق نمی شود و تصمیم گیر اصلی در این باره مردم 

سوریه هستند، نه قدرت های جهانی و مداخله گران منطقه ای.
حرکات نس��نجیده و مبتنی بر آرزوها و امیال جنگ طلبان 
در واش��نگتن ک��ه با واقعیت فاصل��ه زیادی داش��ت در نهایت 
رئیس جمهور چهل وپنجم آمریکا را به این نتیجه رساند که برای 
حفظ منافع اقتصادی کشورش هم که شده باید از سوریه خارج 
شود. دونالد ترامپ در این باره به آبروی ایاات متحده در جهان و 
بین متحدانش در منطقه نیز فکر نکرد و به جای آنکه این کار 
را به صورت تدریجی انجام دهد یا سعی کند حداقل دستاوردی 
برای حضور نیروهای ارتش این کش��ور در سوریه درست کند، 
دستور داد »عقب نشینی« نیروهای آمریکایی از سوریه »سریع« 
و »فوری« باش��د. این اقدام جامعه جهانی، رژیم صهیونیستی و 
متحدان منطقه ای آمریکا را در شوک و حیرت فرو برد. این کار 
درنهایت منجر به اس��تعفای وزیر دفاع آمریکا نیز ش��د و نشان 
داد در کاخ سفید نیز دودستگی و شکاف عمیقی در این باره به 
وجود آمده اس��ت. پنتاگون به صراحت با این کار مخالفت کرد 
و نمایندگان جمهوری خواه کنگره نیز انتقادات ش��دیدی را در 
این ب��اره مطرح کردند. نتانیاهو با ای��ن  حال از ترس اینکه مبادا 
س��وریه به ق��درت و موقعیت قبلی خود در منطق��ه بازگردد و 
احتمااً با قدرت و اعتمادبه نفس بیش��تری وارد عرصه مقابله با 
رژیم صهیونیستی شود، اعام کرد خروج آمریکا از سوریه باعث 
نمی شود حمات این رژیم به سوریه پایان یابد. با این  حال، همه 
می دانند که خروج آمریکا از این کش��ور و عدم توانایی آن برای 
کمک رس��انی اطاعاتی به رژیم صهیونیس��تی و از طرف دیگر 
مستقر شدن سامانه های ضدهوایی در مرزهای سوریه می تواند تا 
حدود زیادی دست و پای صهیونیست ها در حمله به این کشور 

را ببندد.
رسانه های غربی در این میان اما به پیروزی جبهه ایران، سوریه 
و روسیه در این بحران اشاره کرده اند. واشنگتن پست، مهم ترین 
پیروز میدان سوریه را ایران می داند و معتقد است خروج آمریکا 
از سوریه به معنای گسترش نفوذ ایران در منطقه و رسیدن ایران 
به مرزهای اسرائیل است. این روزنامه در گزارش خود آورده است: 
متحدان آمریکا در منطقه روی دولت ترامپ برای گرفتن مواضع 
س��خت علیه حضور ایران در سوریه حساب باز کرده بودند. آنها 
تصور می کردند حضور آمریکا و حمات اسرائیل به سوریه مانع 
حضور جدی ایران در این کشور می شود اما تصمیم ترامپ همه 
 چیز را به نفع ایران تغییر داد. واشنگتن پس��ت در ادامه گزارش 
خود نوشته است: »عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه در 
را برای گسترش نفوذ ایران در سوریه و رسیدن ایران به مدیترانه 

و همچنین ایجاد چالش های عظیم تر برای اسرائیل باز می کند. 
این مسأله همچنین توانایی واشنگتن برای عمل به تعهداتش در 
قبال متحدان منطقه ای اش را نیز با تردید مواجه و آنها را بیشتر 
از پیش به سمت روسیه رهنمون می کند. آرزوی ایرانیان برای 
بیرون راندن آمریکا از منطقه به واقعیت تبدیل  شده است. از این 
 پس دیگر ایران به  هیچ  عنوان دولت ترامپ را جدی نمی گیرد. 
سیاست های انزواطلبانه ترامپ تهدیدی برای آمریکا حساب شده 
و ایران در مقابل می تواند فعالیت های خود در منطقه را به شکل 
پررنگ تری ادامه دهد. ایران دیگر می داند که دولت ترامپ بیشتر 

از اینکه گاز بگیرد، پارس می کند!«
واشنگتن پس��ت در ادام��ه درب��اره اثرات این عقب نش��ینی 

ب��ر وضعیت آرایش نیروه��ای نظامی در منطقه افزوده اس��ت: 
»مهم ترین و اولین اثر عقب نشینی آمریکا از سوریه این است که 
نیروهای آمریکایی ای که در شمال شرقی این کشور مستقر شده 
بودند، جلوی پیشرفت س��وریه و نفوذ نیروهای ایرانی را به این 
منطقه گرفته بودند اما با این عقب نشینی زمینه برای حضور این 
نیروها در این منطقه هموار می شود. از طرف دیگر، ارتش سوریه 
نیز می تواند به نیروهای کرد خود نیرو و امکانات برس��اند و این 
برای ترکیه نیز مناسب نیست که با کردهای سوریه زمانی وارد 
جنگ شود که نیروهای سوری کنترل بیشتر مناطق این کشور 
را دوباره در دست گرفته اند. در همین راستا شاهدیم که اردوغان 
اعام کرده اس��ت حمله به این منطق��ه را به تأخیر می اندازد و 

درعین حال کردهای سوری نیز بیان کرده اند امیدوارند با دولت 
بشار اسد به توافق برسند تا تهدید حمله ترک ها به آنها از بین 

برود.
یکی دیگر از اثرات خروج آمریکا از س��وریه، به  احتمال  زیاد 
خروج حدود 250 نیروی ویژه آمریکایی از منطقه »تنف« خواهد 
بود؛ منطقه ای که در نزدیکی مرز اردن و عراق قرار دارد. آمریکا 
از این منطقه برای آموزش نیروهای ارتش آزاد س��وریه استفاده 
می کرد تا علیه بش��ار اسد وارد مبارزه شوند. در صورتی  که این 
منطقه تخلیه ش��ود، نشان می دهد که آمریکا دیگر نمی خواهد 
حمایتی از این نیروها داش��ته باشد و درنهایت مهم ترین نیروی 

متحد آمریکا در سوریه بدون پشتوانه رها می شود«.

بر همین اساس، تحلیلگران صهیونیست نیز بر این عقیده اند 
ک��ه خروج آمری��کا از س��وریه، بدون هماهنگی با کش��ورهای 
منطقه، نش��ان از این دارد که آمریکا توان دفاع از اس��رائیل در 
برابر تهدیدات ایران را ندارد. یکی از تحلیلگران صهیونیست گروه 
بحران بین المللی بر این عقیده اس��ت که »با این اقدام، اسرائیل 
به این نتیجه می رسد که در منطقه و در مقابل ایران و سوریه، 

تنها رها شده است«.
در عین  حال، خروج آمریکا از سوریه به این بهانه که داعش 
دیگر شکس��ت خورده اس��ت، می تواند این خواسته را در میان 
عراقی ها هم ایجاد کند که نیروهای آمریکایی از این کش��ور نیز 
باید به صورت کامل خارج ش��وند. هوش��یار زیباری، وزیر سابق 
خارجه عراق با بیان این مطلب تصریح کرده اس��ت که پارلمان 
عراق به تاش های خود برای بی��رون راندن آمریکایی ها از این 

کشور سرعت بیشتری خواهد داد.
نش��ریه فارین پالیسی نیز روز گذش��ته در گزارشی با اشاره 
به اقدامات عربس��تان در منطقه و مشکات داخلی این کشور 
به مس��أله خروج آمریکا از سوریه نیز اش��اره و بیان کرده است: 
مجموعه تحرکات آمریکایی- سعودی نشان می دهد ایران قرار 

است بزودی قدرت خود در منطقه را بشدت افزایش دهد.
فارین پالیس��ی با اش��اره به اینکه محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی خود را در چند جبهه بشدت درگیر کرده است، نوشته 
اس��ت: »این رویارویی و ح��رکات در جبهه های مختلف مانند 
حرکات مایکل کورلئونه در فیلم پدرخوانده است که به ناگهان 
تصمیم گرفت تمام دشمنان خانواده کورلئونه را به صورت یکجا 
مورد حمله قرار داده و از بین ببرد. با این  حال به نظر نمی رسد 
محمد بن سلمان در این راه موفق باشد، چراکه او آنقدر به منافع 
عربس��تان و تصمیمات هیجانی اهمیت می دهد که نمی تواند 
فرمولی برای مقابله با ایران برای عربستان به دست بیاورد و بدین 

ترتیب ایران به تأمین منافعش در منطقه ادامه می دهد«.
فارین پالیس��ی آورده اس��ت: »جبهه های رویاروی��ی ایران و 
عربس��تان در منطقه از ت��اش برای تأثیرگذاری بر سیاس��ت 
کش��ورهای عراق و لبنان شروع  شده و به کشورهایی که درگیر 
جنگ هس��تند مثل یمن و سوریه می رس��د. با این  حال دیده 
می ش��ود در تمام این موارد، ایران پیروز میدان بوده اس��ت. در 
لبنان، حزب اه توانس��ت در انتخابات تمام مهره های نزدیک به 
عربستان سعودی را کنار بزند. همچنین ورود حزب اه به جنگ 
در سوریه، نشان داد نمی توان انتظار داشت حزب اه در کنترل 
دولت لبنان باشد. تاش س��عودی ها برای کشاندن حریری به 
ورطه استعفا که با  آبروریزی هایی نیز روبه رو شد، با پیروزی ایران 
در به قدرت رس��اندن میشل عون همراه شد و به نظر می رسد 
عربس��تان به صورت کامل صحنه لبنان را از دس��ت داده باشد. 
در س��وریه نیز بش��ار اس��د هنوز در رأس قدرت ق��رار دارد. در 
همین حال، تاش های کش��ورهای عرب منطقه برای رساندن 
س��اح و مهمات به تروریست ها علیه دولت بشار اسد، درنهایت 
به بی نظمی و بروز و ظهور گروه های س��لفی و تروریست منجر 
شد و خروج آمریکا از سوریه نیز نشان داد ایران می تواند در مدت 
چند سال، چنان حمایتی از اسد کند که یک کشور را از بحران و 
جنگ داخلی و جنگ با تروریست ها نجات داده و به ثبات برساند. 
نگاهی به دولت مستقر در عراق نیز نشان داد نتیجه انتخابات در 
کشورهای عربی که دموکراسی دارند، درنهایت به نفع ایران تمام  
شده است. در یمن نیز عربستان در حالی به فکر عقب نشینی از 
این کشور و خاتمه دادن به جنگ است که درنهایت بن سلمان 
نتوانسته به اهداف خود از آغاز این جنگ برسد. عربستان سعودی 
در جنگی گرفتار شده است که هیچ پایان خوبی برای آن متصور 
نیست و حوثی های یمن نیز عربس��تان را در این کشور به  زانو 

نشانده اند«.
فارین پالیسی در ادامه خاطرنشان کرده است بیرون کشیدن 
نیروهای آمریکایی از سوریه، برگ برنده دیگری در دست ایران 
است که می تواند نشان دهنده ضعف همکاری آمریکا با متحدان 

عرب منطقه ای اش و همچنین اسرائیل باشد.

گ�روه سیاس�ی: بام��داد دی��روز حک��م حمیدرض��ا  
باقری درمن��ی، فرزن��د محمدباقر که به جرم افس��اد 
فی اارض از طریق تشکیل شبکه کاهبرداری و رشاء 
به اعدام محکوم شده بود، به اجرا گذاشته و وی اعدام 

شد.
ب��ه گ��زارش »وط��ن ام��روز«، باقری درمن��ی از 
ابربده��کاران بانکی بود که به اتهام افس��اد فی اارض 
محاکم��ه و محکوم به اعدام ش��د. او متهم ردیف اول 
یک پرونده بزرگ فس��اد اقتص��ادی بود که 33 متهم 
داش��ت. موارد اتهام باقری درمنی که رس��انه ها از او با 
عنوان پوست کلفت یا سلطان قیر نام می بردند شامل 
افس��اد فی اارض از طریق کاهبرداری با ایجاد شبکه 
چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت  جی به 
میزان 322 میلیون و 3۴3 هزار و 336 کیلوگرم قیر، 
مشارکت در شروع کاهبرداری از شرکت بیمه ایران با 
وصف سردستگی و مشارکت در کاهبرداری با ایجاد 
شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی 

به مبلغ ۴1 میلیارد و 500 میلیون تومان، همچنین 
مشارکت در شروع کاهبرداری با وصف سردستگی به 
مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کاهبرداری 
از بانک گردش��گری، مشارکت در شروع کاهبرداری 
از ش��رکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ 70 میلیارد و 
۴02 میلیون و 800 هزار تومان، مشارکت در شروع به 
کاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ 57 میلیارد 
و 271 میلی��ون و ۴00 هزار تومان، توهین به کارمند 

دولت و پرداخت رشوه بود.
با پایان یافتن جلسات متعدد رسیدگی به اتهامات 
باقری درمنی، در نهایت سخنگوی دستگاه قضایی، نهم 
مهرماه گذش��ته حکم بدوی اعدام باقری درمنی را به 
همراه وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی اعام 
کرد. از میان این 3 نفر وحید مظلومین و همدستش 
محمداس��ماعیل قاس��می معروف به محمد س��الم، 
صبح چهارش��نبه 23 آبان ماه به دار مجازات آویخته 
ش��دند. س��خنگوی قوه قضائیه همچنی��ن 18 آذرماه 

از تایی��د حک��م اع��دام باقری درمنی خب��ر داده بود. 
حجت ااسام والمسلمین محس��نی اژه ای در جریان 
صدوسی وچهارمین نشست خبری خود که با حضور 
نمایندگان رس��انه  های جمعی برگزار شد، اعام کرد: 
»حمیدرض��ا باقری درمنی در دادگاه بدوی محکوم به 
اعدام شد و در دیوان عالی کشور این حکم تایید شد«.

اتهام درمنی؛ افسادفی اارض ■
دادس��تان تهران هفته گذشته در حاشیه نشست 
آس��یب های اجتماع��ی در جمع خبرن��گاران درباره 
شبهات مطرح ش��ده در رابطه با پرونده باقری درمنی 
گفت: پرونده باقری درمنی پس از ۹ جلس��ه محاکمه 
و اعت��راض محک��وم و وکا به حک��م، در دیوان عالی 
کش��ور تایید و برای اجرا به دادس��تانی اعاده ش��ده 
اس��ت. جعفری دولت آبادی افزود: از سال 85 تا 3،۹7 
پرون��ده درباره این فرد مطرح ب��وده که 2 پرونده اجرا 
ش��ده و پرونده س��وم که به اعدام محکوم شده سال 
۹0 تش��کیل شد که 8 ش��اکی دارد و مجموع بدهی 
به دستگاه ها و افرادی که در این پرونده هستند 1100 
میلیارد تومان اس��ت و ارزش قیری که ایشان گرفته 
و پ��ول آنها را نداده به قیمت روز ۹00 میلیارد تومان 
است، الباقی بدهی به بانک ها و شرکت هایی است که 
در پرونده ش��کایت کرده اند. دادستان تهران در ادامه 
بیان داش��ت: اتهام این فرد افس��ادفی اارض است که 
بر فرض رضایت ش��کات هم تاثیری در اجرا ندارد. در 
همین راس��تا دیروز دادسرای عمومی و انقاب تهران 
اعام کرد: بامداد روز ش��نبه مورخ 13۹7/10/1 حکم 
حمیدرضا  باقری درمنی، فرزند محمدباقر که به جرم 
افس��ادفی اارض از طریق تشکیل شبکه کاهبرداری 
و رش��اء به اعدام محکوم ش��ده بود، به اجرا گذاشته و 

اعدام شد.
آنگون��ه که خبرگزاری قوه قضائیه)میزان( گزارش 
داده، محکوم علیه در سالیان متمادی با تشکیل باند، 
به اقدامات مجرمانه ای دس��ت  زده اس��ت و با اعمال 
متقلبان��ه، جعل، تبانی و پرداخت رش��وه به کارکنان 
چند دستگاه و تشکیل شرکت های صوری و کاغذی 
متعدد از جمله ش��رکت قائم کوثر، ش��رکت محمد 
بازرگانی شایان، شرکت پرشین به گستر، شرکت شکوه 

آبی��ده و ش��رکت آریا برج هرم از ش��کات خود جمعاً  
10،078،171،۴00،000 ریال معادل یکهزار و هفت 
میلیارد و هشتصد و هفده میلیون و یکصد و چهل هزار 

تومان کاهبرداری کرده است.
همچنین در رس��یدگی به پرون��ده  باقری درمنی 
مشخص شد از ۴7 سند جعلی برای اخذ ضمانتنامه 
بانکی یا ترهین معامله و 36 فقره ضمانتنامه جعلی و 
102 فقره ضمانتنامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک های 
مخدوش با مبالغ س��نگین و جعل در اس��ناد رسمی 

سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
طبق ای��ن گ��زارش،  باقری درمنی با همدس��تی 
مرتبطان خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، 
اماک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش گذاری و به 
بانک ارائه می داد، از جمله ملکی که حدود ۴00 میلیارد 
ریال ارزش داش��ته با پرداخت رشوه و تبانی به 126۹ 
میلیارد ریال ارزش گذاری کرده و در رهن شرکت نفت 
جی قرار داده است. باقری درمنی برای اخذ تسهیات 
از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملکی 
جعل شده از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری 

مبلغ60،000،000،000 ریال تسهیات گرفته است.
در نهای��ت بازپ��رس دادس��رای ته��ران پ��س از 
تحقیقات مفصل، جمع آوری اس��ناد و مدارک مثبته 
جرم درباره  باقری درمنی به عنوان سرش��بکه و سایر 
اعضای باند و شبکه به اس��تناد ماده ۴ قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتش��اء، اخت��اس و کاهبرداری 
و به عنوان مفس��دفی اارض نظر به جلب دادرسی و 
معاون دادس��تان و سرپرست دادس��رای اقتصادی با 
صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقاب اسامی 
تهران ارسال می کند. شعبه 15 دادگاه انقاب اسامی 
تهران نیز با دقت در ۹ جلسه چند ساعته و با حضور 
متهم، وکا و نماینده دادس��تان رس��یدگی و پس از 
ختم رسیدگی طبق قانون، حمیدرضا  باقری درمنی را 
به عنوان مفس��دفی اارض به اعدام و رد مال به مبلغ 
10،078،171،۴00،000 ریال محکوم کرده است. با 
اعتراض وکیل محکوم علیه و در مهلت مقرر )20 روز( 
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود و دیوان عالی 
کش��ور در تاریخ 13۹7/8/13 رأی صادره از شعبه 15 

دادگاه انقاب اسامی تهران را تایید و ابرام کرده است.
حمیدرض��ا  باقری درمنی قبل از ای��ن نیز دارای 2 

سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر بوده است:
1- س��ال 1385 به ج��رم قاچاق به ضبط کاا و مبلغ 
11،731،060،030 ریال جزای نقدی محکوم گردیده 

است.
2- در سال 1388 با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، 
بانک کشاورزی و بانک ملی درباره اخذ تسهیات ارزی 
به مبل��غ۹،888،217  دار و ۹80،۹35،۴71،305 به 
13 ماه حبس و رد مال در حق ش��کات محکوم شده 

است.
اقدام گروهی برای فراری دادن  باقری درمنی ■

در زمان محاکمه حمیدرضا  باقری درمنی در دادگاه 
و بررسی ابعاد مختلف آن، به نام و عنوان یکی از نهادها 
تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار  باقری درمنی 
برقرار می ش��ود؛ ماموران زندان، فورا قاضی و دادستان 
تهران را در جریان قرار داده و مقام های قضایی از اعزام 

وی جلوگیری می کنند.
براس��اس گزارش مهر، ماجرا از این قرار بوده است 
که در جریان رسیدگی به پرونده  باقری درمنی قاضی 
صلواتی به ماموران زندان و تیم بدرقه تاکید بسیاری 
برای اهمیت اعزام های ص��ورت گرفته کرده بود و در 
نتیجه به حفاظت ندامتگاه اوین تاکید شده بود تمام 
اعزام ه��ای متهم باید با هماهنگ��ی قاضی صلواتی و 
مقامات مسؤول در قوه قضائیه انجام شود. بافاصله پس 
از تماس جعلی و مشکوک و برقراری برخی تماس ها 
از س��وی جریان وابسته به درمنی، حفاظت اطاعات 
قوه قضائیه به پرونده ورود می کند و سرانجام تیم فرار 
شناسایی و دستگیر می ش��ود. با دستگیری تیم فرار 
مشخص می ش��ود این افراد بدون وابستگی به نهادی 
ولی با عنوان جعلی قصد داش��ته اند با ارس��ال نامه  و 
تماس ه��ا وی را از ندامتگاه اوین ب��ه بهانه اعزام برای 
رس��یدگی به پرونده خارج کنن��د و در اعزام صورت 
گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند. یک مقام آگاه 
در پرونده می گوید مبلغ مشخص شده برای انجام این 
عملیات 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که 

باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار می گرفت.

افراد کلیدی شبکه باقری درمنی که از کشور گریختند ■
یکی از شگرد های درمنی برای اینکه دستگاه های 
نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که او پس از انجام 
عملیات مجرمانه خود، افراد موثر و کلیدی و حلقه اول 
اطرافیانش را به خارج از کش��ور فراری می داد تا حلقه 
وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند 
به یکی از بزرگ ترین مفسدان اقتصادی سال های اخیر 
برس��د، غافل از اینکه با رسیدگی های بدون اغماض و 
دقیق خیلی زود نقش س��رکردگی وی در این فس��اد 
بزرگ کشف شد. از جمله این افراد می توان به محمد 
خزائلی پارس��ا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری، 
محمدرضا نصی��ری، جوانمیر محمدی و هوش��نگ 
مصلحت ای اشاره کرد. محمدرضا نصیری، فرزند امیر 
تمام کار های کاهبرداری تحت پوش��ش وام بانکی و 
ضمانتنامه ها را انجام می داد و با بانک ها در ارتباط بود و 
تمام دستورات  باقری  را جهت اخذ ضمانتنامه یا تنزیل 
آن انجام می داد. جوانمیر محمدی، فرزند احمد، رئیس 
س��ابق شعبه بهار بانک ملی نیز در حالی که مدتی به 
دستور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، بازداشت شد. 
محمدی در اعترافاتش می گوی��د: رفتم مرز ترکیه و 
ایران، چند ماه بودم و بازگشتم و در سعادت آباد واحد 
50 متری گرفتم و چون پولی نداش��تم هزینه هایم را 
حمید  باقری  با بدبختی مثل صدقه پرداخت می کرد. 
در نهایت توسط آگاهی دستگیر شدم. محمود جزایری، 
فرزند مجتبی که در انجام کاهبرداری تحت پوشش 
معامات با شرکت نفت جی نماینده تام ااختیار درمنی 
بود، هم��راه محمدرضا نصیری ب��ه ترکیه گریختند. 
محمد خزائلی پارسا، فرزند عباس با جعل اسناد رسمی 
به شبکه فساد بزرگ درمنی خدمت می کرد که وی نیز 
از کشور گریخت. مجید باقری درمنی، برادر حمیدرضا 
باقری درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجرگستر نوین 
که با مشارکت در کاهبرداری از شرکت پاایش نفت 
جی و بیمه ایران با ایجاد ش��بکه چند نفره فس��اد به 
برادرش خدمت رس��انی می کرد نیز از کشور پا به فرار 
گذاشت و در نهایت هوشنگ مصلحت ای، فرزند قربان 
فردی است که در بخش کاهبرداری مذاکرات ترهین 

پاایشگاه پرنده آبی نقش داشته است.

 گزارش »وطن امروز« از تحلیل رسانه های آمریکایی درباره خروج آمریکا از سوریه 
و شکست مثلث واشنگتن- تل آویو- ریاض از تهران در منازعه غرب آسیا

 ایران شیر غران منطقه 
و سگ   هایی که فقط پارس می کنند

 حمیدرضا  باقری درمنی ابرکاهبردار اقتصادی 
هم سحرگاه دیروز به آخر خط رسید

پوست کلفت اعدام شد



گزارش »وطن امروز« از اشغال ادلب تا مذاکرات سه جانبه 

 یک قدم تا پیروزی 
در سرزمین ترور

پویان شریعت: آخرین روزهای ژانویه 2011 برابر با 6 بهمن ماه 1389 خبرهایی مبنی بر باا گرفتن اعتراض ها در سوریه توجه رسانه های جهان را به خود جلب کرد. شاید آن روزها کمتر کسی فکر می کرد 
آتش روشن شده در سوریه باعث بروز یک مخاصمه بین المللی تمام عیار و ظهور تروریسم تکفیری در شام، عراق، قسمت هایی از لبنان و منطقه آسیای مرکزی شود؛ بحرانی که نه تنها به خاورمیانه 
محدود نشد، بلکه بخش هایی از قاره سبز و شرق آسیا را درگیر خود کرد. با گذشت چندین ماه از این بحران و سقوط استان های مختلفی در سوریه و عراق، هیچ خبر یا تحلیلی درباره چگونگی پایان این 
جنگ و اینکه در روزهایی نه چندان دور، ادلب آخرین ایستگاه جنایتکارانی از جنس داعش و القاعده می شود، وجود نداشت اما اکنون با گذشت 7 سال جنگ خونین در سوریه، ادلب آخرین ایستگاه 
تروریست های تکفیری شده است. استانی که عاوه بر تروریست ها، از اهمیت قابل توجهی برای برخی دولت های خارجی از جمله آنکارا، واشنگتن، اتحادیه اروپایی و متحدان مرتجع عربی آمریکا 
برخوردار است.  حاا در روزهایی که نشست سه جانبه میان تهران، مسکو و آنکارا برای تعیین تکلیف ادلب برگزار شده، بر آن شدیم با نگاهی گذرا بر موقعیت و مسائل پیدا و پنهان آخرین استان اشغالی 
سوریه که در دست تکفیری های القاعده است، به بررسی این پرونده بپردازیم. گزارش پیش رو به بررسی وضعیت سیاسی و میدانی ادلب از اشغال تا نشست های دیپلماتیک سه جانبه می پردازد. 

پرونده وطن امروز  شماره 2613 11یکشنبه 2 دی 61397

س�عداه زارع�ی*: »ادل��ب آخرین اس��تان 
سوریه اس��ت که باید از اشغال تروریست های 
تحت الحمایه خارج شود. با توجه به تاخیری که 
در آزادی این منطقه اتفاق افتاده است، سوال 
این است که این کار در چه زمانی و چگونه به 

سرانجام می رسد؟
1- خصوصیات ادلب

ادلب یک اس��تان متوسط س��وریه از نظر مساحت است اما 
در عین حال از آنجا که نزدیک به 3 میلیون نفر جمعیت بومی 
و غیربومی س��وری را در خود جای داده اس��ت، دارای اهمیت 
ویژه است. این استان از غرب با استان علوی نشین اذقیه تماس 
دارد و از جنوب با اس��تان های حما و حمص مرتبط اس��ت و از 
غرب در همس��ایگی اس��تان حلب قرار گرفته است. هم اینک 
بخش اعظم این استان و غرب استان حلب در سیطره گروه های 
مس��لح و تروریست ها قرار دارد. اکثر شبه نظامیان آن وابسته به 
گروه النصره )القاعده سوریه( هستند. این گروه ها بعضا به طور 
رسمی و بعضا به طور غیر رسمی از سوی دولت ترکیه حمایت 
می شوند و این کشور با این استدال که عملیات نظامی معطوف 
به پاکسازی در این استان سبب گسیل شبه نظامیان سوری به 
استان های همجوار ترکیه می شود و وضع امنیتی ترکیه را تحت 
تاثیر قرار می دهد، با عملیات پاکس��ازی ارتش سوریه مخالفت 

کرده است.
2-دایل تأخیر عملیات ارتش سوریه در ادلب

ارتش سوریه به رغم آنکه توانایی کافی برای پاکسازی ادلب از 
گروه های تکفیری مسلح را دارد، به 3 دلیل عمده این عملیات را 
به تاخیر انداخته است. یکی از دایل وجود 3 میلیون جمعیت 
س��وری است که در صورتی که عملیات ارتش بدون تمهیدات 
ازم انجام شود، آسیب می بینند. ارتش سوریه از چند ماه قبل 
مناطقی در داخل س��وریه را ب��رای انتقال این جمعیت در نظر 
گرفته اس��ت اما جز بخش کمی از آنان از ادلب خارج نشده اند. 
به نظر می آید ممانعت گروه های مسلح از انتقال جمعیت ادلب 

یکی از این دایل است و دلیل دیگر این است که ساکنان ادلب 
امیدوارند عملیاتی از سوی جبهه مقابل به اجرا در نیامده و مساله 
این ش��هر به صورت مسالمت آمیز و سیاسی حل و فصل شود. 
از این رو ماندن در خانه های خود  یا سرپناه هایی را که به آنان 
واگذار شده است بر انتقال به اردوگاه هایی که شرایط سخت تری 

دارند، ترجیح داده اند.
دلیل دوم، ماحظات ترکیه اس��ت. ترکیه به عنوان یکی از 
3 کش��ور عضو فرآیند »آستانه« توانسته است موافقت 2 عضو 
دیگر یعنی ایران و روسیه را برای تاخیر در عملیات به امید حل 
مسالمت آمیز و سیاسی آن به دست آورد. در عین حال 2 کشور 
روسیه و ایران هر کدام با ماحظاتی به فرمول ترکیه تن داده اند. 
برای روسیه آزادسازی سریع ادلب و پایان دادن به پرونده امنیتی 
س��وریه یک اولویت نیست، چه بس��ا زمان دار شدن آن را برای 
حفظ حضور نیروهای نظامی خود در این کشور ترجیح می دهد. 
در عین حال روسیه با ترکیه مراودات متعدد اقتصادی داشته و 

نیز به پاس متقابل آنکارا درباره مهار ناتو چشم دوخته است. 
در ای��ن می��ان ای��ران نمی خواهد نس��بت ب��ه ماحظات 
همس��ایه غربی خود بی اعتنا باش��د، چرا که به کار با ترکیه در 
بعضی پرونده های حس��اس دیگر نیاز دارد. ترکیه در مواجهه با 
تحریم های غرب علیه ایران یک »گذرگاه قابل اعتماد« به حساب 
می آید و ع��اوه بر آن ایران مایل اس��ت در بعضی پرونده های 

حساس منطقه ای، ترکیه را به همراهی با خود ترغیب کند.
بر اساس مذاکراتی که در نیمه شهریور گذشته بین روسیه 
و ترکیه در »س��وچی« برگزار ش��د و با همراهی ایران نیز توأم 
بود، رجب طیب اردوغان 2 ماه مهلت گرفت تا گروه های مسلح 
ادلب را برای تسلیم این شهر متقاعد کند. ایران و روسیه با این 
تحلیل که موفقیت یا عدم موفقیت ترکیه در »راه حل سیاسی« 
در نهایت به »آزادی آس��ان تر ادلب« منجر می شود، این مهلت 
را به آنکارا دادند و از ارتش سوریه خواستند عملیات خود را به 
تاخیر بیندازد اما این زمان سپری شد و تغییری در وضع امنیتی 
ادلب پدید نیامد. با این وجود تهران و مسکو با تمدید این زمان 
موافق��ت کردند و این منجر به تاخیر در عملیات ارتش تا زمان 

کنونی شده است.
دلیل سوم درگیری گروه های تروریستی با یکدیگر در داخل 
ادلب ب��ود. درگیری بین گروه هایی نظیر ارت��ش آزاد و النصره 
)القاعده س��وریه( از سویی و سایر گروه های  تکفیری با النصره 
)القاعده س��وریه( از س��وی دیگر یک اتفاق مهم و راهبردی به 
حس��اب می آید، چرا که این درگیری ها س��بب فرس��ایش این 
گروه ها می ش��ود و آزادسازی ادلب را با سهولت بیشتری همراه 
می کن��د. این در حالی اس��ت که در این اثن��ا بعضی گروه های 
تروریستی ادلب که در مذاکرات آستانه هم حضور داشته و امید 
خود را به موفقیت از طریق نظامی از دست داده اند، عامت هایی 
مبنی بر آماده ش��دن برای توافق با دولت بروز داده اند و برای به 

نتیجه رسیدن این تمایات نیاز به زمان است.
آینده عملیات  ■

مهلت و تمدید مهلت به تروریست ها و ترکیه برای آزادسازی 
ادلب به پایان رسیده است، مهلتی که 3 بار تاکنون تمدید شده 

است و عما نتایج به دست آمده بیانگر بی فایده بودن آن است، 
از این رو ارتش س��وریه در یک اقدام هماهنگ با روسیه و ایران 
نیروهای خود را به مرور به سمت این استان گسیل داشته و در 
نقاط مختلف به تهیه مقدمات عملیات پرداخته است. هم اینک 
ارتش سوریه در مناطق شمال شرقی اذقیه و کوه های مشرف به 
ادلب مستقر شده  است. ارتش در جنوب ادلب پس از پاکسازی 
حما از نیروهای تروریستی به موقعیت های عملیات دست یافته 
اس��ت. تنگ کردن حلقه محاصره  گروه های تکفیری مسلح در 
غرب اس��تان حلب موقعیت فرماندهی عملی��ات ادلب را برای 
ارتش هموار کرده اس��ت. در این مدت ارتش سوریه توانست با 
گروه هایی در ادلب هم تماس هایی برقرار کند. در همین راستا به 
نظر می آید زمان آغاز عملیات آزادی بخش در ادلب نزدیک باشد، 
این در حالی است که ارتش با آزاد شدن بخش اعظم نیروهایش 
که تا همین 6 ماه قبل در شرق و جنوب و اطراف دمشق درگیر 
بودند، هم اینک عاوه بر کس��ب تجربه در آزادسازی، نیروهای 

وسیعی در اختیار دارد.
پاکس��ازی ادلب توسط ارتش سوریه می تواند بدون حمایت 
نیروه��ای منطق��ه ای هم انجام ش��ود، بر این اس��اس می توان 
گفت عملیات آزادسازی ادلب، »میهنی«ترین عملیات نظامی 
معطوف به پاکسازی سوریه از تروریست ها خواهد بود. عملیات 
نظامی که منحصر به ارتش سوریه باشد امکان مداخله غرب و 
جبهه سازی آنان را با محدودیت زیاد مواجه می کند. از این رو بر 
خاف عملیات های جنوب، شرق و اطراف دمشق، تروریست ها 
چندان نمی توانند همکاری کشورهایی نظیر آمریکا، عربستان، 
کویت، امارات، قطر و ترکیه چش��م داش��ته باشند. عاوه بر آن 
تجربه موفق ارتش و جبهه مقاومت در عملیات های قبل، روحیه 
مقاومت تروریست ها را تضعیف کرده و شکاف کنونی میان آنان 

را تعمیق می کند.
ادلب و روند سیاسی در سوریه ■

روند سیاس��ی س��وریه همین اان هم سرعت گرفته است. 
اعتراف مقامات ارش��د آمریکایی در هفته پایانی آذر ماه مبنی 

بر اینکه برنامه تغییر سیاسی سوریه را کنار گذاشته اند، اظهارات 
چ��اووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه مبنی بر اعام آمادگی برای 
همکاری با دولت اس��د و گسیل هیات های محرمانه امنیتی به 
دمشق طی ماه های اخیر، سفر رئیس جمهوری سودان به دمشق 
و دعوت از دمشق برای بازگشت به اتحادیه عرب و مذاکراتی که 
ابوظبی با دمشق برای شرکت در بازسازی سوریه داشت و موضع 
صریح حکومت اردن مبنی بر دس��ت یافتن به توافق امنیتی با 
دولت اسد برای مهار تحرکات گروه های مسلح تروریستی و سفر 
مقامات عراق به دمشق بخوبی از رونق گرفتن فعالیت سیاسی 
سوریه خبر می دهد. همه این تحرکات در حالی صورت است که 

هنوز ادلب در سیطره تروریست هاست.
آزادسازی ادلب تحرک بیش��تری به پرونده سوریه با هدف 
عادی سازی وضع حکومت سوریه در جهان خواهد داد. عملیات 
ادلب س��بب تعیین تکلیف نیروهای نظامی آمریکا و ترکیه نیز 
خواهد ش��د. بر این اساس بافاصله پس از زمانی که در سوریه 
زمزمه آغاز عملیات پاکسازی ادلب شنیده شد، ترامپ اعام کرد 
»م��ا برای مبارزه با داعش به س��وریه رفتیم و هم اینک داعش 
وجود ندارد« و یکی از  مقامات ارتش آمریکا اعام کرد نیروهای  
نظام��ی آمریکا بزودی از س��وریه خواهند رفت. مخالفت ناتو با 
عملیات ترکیه در ش��مال شرق س��وریه علیه کردهای مستقر 
در منطقه موسوم به »جزیره« نشان دهنده از دست رفتن زمان 
برای ارتش ترکیه است. در عین حال عملیات هوایی ترکیه علیه 
کردهای موسوم به PYD س��بب شد نیروهای کرد تحت امر 
»صالح مس��لم« بار دیگر از دولت اسد بخواهند از آنان در برابر 
حمات یک »کشور خارجی« حمایت کند. همه این تحوات 
بیانگر آن است که زمان به سرانجام رسیدن پرونده امنیتی سوریه 
بسیار نزدیک است. آزاد شدن ادلب مسلما برای خیلی ها از جمله 
آنکارا، واشنگتن، ریاض و ابوظبی یک خبر خوب نخواهد بود. این 
عملیات بدون آنکه الزاما سبب گسیل تروریست ها به ترکیه شود، 
می تواند به یک زلزله سیاسی در ترکیه بینجامد. اان مهم ترین 
نگرانی اردوغان این اس��ت که با بقای دولت بشار اسد در پایان 
حدود 7 سال حمایت ترکیه از تروریست ها، مردم و احزاب این 
کشور از درستی استراتژی دولت اردوغان و هزینه های هنگفتی 
که کرده است، خواهند پرسید. ترکیه اگر چه به وجود گروه های 
کرد معارض اشاره می کند اما دیگران این را پاسخ درستی برای 
سوال فوق نمی دانند. ترکیه هیچ دلیلی برای همراهی ممتد با 
تروریست ها در طول 7 سال اخیر ندارد و از نظر مردم این کشور 
حمله به یک همسایه می تواند به تشدید مخاطرات امنیتی ترکیه 
هم منجر ش��ود. هم اینک رجب طیب اردوغان در مقام رئیس 
دولت ترکیه باید جواب دهد چرا رابطه دوس��تی با دولتی را که 
برای قرن های آینده نیز همسایه ترکیه باقی می ماند، برهم  زده 
و به سمت آمریکا و عربستان که مردم این کشور آنان را دشمن 
خود ارزیابی می کنند، رفته است. ترکیه در مجموع به رغم آنکه 
از همراهی آمریکا و عربستان در دشمنی با دمشق بهره مند بوده، 
در عین حال نتوانسته به حداقلی از پیروزی در سوریه هم دست 

پیدا کند.
* تحلیلگر مسائل خاورمیانه

سیدرضا صدرالحس�ینی* : ادلب به دلیل برخورداری از موقعیت 
اس��تراتژیک در جغرافیای س��وریه، یکی از نقاط اتصال ترکیه و 
تروریست ها به حساب می آید و حتی از آنجا به عنوان منطقه امن 
حرف به میان می آید. به گونه ای برآوردها بر این اس��اس بود که 
اگر واکنشی علیه این منطقه از سوی بازیگران دخیل در پرونده 
س��وریه به وقوع پیوست، از این منطقه به عنوان س��نگر آخر در معادات سوریه 
استفاده شود. در این راستا دولت سوریه پس از پاکسازی حلب و پیرامون آن، همه 
فکر و ذکر خود را بر این مس��اله متمرکز کرد که بتواند تروریس��ت ها را به منطقه 
ادلب منتقل کند، چرا که دمشق دقیقاً می دانست تروریست ها به این منطقه نگاه 
ویژه ای دارند. از این رو گفت وگوی دولت سوریه با تروریست ها کلید خورد و ارتش 
این کشور تمام مسلحان و تروریست ها را با اتوبوس های سبز و تحت الحفظ به ادلب 
منتقل کرد. از آن تاریخ به بعد »ادلب« به عنوان منطقه ویژه تحت نظر کشورهای 

دخیل در پرونده سوریه و دولت دمشق قرار گرفت.
این روند ادامه داشت تا اینکه پاکسازی مناطق زیادی از خاک سوریه به اتمام 
رسید و همگان بر این عقیده بودند که حاا نوبت پاکسازی ادلب رسیده است اما 
برخی کشورها بویژه ترکیه در انجام عملیات پاکسازی این منطقه خلل ایجاد کردند 
و مقامات این کش��ور اعام کردند عملیاتی شدن این روند منوط به گفت وگوها و 
نتایج آن خواهد بود. در این بین به دلیل آنکه بخش��ی از تروریست ها و معارضان 
تابعیت ترکیه داشتند، روند خلع ساح و دریافت تسلیحات عناصر به عهده آنکارا 
گذاش��ته ش��د و حتی قرار بر این بود اتباع این کشور از ادلب خارج شوند و مابقی 
آنها که تابعیت سوری داشتند بر اساس قوانین کیفری سوریه مورد محاکمه قرار 
بگیرند اما در این مدت تمام فرصت ها از سوی ترکیه تلف شد. ترکیه در این مدت 
س��عی کرد با پرخطر نش��ان دادن خروج مس��لحان از ادلب، کشورهای اروپایی را 
وادار به مذاکره با خود کند. به نحوی که شاهد حمایت دولت های مستقر در قاره 
سبز با آنکارا بودیم و در نهایت مشخص شد ترکیه در حال اتاف وقت و خریدن 

زمان است.  
در این راس��تا ارتش س��وریه پس از سلسله عملیات های شناسایی، تمام نقاط 
تجمع و انبارهای تسلیحات تروریست های ادلب را ثبت تیر کرده و به آنها فهماند 
که اگر دست به کوچک ترین تحرک علیه غیرنظامیان و امنیت ملی سوریه بزنند 
بدون تردید با آنها برخورد سختی می شود. یکی دیگر از اقداماتی که توسط ارتش 
س��وریه انجام شد تعبیه 6 معبر برای خروج مخالفان از ادلب و تحویل ساح های 
آنها بود و از همین معابر برای ارسال دارو و مواد غذایی به داخل ادلب استفاده شد. 
این اقدام دمشق به صورت واضح حسن نیت و صداقت دولت و هم پیمانان آن را به 

نمایش گذاشت اما باز هم شاهد به تاخیر افتادن عملیات ادلب بودیم.

مساله مهم تر از بازی ترکیه در ادلب، باقی ماندگان تفکر القاعده در ادلب است. 
باید توجه داش��ت در فرآیند 8 ساله جنگ سوریه بس��یاری از جریان هایی که از 
حیث ایدئولوژیک به سازمان تروریستی القاعده در سوریه متصل بودند، تحت نام و 
پرچم جدید به حیات خود در ادلب ادامه دادند و همچنان در این جغرافیا زیست 
دارند. القاعده در طول این مدت تا جایی که توان داشت سعی کرد معابر ششگانه 
را که توسط ارتش سوریه تعبیه شده بود مورد هجمه قرار دهد و در نهایت آنها را 
مس��دود کند، چرا که فرماندهان میدانی و کادر مرکزی القاعده در سوریه به این 
نتیجه رس��یده بودند که بازگشایی و ادامه فعالیت این معابر باعث ریزش در بدنه 
این سازمان تروریستی خواهد شد و حتی امکان دارد عناصر آن به ارتش بپیوندند. 
این مولفه ها بخوبی گویای این است که مدیریت ادلب در دست سازمان تروریستی 
القاعده قرار دارد و داعش به دلیل اختاف های درون تشکیاتی که با این سازمان 
دارد وارد ادلب نش��ده، مگر آنکه برای ادامه حیات خود مجبور باش��ند در پوشش 
اتوبوس های سبز وارد ادلب شوند. از این منظر مذاکره با القاعده که مغزهای خشک 

و نگاه کامًا رادیکال دارد بسیار دشوار خواهد بود.
یکی از واقعیت های میدانی ادلب این است که القاعده به صورت کامل انحصار 
ادلب را در دست دارد اما نباید اینگونه برداشت شود که احساس کنیم تفکر داعش 
از س��رزمین سوریه زدوده شده است. داعش به عنوان یک ایدئولوژی همچنان که 
در زیر زمین های عراق در حال فعالیت است، در سوریه هم فعال است اما اینکه آیا 
تشکیات تروریستی مانند داعش در آینده سوریه و معادات سیاسی – میدانی آن 
موثر خواهد بود، سوالی است که به دلیل نمایان شدن توحش از جانب عناصر این 
جریان پاسخ منفی دارد، چرا که آنها شنیع ترین و شدیدترین جنایات بین المللی را 
در گستره عراق و سوریه به ورطه عمل رساندند و حتی مخالفان دولت سوریه هم 

این جریان را تکفیر می کنند!
به رغم متغیرهای موجود در ادلب و بن بست هایی که در مسیر این پرونده وجود 
دارد، تروریس��ت های خارجی باید به سرزمین خود بازگردند و حتی اگر بخشی از 
آنها تابعیت ترکیه را دارند باید به خاک کشورشان ارجاع داده شوند. تعدادی از این 
عناصر تابعیت سوری دارند و زمانی که با اتوبوس های سبز به ادلب منتقل شدند 
تمام مشخصات سجلی آنها توسط ارتش و نیروهای امنیتی سوریه به ثبت رسیده 
اس��ت. از این منظر آن دسته از عناصری که در طول مدت 7 سال اخیر دست به 
جنایات زده اند باید محاکمه شوند و کسانی که تنها اقدام به همراهی جریان های 
تروریس��تی کرده بودند به دامان شهروندان سوری بر خواهند گشت. خانواده های 
این عناصر به دلیل اجبار به همراهی مشمول عفو قرار خواهند گرفت و از مزایای 
اجتماعی بهره مند خواهند شد اما جنایاتی که در طول این چند سال اتفاق افتاده 

است نباید بدون پاسخ بماند.
تمام مولفه های موجود در پرونده ادلب باعث شده پیش بینی آینده سوریه با 
مشکل روبه رو شود. حتی آینده نگری درباره این کشور از حیث خیزش ها بسیار 
مشکل است. در این مسیر احتمال بازگشت ویروس تکفیر و تفکر تروریست ها 
همچن��ان ب��ه قوت خود باقی اس��ت و این ایدئولوژی قابلیت ب��روز و ظهور در 
اش��کال مختلف را دارد و دولت س��وریه باید در این باره هوش��یار باش��د. باید 
بسیار خوش خیال باشیم که پس از پایان پرونده ادلب هیچ سیگنالی از سوی 
جریان های تروریس��تی دریافت نکنیم، چرا که به دلیل سرمایه گذاری هایی که 
در طول 8 س��ال اخیر توسط دولت های منطقه و فرامنطقه روی این جریان ها 
ش��ده، امکان اینکه یک ش��به و حتی 5 سال پس از پایان پرونده ادلب خبری 
از تحرکات این جریان ها به گوش نرس��د، تحلیلی نادرست و برآوردی غلط به 
حساب می آید. بنابراین حتی اگر پرونده ادلب به نقاط پایانی خود برسد، ارتش 
و دولت س��وریه باید رصد امنیتی، اجتماع��ی و نظامی خود را با قدرت هرچه 

بیشتر ادامه دهند.    
*تحلیلگر مسائل غرب آسیا و نویسنده کتاب اندیشه و عمل داعش 

انحصار ادلب در دستان القاعدهادلب در انتظار وطنی ترین عملیات سوریه

ادلب؛ ژئوپلیتیک بحران ■
اس��تان ادلب س��وریه که امروز به عنوان آخرین س��نگر 
تروریست های تکفیری در سوریه مطرح است، در شمال این 
کشور و در همسایگی کشور ترکیه قرار دارد. این استان به دلیل 
موقعیت ژئوپلیتیک و همجواری با مناطق جنوبی و کردنشین 
ترکیه در همسایگی اس��تان اذقیه و پایگاه های حمیمیم و 
طرطوس روسیه از اهمیت باایی برخوردار است. این جغرافیا 
از نخستین  مناطقی در سوریه به شمار می رود که با بروز بحران 
و جنگ در این کشور در روزهایی ابتدایی از سوی عناصر مسلح 
منتسب به القاعده اشغال شد. سقوط ادلب در شرایطی رخ داد 
که بسیاری از مناطق و دیگر استان ها در سوریه یکی پس از 
دیگری به اشغال سایر گروه های تروریستی درآمده و این امر 
باعث شد آمایش سرزمینی در شام به کلی دگرگون شود. در 
واقع 9 فروردین ماه 1390 این ش��هر به طور کامل از کنترل 

دولت دمش��ق و نیروهای ارتش سوریه خارج و ادامه درگیری 
باعث ش��د نیروهای ارتش عربی س��وریه به س��مت پادگان 
مسطومه، جسر الشغور و اریحا عقب نشینی کنند.  ادلب امروز 
در کنترل نیروهای القاعده سوریه یا همان هیات تحریرالشام 
قرار دارد اما موضوع قابل توجه وجود سایر گروه های تروریستی 
دیگر در این ش��هر به دلیل عملیات تبادل و انتقال در سوریه 
اس��ت. بعد از بروز بحران تروریسم تکفیری در سوریه، خبرها 
و تحلیل های مختلفی درباره ساختار عناصر مسلح تروریست 
منتشر شد. در این میان می توان به گزارش مرکز بررسی های 
استراتژیک سرویس اطاعاتی روسیه و همچنین گزارش های 
نهادهای حقوق بشری غربی اشاره داشت.  این در حالی است 
که همه گزارش ها حاکی از وجود 3 گروه تروریستی قدرتمند 
به نام های »ارتش آزاد«، القاعده )جبهه النصره و سپس تغییر 
نام و پرچم آن به هیات تحریر الشام( و داعش بود، البته ادلب 

به عنوان بستر اس��تقرار و مهم ترین پایگاه القاعده در سوریه 
مطرح شد. پس از گذشت چند ماه از این بحران و با افزایش 
شدت درگیری ها در سوریه، مثلثی از دولت های مرتجع عرب، 
تل آویو و واشنگتن خودنمایی کرد. در واقع انتشار اخبار درباره 
اعزام برخی زخمی های تکفیری به س��رزمین های اشغالی در 
کنار کمک های ریاض و برخی متحدان عربستان به جبهه به 
اصطاح اسامی سوریه )که متشکل از گروه های تروریستی 
احرارالش��ام، جیش ااسام و ارتش آزاد بود( به عاوه خدمات 
نیروه��ای آمریکایی به داعش، نام دولت های خارجی دیگری 
را در کنار تروریس��ت ها پررنگ می کرد؛ موضوعی که بیانگر 
ماهیت بین المللی این جنگ و نقش کش��ورهای خارجی در 

بحران سوریه بود. 
از خانه انحصاری تا جغرافیای جوان  ■

با افزایش تحرک تکفیری ها در س��وریه و اشغال مساحت 

قاب��ل توجه��ی در این کش��ور، ادلب بیش از پی��ش به خانه 
انحصاری القاعده در سوریه مبدل شد؛ موضوعی که تا عملیات 
آزادسازی حلب و سلسله عملیات های مقاومت در شام ادامه 
داش��ت. در این میان اقدامات عملیاتی ارتش سوریه در کنار 
نیروهای مقاومت باعث شد حلب به عنوان یک هدف عملیاتی 
مهم مورد توجه قرار گیرد. با آزادسازی حلب نه تنها مهم ترین 
پایگاه شمالی تروریست ها )بویژه داعش( از دست رفت، بلکه 
2 معبر لجستیکی باب الس��ام و باب الهوی برای تکفیری ها 
مسدود ش��د. عاوه بر عملیات های مختلف ارتش و مقاومت 
در س��وریه که مناطق اشغالی این کش��ور را زیر ضربه مشت 
آهنین خود قرار داد، طرحی به عنوان تبادل و آشتی ملی در 
سوریه در دستور کار دمشق قرار گرفت. اجرای این طرح یکی 
از مهم ترین دایلی است که منطقه ادلب را از حالت انحصاری 
برای القاعده خارج کرد و باعث شد سایر گروه های تروریستی 

به آنجا نقل مکان کنند.  در واقع بعد از تسلط ارتش سوریه و 
نیروهای مقاومت بر منطقه مورد نظر اگر عناصر مسلح حاضر 
به تحویل ساح و تسلیم ش��دن بودند، در اختیار ارتش قرار 
می گرفتند و در غیر این صورت به وس��یله اتوبوس های سبز 
رنگ به یک مقصد مشخص منتقل می شدند؛ مقصدی به نام 
ادلب.  این طرح بعد از بررسی های گسترده میدانی در سوریه 
به اجرا درآمد. به عبارت س��اده تر با بررسی آمایش سرزمینی 
گروه های مسلح در سوریه و عراق، نیروهای مقاومت به همراه 
ارتش سوریه و عراق بر آن شدند تا ابتدا نیمه غربی سوریه و 
نیمه شرقی عراق را پاکسازی کرده و در نهایت با فشار از شرق 
و غرب حلقه محاصره تروریست ها را تنگ تر کنند. برای اجرای 
این ط��رح یک منطقه به عنوان مقصد تبادل همه گروه های 
مسلح انتخاب شد که در این میان استان ادلب به عنوان مقصد 
نهایی مصوب شد.  این امر همان دلیلی است که انحصار ادلب 

را از دس��ت القاعده خارج کرد و باعث اعزام گروه های مختلف 
تروریس��تی به این استان ش��د. تجمیع تروریست ها در یک 
مختصات جغرافیایی در شرایطی در ادامه سلسله عملیات های 
ارتش و مقاومت در سوریه محقق شد که دست های خارجی 
دیگر امکان ادامه هدایت پروژه سوریه را به شکل پنهان نداشته 
و بر همین اساس شاهد نقض تمامیت ارضی سوریه از سوی 
ارتش های خارجی از جمله ترکیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بودیم. این مس��اله نه تنها بیانگر نق��ش و ماهیت دولت های 
یادش��ده در بحران تروریس��تی خاورمیانه است، بلکه اهداف 

پنهان آنها را تا حد قابل توجهی بازگو می کند. 
ادلب و دولت های خارجی ■

پرونده ادلب در شرایطی باعث نشست های سه جانبه آستانه 
ش��ده است که عاوه بر 3 کشور ناظر )ایران، روسیه و ترکیه( 
دولت ه��ای دیگر به این پرون��ده ورود کرده اند. آنچه از مواضع 

تهران و مس��کو بر می آید، آزادس��ازی کامل ادلب و پاکسازی 
کامل این استان اشغالی در سوریه است. با نگاهی به ترکیب این 
مذاکرات به روشنی می توان به نقش آنکارا پی برد. موضع ایران 
و روسیه که با دعوت رسمی دمشق در این کشور برای مقابله 
با تروریس��م وارد ش��دند کاما معین است اما سوال این است 
که ترک ها به نمایندگی از کدام طرف در این نشس��ت حاضر 
می شوند؟  استان ادلب کماکان در اشغال تروریست های القاعده 
)تحریرالشام( قرار دارد و این در حالی است که به دلیل ماهیت 
تروریس��تی القاعده، این گروه در لیست معارضان سوری قرار 
نمی گیرد. به عبارت ساده تر، ترک ها نماینده گروه های مسلح 
سوری جز داعش و القاعده هستند و بر همین اساس تهران و 
مسکو، اشغالگِر حاضر در ادلب را معارض نمی دانند، بلکه القاعده 
را تروریست دانسته و بر همین اساس درخواست عملیات ارتش 

در ادلب را دنبال می کنند.

مجتبی مومنی: هر چه به سمت نقطه پایانی 
بحران شام نزدیک می شویم، اظهارنظرهای 
دیپلماتیک و تح��وات میدانی به گونه ای 
دیگر رخ عی��ان می کند. به عب��ارت دیگر 
جابه جایی متغیرها در زمین بازی س��وریه 
ب��ه صورتی پیش می رود که بازیگران دخی��ل در این پرونده 
را مجبور به اظهارنظر و اخذ موضع می کند. در طول 7 س��ال 
اخیر که دولت حاکم بر دمشق درگیر مبارزه با ویروس تکفیر 
بود و همچنان به دنبال ریشه کن کردن لکه های تروریستی در 
استان های مختلف سوریه است، نگاه جامعه ملل بویژه بازیگران 
دخیل در پرونده به س��وی »ادلب« معطوف شده است. آری! 
این همان منطقه ای اس��ت که امروز به عنوان کلکسیونی از 
جریان های خرد و ریز تروریستی شناخته می شود که صد البته 
رهبری آن به عهده مقلدان بن ادن است. شاید در رسانه ها و 
افکار عمومی اینگونه برداشت شود که ادلب به عنوان آخرین 
نقطه آلوده به تکفیر، توسط داعش، ارتش آزاد و گروه های دیگر 
اداره می شود اما این تئوری و تحلیل به صورت کامل نادرست 
است. باید دانست که ش��اگردان »ایمن الظواهری« اداره این 
ش��هر را به عهده دارند و حرف اول و آخر در ادلب را سازمان 
تروریس��تی القاعده می زند اما مساله مهم تر، تحرک نظامیان 
ایاات متحده و ترکیه در پیرامون ادلب و شمال سوریه است.  
از این رو برای روشن شدن ابعاد راهبردهای نظامی - سیاسی 
ترکی��ه و آمریکا در ادلب به گفت وگو با »والتر دورن« اس��تاد 
علوم دفاعی کالج سلطنتی نظامی کانادا پرداختیم. تخصص 
وی مسائل مربوط به عملیات صلح، نظریات جنگ و قوانین 

جزای بین المللی است . 
  با گذشت 7 سال از بحران سوریه، امروز نگاه تمام مقامات، 
تحلیلگران و حتی رس�انه ها به ادلب اس�ت. نظر شما درباره 
س�ناریوهای آمریکا و ترکیه در ادلب و آینده پیش روی این 

منطقه چیست؟
ادل��ب به عنوان آخرین نقطه آلوده به ویروس تروریس��م 
محل مجادله بس��یاری از بازیگران منطق��ه ای )پیرامونی( و 
فرامنطقه ای ش��ده که روسیه، آمریکا، ترکیه و سوریه ستون 
فقرات این پرونده را تش��کیل می دهن��د و هر کدام به دنبال 
پیاده سازی سناریویی بر اساس منافع ملی  خودشان هستند. 
باید توجه داشته باشیم سناریوهای محتمل ایاات متحده و 
همچنین ترکیه به یک امر خاص محدود نخواهد شد و در واقع 
در این مورد )همانند سایر مناطق مورد منازعه( سناریوهای 
مختلفی وجود دارد. شاخص ترین س��ناریوی ایاات متحده 
آمریکا و دونالد ترامپ عدم درگیر ش��دن بیش از این حد در 
سوریه و یافتن راه حلی برای خروج این کشور از شامات است. 
در سوی دیگر پرونده ادلب، ترکیه خواهان حضور در مناطق 
شمالی هم مرز با استان ادلب سوریه است ولی ورود مستقیم 
این کشور به درگیری های استان ادلب بعید به نظر می رسد،  
چرا که این حضور نظامی باعث کش��ته شدن تعداد زیادی از 
نیروهای ارتش و همچنین نیروهای پش��تیبانی ارتش ترکیه 
و در س��وی دیگر گسیل ش��دن موج جدیدی از پناهندگان 
به کش��ور ترکیه خواهد ش��د. این دو دلیل به خودی خود به 
حدی بزرگ و اساسی است که آنکارا از ورود نظامی مستقیم 
به درگیری در اس��تان ادلب خ��ودداری کند. به عبارت دیگر 
ترکیه به همان مش��ارکت در گشت های پیرامونی مشترک 
با آمریکا بس��نده خواهد کرد. این در حالی اس��ت که ایاات 
متحده آمریکا با مشکل جاری شدن سیل پناهندگان مواجه 
نیست ولی سعی می کند در ابتدا برآوردها را بررسی کند تا در 
درگیری که برایش تلفات نظامی فراوانی به همراه دارد غرق 
نشود. واقعیت این است که نباید ایاات متحده آمریکا و ترکیه 
را در پرونده ادلب به عنوان یک تیم ببینیم، هر چند که این 
دو کشور در بسیاری از مسائل دارای همکاری های نزدیک با 

یکدیگرند. در مساله ادلب و به صورت کلی در پرونده سوریه، 
واشنگتن و آنکارا دارای منافع متفاوتی هستند که بر همین 
اساس نمی توان گفت این دو کشور یک جبهه متحد در سوریه 
ایجاد خواهند کرد اما منافع هر کدام از آنها می تواند در بسیاری 

از نقاط همپوشانی داشته باشد.
  با این تفاسیر آمریکا و ترکیه از حیث نظامی  و  سیاسی چه 

دستاوردهایی در ادلب خواهند داشت؟
ایجاد منطقه کاهش تنش در شمال استان ادلب و احداث 
12 برجک  دیده بانی اطاعاتی- عملیاتی )برجک های حافظ 
صلح( که توسط سازمان ملل متحد نیز در حال حاضر مورد 
اس��تقبال قرار گرفته، می تواند مبنایی برای پیش��رفت روند 
مذاکرات صلح در این منطقه و دور شدن بیشتر از تنش باشد 
ک��ه این توانایی را دارد تا به یک توافقنامه صلح جامع منتج 
شود اما همان گونه که پیش تر اشاره کردم احتمال اینکه ترکیه 

وارد درگیری مستقیم شود بسیار کم است. 
  بسیاری از ناظران بین المللی معتقدند داعش در معادات 
میدانی ادلب نقش دارد؛ این تحلیل تا چه حد درست است؟ 

نمی ت��وان این جریان تروریس��تی را بازیگ��ر اصلی ادلب 
دانس��ت اما در این بین نباید از تحرکات داعش غافل ش��د، 

چرا که تمام س��ناریوهایی که برای جریان های 
خ��رد و ریز حاضر در ادلب و ارتباط آنها با 

دولت ها مطرح شد، برای داعش محتمل 
و محفوظ خواهد بود. بنابراین ایاات 
متحده تنها در یک صورت و آن هم 

ورود بدون هماهنگی دولت سوریه با روسیه به منطقه شرق 
فرات ک��ه نیروها و پایگاه های آمریکایی در آن مناطق وجود 
دارند، وارد نبرد نظامی مس��تقیم خواهد شد و حتی ممکن 
است برای پوشش نیروهای خود از داعش یا سایر جریان های 

تروریستی استفاده کنند.

  ب�رآورد و تحلیل ش�ما از آرایش نظامی و تقس�یم وظایف 
گروه های تروریستی و مس�لح به عاوه ارتش های کشورهای 

دخیل در پرونده ادلب چیست؟
پیچیدگ��ی در پرونده ادلب به حدی بااس��ت که نمی توان 
براحتی به این س��وال پاسخ داد. به عاوه اینکه بایکوت خبری 
و س��کوت رسانه ای در این باره باعث شده وضعیت این جغرافیا 
همچنان در هاله ای از ابهام باش��د. به گونه ای که هر چند هفته 
یک بار اخبار ضد و نقیضی از س��وی منابع خبری ناش��ناس به 
بیرون درز می کند و این روند ارائه تحلیل درباره ادلب را با مشکل 
روبه رو کرده اس��ت. اما به هر حال در استان ادلب شاهد حضور 
گروه تروریستی داعش و همچنین گروه های وابسته به سازمان 
تروریستی القاعده هستیم که البته فعالیت آنها محدود است و 
گروه های زیادی با آنها در ارتباط نیس��تند. مساله ای که در این 
میان مطرح اس��ت این خواهد بود که مردم س��وریه، گروه های 
دارای ایدوئولوژی افراطی را رد کرده و گروه های معتدل را ترجیح 
می دهند. اکثر مردم در سوریه خواهان دمکراسی و حقوق انسانی 
خود در زمان منازعه بوده و خواس��تار پایان یافتن خش��ونت و 
جنگ هستند. به عنوان مثال بحث بازگشت آوارگان به سوریه 
یکی از مسائلی است که نه تنها به دلیل مشکات اقتصادی باعث 
تمایل مردم به گروه های تروریستی می شود، بلکه موجبات 
نف��وذ و کش��ش به س��مت کش��ورهای غربی و 
فرامنطقه ای را فراهم می کند، لذا جریان ها 
و توده های تروریستی از این وضعیت به 

نفع خود بهره برداری می کنند.

  بخشی از تروریست های مستقر در ادلب از اتباع کشورهای 
خارجی بویژه س�رزمین های اروپایی هس�تند؛ آیا دولت های 
حاضر در قاره س�بز به این منطقه نگاه ویژه ای دارند؟ عملکرد 

آنها در صورت وقوع هرگونه درگیری نظامی چه خواهد بود؟
کشورهای اروپایی بیشتر روی روند صلح آمیز تاکید داشته 
و تنها در حمایت های بشردوس��تانه به ایفای نقش می پردازند. 
در کنار این مس��اله، دولت های اروپایی در پی آن هس��تند که 
بتوانند به نوعی جلوی موج پناهندگان سوری را که می خواهند 
به اروپا برسند بگیرند؛ این بدان معنی است که آنها هم به دنبال 
کسب منافع خود از پرونده ادلب هستند. باید توجه داشت که 
خروج تروریست های اروپایی از ادلب و رسیدن آنها به وطن خود 
تبعات امنیتی بسیار سخت و خطرناکی را برای دولت های آنها 
خواهد داشت. این موضوعی است که کشورهای اروپایی برای 
آن هیچ پاس��خ و راه حلی ندارند و در این باره موضع سکوت را 

اختیار کرده اند. 
  آی�ا روس�یه و آمریکا بر س�ر ادلب با یکدیگ�ر وارد مذاکره 
خواهند ش�د؟ این دو کش�ور چ�ه منافعی در پرون�ده مذکور 

خواهند داشت؟
به نظرم با گذشت 7 سال از جنگ سوریه و امتحان کردن 
انواع و اقس��ام مدل های سیاسی و نظامی، هیچ راه دیگری جز 
مذاک��ره میان طرفین و قدرت های درگی��ر در منازعه نظامی 
س��وریه وجود ندارد و بر همین اس��اس مذاکره میان مسکو و 
واشنگتن نیز به وقوع خواهد پیوست. نکته ای که این روند را با 
مانع مواجه کرده، تنش های فراوان میان ایاات متحده آمریکا و 
روسیه است. ترامپ و تیم وی می توانستند قبل از وضعیت فعلی 
بر س��ر مساله سوریه با پوتین و تیمش به یک نقطه مشترک 
برس��ند اما هم اکنون تنش های بین دو کش��ور این مساله را 
پیچیده تر و معضل را بزرگ تر کرده است. اما در این بین ترکیه 
تمایل بیشتری به مذاکره مستقیم با روسیه بر سر مساله سوریه 

بویژه ادل��ب دارد، لذا صلح به نفع تمام طرفین خواهد بود که 
نمونه اخیر آن را باید نشس��ت سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه 
در ژنو با محوریت حمایت از کمیته قانون اساسی سوریه بدانیم. 
به طور کلی باید به این نکته اش��اره کنم که نشست سه جانبه 
اخیر که با حضور اس��تفان دمیس��تورا )نماینده ویژه سازمان 
ملل در گرونده س��وریه( تشکیل شد و هر نوع واقعه سیاسی، 
باعث نمی ش��ود اف��کار عمومی گمان کنن��د اختاف ها میان 
بازیگران پرونده س��وریه به اتمام رسیده است، بلکه اختاف ها 
 از شکلی به شکل دیگر تغییر وضعیت می دهد و اوضاع و احوال 
میدانی - سیاس��ی باعث می ش��ود مواضع تغییر ک��رده یا به 

نزدیک ترین نقطه مشترک برسد.
  به عنوان آخرین س�وال، واکنش روسیه و سوریه و نیروهای 
هم پیمان آنها به اقدامات احتمالی آمریکا و ترکیه در ادلب چه 

خواهد بود؟
 با توجه به آنچه رس��انه ها از آن با عن��وان اقدامات ایاات 
متحده آمریکا و ترکیه در سوریه و استان ادلب یاد می کنند، باید 
گفت روسیه قصد دارد سیاست اساسی خود در جهت پیشبرد 
و دس��تیابی به یک هدف خارجی معین و ایفای نقش کلیدی 
خود در جهان با تاثیرگذاری بر یکی از مسائل مهم را سرلوحه 
کار خود قرار دهد. از این رو روسیه ممکن است اقدام به بمباران 
برخی مناطق متعلق به تروریست ها برای رسیدن به این هدف 
کند یا حتی ممکن است به دلیل حضور غیر نظامیان مستقیماً 
یا از طریق دولت سوریه با گفت وگو با معارضان و تروریست های 
حاض��ر در ادلب بپردازد. آنچه از رفت��ار تمام بازیگران موثر در 
س��وریه بویژه پرونده ادلب به نظر می رس��د این است که آنها 
فعاً در حال بررسی و آنالیز وضعیت میدانی و سیاسی موجود 
هستند. به نظرم تمام طرف های درگیر خواهان به پایان رسیدن 
پرونده ادلب بدون خونریزی هس��تند و اینجاس��ت که شاهد 

تحرک سیاسی و دیپلماتیک آنها هستیم.  

 ترکیه با گذش��ت قریب به 6 سال از آغاز جنگ در س��وریه، سناریوی جدیدی را در دستور کار قرار داد. 
در واقع پس از بررس��ی وضعیت میدانی و آمایش س��رزمینی گروه های مس��لح در سوریه که از سوی سران 
سیاسی- نظامی ترکیه انجام شد، آنکارا به این نتیجه رسید که تنها حمایت از گروه های یادشده کافی نیست، 
بلکه برای پررنگ شدن نقش حزب عدالت و توسعه و همچنین سهم خواهی بیشتر از بحران موجود در شام 
نیاز به حضور نظامی مستقیم در میدان بحران و مدیریت برخی گروه ها به شکل مستقیم و آشکار است. در 
همین راستا عملیاتی با نام »شاخه زیتون« از منطقه طرابلس در شمال سوریه آغاز و در نهایت به مناطق تحت 
اشغال آنکارا در شمال منتهی شد. ترک ها دلیل این اقدام و نقض تمامیت ارضی سوریه را چند مورد عنوان 
کردند که در این میان حضور نیروهای کرد مسلح در حاشیه مرزهای جنوبی و احتمال بروز اقدامات تروریستی 
از طرف آنها از مهم ترین این دایل است. این در حالی است که اگر نگاهی به کمک های لجستیکی، اطاعاتی 
و دیپلماتیک آنکارا به گروه های مسلح اعم از معارض و تروریست داشته باشیم بخوبی می توان منافع ترک ها 
درباره این گروه ها بویژه گروه های مسلح اخوانی و سلفی را مشاهده کرد.  به عبارت دقیق تر آنکارا به نمایندگی 
از تروریست های مورد حمایت خود در مذاکرات حاضر شد و به دنبال تامین منافع و خواسته های خود در زمین 
گل آلود سوریه است. از سوی دیگر ترکیه بخوبی به این مساله آگاهی دارد که در صورت ورود ارتش سوریه و 
متحدان دمشق به ادلب نه تنها موج گسترده ای از مهاجران روانه خاک این کشور می شوند، بلکه عناصر مسلح 
که توسط سرویس اطاعاتی ترکیه )میت( برای انواع و اقسام جنایات در سوریه آموزش دیده اند، به عنوان یک 
تهدید بالقوه میهمان کشور اردوغان می شوند. بر همین اساس عدم اتخاذ هرگونه تصمیمی که منجر به این 

موارد شود، مطلوب آنکارا بوده و نباید انتظار بیشتری از آنها داشت. 

 مواضع واشنگتن و سیاست های دونالد ترامپ در سوریه در چند هدف و محور خاصه می شود. مهم ترین مؤلفه در سیاست های اعمالی واشنگتن و جامعه اطاعاتی غرب ضربه 
به محور مقاومت به عنوان مهم ترین هدف جاری در خاورمیانه است. آمریکا به همراه متحدان مرتجع عربی خود بویژه عربستان که نقش منبع مالی این پروژه را برعهده دارد، در 
سناریوی تل آویو به ایفای نقش پرداخته و در این میان تامین امنیت مرزهای سرزمین های اشغالی و افزایش امنیت پیرامونی صهیونیست ها را همواره به عنوان مهم ترین هدف 
در دستور کار داشته است.  بر اساس گزارشی که سال 2004 از سوی اندیشکده FDD وابسته به آژانس اطاعات مرکزی ایاات متحده منتشر شد، برای تقابل با نظام حاکم بر 
ایران و هرگونه اقدام سخت ابتدا باید بازوهای خارجی جمهوری اسامی که با نام مقاومت شناخته می شوند زیر ضربه قرار گیرند. بر همین اساس می توان انقطاع ارتباط تهران با 
مرزهای رژیم صهیونیستی و مدیترانه را یکی از مهم ترین دایل پروژه تروریستی سوریه و عراق دانست. این در حالی است که با رشد پیروزی های ارتش عربی و مقاومت در سوریه، 
بخش های زیادی از مناطق اشغالی در این کشور آزاد شد. منحنی صعودی این نمودار نه تنها باعث شد سناریوی غرب برای ضربه به ایران محقق نشود، بلکه تغییر سیاست در 
امور میدانی سوریه به شکل اجباری و تلقینی دامن واشنگتن را گرفت. افول نقش آنها تا جایی ادامه پیدا کرد که اقدامات ائتاف غربی به اصطاح ضدتروریسم به حداقل رسید و 
امروز می بینیم در میدان نبرد دست برتر با مقاومت و ارتش سوریه است.  اما انفعال غربی ها در سوریه در شرایطی به وضعیت امروز رسیده که پس از اعمال فشار از سوی تل آویو 
و ریاض، آمریکایی ها در موارد متعددی به شکل آشکار کمک به داعش و القاعده را در دستور کار قرار دادند. رسوایی مقامات واشنگتن زمانی به نقطه اوج خود رسید که عاوه بر 
انتشار تصاویر کمک های ارتش آمریکا به داعش، منطقه التنف با هدف ایجاد محیطی امن برای جلوگیری از ضربه به تروریست ها توسط آنها ایجاد شد. این مسائل نه تنها نقش 
آمریکایی ها در جنایات ثبت شده خاورمیانه را پنهان نمی کند، بلکه آنها همواره به دلیل اشغالگری در افغانستان و عراق به عنوان اصلی ترین متهم ایجاد بحران تروریستی از نوع 
بنیادگراهای رادیکال مورد خطاب قرار می گیرند. از سوی دیگر عاوه بر داعش و القاعده می توان به مهندسی سازمان سیا و کمک های لجستیکی ریاض در شکل گیری گروه های 
تروریستی دیگری از جمله ارتش آزاد و پرچم های سفید در عراق اشاره داشت؛ گروه هایی که بر اساس ملزومات میدانی و زمانی از سوی آنها ایجاد و با هدایت و آموزش پنتاگون به 
مرحله عملیاتی رسیدند. جامعه اطاعاتی غرب در نهایت به دنبال اهدافی چون ضربه به مقاومت، تامین امنیت برای اسرائیل، کشته گرفتن از مسلمانان با ایجاد جنگ های داخلی، 
تحمیل هزینه های مالی و جانی به عناصر حاضر در ساختار مقاومت و همچنین چند پاره کردن کشورهای سوریه و عراق با هدف اعمال سناریوی مذکور بر ایران بوده است که 
نه تنها در موضع انفعال قرار گرفته، بلکه به اعتقاد برخی کارشناسان، مسائل امنیتی اقدامات واشنگتن درباره ادلب نمی تواند بیشتر از واکنش آنها نسبت به آزادسازی غوطه باشد. 

اروپایی ها همواره به دلیل عضویت در ناتو و همچنین حضور در ائتاف بین المللی به اصطاح ضد تروریسم به رهبری واشنگتن مواضع همسو 
با آمریکا اتخاذ کرده اند اما قبل از بررسی جایگاه و نقش آنها در پرونده سوریه و ادلب باید به اقدام نظامی آنها در لیبی که به رهبری فرانسه و 
انگلیس رخ داد اشاره کرد. موضوعی که بررسی آن می تواند درک و ذهنیت نسبتاً درست تری از نقش اروپا در پرونده بحران تروریستی سوریه 
بویژه ادلب برای مخاطب ایجاد کند. حضور نیروهای نظامی قاره سبز به رهبری ارتش فرانسه و انگلیس در لیبی تنها به مرگ قذافی منجر شد، 
اقدامی که به اعتقاد برخی سیاستمداران اروپایی نه تنها دموکراسی را در این کشور به ارمغان نیاورد، بلکه با ظهور شبکه داعش در لیبی و رشد 
فعالیت بدنه سنتی القاعده در این کشور، اوضاع داخلی و امنیت ملی لیبی را دچار از هم گسیختگی کرد. لیبی که همواره به عنوان پل ارتباطی 
آفریقا با اروپا و خاورمیانه مطرح بوده با وجود بحران مذکور به یک تهدید بالقوه و در برخی موارد بالفعل برای قاره کهن تبدیل شد.  به عبارت 
ساده تر پس از این فاجعه چشم آبی ها در لیبی بود که سوریه شاهد مهاجرت و اعزام هسته های متعددی از عناصر آموزش دیده تکفیری بود؛ 
انتقالی که نه تنها به خاورمیانه محدود نشد، بلکه باعث شد روی دیگر سکه گریبان اروپایی ها را بگیرد و آنها را مجبور کند همچون ایجاد خط 
بارلو و دژ ماژینو، این دفعه برای نبرد با داعش و القاعده در خانه خود آماده و مهیا شوند. این مساله کنشگری آنها را در سوریه و عراق به حداقل 
رساند و باعث شد آنها خطوط پدافندی خود را همچون نبردهای گذشته در داخل اتحادیه ترسیم کنند. این مساله در حالی اروپایی ها را در یک 
پدافند اجباری قرار داد که نه تنها نمودار اقدام و توان عملیاتی آنها در ائتاف ضد تروریسم را با روندی نزولی مواجه کرد، بلکه بیشتر توان آنها 
صرف تامین امنیت و مقابله با تهدید در داخل اروپا شد.  در همین راستا می توان به حضور روسیه به عنوان دلیل کمرنگ شدن نقش آنها در 
سوریه بویژه پرونده ادلب اشاره داشت. فارغ از حمات محدود آوریل 2018 به برخی مقرهای نظامی و تحقیقاتی در دمشق، حمص و اطراف 
حلب که پس از سناریوی نمایشی کاربرد تسلیحات شیمیایی توسط ارتش سوریه کلید خورد، به اعتقاد برخی ناظران مسائل بین الملل، کارنامه 
عملیاتی سوریه نشان می دهد اروپا از ورود مستقیم به میدان نبرد پرهیز دارد. انفعال نظامیان اروپا در حالی در این پرونده مشهود است که 
امکان سالم و درستی برای ورود آنها به سوریه با وجود هسته های خفته تروریستی در این قاره و دست برتر میدانی تهران و مسکو وجود ندارد.

اتحادیه اروپاواشنگتنآنکارا

واکاوی راهبردهای میدانی - سیاسی آمریکا و ترکیه در شمال سوریه در گفت وگوی اختصاصی »وطن امروز« با استاد علوم دفاعی کالج سلطنتی نظامی کانادا

ادلب، آخرین سنگر تکفیر
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اعضای کمیسیون عمران مجلس روند پیشرفت 
شهرس��تان قلعه گنج را چش��مگیر و مثبت دانسته 
و معتقدند س��ایر مناطق نیز می توانند از این بخش 
برای رفع مش��کات خود الگوبرداری کنند. اعضای 
کمیسیون عمران مجلس چند روز قبل به شهرستان 
قلعه گنج اس��تان کرمان س��فر کرده و از نزدیک در 
جریان اجرای پروژه های صنعتی، عمرانی، دامداری و 
اشتغال زایی  این شهرستان قرار گرفتند. محمدرضا 
رضایی کوچی، رئیس کمیس��یون عمران مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، گفت: سفر اعضای کمیسیون 
عمران مجلس شهرس��تان قلعه گنج به دعوت بنیاد 
مس��تضعفان صورت گرفت و خوش��بختانه در این 
سفر ما شاهد پیشرفت های چشمگیر شهرستان در 
بخش های مختلف کش��اورزی، دام��داری و صنعتی 
بودیم. وی گفت: بنیاد مستضعفان از 3 سال گذشته 
در منطقه قلعه گنج فعال شده و عمده فعالیت خود 
را در حوزه توانمندس��ازی مردم قرار داده اس��ت که 
خوشبختانه در این عرصه نتایج قابل قبول و موثری 
به دس��ت آمد و امروز مردم منطقه به استقال مالی 
دست یافته اند. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: 
به نظر من سیاست و اس��تراتژی بنیاد مستضعفان 
در شهرس��تان قلعه گنج یک الگوی موفق برای تمام 
مناطق و شهرس��تان ها در زمینه مشارکت و پویایی 
مردم اس��ت. رضایی کوچی ادامه داد: وضعیت کنونی 
شهرس��تان قلعه گنج نش��ان می دهد اگر تسهیات 
به ص��ورت هدفمند به مردم داده ش��ود می توان به 
بهترین نتیجه دست یافت، بنابراین استراتژی بنیاد 
مس��تضعفان می تواند نقش موثری در اشتغال زایی 
و امیدآفرینی داشته باشد. رئیس کمیسیون عمران 
مجلس تصریح کرد: اقدامات بنیاد مستضعفان، کار 
انقابی و جهادی است و مسؤوان می توانند  به عنوان 
الگویی قابل قبول از آن استفاده کنند. سیدابوالفضل 
موسوی بیوکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس 
نیز با اش��اره ب��ه اقدام��ات مثبت و قاب��ل قبول در 
شهرستان قلعه گنج گفت: پیشرفت های این شهرستان 
نشان دهنده اعتماد دوسویه مردم و حاکمیت است به 
طوری که مردم با مش��ارکت بسیار باا در طرح ها و 

پروژه های بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان توانستند 
زمینه توسعه منطقه خود را فراهم کنند. وی ادامه داد: 
خوشبختانه پروژه های خوبی در شهرستان قلعه گنج 
اجرایی ش��ده و امروز زیرس��اخت های زیربنایی این 
شهرستان در حال پیشرفت و توسعه است. نایب رئیس 
کمیسیون عمران مجلس گفت: برنامه ریزی درست و 
مش��ارکت قابل قبول مردم موجب شکوفایی منطقه 
قلعه گنج شده و این حضور پررنگ مردم منطقه، راه 
را برای پیشرفت باز کرده است. مجید کیان پور، عضو 
کمیس��یون عمران مجلس  نیز با اش��اره به اقدامات 
بنیاد مستضعفان در توس��عه مناطق محروم گفت: 
خوش��بختانه بنی��اد اقدامات قاب��ل قبولی در جهت 
رفع شاخص های محرومیت در مناطق کم برخوردار 
ص��ورت داده و امروز در منطق��ه ای مانند قلعه گنج 
شاهد پیشرفت های چشمگیر به واسطه این اقدامات 
هستیم. وی با اشاره به توسعه زیرساخت های منطقه 
قلعه گنج بویژه در حوزه کش��اورزی و دامداری گفت: 
اعضای کمیسیون عمران مجلس از برخی پروژه های 
مورد بهره برداری قرار گرفته یا پروژه های در حال اجرا 
بازدید کردند و روند اجرای این پروژه ها نشان داد این 
منطقه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد، از طرف 

دیگر پیش��رفت های این منطقه نش��ان داد با جذب 
مش��ارکت های مردمی می توان اقدام��ات و کارهای 
خوب��ی را صورت داد و اگر ما ب��ه مردم اعتماد کرده 
و از ظرفیت های مردمی استفاده کنیم، توسعه محقق 
خواهد ش��د و این زمینه س��از جلوگیری از مهاجرت 
مردم می شود. همچنین ش��هرام کوسه غراوی، عضو 
کمیس��یون عمران مجلس نیز در گفت وگو با خانه 
ملت، با اش��اره به پیشرفت های شهرستان قلعه گنج 
کرمان گفت: خوش��بختانه پروژه های بس��یار عالی 
در جنوبی ترین نقطه اس��تان کرمان اجرایی شده و 
شهرس��تان قلعه گنج به عنوان یکی از نقاط محروم 
کشور مسیر پیش��رفت را طی کرده است. وی ادامه 
داد: به طور حتم استراتژی اجرایی شده در شهرستان 
قلعه گنج باید در تمام نقاط کشور اجرایی و عملیاتی 
ش��ود و وضعیت کنونی این شهرستان نشان دهنده 
سیاست درست، برنامه ریزی دقیق، آموزش مناسب 
و همدل��ی میان مردم و مس��ؤوان اس��ت، از این رو 
شاهدیم اشتغال زایی باایی در عرصه منطقه صورت 
گرفته اس��ت. حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران 
مجلس نی��ز اقدامات صورت گرفته در شهرس��تان 
قلعه گنج اس��تان کرم��ان را مثبت ارزیاب��ی کرد و 

گفت: این شهرس��تان جزو شهرس��تان های محروم 
استان کرمان بوده اما خوش��بختانه اقدامات خوبی 
برای توسعه  منطقه انجام ش��د. وی ادامه داد: امروز 
کش��ور درگیر مشکات بس��یاری از جمله بیکاری 
و کم آبی اس��ت. معضل اصلی در تمام نقاط مس��اله 
بیکاری و مشکات معیش��تی است. در شهرستانی 
مانند قلعه گنج نیز این مش��کات وجود داش��ته اما 
خوش��بختانه با اقدامات خوب بنی��اد علوی و بنیاد 
مستضعفان بارقه های امید در این منطقه ایجاد شده 
است، از این رو به نظر من تمام شهرستان های محروم 
باید از این اس��تراتژی الگوب��رداری کنند، زیرا با این 
سیاست و اقدامات می توان تمام مشکات را حل کرد 
و نقطه کلیدی این اس��ت که ما برای حل مشکات 
به یک مدیریت جهادی نیازمند هستیم. همچنین 
علیم یارمحمدی، عضو کمیس��یون عمران مجلس 
نیز  اقدامات بنیاد مستضعفان در شهرستان محروم 
قلعه گنج را مثب��ت ارزیابی کرد و گفت: این منطقه 
نماد خودباوری مردمی و همکاری و اتحاد میان ملت 
و حکومت اس��ت. وی ادامه داد: ای��ن موضوع بارها 
مورد تاکید و توجه ق��رار گرفته که اگر می خواهیم 
مناطق محروم به توس��عه یافتگی دست یابند، باید 
از درون روس��تاها شکل گیرد، از این رو این رویکرد 
می تواند مس��یر توسعه مناطق را محقق کند. احمد 
حمزه، نماینده مردم کهنوج، منوجان و رودبار جنوب 
در مجلس نیز با اش��اره به پیشرفت های شهرستان 
قلعه گنج گفت: خوش��بختانه بعد از انقاب اسامی 
این منطقه در مس��یر توس��عه قرار گرفت و شرایط 
کنونی دس��تاورد انقاب است، حال در 3 سال اخیر 
بنیاد مستضعفان نیز در جهت توسعه مناطق محروم 
حرکت کرده و رویکرد و اقدامات این بنیاد می تواند به 
عنوان الگوی پیشرفت و ترقی برای تمام مناطق باشد. 
وی ادامه داد: امروز مردم شهرستان قلعه گنج به این 
خودباوری رسیده اند که با کمک نهادهای حکومتی 
مانند بنیاد مستضعفان می توانند منطقه را آباد کنند 
و اگر آموزش ببینند می توانند زندگی بهتری داشته 
باشند، در اینجا باید از سفر اعضای کمیسیون عمران 

مجلس به منطقه قلعه گنج تشکر کنم.

سمنان؛ استان برتر در بخش 
آموزش، پژوهش و فناوری کشور

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: برای 
سومین سال متمادی استان سمنان رتبه برتر را در 
سطح استان های کشور در بخش آموزش، پژوهش 
و فناوری اخذ کرد. مهدی میرکو با اعام این خبر 
افزود: بر اساس شاخص های ارزیابی در بخش های 
مختلف اداره آموزش، پژوهش و فناوری و پس از 
بررسی های کارشناسان وزارت متبوع، این سازمان 
در سطح کشور به عنوان دستگاه برتر شناخته شد. 
وی با اشاره به ش��اخص های این ارزیابی تصریح 
ک��رد: صدور جواز و پروانه های فنی و مهندس��ی، 
صدور گواهی و پروانه تحقیق و توس��عه و اجرای 
دوره های آموزشی برای مدیران واحد های صنعتی 
و معدنی و صنوف و بازاریان در حوزه های مختلف 
از مهم ترین شاخص های ارزیابی سازمان ها است. 
وی با اش��اره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه 
گفت: این سازمان در زمینه ارتباط با دانشگاه های 
سطح استان به منظور ارتباط صنعت با دانشگاه، 
اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، 
پسادکترای صنعتی و اجرای طرح های پژوهشی 
واحدهای فنی و مهندس��ی، همکاری و اقدامات 
مطلوبی داشته است که در این ارزیابی مورد توجه 

و تقدیر قرار گرفته است.

900 میلیارد ریال در بخش 
گازرسانی روستایی سمنان هزینه شد

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت: 
بالغ ب��ر 900 میلی��ارد ریال اعتب��ار به منظور 
گازرسانی به روس��تاهای استان در دولت تدبیر 
و امید هزینه ش��ده اس��ت. علیرضا شریفی نژاد 
همزمان با س��فر ریاست جمهوری به این استان 
گفت: به80 روس��تای دورافتاده استان سمنان 
در دوره دولت تدبیر و امید گازرس��انی ش��ده و 
اکنون 242 روستای استان سمنان از نعمت گاز 
برخوردار هس��تند. وی ادامه داد: در حال حاضر 
100 درصد خانوارهای شهری و حدود 87 درصد 
از خانوارهای ساکن روستاهای استان سمنان از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. وی گفت: 
برنامه ریزی شده است که تمام روستاهای استان 
سمنان از نعمت گاز برخوردار شوند. شریفی نژاد 
تصریح کرد: ضریب نفوذ گاز در شهرستان های 
غربی استان سمنان شامل گرمسار 95 درصد و 

آرادان 94 درصد است.

خوزستانسمنان

انتصاب اعضای شورای ارتقای سامت 
کارکنان برق منطقه ای خوزستان

با حکم مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان، اعضای ش��ورای ارتقای س��امت 
کارکنان در این ش��رکت منصوب ش��دند. بر 
اساس حکم صادره از سوی مدیرعامل، مهرداد 
سروش، کیوان خورسند )رئیس(، رستم شمس 
)دبیر(، مسعود قنواتی، مهدی باسطی نیا، مهدی 
ابوعلی گله داری، س��یدمهرداد بادی موسوی، 
تورج فتاح��ی، بیژن باب��ادی و علی امینی به 
عضوی��ت ش��ورای ارتقای س��امت کارکنان 
انتخاب شدند. محمود دشت بزرگ در این حکم 
آورده است: امید اس��ت با استعانت از خداوند 
منان در انج��ام وظایف محول��ه در چارچوب 
ضوابط و مقررات ذی ربط، موفق و موید باشید.

فعالیت 46 سمن زیست محیطی 
در آذربایجان شرقی

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان 
شرقی گفت: تشکل های زیست محیطی می توانند 
نق��ش موثری در ح��ل چالش ها و رفع مس��ائل 
زیست محیطی استان داشته باشند. حمید قاسمی 
در دیدار با اعضای منتخب ش��بکه تش��کل های 
تش��کل های  گف��ت:  اس��تان  زیس��ت محیطی 
زیست محیطی و سازمان های مردم نهاد در ارتقای 
فرهنگ حفظ محیط زیس��ت و فرهنگ عمومی 
نقش بس��یار مهم و بس��زایی دارند. وی انتخاب 
اعضای جدید شبکه تشکل های زیست محیطی 
آذربایج��ان ش��رقی را تبریک گف��ت و از تاش 
اعضای قبلی ش��بکه تشکل های زیست محیطی 
اس��تان قدردانی کرد. این مقام مسؤول در ادامه 
افزود: ما در اداره کل حفاظت محیط زیست آماده 
هم��کاری در جهت برگ��زاری دوره های مختلف 
آموزش عمومی و تخصصی در حوزه محیط زیست 
هستیم و از حضور مردم و نمایندگان سازمان های 
مردم نهاد در این دوره های آموزش��ی اس��تقبال 
می کنی��م. وی خواس��تار تش��کیل کمیته های 
تخصصی در تشکل های زیست محیطی استان شد 
و افزود: این کمیته ها می توانند با ارائه راهکارهای 
علمی به عنوان بازوی کمکی س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت عم��ل کنند و ما از پیش��نهادات 
تخصص��ی تش��کل های زیس��ت محیطی قطعاً 
اس��تقبال می کنیم. وی در پای��ان از فعالیت 46 

سمن زیست محیطی در استان خبر داد.

بخشی از برنامه های اقتصادی بنیاد مستضعفان در استان کرمان اجرا شد

گنج اشتغال در شهرستان قلعه گنج

ادامه از صفحه 4
 یکس�ری بازارهای ثانویه برای عرض�ه دارو مانند 
بازار ناصرخس�رو هم وجود دارد. سازمان غذا و دارو 
در مقاطعی نسبت به وجود این بازار و عرضه داروهای 
تقلبی و تاریخ گذشته هش�دار می دهد اما چرا این 
س�ازمان به عنوان متولی بحث داروی کش�ور برای 
جمع آوری این بازار اقدامی نکرده اس�ت؟ آیا قدرت 
جم�ع آوری این بازار را نداش�ته یا تمایلی به این کار 

وجود ندارد؟
این روزها ناصرخس��رو تنها تبدیل به یک نام و 
برند شده است و بیش��تر از این بازار، دارو در فضای 
مجازی عرضه می ش��ود، به عبارتی ناصرخسروهای 
مجازی زیاد شده است. تبلیغات و آسانی دسترسی 
م��ردم به فضای مجازی باعث رواج یافتن این پدیده 
نامبارک ش��ده است. زمانی که تقاضای زیادی برای 
ی��ک کاا وجود دارد قاچاق ه��م در آن کاا فراگیر 
می ش��ود. این داروها در داخل وج��ود ندارد و تقاضا 
برای آن بسیار است. یکی از ابتدایی ترین این داروها، 
استامینوفن است که با وجود عرضه آن در کشور اما 
م��ردم عاقه مصرف محصول خارجی را دارند. برای 
تقویت تولید داخل اجازه ورود استامینوفن یا قرص 
سرماخوردگی یا بروفن خارجی داده نمی شود و تنها 
راه ورود ای��ن دارو به صورت قاچاق بوده و عرضه آن 

هم در ناصرخسرو و ناصرخسروهای مجازی است.
به همین دلیل ناصرخس��رو و ناصرخس��روهای 
مجازی هیچ وق��ت از بین نمی رون��د، زیرا عرضه و 
تقاضای قوی برای آن وجود دارد. بهترین مثال برای 
ش��فاف ش��دن این موضوع بحث قاچاق مواد مخدر 
است؛ با وجود مبارزه سرسختانه نظام با این موضوع 
شوم و با وجود در نظر گرفتن مجازات های سنگین 

برای مجرمان، قاچاق مواد مخدر و عرضه آن در سطح 
جامعه همچنان ادامه دارد. 

در بحث قاچاق دارو نیز برخوردهای بس��یاری با 
همکاری نیروی انتظام��ی و نهادهای ذی ربط انجام 
شده و بسیاری از افراد در این رابطه دستگیر و با آنها 
برخورد شده است. پرونده های زیادی از این قاچاقیان 
در دس��تگاه قضا وجود دارد و بیش از 2 هزار و 100 
سایت پخش داروی قاچاق بسته و انبارهای بسیاری 
از داروهای قاچاق منهدم شده است اما با وجود این 
س��ختگیری ها در بحث قاچاق به دلیل وجود تقاضا 

همچنان شاهد موضوع قاچاق دارو هستیم.
 در فض�ای مجازی فروش داروهای مکمل نیز جرم 

به حساب می آید؟
بله! تفاوتی ندارد.

 آیا داروخانه های مجاز در سطح شهر، حق فعالیت 
در فضای مجازی را دارند؟

اجازه عرضه مکمل ها به داروخانه ها داده ش��ده 
اس��ت اما داروخانه ها مجاز نیستند دارو را در فضای 
مجازی تبلیغ کنند. ب��زودی طرحی مبنی بر ایجاد 
سایت برای داروخانه ها اجرایی خواهد شد و بیمار با 
ارس��ال نسخه خود به س��ایت آن دارو را در محل با 
پی��ک دریافت می کند، البته این طرح الزاماتی دارد. 
برای مثال فرد باید توصیه های پزشکی مصرف دارو 
را به صورت فایل صوتی از داروساز بشنود تا تداخل و 

مشکل دارویی برای وی ایجاد نشود.
 شاید این طرح باعث افزایش تخلف ها شود!

ب��رای جلوگیری از تخلف تنها داروخانه هایی که 
مجوز و امکانات عرضه اینترنتی را داش��ته باش��ند 
می توانن��د این طرح را اجرای��ی کنند و به مردم هم 
اطاع رس��انی خواهد شد که تنها از داروخانه هایی با 

مجوز اینترنتی دارو را ب��ه صورت اینترنتی دریافت 
کنند. باید از تکنولوژی ه��ای روز برای راحتی مردم 
استفاده کنیم. این طرح نتایج مثبتی نیز دارد و جلوی 

عرضه دارو در فضای مجازی را هم می گیرد.
 پیش بینی ش�ما از وضعیت دارو در ماه های آینده 

چیست؟
ذخایر خوبی برای دارو وجود دارد و تا پایان سال 
هیچ مشکلی نداریم. در سال آینده نیز اگر وضعیت 
تحریم به همین شکل باشد راه های جایگزینی را برای 
تامین مواد اولیه دارو ایجاد خواهیم کرد؛ راه های خوبی 
را در کش��ورهای همسایه و دیگر کشورها شناسایی 
کرده ایم و به موازات این کار به سازمان های بین المللی 
هم فشارهایی را مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم وارد 
کرده ایم )ادعای کش��ورهای غربی این است که دارو 
تحریم نیست(. این سازمان ها باید راهی را برای نقل 
و انتقال و حواله پول برای واردات دارو باز کنند )اگر 
اروپا به تعهدات خود که قرار است در آخر ژانویه راهی 
را ب��رای مبادات پول ایران باز کند عمل کند، دیگر 
هیچ مشکلی برای واردات دارو وجود ندارد(. همچنین 
پتانسیل های خوبی برای تقویت تولید داخل وجود 
دارد؛ برخی طرح ها در مراحل نهایی است. داروهایی 
خارجی که مش��ابه داخلی نداشتند را بومی سازی و 
تولید داخل آن را ب��ه بازار عرضه خواهیم کرد. باید 
از فرصت تحریم برای تقویت تولید داخل اس��تفاده 
شود. حاا که آسیب هایی از تحریم دیده ایم، باید از 
فرصت آن نیز اس��تفاده کنیم. در دهه فجر از چند 
داروی جدید تولید داخل رونمایی خواهد ش��د. باید 
وابستگی صنعت دارو به خارج را کم کرده و با استفاده 
از فناوری های روز اشتغال بیشتری را در این صنعت 

ایجاد کنیم.

طرح فروش آناین دارو توسط داروخانه ها
ادامه از صفحه اول

آق��ای  ش��ما  مع��اون 
عراقچی گفته بود: »اروپایی ها  تا 13 آبان وقت 
دارن��د و از این تاریخ ب��ه بعد فایده ای ندارد که 
بخواهند انجام دهند!« ش��خص آقای روحانی 
هم یک روز پس از خروج آمریکا از برجام طی 
تماسی تلفنی خطاب به امانوئل مکرون تاکید 
کرده بود: »اروپا در شرایط کنونی فرصت بسیار 

محدودی برای حفظ برجام در اختیار دارد!«
باز آقای عراقچی چند روز پس از س��خنان 
آق��ای رئیس جمهور گفته بود: »دکتر روحانی 
محدودیت و ب��ازه زمانی برای ما تعیین نکرده 
و تنها گفته چند هفته اما من گمان نمی کنم 
گفت وگوها بی��ش از 4 هفته زمان ببرد«. حاا 
قریب 8 ماه از تمام این ضرب ااجل ها گذشته 
و ش��ما مسؤول ش��ماره یک این سر کار رفتن 
ملت و اقتصاد ایران هستید. فرضا هم که سکه 

و نشان ها نوش جان تان ولی باید ضمن حمله 
به منتقدان، کمی هم به فکر منافع ملی کشور 
و مسؤولیت روش��ن خود در این زمینه باشید 
یا نه؟! باز همین آقای عراقچی، معاون محترم 
شما در پنجم آذرماه جاری گفته است: »مزایای 
برجام برای ایران نزدیک به صفر ش��ده است«. 
ممکن اس��ت اگر زمان انتظار ملت ایران برای 
راه اندازی SPV را نمی دانید، حداقل معنای این 
نزدیک به صف��ر را به ملت توضیح دهید؟ این 
مطالبات از جناب تان، مصداق شکس��تن غرور 
ملت ایران یا تشویش اذهان عمومی که نیست 

ان شاءاه؟!
آقای ظریف! لطفا نصف آنقدری که دل تان 
برای وجهه عمومی خودتان و دولت می سوزد، 
برای منافع ملی کش��ور هم دل بسوزانید. آخر 
ک��دام آیه قرآن، ت��ورات و انجیل گفته ما باید 
همچنان هزینه های ق��راردادی را بپردازیم که 

طرف مقابل 8 ماه اس��ت زیر همه چیزش زده 
و دوس��تانش هم مدام ش��ما، م��ا و ملت عزیز 
ایران را س��ر کار می گذارند؟! اگر براستی غرب 
را مرکز عالم نمی دانید، چرا هر طور با ش��ما و 
ما تا می کنند، باز هم دس��ت از دوستی با آنها 
برنمی دارید؟ راس��تی! دولت دوست و برادرتان 
فرانسه پس از چند هفته بی اعتنایی جناب تان 
به س��رکوب مردم آن دیار توسط عالی جنابان 
مکرون و دوس��تان، خواسته بابت یک محکوم 
امنیتی زندانی در ایران به آنها توضیح ارائه کنید. 
یادمان نرفته آقای رئیس جمهور دی ماه گذشته 
گفته ب��ود تلفنی به آقای مک��رون توضیحات 
مبسوطی بابت نوع برخورد با اعتراضات مردمی 
داده است. براستی، شما و دولت تان چرا آنقدر 
که خود را موظف به توضیح به غرب می دانید، 
تنها پاسخ تان به هموطنان منتقدتان، توهین، 
تهمت، خشم و خروش است؟ چرا آقای ظریف؟!

روزنه

چرا آقای ظریف؟!

آذربایجان شرقی

 رئیس کمیسیون عمران مجلس: اقدامات بنیاد مستضعفان در توانمند کردن مردم قلعه گنج
کاری انقابی و جهادی است و مسؤوان می توانند به عنوان الگویی قابل قبول از آن استفاده کنند
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ادبیات

فصل ششم »خانه ما« 
به تلویزیون می آید

فصل جدید مستندمس��ابقه 
»خانه ما« که در شهر تبریز 
تولید ش��ده اس��ت، از شبکه 
نس��یم روی آنتن م��ی رود. 
به گ��زارش »وط��ن امروز«، 
مراحل س��اخت سری شش��م مستند مسابقه 
»خانه ما« بتازگی به پایان رس��یده است. این 
س��ری از مستندمس��ابقه »خانه م��ا« در ۱۰ 
قسمت تولید شده است که طی آن 3 خانواده 
تبری��زی به رقابت با یکدیگر می پردازند. فصل 
ششم مستندمس��ابقه »خانه ما« از روز جمعه 
۷ دی ماه ساعت ۲۰ از شبکه نسیم روی آنتن 
می رود. کارگردانی این فصل را احسان عمادی 
و امین کفاش بر عهده دارند و تهیه کنندگی آن 
برعهده حسین افشار است. به گفته سازندگان 
مستندمس��ابقه »خانه ما«، فصل شش��م این 
مس��ابقه بسیار حس��اس تر و هیجان انگیزتر از 
فصل های قبل بوده و دلیل اصلی این موضوع 
خاقیت هایی اس��ت که شرکت کنندگان این 
دوره از مستندمسابقه »خانه ما« داشته اند. بنا 
بر این گزارش، مستندمس��ابقه »خانه ما« در 
استودیوی نوبین تولید شده و محصول سازمان 

هنری - رسانه ای اوج است.

»نمودار« شبکه 4 برای دستاوردهای 
40 ساله انقاب اسامی

شبکه 4 سیما با برنامه جدید 
»نم��ودار« به دس��تاوردهای 
4۰ س��اله جمهوری اسامی 
 ای��ران می پ��ردازد. به گزارش 
»وطن امروز«، »نمودار« عنوان 
برنامه جدید گروه اجتماعی شبکه 4 سیما است 
که در 4۰ قسمت 55 دقیقه ای به دستاوردهای 
مختلف 4۰ ساله جمهوری اسامی ایران که رتبه 
بین المللی داش��ته، می پردازد. به گفته حسین 
سینجلی، تهیه کننده برنامه، رویکرد اصلی برنامه 
»نمودار«، معرفی دستاوردهای انقاب اسامی 
به مخاطبانی است که از این دستاوردها اطاعی 
ندارند. از 55 دقیق��ه زمان برنامه »نمودار« 4۰ 
دقیقه گفت وگو با میهمان است و در هر قسمت 
5 آیتم کوتاه ش��امل معرفی موضوع و میهمان، 
مصاحبه مردمی و بازخورد رسانه ای و بین المللی 
درباره این دستاورد ها پخش می شود. »نمودار« 
به سردبیری زهرا رضانیا بزودی از شبکه 4 سیما 

پخش می شود.

یازدهمین شب طنز انقاب اسامی 
برگزار می شود

یازدهمین شب طنز انقاب اسامی با عنوان 
»نطنز« همزمان با سومین سالروز انتشار تیتر 
»امضای کری تضمین اس��ت« از سوی باشگاه 
طنز و کاریکاتور انقاب اس��امی در حسینیه 
هنر برگزار می ش��ود. به گزارش »وطن امروز«، 
در ای��ن محفل طنز، عاوه بر برنامه هایی نظیر 
شعر و نثر خوانی، اس��تندآپ کمدی و اجرای 
موسیقی، آیتم هایی ویژه ای برای گرامیداشت 
س��الروز انتش��ار تیتر »امضای کری تضمین 
است« نیز در نظر گرفته شده است. این برنامه 
روز یکش��نبه ۲ دی م��اه از س��اعت ۱۷:3۰ تا 
۱۹:3۰ در حسینیه هنر واقع در میدان انقاب، 
خیابان ۱۶ آذر، پاک ۶۰ از سوی باشگاه طنز 
و کاریکاتور انقاب اس��امی برگزار می شود و 

حضور برای عموم در این برنامه آزاد است.

جدایی قطعی جانی دپ 
از »دزدان دریایی کارائیب«

سرانجام یکی از مدیران ارشد 
دیزن��ی خبر جدای��ی جانی 
دپ از پروژه »دزدان دریایی 
کارائی��ب« را تایید کرد و بر 
شایعاتی که از مدت ها پیش 
در هالی��وود در جریان بود صحه گذاش��ت. به 
گزارش مهر به نقل از مووی وب، شایعه جدایی 
جانی دپ از پروژه »دزدان دریایی کارائیب« از 
مدت ها پیش در محافل سینمایی پیچیده بود و 
پیش از این اکثریت قریب به اتفاق هواداران این 
مجموعه از بازگشت کاپیتان جک اسپارو قطع 
امید کرده بودند. دپ پیش از این و طی مدت 
۱5 سال گذشته در 5 قسمت از این مجموعه 
ب��ازی کرده ک��ه آخرین قس��مت آن »دزدان 
دریای��ی کارائیب: م��ردگان قصه نمی گویند« 
)۲۰۱۷( ب��ود. این فیلم ب��ا وجود آنکه بیش از 
۶۰۰ میلی��ون دار فروش جهانی داش��ت، به 
نس��بت قس��مت های قبلی پایین ترین سطح 

استقبال و فروش را از آن خود کرد. 

خاطرات جانباز عبدالعلی یزدانیار 
در »صد روسی« منتشر می شود

کتاب »صد روس��ی« حاوی 
عبدالعلی  جانب��از  خاطرات 
یزدانیار است که با ویرایش 
نهایی در مس��یر چاپ قرار 
گرفت��ه اس��ت. به گ��زارش 
فارس، میثم رشیدی مهرآبادی، نویسنده این 
اثر با بیان اینک��ه در رونمایی کتاب »حاجی 
فیروز« که بر اس��اس خاطرات دیده بان حاج 
فی��روز احمدی نوش��ته بودم، با ای��ن جانباز 
بزرگوار آشنا شدم، توضیح داد: با آقای یزدانیار 
در مراس��م رونمایی از کتاب »حاجی فیروز« 
آش��نا ش��دم و با توجه به تاکیدات همرزمان 
ایش��ان مبنی بر بیان خاطرات و اصرار بنده، 
روند دریافت خاطرات از همان روزها آغاز شد. 
این مولف با بیان اینکه در این اثر نام شهدای 
بسیاری آمده اس��ت، گفت: این کتاب حاوی 
اسامی بسیاری از شهداست اما بیشتر از همه 
باید به ش��هیدان ناصر اصفهانی و سیدیحیی 
ترابی اشاره کنم که اتفاقات رخ داده برای این 
۲ ش��هید از فرازهای خواندنی کتاب به شمار 
می رود. رشیدی با تاکید بر این مهم که انتشار 
خاطرات رزمندگان در هر سطحی، این نکته 
را به ما گوش��زد می کند ک��ه هنوز گنج های 
زیادی در فرهنگ دفاع مقدس ناشناخته مانده 
و جنگ تحمیلی را می ش��ود ب��ه تعداد همه 
رزمندگان آن مورد بررسی و کنکاش قرار داد، 
خاطرنش��ان کرد: این کتاب اگر چه خاطرات 
پراکنده یک رزمنده به ظاهر معمولی است اما 
حاوی نکات تکان دهنده ای است که خواننده را 

براحتی تا آخر با خود همراه می کند.

جدیدترین کتاب درباره شهید حججی 
در آستانه انتشار 

»سرمشق« خاطرات کوتاه از 
زندگی جهادی شهید مدافع 
حرم محس��ن حججی است 
که توسط انتش��ارات شهید 
کاظمی منتش��ر می شود. به 
گزارش فارس، ش��هید حججی را ش��اید دیده 
باشی و ش��اید هم با او زیسته باشی! شاید در 
مدرس��ه، کوچه و مسجد کنارت نشسته باشد 
و لحظاتی را با او س��ر کرده باشی. محسن در 
زندگی زمینی اش آدم خاصی نبود؛ بچه ای بود 
شر و ش��ور. از آنها که می خواهند همه چیز را 
تجربه کنند؛ از آنها که می خواهند همه چیز را 
بدانند. آنچه محسن را خاص می کند، زندگی 
جهادی او است! زندگی ای که پایه اش جهاد بود 
و عمل به تکلیف و جز با خودس��ازی نمی توان 
به آن دس��ت یاف��ت. »سرمش��ق«؛ خاطراتی 
است کوتاه و مستند از زندگی جهادی شهید 
حجج��ی برای جوانان ایران��ی. این کتاب در 4 
فصل خودسازی اخاقی، خودسازی جسمی، 
خودسازی علمی، بینش و بصیرت سیاسی بر 
اس��اس زندگی شهید حججی به رشته تحریر 
درآمده که بزودی توس��ط انتش��ارات ش��هید 

کاظمی روانه بازار می شود.

چرایی برپایی نمایشگاه »حق مسلم ماست«
نمایشگاهی برای روایت کاریکاتوری 

از خوش بینی مفرط به برجام 
محمدحسین نیرومند »کارتون« 
را هن��ِر نق��د و ط��رح مباحث 
سیاسی دانس��ت و بیان کرد 
قصد داش��تم در نمایش��گاه 
ماس��ت«  مس��لم  »ح��ق 
خوش بینی مفرط نسبت به موضوع برجام در 
جامعه را نقد کنم. به گزارش مهر، محمدحسین 
نیرومند، هنرمند گرافیست و کاریکاتوریست 
درباره نمایش��گاه کارتون »حق مسلم ماست« 
که ت��ا دوم دی در گالری ابوالفضل عالی حوزه 
هنری برپاست، گفت: این نمایشگاه در ۲ بخش 
عمومی و ویژه برگزار شده که این بخش بندی 
به دلیل موضوعات آثار به نمایش درآمده است. 
بخش عمومی که ش��امل موضوع��ات متنوع 
و تعداد 4۷ اثر اس��ت، ش��امل مباحث عدالت 
اجتماعی، نقد درون گفتمانی، بحث اس��رائیل، 
آمریکا و عربس��تان می ش��ود. بخش ویژه این 
نمایشگاه موضوعی که 5۷ اثر را شامل می شود، 

در واقع نقدی بر مذاکرات برجام است.
 نیرومن��د درباره چرایی انتخ��اب موضوع 
برجام برای برپایی یک نمایشگاه گفت: برجام، 
یکی از مهم ترین موضوعات چند س��ال اخیر 
مملکت است و سرنوشت ایران را با این موضوع 
گره زده اند و نمی توان نس��بت به آن بی تفاوت 
بود. فکر می کن��م موضوع برجام، از موضوعات 
تاریخی است که باید به آن پرداخته شود؛ من 
با اصل مذاک��رات برجام مخالفتی ندارم اما در 
آثارم قصد داشتم خوش بینی مفرط نسبت به 
ای��ن موضوع را نقد کنم. همچنین اینکه تمام 
مملکت به واس��طه مذاک��رات برجام متوقف 
می شود تا این موضوع بتواند مشکات را حل 
 کند، مورد نقد من در این نمایشگاه قرار گرفته

 است.

محسن ش�همیرزادی: چند سالی می ش��ود روایت 
داستانی از تاریخ شفاهی قهرمان های گمنام کشور، 
موج��ی جدی��د در بازار کت��اب ایجاد کرده اس��ت. 
خاطره هایی که داستانی می شوند و مدت اندکی پس 
از انتش��ار، در صدر پرفروش های نشر قرار می گیرند. 
جذابیت روایی این خاط��رات و تجربه های متفاوت 
آنها از زندگی در پاس��خ به عطش��ی ک��ه این روزها 
به معنویت و حماس��ه احساس می شود، باعث شده 
خاطرات ش��فاهی این افراد که پیش از این آشنایی 
چندانی با ایشان نداشتیم، مورد توجه مخاطبان قرار 
بگیرد. از جمله این آثار، »خاطرات س��فیر« یا همان 
تجربه نگاش��ت های »نیلوفر شادمهری« است که به 
عنوان یک دختر مس��لمان قصد دارد برای تحصیل 
در مقطع دکترا به فرانس��ه ب��رود و چالش های او به 
عنوان یک زن مقید مسلمان در کشوری چون فرانسه 
مسائل جالب و قابل توجهی را ایجاد می کند که باعث 
شده داستان او بویژه برای زنان خواندنی  باشد؛ رهبر 
انقاب نیز در دیداری خواندن »خاطرات س��فیر« را 
برای خانم ها توصیه کرده بودند. اکنون این خاطرات 
بناس��ت در قامت یک س��ریال تلویزیونی این بار در 

گستره وسیع تری از مخاطبان مطرح شود. 
 تا خاطرات سفیر شدن... ■

کتاب خاطرات س��فیر برای نخستین بار در سال 
۹۶ وارد بازار نش��ر ش��د. این کتاب در این مدت به 
چاپ سی وهشتم رسیده است و همچنان خاطرات 
نیلوفر شادمهری مورد استقبال خوانندگان قرار دارد. 
ش��ادمهری پیش از این خاطرات خود را در وباگ 
شخصی اش می نوشت که استقبال از آنها باعث شد 
ش��کل تفصیلی تر آن به صورت یک کت��اب درآید. 
او در ابتدا و در بخش��ی از وباگ خود نوش��ته بود: 
»چند س��ال پیش وقتی برای تحصیل وارد فرانسه 
ش��دم، فکر می کردم فقط یک دانش��جوی دکترای 
طراحی صنعتی هستم اما دقایق زیادی نگذشت تا 
بفهمم پیش از اینکه دانش��جو باشم در هر مقطع یا 
هر رشته ای، نماینده ایرانم و رفتار و گفتارم بیش از 
اینکه معرف »من« باشند، معرف یک مسلمان ایرانی 
است. برای کس��ی مهم نبود من چه می کنم و چه 
می خوانم. چیزی که اطرافیانم می خواس��تند بدانند 
پاسخ سواات و شبهات ذهن شان بود درباره  هر چه 
به ایران مربوط می شد. مسؤولیتم خیلی سنگین تر 
از آن ب��ود که فکرش را می کردم. و اینچنین بود که 

سفیر ایران شدم...« شادمهری همچنین درباره علت 
به تحریر درآوردن کت��اب نیز گفته بود: »آن زمانی 
 که من ش��روع به مکتوب کردن این خاطرات کردم 
تعدادی از دانشجویان را می دیدم که همان اتفاقاتی 
که برای من پیش  آمده برای بعضی از آنها نیز افتاده 
بود. آنها در برخورد با این اتفاقات واکنش های خوبی 
ب��روز نداده بودند، زیرا در آنجا با پوش��ش و حجاب 
خانم ه��ا برخورد خوب��ی ندارند، از ای��ن  رو تصمیم 
گرفتم خاطراتم را که بخشی از آن مربوط به برخورد 
با اینگونه رفتارها بود مکت��وب کنم تا از این طریق 

آموزشی نیز داده باشم«.
از کتاب تا سریال؛ از واقعیت تا تخیل ■

شاید در وهله اول برای برخی این گمان پیش بیاید 
که ساختن س��ریالی از خاطرات پراقبال شادمهری، 
چن��دان اتفاق برجس��ته ای در کنداکت��ور پرحجم 
تلویزیون محسوب نمی ش��ود اما این اتفاق می تواند 
نوید آغاز یک اتفاق خجسته در فرآیند سریال سازی 
باشد. تجربه هالیوود در صنعت سینما و سریال نشان 
می دهد عمده آثار موفق و پرمخاطب در این عرصه 
برمبنای کتاب ها و رمان های پرفروش ساخته شده اند؛ 
در سینما آثاری چون پدرخوانده، باشگاه مشت زنی، 
فارست گامپ، پارک ژوراسیک، رهایی از شائوشنگ، 
بر باد رفته، سکوت بره ها، کازابانکا و... و در تلویزیون 
آثاری چون ش��رلوک هلمز، سرگذشت یک ندیمه، 
وس��ت ورلد، ب��ازی تاج و تخ��ت، ۱3 دلی��ل برای 
اینک��ه... و... که هرکدام آثاری برجس��ته در ژانرهای 
خود هس��تند؛ آثاری اقتباسی که بر مبنای رمان یا 
قصه ای پرمخاطب ساخته شده اند. در میان آثار ایرانی 
نیز گاو، گاوخونی، خواهران غریب، قصه های مجید 
و... هر کدام آثار اقتباسی قابل تحسینی هستند که 
مورد استقبال روی پرده سینما یا قاب تلویزیون قرار 
گرفته اند. اقتباس امری رایج در هالیوود است که به 
کمک آن فیلمنامه نویس روی دوش نویسنده کتاب 
ایستاده و نیاز نیست تمام مراحل نوشتن و خلق قصه 
را از ابت��دا انجام دهد. از س��وی دیگر اقتباس از آثار 
پرفروش ضمانت اولیه است برای اقبال به قصه فیلم 
یا سریال، چرا که مخاطبان با خرید گسترده کتاب 
و تحس��ین قصه داستان، خیال فیلمنامه نویس را از 
جهت جذابیت قصه راحت می کنند و صرفا پرداخت 
خوب در فیلمنامه و کارگردانی است که می تواند فیلم 
را در گستره وسیع تری از مخاطبان کتاب منتشر کند 

اما مساله کارگردانی و فیلمنامه پرقوت خود چالشی 
اس��ت که هالیوود هم آسیب های فراوانی از آن دیده 
اس��ت. بس��یاری از رمان ها و قصه های اس��اطیری 
پرمخاطب و جذاب مورد اقتباس قرار گرفته اند اما به 
واسطه ساخت ضعیف، هم سوژه هدر رفته و هم اثر 

معکوسی بر مخاطب داشته  است. 
و ظرفیت ه�ای س�ینما  ■ خط�رات خاط�رات 

و تلویزیون
در این روزهای س��ینما و تلویزیون ایران که فقر 
س��وژه و ناتوانی قصه گویی جذاب ب��رای مخاطب؛ 
تلویزیون و س��ینما را به چالش��ی بزرگ وا داش��ته 
است، ایستادن بر سوژه های جذابی چون »خاطرات 
س��فیر« می تواند آغ��از فرآیندی مب��ارک در تولید 
س��ریال های اقتباس��ی محسوب ش��ود. منتها این 
فرآیند ۲ ضرورت اساس��ی دارد؛ تعهد به واقعیت و 
پرداخ��ت دقیق و حرفه ای در قص��ه و کارگردانی. از 
س��ویی جذابیت قصه های تاریخ شفاهی به اتفاقاتی 
اس��ت که برای قهرمان واقعی داستان رخ می دهد. 
اتفاقاتی که مخاطب با آنها همزاد پنداری کرده و به 
جهت مس��تند بودن آنها خیلی زود مورد توجه قرار 
می گیرد. تبدیل تاریخ ش��فاهی به قصه عامه پسند 
ظرافت های��ی را نی��از دارد که ناتوان��ی در آن باعث 
تباهی قصه و داس��تان قهرمان خواهد شد. از سوی 

دیگر پرداخت ضعیف نه تنها به اثر و هزینه تولید آن و 
اعتبار رسانه توزیع کننده آسیب خواهد زد، بلکه اصل 
س��وژه پرداختی را تضعیف کرده و مخاطبان بالقوه 
کتاب را نیز کاهش خواهد داد. اما خاطرات س��فیر 
نه آغاز این فرآیند اس��ت نه پایان آن، بلکه می تواند 
در صورت موفقیت آغازگر جریانی باشد که به واسطه 
آن کتاب ه��ای پراقبال با محوریت تاریخ ش��فاهی 
راهی به س��ینما و تلویزیون بیابند و نمایش و نشر، 
خدمات متقابلی به یکدیگر داش��ته باشند. از سویی 
این اتفاق می تواند پایان بخش آثاری ش��ود که قصه 
بحران اساسی آنهاست و هیچ تاشی برای بهره بردن 
از ادبیات داستانی ایران ندارند. »سرباز کوچک امام«، 
»بیست س��ال و س��ه روز«، »قصه دلبری«، »یادت 
باش��د«، »وقتی مهتاب گم ش��د«، »دختر شینا«، 
»فرنگی��س«، »گلس��تان یازده��م« و... از دیگر آثار 
پرمخاطبی هستند که در سال های گذشته در میان 
مخاطبان پراستقبال بوده اند و ظرفیت بالقوه ای برای 
پرداخت سینمایی و سریالی هستند. هرچند فیلم ۲3 
نفر بر اس��اس کتاب آن ۲3 نفر جلوی دوربین رفته 
است اما مادامی که اقتباس تبدیل به الگوی آزمون 
پس داده ای برای تولید آثار س��ینمایی و تلویزیونی 
نشود، این معدود آثار نمی توانند اثر قابل ماحظه ای 

بر جریان فیلمسازی داشته باشند. 

تلویزیون
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دریافت کنندگان  فهرس��ت  انتشار 
وام از »صن��دوق کارآفرینی امید« 
از سوی بنیاد سینمایی فارابی از زیرمجموعه های 
وزارت ارش��اد حاشیه س��از ش��د. ب��ه گ��زارش 
»وطن ام��روز«، ای��ن فهرس��ت ک��ه در برگیرنده 
حمایت های انجام ش��ده از س��وی این بنیاد در 3 
ماه آخر س��ال ۹۶ و تا آذرماه ۹۷ بود، در شرایطی 
منتشر شد که برخی بخش های این فهرست بیش 
از س��ایر بخش ها مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 
نخستین واکنش نسبت به این فهرست، حمایت 
همزمان از ۲ پروژه رامبد جوان، تسهیات مجدد به 
فیلم »نفس« نرگس آبیار 3 سال پس از تولید و به 
منظور تبلیغات در اسکار و وام برای توسعه موسسه 
آموزشی مسعود جعفری جوزانی بود که در همان 
نگاه اول مورد توجه برخی رس��انه های تخصصی 
سینمایی قرار گرفت. گذشته از مورد خاص رامبد 
جوان که برای ۲ فیل��م »طا« و »قانون مورفی« 
که اولی به تهیه کنندگی او و دومی به کارگردانی 
وی س��اخته شده، توانسته از ۲ کمک هزینه 3۰۰ 
میلیونی برای ساخت این آثار بهره ببرد؛ در توضیح 
دلی��ل پرداخت رق��م ۱5۰ میلیونی کمک فارابی 
به فیلم »نفس« نرگس آبیار از س��وی فارابی، این 

رقم برای معرفی فیلم به اعضای آکادمی اس��کار، 
هزینه های معرفی و تبلیغات فیلم پرداخت شده 

اس��ت. همچنین در توضیح 
تومان��ی  میلی��ون  وام 3۰۰ 
جعفری جوزانی نیز آمده است 
که از سوی سازمان سینمایی 
نس��بت به دریافت وام اقدام 
کرده است. اما خبرگزاری مهر 

روز گذشته با انتشار گزارشی در ارتباط با »ابهام در 
حمایت ویژه سازمان سینمایی از 3 فیلمساز« به 
بررس��ی برخی ابهامات این پرونده پرداخته است. 
براساس گزارش این رسانه، در این جدول در ردیف 
»معرفی شده توس��ط« 3 بار نام »س��ازمان امور 
سینمایی« آمده است که عبارتند از معرفی امید 
عشقی برای فیلم »گنج سرخ« رقم ۱۰۰ میلیون 
تومان، نرگ��س آبیار و مس��عود جعفری جوزانی. 
در پیگیری موض��وع و توضیح جدول ارائه ش��ده 
از س��وی فارابی، این توضیح آم��ده که پروژه های 

این جدول به اس��تثنای آن 3 مورد برای دریافت 
مشارکت فارابی به شوراهای تخصصی فارابی ارائه 
ش��ده بودند ول��ی در نهایت 
موفق به قانع کردن ش��وراها 
برای مش��ارکت نشده اند ولی 
ب��رای دریافت وام به صندوق 
اعتباری هنر معرفی ش��ده و 
ش��ورای تخصص��ی صندوق 
برای ارائه وام قانع شده است. اما در جست وجویی 
در اینترنت و برای آشنایی بیشتر با امید عشقی که 
از سوی سازمان سینمایی برای دریافت وام معرفی 
ش��ده اس��ت به گفت وگویی از وی در اردیبهشت 
س��ال ۹۱ در سایت گنابادنیوز برمی خوریم که در 
آنجا از فیلمنامه خود با نام »طای سرخ« نام برده 
است. در پایان این گفت وگو آمده است: »نویسنده 
»طای سرخ« در پایان با تشکر از علیرضا رئیسیان 
و انجمن تهیه کنندگان، خاطرنشان کرد: تاکنون 
مجلس و وزارت ارشاد، معاونت سینمایی و مرکز 

گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی، همچنین 
اتحادی��ه صادر کنن��دگان زعف��ران از ای��ن پروژه 
حمایت کرده اند و برخی از آنها، این فیلم را پروژه 
ملی نامیده اند«. در همه این سال ها خبری از این 
پ��روژه که به گفته کارگ��ردان حمایت مجلس و 
وزارت ارشاد و معاونت سینمایی و مرکز گسترش 
و اتحادیه صادرکنندگان را داش��ته است، نبود تا 
اینکه در اسفندسال ۹3 سایت تابناک گفت وگویی 
بلند با امید عشقی انجام داد. وی در بخشی از این 
گفت وگو درباره دایل س��اخته نشدن این پروژه 
گفته بود: »مس��ؤول دفتر آق��ای ایوبی دلیل عدم 
صدور پروانه برای ما را طرح شکایت از سوی یک 
فیلمساز با اتهام سرقت ادبی فیلمنامه علیه بنده 
بی��ان فرمودند و ادعا کرده اند برگه ثبت فیلمنامه 
متحدالشکلی در یک تاریخ برابر با ما دارند! سازمان 
به هیچ کدام پروانه نمی دهد تا دادگاه صالحه، محق 
را معرفی کند!« و اما در جس��ت وجویی در فضای 
مجازی درباره فیلم »گنج س��رخ« به عکس هایی 
می رسیم که نشان از این دارد که فیلم پیش از این 
جلوی دوربین رفته است و حال باید دید مبلغ وام 
برای چه بخشی از کار و با دستور مستقیم سازمان 

سینمایی به این پروژه داده شده است؟

لیست تسهیات 15 ماهه اخیر »فارابی« به سینماگران منتشر شد
از تبلیغ در اسکار تا سرنوشت مبهم یک وام 100 میلیونی!

سینما

نگاهی به چالش های اقتباس در سینما و تلویزیون ایران 
به بهانه نگارش فیلمنامه سریال »خاطرات سفیر«

خاطرات فریم دار

سینمای جهان

کتابی که در 2 جلد می آید
انتشار خاطرات صادق آهنگران با نام »حوالی صدا«

سیاوش طهمورث، بازیگر سینما و تلویزیون:
هنر جای پولشویی نیست

حج��ت ااس��ام محمدمهدی 
پایان��ی  مراح��ل  از  بهدارون��د 
ویرای��ش ۲ کتاب خبر داد و گفت: به پیش��نهاد 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران 
ثبت تاریخ شفاهی خاطرات حاج صادق آهنگران 

انج��ام ش��ده ک��ه مراح��ل 
پایان��ی خ��ود را می گذراند. 
به گ��زارش »وط��ن امروز«، 
محمدمهدی  حجت ااسام 
بهداروند، از نویسندگان فعال 
ادبیات پایداری در تازه ترین 

گفت وگوی خود از انتش��ار خاطرات حاج صادق 
آهنگران خبر داده است. او در گفت وگو با فارس، 
در ارتباط با این کتاب گفت: »تاریخ شفاهی »حاج 
صادق آهنگران« نوش��ته شده و تقریبا ۹۰درصد 
کار به اتمام رسیده است. نخستین بار است که به 
او به عنوان یک مداح که برند ملی در دفاع مقدس 
یافته در این کتاب پرداخته ش��ده اس��ت. از ابتدا 
تا انتهای جنگ را با او پیش برده ایم و توانس��تیم 

خاطرات را ثبت کنیم«.
 بهداروند با اش��اره به اینکه فرآیند کار بدین 
گونه بوده که از ی��ک رزمنده عادی مطالب آغاز 

می ش��ود و به رزمنده شاخص به نام حاج صادق 
آهنگران ادامه می یابد، در پاس��خ به این پرسش 
که مصاحبه ها چه مدت به طول انجامید، گفت: 
»ما در بسیاری از مباحث جنگ در کنار یکدیگر 
بودیم، بسیاری از فیش ها را بنده از قبل داشتم و 
از بسیاری از فرماندهان چون 
رضایی، ش��مخانی، غامپور 
و دیگ��ران براحت��ی کاراکتر 
حاج ص��ادق آهنگ��ران را از 
آنها گرفتیم و کار به سرعت 
انجام شد اما پیشنهاد ابتدایی 
گردآوری این تاریخ ش��فاهی از سوی مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران بود«. وی 
نام احتمالی این کتاب را »حوالی صدا« دانس��ت 
و تصریح ک��رد: این کتاب احتماا در دو مجلد با 
عنوان »حوالی صدا« همراه با تصاویر و مستندات 
منتشر خواهد ش��د. این ۲ اثر منحصر به فرد به 
لحاظ کاراکتر هستند؛ خاطرات مفصل حاج صادق 
آهنگران هرگز بدین شکل منتشر نشده بود، البته 
پیش از این کتابی تحت عنوان آهنگران به شکل 
موجز منتشر ش��ده بود اما این اثر بسیار جامع و 

کامل است.

این ش��ب ها تلویزی��ون عاوه بر 
س��ریال های تاریخی و ملودرام، 
یک سریال دفاع مقدس هم روی آنتن دارد. »مینو« 
چندش��بی است از ش��بکه یک روی آنتن رفته و 
با نظرات متفاوت مخاطبان روبه رو ش��ده اس��ت. 

به گزارش تس��نیم، در کنار 
عباس غزالی، پروانه معصومی، 
محمد پاک نی��ت و بازیگران 
دیگر، س��یاوش طهمورث در 
این سریال یک نقش آفرینی 
موثر دارد. او درباره این سریال 

گف��ت: قبل از هرچیز اعتق��اد دارم ما هنوز بعد از 
این همه سال نتوانسته ایم یک حرف درستی درباره 
جن��گ و دفاع مقدس مان بزنی��م. به محض اینکه 
می خواهیم درباره جنگ صحبت کنیم پای تانک 
و مسلس��ل در بیابان و خیابان به میان می آید. اما 
جنگ به واقع یک تفکر، ی��ک درگیری اعتقادی 
و یک عش��ق و دفاع مقدس اس��ت. این نگاه ها و 
پرداخت ها شاید مخاطب را به فضایی نزدیک کند 
که انگار فقط جنگ، آدم کشی است. وی همچنین 
ب��ا گایه از ورود پول های اش��تباه و ن��اروا به هنر 
تئاتر، سینما و حتی تلویزیون، خاطرنشان کرد: ما 

اگر نتوانستیم در تئاتر، سینما و تلویزیون به یک 
مفهوم درس��ت مبنایی دست پیدا کنیم به خاطر 
این است که هدف تفکر ما مشخص نیست. همه 
این مشکات و معضات هم به سرمایه گذاری های 
غلط و برخورد تجاری با هنر برمی گردد. واقعاً جای 
یک نوع پ��ول درآوردن هایی 
در هن��ر م��ا نیس��ت. اگ��ر 
می خواهید پولش��ویی کنید 
راه دیگری انتخاب کنید؛ به 
هنر چ��ه کار داری��د؟ برخی 
می آیند و به یک باره روی 8 
فیلم سرمایه گذاری می کنند و اصاً به پژوهش و 
دانش هنری اعتقادی ندارند. یا پای شان را به تئاتر 
می گذارند و پایه گذار یک بدعت  غلط در این هنر 
غنی و ارزش��مند می شوند. من شما را می شناسم 
یک س��ال قبل پیش ش��ما بودم، آژانس شما هم 
آژانس هواپیمایی نیس��ت، چرا که با یک اتاق هم 
می شود آژانس داش��ت. اما شما یک ساختمان 4 
طبقه دارید که برای من وحش��تناک است و مثل 
کاخ می ماند. ش��ما در آژانس تان 4۰ فروشنده زن 
داری��د برای ی��ک آژانس چه نیازی ب��ه این همه 

فروشنده و این تشکیات خاص است؟

نظرکتاب

طنز

تجسمی
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کیوسک
مارکا

امروز، گنج اینجاست
موندودپورتیوو

در خودم مربیگری را می بینم
توتو اسپورت

رونالدو؛ هدیه ای به یووه
آ.اس

بدون مورینیو  فاتح همه جام ها شدیم

نورافکن در آستانه جدایی از شارلوا
یک س��ایت بلژیکی با اعام خروجی های 
باشگاه ش��ارلوا در نقل و انتقاات زمستانی از 
امید نورافکن نیز به عنوان یکی از خروجی های 
این تیم یاد کرد. به نق��ل از walfoot، امید 
نورافکن، هافبک ایرانی که در تیم شارلوا بازی 
می کند، برخاف علی قلی زاده کمتر در ترکیب 
تیمش قرار گرفته است و یکی از خروجی های 
شارلوا در نقل و انتقاات زمستانی خواهد بود. 
البته به نظر می رس��د توانمندی های نورافکن 
حتی از علی قلی زاده نیز بیشتر باشد که این 
فص��ل خودش را چهره کرده اس��ت ولی نیاز 
نداش��تن مربی به بازیکنی در پست نورافکن 
باعث ش��ده اس��ت او کارآیی ازم را برای تیم 
نداشته باشد و به همین خاطر نورافکن را باید 
یکی از بازیکنانی دانس��ت که در زمس��تان از 

شارلوا جدا خواهد شد.

محرمی خط خورده  تیم ملی؟
ب��ه نظ��ر می رس��د مدافع راس��ت جوان 
تیم ملی فوتبال ای��ران رویای حضور در جام 

ملت های آسیا را از دست داده است.
در حالی که نام صادق محرمی در فهرست 
اولیه تیم ملی ایران ب��رای جام ملت ها اعام 
ش��د، این بازیکن در اردوی تیم ملی در قطر 
حاضر نیس��ت. محرمی که در دیناموزاگرب 
نتوانس��ت در ترکیب ثابت تیمش به میدان 
برود، با توجه به تعطیلی لیگ کرواس��ی در 
اردوی تیم ملی حاضر نیس��ت تا انتظار برود 
رامی��ن رضایی��ان و وریا غفوری در س��مت 
 راس��ت تیم ملی ب��رای جام ملت ه��ا حاضر

باشند. 
مرحله اول رقابت های لیگ کرواس��ی به 
پایان رسیده است و بازی بعدی این تیم ۱۳ 
بهمن ماه )ماه آینده( برابر رودس خواهد بود، 
بنابراین غیبت محرمی در اردوی تیم ملی به 
منزله حضور نداش��تن او در فهرس��ت نهایی 

کی روش است.
همچنین فرش��اد احم��دزاده نیز چنین 
وضعیت��ی دارد و تی��م باش��گاهی او یک ماه 
ب��ازی نخواهد داش��ت و حضور نداش��تن او 
در اردوی تیم ملی ب��ه منزله این خواهد بود 
ک��ه احمدزاده نیز جایی در فهرس��ت نهایی 

کی روش برای جام ملت های آسیا ندارد.
ج��ام ملت های آس��یا 2 هفت��ه دیگر در 
کشور امارات آغاز می ش��ود و تیم ملی ایران 
با تیم های ویتنام، یمن و عراق هم گروه است.

ناراحتی سرمربی آمیان
 از رفتن ستاره ایرانی

باشگاه آمیان تایید کرد سامان قدوس در 
فهرس��ت نهایی ایران برای جام ملت ها قرار 
گرفته اس��ت و بزودی راهی امارات می شود. 
 ،le11amienois به نقل از پای��گاه اینترنتی
سامان قدوس، هافبک ایرانی که در فهرست 
اولیه تیم ملی ایران برای جام ملت های آسیا 
قرار داشت، در فهرست نهایی کی روش قرار 
گرفته و قرار است بزودی راهی امارات شود. 
ب��ه این ترتیب باش��گاه آمیان ک��ه خیلی به 
ستاره ایرانی خود در این روزها وابسته شده 
اس��ت بیش از یک ماه نمی تواند این بازیکن 
را در اختیار داشته باشد. کریستوف پلیسیر، 
س��رمربی آمیان درباره غیبت قدوس گفت: 
س��امان به تیم ملی ایران دعوت ش��ده است 
و قرار اس��ت راهی اردوی تیم ملی کشورش 
برای جام ملت ها ش��ود. سامان 2 سال است 
که تعطیات نداشته است. برنامه لیگ سوئد 
با برنامه لیگ های اروپایی تفاوت زمانی دارد 
و او بعد از جام جهانی و بازی در لیگ س��وئد 
به فرانسه آمد و اان هم باید به جام ملت ها 
برود. اگر او به مراحل نهایی جام ملت ها برود 
که من ب��رای او همی��ن آرزو را دارم و برای 
خودم��ان خیر، او اواس��ط فوری��ه باز خواهد 
گشت. اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای جام 
ملت ها در قطر برگزار شده است و قرار است 
ملی پوشان قبل از شروع جام ملت های آسیا 
2 دیدار دوستانه برگزار کنند و برابر فلسطین 

و قطر قرار خواهند گرفت.

خط محدود کننده مربیان والیبال 
برداشته شد

ب��ا اعام کمیته داوران والیبال و با توجه به 
اصاح ابعاد زمین بازی توس��ط FIVB، خط 

مربیان برداشته شد.
به نقل از  فدراسیون والیبال، کمیته داوران 
فدراس��یون والیبال با هماهنگی سازمان لیگ 
اعام کرد از دور برگش��ت مسابقات لیگ برتر، 
دس��ته یک و همه مس��ابقات در سطح کشور 
 از ۵ دی ماه س��ال ج��اری این تغییر ازم ااجرا

خواهد بود.

کنایه های تند منصوریان به برنامه 90

 علیرض��ا منصوری��ان میهم��ان برنام��ه 
شب های فوتبالی شبکه ورزش بود. او بعد از 
جدایی از استقال کمتر پیش آمده بود که با 
رسانه ها گفت وگو کند، بویژه درباره استقال 
اما در برنامه ش��ب های فوتبالی حاضر ش��د 
و ح��رف زد. حرف هایی که نش��ان می داد از 
برنامه 90 و اتفاقات آن حسابی دلخور است. 
در ادامه بخش  هایی از حرف های منصوریان 

آمده است.
درباره استقال باز هم سکوت می کنم ■

بعد از ترک استقال طبیعی بود که باید 
س��کوت می ک��ردم؛ اعتقاد دارم وف��اداری و 
امانتداری در هر صنف و هر شغلی، مهم ترین 
رکن اس��ت؛ وقتی از یک مجموعه ای خارج 
می ش��وید، تازه ش��روع کار امانتداری است. 
در تیم های س��ابقم مثل نفت تهران - که جا 
دارد از مسؤوان، مدیرعامل، سرپرست، مدیر 
فنی، اعضای هیات مدیره و... تش��کری ویژه 
داشته باشم - نیز همواره سعی کردم امانتدار 
آنها بوده و نس��بت به محبت های شان وفادار 
باش��م. ش��روع کارم در مربیگ��ری حرفه ای 
در تیم مل��ی بوده و وظیفه ام اس��ت از آقایان 
کفاش��یان و نب��ی هم تش��کر کن��م و حفظ 
حرمت داشته باش��م؛ هر اتفاق خوب و بدی 

که بوده، گذشته است.
اما درباره اس��تقال، بحث اینجاست که 
تیمی بوده که از ۶ س��الگی عاقه مند به آن 
بودم؛ زمانی که این تیم را دوس��ت داش��تم، 
بخ��ش اعظمی از ای��ن هوادارانی که اان در 
اس��تادیوم هستند، وجود خارجی نداشتند و 
طبیعی اس��ت که همیشه باید نسبت به آنها 
ممنون دار، امانتدار و وفاردار باش��م و موضوع 
صرفا به شعار کشیده نشود؛ وظیفه داریم به 
عمل حرف های مان را نش��ان دهیم. از همه 
هواداران و کس��انی که زمان من در استقال 
بودند، تشکر می کنم؛ سعی و تاشم را کردم 
ت��ا بهترین اتفاق��ات ممکن برای اس��تقال 
بیفتد؛ بعضی مواقع هم در روی یک پاش��نه 
نمی چرخد و هزار مساله دست به دست هم 
می دهد تا ش��ما به آن نقطه ایده آلی که مد 

نظرتان است، نرسید.
اگر روزی خواس��تم در رابط��ه با خانواده 
شخصی خودم مس��اله ای را عنوان کنم، آن 
روز ش��ما بدانید که به خودم اجازه می دهم 
درباره استقال و مجموعه قبلی هم امانتداری 
و وفاداری را بشکنم؛ وظیفه ام بوده و ۱۵ ماه 
هم س��کوت کردم و پ��س از این هم قطع به 
یقین س��کوت خواهم کرد. نه صرفا به خاطر 
 اینکه پل پش��ت س��رم را خراب کن��م یا نه.

اگ��ر این مس��اله رعایت ش��ود، فوتبال ما به 
چنین وضعیتی کشیده نمی شود و هر کسی 
به خودش اج��ازه نمی دهد حرمت دیگری و 
بزرگ تر و کوچک تر را بشکند. همه چیز باید 
روی اصول خودش باشد. مثل دورانی که در 
بهمن ۷۳ من به اس��تقال آمدم و هنوز هم 
ممنون دار تمام آن مجموعه هستم؛ مربیانی 
که برای من زحمت کشیدند و وظیفه ام است 
که این کار را انجام ده��م. امیدوارم این کار 
الگ��وی خیلی کوچکی برای نس��ل جدیدی 
که در راه هس��تند، باش��د که خیلی راحت 

حرمت ها را می شکنند.
»شب های فوتبالی« حاشیه ساز نیست ■

ما ام��روزه در فضایی هس��تیم که مردم 
م��ا از ای��ن فض��ای ورزش، بوی��ژه فوتب��ال 
آزرده خاطر هس��تند. ش��ما وقتی در فضای 
مجازی می روید، می بینید که حرمتی وجود 
ندارد؛ بازیکن نس��بت به مربی، مربی نسبت 
به بازیکن، بازیکن نس��بت به هوادار و ... که 
البته گستره هواداران بیشتر به چشم می آید. 
یکی از دایلی که ام��روز افتخار می کنم در 
این برنامه هستم، این است که در چند سال 
اخیر برنامه ش��ب های فوتبالی را زیر ذره بین 
بردم و دیدم حواش��ی ن��دارد؛ حداقلش این 
است که اگر کس��ی در این برنامه روی خط 
تلفنی، دیداری یا ش��نیداری می آید، فضایی 
نیس��ت که بخواهید به جنجال های فوتبال 
کمک کنید. در مجموع فکر می کنم خودتان 
موجب شدید این اطمینان بین فوتبالی ها به 
وجود بیاید و با افتخار به این برنامه بیایند. از 
ریل و فضای فوتبال خارج نش��دید و بستر را 
برای افرادی که می خواهند حاشیه به وجود 
بیاورند، ایجاد نکردید و طبیعی اس��ت که ما 
ه��م باید به این برنامه به دی��ده احترام نگاه 
کنیم. البته خیلی حرف ها راجع به یکس��ری 
دوستان دارم ولی به نظرم به خاطر اینکه در 
ش��ب یلدا هستیم، بهتر اس��ت راجع به انار، 

آجیل و ... صحبت کنیم.

گزارش اخبار

علی خلف: استقال در حالی نیم فصل نخست لیگ 
برتر را پشت سر گذاشت که با ۶ گل خورده به همراه 
پرس��پولیس بهترین خط دفاعی این مس��ابقات را 
به خود اختصاص داد. تیم اس��تقال در این فصل 
در هرکجای زمین هم که مش��کل داشت، در خط 
دفاعی نه تنها مشکلی احس��اس نکرد، بلکه دارای 
بهترین عملکرد بود. آبی پوشان در یک نیم فصل تنها 
۶ گل خوردند و در ۱0 بازی کلین ش��یت کردند تا 
به این ترتیب دارای بهترین سازمان دفاعی باشند. 
آبی ها در س��اختار دفاعی شان بازیکنان باتجربه ای 
مثل منتظری، حیدری، غفوری، چشمی، دانشگر، 
س��هرابیان، زکی پ��ور، محمدی مهر و تیم��وری را 
در اختی��ار دارند و همه ای��ن بازیکنان به تناوب در 

بازی های متعددی برای این تیم به میدان رفتند.
در این میان روزبه چشمی که بازیکن مورد عاقه 
کارلوس کی روش نیز در تیم ملی هست، ثابت     ترین 
عنصر دفاعی استقال بود که در اکثر بازی های این 

تیم به عنوان مدافع میانی حضوری ثابت داشت.
پژمان منتظری نیز پیش از مصدومیت ثابت     ترین 
بازیکن اس��تقال در خط دفاع��ی بود و بعد از طی 
ک��ردن دوران آس��یب دیدگی بار دیگ��ر به ترکیب 

استقال بازگشت.
محمد دانشگر بعد از چشمی و منتظری سومین 
بازیکن ثابت در خط دفاعی استقال بود. دانشگر بعد 
از بازی قابل انتقادی که مقابل السد انجام داد چند 
هفته ای دور از ترکیب بود که با مصدومیت منتظری 
بار دیگر به ترکیب آبی ها بازگش��ت و در بازگشت 

دوباره    اش عملکرد درخشانی داشت.
زکی پور هم از جمله مدافعان اس��تقال بود که 
بازی های زی��ادی فرصت پیدا ک��رد و عملکردش 
هم قابل قب��ول بود. وریا غفوری تنه��ا در صورتی 
در ترکیب اس��تقال حضور نخواهد داش��ت که یا 

محروم باشد یا مصدوم. در غیر این صورت او بازیکنی 
غیرقابل گذشت برای هر مربی از جمله شفر است.

اما پس��ت بازی کردن غفوری در استقال مدام 
 تغییر می کرد و او بین مدافع راست و وینگر راست

تا حدودی سرگردان بود.
آرمین سهرابیان که چند هفته پایانی را به دلیل 
شکستگی دست کاما از دست داد، گاهی در دفاع 
چپ و گاهی در دفاع وس��ط به بازی گرفته می شد 
و همواره هم عملکرد این بازیکن مثبت و قابل دفاع 

بود.
فرشاد محمدی مهر دیگر مدافع استقال بود که 

به نسبت چند مدافعی که در باا یاد کردیم کمتر 
بازی کرد اما هرگاه در زمین حضور داشت عملکرد 
قابل دفاعی از خود نشان داد. خسرو حیدری دیگر 
مدافع باتجربه استقال که در نیمه نخست نیم فصل 
اول گاه��ی فرصت بازی پیدا می ک��رد اما از هفته 

هشتم تا پایان نیم فصل مورد استفاده قرار نگرفت.
میثم تیموری کمتری��ن دقایق بازی را در صف 
مدافعان اس��تقال دارد. او هم پس��ت سهرابیان و 
زکی پور است و کار سختی برای رسیدن به ترکیب 
آبی پوشان دارد. حضور این بازیکنان در خط دفاعی 
اس��تقال جنس آبی ها را در ساختار دفاعی کاما 

جور کرده است. منتظری و سهرابیان جز دفاع میانی 
قابلیت قرار گرفتن در پست مدافع چپ و راست را 
هم دارند. چشمی می تواند در پست هافبک دفاعی 
هم بازی کند، غفوری و زکی پور جز مدافعان کناری، 

وینگرهای خوبی هم هستند.
این نش��ان می دهد ش��فر کمتری��ن دغدغه را 
برای نیم فص��ل دوم در خط دفاعی تیمش خواهد 
داشت. با انس��جامی که خط دفاعی استقال دارد، 
شفر می تواند با خیالی آس��وده از این منطقه برای 
نیم فصل دوم به فکر ترمیم خطوط میانی و حمله 

تیمش باشد. 

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اعتراض ها علیه 
داوری برای فوتبال ایران خوب نیس��ت. مهدی تاج، 
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: در این ماه 2 جلسه 
کاس داوری داشتیم. یک جلسه آموزش هم برای 
داوران کمتر از ۳۵ سال داریم، چرا که آنها می توانند 
سال های سال داوری کنند. اشتباهات داوری تاثیر 
زی��ادی روی لیگ می گ��ذارد. هفته های آخر لیگ 
اعتراضات زیادی مطرح ش��د که این مس��اله برای 

فوتبال ایران خوب نیست.
 تاش می کنیم اش�تباهات را به کمترین حد  ■

خود برسانیم
رئیس فدراس��یون فوتبال اف��زود: تیم هایی که 
 بیشتر اعتراض کرده اند سود بیشتری هم از داوری 
برده اند. ه��ر هفته در کمیت��ه داوران و دپارتمان 
داوری قضاوت ه��ای داوران م��ورد ارزیاب��ی ق��رار 
 می گیرد و مش��خص شده چه باشگاه هایی متضرر

شده اند و چه باشگاه هایی سود برده اند. در صحبتی 
که امروز انجام دادم گفتم نباید این نگاه را داش��ته 
باش��یم اگر یکی 2 بار سود کرده، 2 بار هم متضرر 
ش��ده اس��ت، مجموعه این اش��تباهات ۴ اشتباه 
تأثیرگذار را تشکیل می دهد. البته نماینده فیفا هم 
در صحبت های خود اشاره کرد هیچگاه اشتباهات 

داوری به صفر نخواهد رسید. 
ما باید در کش��ور خود تاش 
کنیم اشتباهات را به کمترین 

حد خود برسانیم.
ف�ردا نح�وه اس�تفاده از  ■

VAR ارزیابی می شود
تاج درباره کاس آموزش��ی کمک داور ویدئویی 
اظهار داش��ت: فردا نحوه اس��تفاده از VAR مورد 
ارزیاب��ی قرار می گیرد، یک بار این مس��اله امتحان 
می شود تا ببینیم آیا جواب می دهد یا نه. باید کم کم 
هم��ه کارها را جل��و ببریم و از ای��ن تکنولوژی هم 
اس��تفاده کنیم. بر اساس مؤلفه ای که در فیفا وجود 
دارد در بح��ث VAR تکلیف ی��ک صحنه باید در 
کمتر از ۱/۵ دقیقه مشخص شود تا بازی از جذابیت 
نیفتد. بحث استفاده از VAR شروع شده و اان ۱۱ 
درصد دنیا از این تکنولوژی استفاده می کنند و رفته 

رفته هم به این درصد افزوده می شود.
وی درباره اینکه جلس��ه تست این سیستم کجا 

برگزار می ش��ود، عن��وان کرد: 
این جلسه احتمااً در ورزشگاه 

دستگردی خواهد بود.
را  ■ دوربی�ن ه�ا  برخ��ی 

صداوسیما و برخی را ما باید 
نصب کنیم

رئیس فدراس��یون درباره اینکه آیا سیستم مورد 
اس��تفاده بومی اس��ت، عنوان کرد: یک سیس��تمی 
که بررس��ی می شود بومی و یک سیستم هم نمونه 
فیفاست؛ باید قدم به قدم کارها را پیش ببریم و تاش 
کنیم از نیم فصل دوم از این سیستم استفاده کنیم، 
حاا یا در همه ورزشگاه ها این اتفاق بیفتد یا در چند 
ورزشگاه، باید شرایط را ارزیابی کنیم ببینیم چه پیش 
می آید. این مساله نیاز به بودجه قابل ماحظه ای دارد. 
همچنین باید کاس آموزشی هم برگزار کرد، باید با 
صداوسیما هم مذاکره کنیم و برخی دوربین ها را آنها 
و برخی را ما نصب کنیم. هر روز یک مساله جدید در 

این ارتباط مطرح می شود.

تنها نگرانی وضعیت مالی فدراسیون است ■
تاج درب��اره اینک��ه تصاویر جالب��ی از اردوی 
تیم ملی در ارتباط با شب یلدا منتشر شد و به نظر 
می رس��د روحیه کاروان ایران بسیار خوب است، 
عنوان کرد: روحیه تیم خیلی خوب اس��ت و تنها 
نگرانی وضعیت مالی فدراس��یون است. امیدواریم 
با کمک وزارت این مش��کات را رفع کنیم. اخیراً 
تیم امید در کیش حضور داش��ت و قرار است تیم 
ساحلی ما به برزیل اعزام شود همچنین فوتسال 
هم یک اعزام در پیش دارد، ممکن است برخی از 
این اعزام ها را به تأخیر بیندازیم. مش��کات مالی 
وجود دارد اما تیم ملی در اولویت است و امیدواریم 

بتواند باز هم باعث شادی مردم شود.
 آخری�ن خ�روج تیم ملی قبل از ج�ام ملت ها ■

از کیش خواهد بود
تاج در ادامه خاطرنشان کرد: تیم ملی در قطر 
۳ بازی دوس��تانه انجام می دهد، ما برای مراس��م 
بدرقه هم اسپانس��ر گرفتیم و اگر شرایط مناسب 
باشد بدرقه را برگزار می کنیم. خروج قبلی تیم ملی 
از ای��ران برای بازی های دوس��تانه ب��ود و آخرین 
 خروج قبل از اعزام به جام ملت ها از جزیره کیش

خواهد بود.

اعتراض ها علیه داوری برای فوتبال ایران خوب نیست
تاج: تیم های معترض بیشتر سود برده اند

فدراس��یون فوتبال در حال��ی ۱9 دی ماه را 
به عن��وان زمان برگزاری مجمع فوق العاده خود 
مش��خص کرده که وزارت ورزش هیچ اطاعی 
از آن ندارد. برگزاری مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال در س��ال جاری به خاطر مطرح ش��دن 
بحث بازنشس��ته ها  و لزوم رس��یدگی به آن در 
حض��ور اعضای مجمع، اهمیت زی��ادی دارد. بر 
همین اساس هیات رئیس��ه فدراسیون در یکی 
از نشس��ت های اخیر خود مص��وب کرد که این 
مجمع اوای��ل دی ماه برگزار ش��ود. با این حال 
اما ۱9 دی م��اه به عنوان زمان برگزاری مجمع 
عمومی فدراس��یون فوتبال تعیین و نهایی شده 
است؛ یعنی دقیقا همزمان با جام ملت های آسیا 
و آغاز به کار تیم ملی فوتبال در این رقابت ها، آن 
هم در شرایطی که وزارت ورزش از آن بی اطاع 
است! جام ملت های آسیا از ۱۶ دی ماه در امارات 

آغاز می ش��ود ام��ا همزمان 
ب��ا ش��روع ای��ن رقابت ها و 
مدیران  تیم ملی،  دیدارهای 
فدراسیون در تهران درگیر 
مجمع��ی خواهند ش��د که 
ب��ه خاط��ر مط��رح ب��ودن 

بحث بازنشس��ته ها، اهمیت زی��ادی دارد. دیگر 
اینکه زمان برگ��زاری مجمع عمومی فوق العاده 
فدراسیون فوتبال در حالی هفته گذشته توسط 
س��ایت این فدراس��یون اطاع رس��انی شد که 
وزارت ورزش از آن بی اطاع است! به گفته یک 
مقام مس��ؤول در وزارت ورزش، ت��ا به امروز از 
طرف فدراس��یون فوتبال هیچ مکاتبه ای با این 

مجمع  درب��اره  وزارتخان��ه 
عمومی و زمان پیش��نهادی 
ب��رای برگ��زاری آن انج��ام 
نشده است. مجمع عمومی 
حض��ور  ب��ا  فدراس��یون ها 
که  ورزش  وزارت  نماین��ده 
وزی��ر ورزش یا معاون��ان وی هس��تند، برگزار 
می ش��ود. بر همین اساس فدراس��یون ها زمان 
برگ��زاری مجم��ع را ب��ا اط��اع وزارت ورزش 
نهایی می کنند تا ب��ه لحاظ حضور نماینده این 
وزارتخانه، هماهنگی های ازم انجام شود اما به 
گفته این مقام مس��ؤول، چنین هماهنگی ای از 
طرف فدراس��یون فوتبال انجام نشده است. این 

مقام مس��ؤول در گفت وگو با مهر تاکید کرد که 
ماک وزارت ورزش برای تصمیم گیری در همه 
زمینه ها، مکاتبه و نامه رس��می است، در حالی 
که تا به امروز از طرف فدراس��یون فوتبال هیچ 
نامه ای درباره مجمع عموم��ی و زمان برگزاری 
آن دریافت نکرده ایم. به هر حال احتمال حضور 
شخِص وزیر در مجمع فوتبال زیاد است و ازم 
اس��ت در این زمینه هماهنگی ه��ای ازم انجام 

شود. 
برای برگزاری این مجم��ع گزارش عملکرد 
9۷ - 9۶ فدراسیون، پیش بینی برنامه و بودجه 
سال آینده و گزارش صورت های مالی منتهی به 
۳۱ تیرماه سال جاری ۳ محور اصلی برای بحث 
و بررس��ی مطرح ش��ده اما قطعا تصمیم گیری 
درباره بازنشس��ته های فدراسیون فوتبال، این ۳ 

محور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

وزارت ورزش از زمان برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال بی اطاع است
مجمع وسط جام ملت ها

دست پر استقال و شفر برای قهرمانی در نیم فصل دوم

خط دفاعی نقطه برتری
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گروه بین الملل: اعضای پانزده گانه ش��ورای امنیت 
سازمان ملل جمعه شب بعد از جدال های چندروزه 
بر سر 2 قطعنامه رقیب جهت تأیید آتش بس یمن، 
سرانجام پیش نویس تهیه شده توسط انگلیس را 
به تصویب رس��اندند. قطعنام��ه ای که به تصویب 
رسید با آنچه مدنظر آمریکا بود تفاوت داشت. در 
روزهای گذش��ته، انگلیس و آمریکا 2 پیش نویس 
رقیب در ش��ورای امنیت توزیع کردند. روس��یه با 
پیش نوی��س آمریکا به دلیل آنکه اتهاماتی را علیه 
ایران مطرح می کرد، مخالف بود و به همین دلیل 
اعضا بعد از چندین روز مذاکره، س��رانجام تصمیم 
گرفتند پیش نویس انگلی��س را به رأی بگذارند تا 
بدین ترتیب، تاش های واشنگتن برای گنجاندن 
اتهام��ات ضدایرانی در این قطعنام��ه ناکام بماند. 
گروه های یمنی بعد از یک هفته گفت وگو زیر نظر 
سازمان ملل، پنجشنبه 2 هفته گذشته در استکهلم 
سوئد اعام کردند به توافقی برای تبادل اسرا میان 
طرفین و آتش بس در شهر بندری الحدیده دست 
پیدا کرده اند. این توافق از بامداد سه شنبه اجرایی 
ش��د. قطعنامه 2450 ش��ورای امنیت به دبیرکل 
سازمان ملل اجازه می دهد تیمی را برای تسهیل 
توافق س��وئد و نظارت بر آن در یمن مستقر کند. 
افزون بر این، قطعنامه یادش��ده از آنتونیو گوترش 
می خواه��د در اس��رع وقت پیش��نهاداتی را برای 
حمایت کامل س��ازمان ملل از این آتش بس ارائه 
کند. این قطعنامه به وضعیت سخت انسانی در یمن 
هم اش��اره کرده و از تاش های سازمان ملل برای 
ایجاد یک روند سیاس��ی فراگیر حمایت می کند، 
البته در این قطعنامه، آمریکا با حمایت از عربستان 
سعودی، موضوع تحقیق درباره جنایت جنگی در 

یمن را از متن این قطعنامه حذف کرد؛ اقدامی که 
در صورت درج آن می توانست سران رژیم سعودی 
را در دادگاه های بین المللی برای ارتکاب به جنایت 
جنگی محاکمه کند. عبدالمل��ک الغجری، عضو 
هی��ات مذاکره کننده انصاراه یمن نیز در واکنش 
به جانب��داری آمریکا از ائتاف س��عودی، متذکر 
ش��د: حذف بند مربوط به تحقیق درباره جنایات 
جنگی در یمن به معنای مش��ارکت واشنگتن در 
جنایات رژیم س��عودی اس��ت. طبق این گزارش، 
چهارمی��ن دور مذاک��رات صلح در یم��ن، حدود 
15 روز پیش ب��ا میانجیگری مارتین گریفیتس، 
فرستاده ویژه س��ازمان ملل به یمن، در استکهلم 
س��وئد آغاز به کار کرد و هیات اعزامی انصاراه و 
دولت مس��تعفی عب��د ربه منصور ه��ادی پس از 
ی��ک هفته مذاکره به توافقات��ی از جمله برقراری 
آتش ب��س در الحدیده)غ��رب( دس��ت یافتند. اما 
این توافقات موجب توقف جنایات ائتاف متجاوز 
عربی نشده اس��ت؛ جنگنده های این ائتاف  روز 
جمعه 2 دستگاه آمبوانس را حین امدادرسانی به 
مجروحان یمنی در استان الجوف هدف قرار دادند. 
جنگنده های ائتاف متجاوز سعودی همچنین در 
روزه��ای اخیر بارها مناطق مختلف یمن از جمله 
الحدی��ده را بمب��اران و آتش بس در این ش��هر را 
نقض کرده اند. متجاوزان با تغییرات و کاس��تن یا 
گنجاندن بندهایی در قطعنامه حمایتی س��ازمان 
ملل از مذاکرات س��وئد، درصددند عما توافقنامه 
یادشده که به منزله سند شکست این ائتاف است 
به صورت ناقص یا به ش��کل مورد نظر آنها به اجرا 
درآید. در این میان، آمریکا که خود شریک جنایات 
ائتاف در یمن اس��ت، با فضاسازی تاش می کند 

ضمن فراهم کردن ش��رایط برای ت��داوم جنایات 
متجاوزان، مانع رس��یدگی به جنایات این ائتاف 

شده و حاشیه امنی را برای آن ایجاد کند.
استقبال یمنی ها از قطعنامه آتش بس ■

ساعاتی بعد از تش��کیل جلسه شورای امنیت 
در ش��امگاه جمعه، محمد عبدالسام، سخنگوی 
جنبش انص��اراه و رئیس هی��أت مذاکره کننده 
دولت نج��ات ملی در مذاکرات س��وئد اعام کرد 
که از قطعنامه 2450 اس��تقبال می کند. او گفت 
که قطعنامه ش��ورای امنی��ت به رغم ماحظات و 
تحفظات هی��أت انصاراه بر برخ��ی اصطاحات 
و مضامی��ن آن »گام مثبت و مهمی« به س��مت 
آتش بس و لغو محاصره یمن جهت مقدمه سازی 
برای راه حل سیاسی فراگیر است. دولت مستعفی 
و فراری یمن که نماینده ائتاف سعودی است، در 
بیانیه  ای از این قطعنامه استقبال و بر پایبندی خود 

به اجرای آن تاکید کرد.
تبادل اسرا میان انصاراه و رژیم سعودی ■

بثینه الریمی، کودک 7 ساله یمنی که به او لقب 
»چشم انس��انیت« داده اند، پس از یک سال اسارت 
در عربستان در چارچوب توافق تبادل اسرا با رژیم 
س��عودی آزاد شد. بثینه الریمی روز جمعه پس از 
آزادی به همراه خانواده عمویش به صنعا بازگشت. 
عبدالقادر المرتضی، رئیس سازمان ملی امور اسیران 
و مفقودان یمن روز جمعه به دیدن بثینه رفت. او 
پس از این دیدار، گفت: »در مذاکرات شرط کردیم 
که همه ربوده شدگان و همه کسانی که تحت حصر 
خانگی قرار دارند باید آزاد شوند و ما می دانستیم که 
یمنی های ربوده شده زیادی در عربستان سعودی 
هستند که یا در خود عربس��تان مقیم بودند یا از 

یمن ربوده ش��ده اند، بنابراین ما پ��س از آنکه نام 
بثینه و عموی او و فرزندان عمویش را ارائه کردیم 
با فشارهای زیادی مواجه شدند و می خواستند بر 
جنایتی که مرتکب ش��ده اند س��رپوش بگذارند و 
احساس کردند که برابر رسوایی بزرگی قرار گرفته اند 
و مجبور شدند آنها را حتی پیش از زمان آغاز تبادل 
اسیران آزاد کنند«. المرتضی افزود: »سعودی ها پس 
از آنکه این افراد را ربودند و به عربس��تان سعودی 
منتقل کردند، همه آنها را تحت اقامت خانگی قرار 
دادند و پس از آن عموی بثینه برای مدت 6 ماه در 
یکی از زندان های عربستان سعودی قرار داشت، چرا 
که از بستن پرونده برادرزاده اش خودداری می کرد«. 
گفتنی است بثینه تنها بازمانده یک خانواده یمنی 
اس��ت که همگی در بمباران منزل شان در منطقه 
فج عط��ان در جنوب صنعا توس��ط جنگنده های 
سعودی به شهادت رس��یدند. این کودک بی  گناه 
که پس از بیرون کش��یده ش��دن از زیر آوار خانه 
ویران شده ش��ان توس��ط جنگنده های متجاوز در 
آگوس��ت 2017، تاش می کرد یکی از چش��مان 
خود را بازنگه دارد، به »چشم انسانیت« ملقب شد. 
یمن از 25 مارس 2015 هدف حمله نظامی ائتاف 
عربی تحت رهبری سعودی قرار گرفته است. این 
ائتاف از حمایت سیاسی، تسلیحاتی و لجستیکی 
آمریکا و برخی کشورهای غربی برخوردار بوده است. 
طبق گزارش های قبلی سازمان بهداشت جهانی و 
صندوق کودکان س��ازمان ملل )یونیسف(، از زمان 
تجاوز ائتاف سعودی تاکنون بیش از 10 هزار نفر 
از جمله 2200 کودک در یمن کش��ته شده اند اما 
روزنامه واشنگتن پس��ت بتازگی نوش��ت که آمار 

کشته ها از 50 هزار نفر فراتر رفته است. 

آمریکا با جانبداری از ائتاف عربی در شورای امنیت، مشارکت خود در جنایات علیه یمن را تأیید کرد

آزادی»چشمانسانیت«ازاسارتسعودیها

چهارگوشه

مرگطال
شاهزادهشورشیسعودی

طال ب��ن عبدالعزی��ز، دوازدهمین فرزند 
بنیانگذار آل س��عود دیروز در سن 87 سالگی 
درگذشت. او که برادر بزرگ تر سلمان، شاه فعلی 
س��عودی بود به مدت 6 دهه سرش��ناس ترین 
شاهزاده یاغی عربس��تان برشمرده می شد، با 
این حال تا سال 2011 در زمان پادشاهی برادر 
بزرگ ت��رش عبداه همچنان نس��بت به مقام 
وایتعهدی ادعا داش��ت که در نهایت به جای 
او به نایف رس��ید. به رغم رها کردن سیاست و 
کناره گیری از شورای بیعت، او تا همین اواخر به 
قدری در خاندان سعودی نفوذ داشت که هرگز 
حاضر نش��د در مقابل تهدیدها و سرکوب های 
س��لمان و پسر دیوانه اش طی 4 سال اخیر سر 
خم کرده و با آنها بیعت کند. او حتی به صورت 
علنی با حمله نظامی ائتاف سعودی به یمن و 
تغییرات کودتاگونه بن سلمان مخالفت می کرد. 
طال که زاده همسر ارمنی بن عبدالعزیز بود، 
همواره به عنوان باسواد ترین و باشخصیت ترین 
فرزند بنیانگذار آل س��عود شناخته می شد اما 
پس از کس��ب نخستین سمت های وزارتی در 
دهه  ه��ای 1950 و 1960 بنای ناس��ازگاری با 
برادران خود را گذاشت و وقتی به عنوان سفیر 
به فرانسه رفت، جنبش شاهزادگان آزاد را برای 
اصاح سیس��تم قرون وس��طایی رژیم حاکم 
ب��ر عربس��تان راه اندازی کرد. س��پس به مصر 
گریخت و مورد اس��تقبال جم��ال عبدالناصر، 
رهبر ناسیونالیسم عربی و دشمن وقت آل سعود 
قرار گرفت. سرانجام با امان نامه ملک فیصل به 
شرط کار نداشتن به اوضاع مملکت به عربستان 
بازگش��ت و خ��ود را به مدت نی��م قرن وقف 
کارهای تجاری و فرهنگی کرد به طوری که در 
دهه اخیر نام خود را به عنوان »میلیاردر خیر« 
سعودی مطرح کرده بود. با وجود بازگشت برادر 
کوچک تر او احمد به عربس��تان، مرگ طال 
بن عبدالعزی��ز بدون تردید حلقه ش��اهزادگان 

مخالف بن سلمان را تضعیف می کند.

موساد
پشتتظاهراتضددولتیدرسودان

به دنب��ال اعتراضات مردمی ب��ه افزایش 
قیمت نان در شرق سودان، بیش از 8 معترض 
کشته و ده ها تن زخمی شدند. رئیس دستگاه 
امنیتی و اطاعات سودان، سازمان جاسوسی 
موساد را پشت سازماندهی شورشیان جنوب 
وابسته به عبدالواحد نور برای ایجاد آشوب و 
هرج و مرج در سودان اعام کرده است. صاح 
عبداه قوش تصریح کرد که با رصد 280 نفر 
از عناصر گروه، مش��خص شد بخشی از آنها 

سربازان موساد بودند.
تظاهرات در شهرهای مختلف سودان که 
در اعتراض به ش��رایط ب��د اقتصادی صورت 
گرفت��ه اس��ت، باعث ش��د ش��ورای وزیران 
ای��ن کش��ور در  ش��هرهای دنق��ا و کریمه 
حال��ت فوق العاده و ممنوعیت آمد و ش��د از 
س��اعت 19:۳0 تا 6 صبح اعام کند. وزارت 
آموزش وپرورش س��ودان نیز تصمیم گرفت 
از امروز )یکش��نبه( تا اط��اع ثانوی مدارس 
متوس��طه و مهده��ای ک��ودک  در خارطوم، 
پایتخت را تعطیل اعام کند. گزارش  ها حاکی  
است که اعتراضات مردمی در سودان از شهر 
عطبره آغ��از و به دیگر کش��ورها و خارطوم 
کشیده ش��د و تظاهرات کنندگان شعارهای 
»مردم خواستار تغییر نظام هستند«، »آزادی 
صلح و عدالت است« و دیگر شعارهایی از این 
قبیل سر دادند. سیاس��تمداران سودانی هم 
از جمله رهب��ر حزب اتحادیه دموکراتیک به 

جرگه تظاهرات کنندگان پیوسته اند.

شهادت13کشمیریظرفیکهفته
دس��ت کم 6 معترض کشمیری با شلیک 
مستقیم نظامیان هندی به شهادت رسیدند.  
ای��ن کش��تار حکوم��ت دهلی ن��و در ایال��ت 
استقال طلب ش��مالی تنها یک هفته پس از 

شهادت 7 کشمیری دیگر صورت می گیرد. 
به گ��زارش  ای آر وای نی��وز، موج جدید 
سرکوب خونین مردم کشمیر به دنبال افزایش 
اعتراضات علیه نظامیان اشغالگر هندی برای 
احقاق حقوق مردم منطقه رخ داده اس��ت به 
طوری که دولت فدرال گماش��ته دهلی نو در 
ای��ن منطق��ه حکومت نظامی اع��ام کرده و 
اینترنت منطقه را به صورت کامل قطع کرده 

تا اخبار به بیرون مخابره نشوند. 
جرق��ه اصل��ی اعتراض��ات ب��ا ش��هادت 
»میرحفی��ظ اه« یک��ی از رهب��ران جنبش 
آزادی خواه کش��میری توسط افراد ناشناس و 
پ��س از تهدیدهای مکرر نظامیان هندی زده 
ش��د که به خش��م عمومی منجر و باعث شد 
دولت دست نش��انده محلی در کنترل اوضاع 
نابس��امان این منطقه اش��غالی ناکام مانده و 
رئیس جمهور هندوستان شخصا برای سرکوب 
مردم دستور صادر کند. نظامیان هندی تنها 
طی 28 سال اخیر 98 هزار نفر را در کشمیر 
کش��ته و باعث مفقودااثر شدن 10هزار نفر 

دیگر شده اند.

پارااروپا

32مجروح
درتظاهراتجدیدکاتالونیا

با فروکش کردن نسبی موج اعتراضات در 
فرانس��ه، حال دوباره نوبت اسپانیاست که در 
ایالت جدایی طلب 7/5 میلیون نفری ش��مال 
شرقی  ش��به جزیره ایبریا ش��اهد تنش های 
خیابانی باش��د.  روز جمعه اس��تقال  طلبان 
کاتالونیا در ش��هر بارس��لونا با ماموران گاردیا 
سیویل )پلیس ایالتی اس��پانیا( درگیر شدند 
ک��ه در جریان این خش��ونت ها 11 معترض 
بازداش��ت شدند. این تظاهرات پس از آن برپا 
ش��د که دولت جدید چپ گرای این کشور با 
ه��دف نمایش اقتدار ملی اق��دام به برگزاری 
جلس��ه هیات دولت در مرک��ز و بزرگ ترین 
ش��هر کاتالونیا کرد. ای��ن حرکت آن هم یک 
س��ال پس از تنش های گس��ترده مربوط به 
همه پرس��ی اس��تقال این ایالت و س��رکوب 
آن توس��ط حکوم��ت مادرید، از س��وی اکثر 
کاتاان ها تحریک آمیز تش��خیص داده شد و 
در نتیجه معترض��ان از صبح روز جمعه با در 
دس��ت داشتن پرچم های زرد و قرمز کاتالونیا 
به خیابان ها ریختند و با آتش زدن اس��تیک 
خودروه��ا، س��طل های زبال��ه و ش��کل دهی 
تجمع��ات گس��ترده عبور و مرور را در ش��هر 
بارس��لونا مختل کردند. آنها همچنین تصاویر 
فلیپه، پادشاه اسپانیا را نیز به آتش کشیدند. 
تظاه��رات آنها با مداخله پلیس به خش��ونت 
گرایی��د و در پ��ی آن حداق��ل ۳2 معت��رض 
مجروح و 11 تن دیگر دستگیر شدند. این در 
حالی است که به دنبال همه پرسی غیرقانونی 
س��ال گذش��ته، چندین تن از مقامات دولتی 
و پارلمانی وقت کاتالونیا در بازداش��ت دولت 
مادرید ب��وده و دیگر رهبران اس��تقال طلب 

کاتاان هم  تحت پیگرد هستند. 

فروکشکردنقیامجلیقهزردها
بهخاطردستگیریهایگسترده

شش��مین ش��نبه اعتراض��ات سراس��ری 
فرانس��وی ها اگرچ��ه آغاز آرام تری نس��بت به 
شنبه  های قبلی داش��ت اما با مرگ یک تن از 

»جلیقه زردها« همراه بود. 
به گزارش واشنگتن پس��ت، با وجود حضور 
صدها تن از معترضان از نخستین ساعات بامداد 
دیروز در خیابان محوری پاریس، ش��انزه لیزه، 
تعداد آنها و شدت تظاهرات با ۳ هفته اخیر قابل 

مقایسه نبود.
 به نظر می رس��د نزدیک ش��دن تعطیات 
کریس��مس، عقب نش��ینی متظاهرانه دولت 
مک��رون در مقاب��ل خواس��ت  های اقتص��ادی 
معترضان و همچنین دستگیری گسترده سران 
جنبش اعتراضی »جلیقه زردها« و جنبش  های 
کارگری و دانش آموزی متحد با آن در فروکش 
کردن شعله  های بزرگ     ترین قیام معاصر مردم 

فرانسه بی تاثیر نبوده است.
بر اساس گزارش ها طی 6 هفته اعتراضات 
دامنه دار به طرح گران کردن س��وخت توسط 
دولت فرانسه که رفته رفته تبدیل به جنبشی 
ش��به انقابی برای تغییر دولت و تغییر قانون 
اساسی این کشور شد، پلیس و نیروهای امنیتی 
حدود 2 هزار فعال اجتماعی، صنفی و سیاسی 
را بازداشت کرده  اند که این شامل حصر خانگی 
چند تن از رهبران احزاب رسمی چپ و راست 
رادیکال هم می ش��ود. همچنین روز جمعه در 
حالی که بر پاریس و اغلب شهرها و جاده  های  
اصلی فرانس��ه برای س��ومین هفت��ه متوالی، 
وضعیتی شبیه حکومت نظامی با حضور ده ها 
هزار نیروی ویژه و ارتشی حکمفرما بود، یکی از 
جلیقه زردها کشته شد تا شمار قربانیان این قیام 

مردمی به 10 تن برسد.
به رغم کاهش ش��دت اعتراضات، روز شنبه 
وزارت کشور فرانسه اعام کرد همچنان 4100 
نیروی ویژه ضد ش��ورش در سراس��ر فرانس��ه  
شامل هزار و 250 مامور و 12 خودروی زرهی 
در پایتخت مستقر شده  اند که این به جز حضور 
چندین هزار س��رباز یونیفورم پ��وش ارتش در 
مرکز و حومه ش��هرهای بزرگ و هزاران مامور 
لباس شخصی دیگر است. روزنامه لوموند با کنایه 
به این لشکرکشی امنیتی در مقاله ای اشاره کرد 
گویا رژیم فرانسه به فراگیر بودن خشم عمومی 
اعتقاد راسخ دارد، چرا که از هفته پیش به این 
طرف مجموع نیروهای پلیس و امنیتی آشکار و 
مخفی که در خیابان های پاریس و نانت و تولوز 
و مارسی و سن اتین دیده شده  اند، بیش از تعداد 

تظاهر کنندگان بوده است.
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ب��ا ادامه بن بس��ت سیاس��ی 
در واش��نگتن از صب��ح دیروز 
بخش   های��ی از دولت فدرال آمریکا تعطیل ش��د. 
این بار تعطیلی دولت فدرال ایاات متحده شامل 
دس��تگاه هایی می ش��ود که ازم ب��ود حداکثر تا 
نیمه ش��ب جمعه بودجه آنها ب��ا تصویب ایحه 
بودجه توسط رئیس جمهور آمریکا تامین شود اما 
دونالد ترامپ با تاکید مجدد بر اینکه هر ایحه ای را 
که فاقد    بندی برای تأ مین هزینه 5 میلیارد داری 
احداث دیوار در مرز با مکزیک باشد امضا نخواهد 
کرد عما دولت خود را به تعطیلی کشاند. بدین 
ترتیب از دقیقه یک بامداد ش��نبه وزارتخانه  های 
امنیت داخلی، دادگس��تری، خارجه، امور داخلی، 
کشاورزی، مسکن و امور شهری و برخی نهادهای 
ف��درال دیگر آمریکا تعطیل ش��دند و تنها برخی 
نهادها ک��ه از بودجه اضطراری بهره می برند مثل 
پلی��س، آتش نش��انی، اداره پس��ت، اداره امنیت 
حمل ونقل یا اداره هواشناس��ی هنوز به کارش��ان 

ادامه می دهند. 
این در حالی بود که هر دو مجلس نمایندگان 
و سنای آمریکا نیز که درباره تامین بودجه احداث 
دیوار مکزیک در اختاف ش��دید با کاخ سفید به 
سر می برند حتی حاضر نشدند برای جلوگیری از 
تعطیلی مهم ترین وزارتخانه ها جمعه شب جلسه ای 
اضط��راری ب��رای رای   گیری تش��کیل دهند و به 
تبعیت از گفته  های سناتورهای ارشد دموکرات و 
جمهوری خواه سنا هم تعطیل شد. این بیستمین بار 
اس��ت که دولت فدرال آمریکا در طول تاریخ این 

کشور تعطیل می ش��ود و با 
توج��ه به م��ورد مش��ابه 19 
ژانوی��ه 2018،  ترام��پ این 
افتخ��ار را دارد که در دومین 
ریاس��ت جمهوری    اش،  سال 
دولت خ��ود را 2 بار تعطیل 

کرده اس��ت. البت��ه اوباما نیز در س��ال 201۳ در 
نخس��تین س��ال دوره دوم ریاست جمهوری خود 
ش��اهد تعطیلی 16 روزه دولتش از اول تا هفدهم 
اکتبر 201۳ به دلیل اختاف با کنگره بر سر سطح 

استقراض دولتی در ایحه بودجه فدرال بود.
این در عین حال برای نخس��تین بار در تاریخ 

آمریکاست که دولت ۳ بار پیاپی تعطیل می شود.
با این تعطیلی، کارکنان وزارتخانه های امنیت 
داخلی، دادگس��تری، خارجه، کش��ور، کشاورزی، 
مس��کن و ادارات دولت��ی ب��ه مرخص��ی اجباری 
فرس��تاده ش��دند و فعا به آنها حقوقی پرداخت 
نمی شود. »نانسی پلوسی« رهبر اقلیت دموکرات ها 
در مجلس نمایندگان با اش��اره به پرداخت نشدن 
حق��وق 800 هزار کارمند فدرال، تلویحا ترامپ را 
مقصر به تعطیلی کش��اندن دولت  و صدمه زدن 
به مردان و زنانی دانست که امنیت آمریکا را حفظ 
می کنند. ترام��پ که خود پیش تر اعام کرده بود 
حاضر اس��ت دولت را تعطیل کند، می خواست از 

ای��ن حرب��ه برای زیر فش��ار 
فعلی  نمایندگان  گذاش��تن 
کنگره استفاده کند، چرا که 
که کنگره جدی��د از ۳ ژانویه 
2019 )11 روز( کار خ��ود را 
آغاز خواهد کرد و دموکرات ها  
که در انتخابات ماه گذشته اکثریت کرسی  های خانه 
نمایندگان- مجلس پایین دست سنا- را به دست 
آورده  اند، می توانستند جلوی تصویب بودجه مورد 
نظر را بگیرند اما در نهایت با فشار ترامپ، مجلس 
فعلی خانه نمایندگان که جمهوری خواهان در آن 
اکثریت دارند، پنجشنبه ش��ب در یکی از آخرین 
نشس��ت هایش با 217 رای موافق در مقابل 185 
رای مخالف ایحه بودجه سال 2019 را که اعتبار 
احداث دیوار مرزی با مکزیک نیز در آن لحاظ شده 
ب��ود، تصویب کرد. به گ��زارش فاکس نیوز، ترامپ 
صبح جمع��ه از »میچ مک کان��ل« رهبر اکثریت 
جمهوری خواهان در س��نا درخواس��ت کرده بود 
برای تصویب بودجه دیوار از »گزینه هس��ته ای« 
استفاده کند. گزینه موسوم به هسته ای راهکاری 
ب��رای تغییر دادن رویه معم��ول تصویب لوایح در 
سناست. بر اس��اس این روش، یک ایحه تنها در 
صورت حمایت توسط یک گروه اکثریت به تصویب 
خواهد رسید و دیگر ازم نیست لزوما با حدنصاب 

دست کم 60 رای تصویب شود. بدین ترتیب تنها 
رای اکثریت، یعنی فقط 51 سناتور جمهوری خواه 
)یا حتی فقط 50 س��ناتور به همراه مایک پنس، 
معاون اول رئیس جمهور به عنوان تساوی ش��کن( 

کافی خواهد بود تا بودجه تصویب شود. 
اما ترام��پ فکر انصراف س��ناتورهای ارش��د 
جمهوری خ��واه و دموکرات از تش��کیل جلس��ه 
جمعه ش��ب برای رای   گیری درب��اره مصوبه خانه 
نماین��دگان و تصویب نهای��ی آن را نک��رده بود. 
بدین ترتیب مش��خص شد نه تنها ترامپ در حال 
از دس��ت دادن خانه نمایندگان است، بلکه دیگر 
روی س��نایی که هم حزبی هایش در آن اکثریت را 
دارند نیز کنترلی ندارد. به این ترتیب رئیس جمهور 
یک دنده ای که می خواست طبق وعده انتخاباتی    اش 
تا سال 2020 کار ساخت دیوار مرزی را آن هم با 
پول مکزیکی ها تمام کند تا دوباره از حامیانش رای 
بگیرد، حاا حتی برای شروع کار هم با مشکات 
جدی روبه رو است. البته ترامپ همزمان با اختاف 
عمیق خود با کنگره بر سر تصویب ایحه بودجه 
فدرال در حال اتخاذ تصمیمات دیگری است که به 
شکاف سیاسی در راس هرم قدرت واشنگتن دامن 
می زند. او نه تنها با ص��دور فرمان خروج نظامیان 
آمریکایی از سوریه با سران هر دو حزب دموکرات و 
جمهوری خواه و کارتل نظامیان پنتاگون در افتاده 
است، بلکه همچنین با آغاز مذاکرات برای برکناری 
»جروم پاول« رئیس صندوق ذخیره فدرال )بانک 
مرکزی( ایاات متحده به وال استریتی ها هم اعان 

جنگ داده است.

به دنبال کناره   گیری ژنرال »جمیز 
متیس« از ریاست پنتاگون به خاطر 
اختافات متعدد با دونالد ترامپ          ، ابراز نگرانی سیاسیون 
آمریکای��ی از ادامه افول هژمونی نظامی واش��نگتن 
در جهان ادام��ه دارد. از آن جمله هیاری کلینتون، 
وزیر خارجه اس��بق و رقیب شکست خورده ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری گذشته با مانور دادن روی 
مفاد اس��تعفانامه متیس، فرمان ترام��پ برای خروج 
نیروهای آمریکا از سوریه را زیر سوال برد. هیاری در 
توئیتی انتقادی نوشت: »هر اقدامی عواقبی به دنبال 
دارد؛ خواه ما در س��وریه بمانیم یا نمانیم، کسانی که 
به دنبال آسیب رساندن به ما هستند، آنجا بوده و در 
جنگند. انزواطلبی نشانه ضعف است. قدرت بخشیدن 
به داعش خطرناک اس��ت. خود را به دست روسیه و 
ایران سپردن احمقانه است. این رئیس جمهور امنیت 

ملی ما را به خطر می اندازد«. 
این در حالی اس��ت که دومین مقام ارشد نظامی 
آمریکا هم در اعتراض به این تصمیم ترامپ استعفا کرده 
است. »برت مک گورک« نماینده ویژه رئیس جمهور 
ایاات متحده در ائتاف به اصطاح ضدداعش، دیروز 
ب��ه فاصله 2 روز پ��س از مافوقش »جیمز متیس« از 
سمت خود کناره   گیری کرد و به نظر می رسد سونامی 

کناره گیری ه��ا و برکناری ها در 
پنتاگون ادامه داشته باشد.

نش��ریه  ح��ال  همی��ن  در 
»پولیتیکو« به گمانه زنی درباره 
گزینه  ه��ای جایگزینی متیس 
در وزارت دف��اع  ایاات متحده 

پرداخته و نفراتی را معرفی کرده که قطعا هیچ کدام 
نخواهند توانست خأ کاریزماتیک، تجربی و سازمانی 
ژنرال 4 س��تاره بازنشسته را در رأس دستگاه جنگ 
آمریکا پر کنند به طوری که حتی از 2 سناتور  تندرو 
جمهوری خواه بدون رده تشکیاتی نظامی به عنوان 
روس��ای آتی پنتاگون نام برده شده است که اتفاقی 
بی سابقه در آمریکاست. در ابتدای این گزارش آمده: 
»متیس یکی از معدود مقام های دولت ترامپ بود که 
همچنان مورد حمایت هر دو حزب قرار داش��ت اما 
معلوم نیست جایگزین او از چنین حمایتی برخوردار 
باش��د«. پولیتیکو فردای اعام بازنشس��تگی متیس 
هم در مقاله ای به قلم سردبیرش، تلویحا برنامه  های 

تبلیغات��ی »ضدایرانی«  عمدتا 
در کاخ سفید و کنگره را عامل 
ایجاد اغتش��اش در برنامه  های 
عملگرایان��ه دس��تگاه جن��گ 
پنتاگون دانس��ته و نوشته بود 
وزیر دفاع مستعفی و فرماندهان 
ارش��د نیز از فریادهای بی وقفه علیه ایران به س��توه 
آمده اند. البته در فهرس��ت 6 نفره ای که این نش��ریه 
معرف��ی کرده اس��ت جز نام 2 س��ناتور جنگ طلب 
جمهوری خواه یعنی »تام کاتن« از ایالت آرکانزاس و 
»لیندسی گراهام« که عما راه مک کین درگذشته را 
در رسته بازهای شکاری نومحافظه کار ادامه می دهند، 
گزینه  های نظامی هم دیده می ش��ود.  »جک کین« 
75 ساله، ژنرال 4 ستاره بازنشسته و قائم مقام پیشین 
ستاد کل ارتش ایاات متحده، تندرو     ترین گزینه است 
اما شرایط س��نی    اش او را از هر گونه سمت حقیقی 
نظامی دور می کند.  »جیم تلنت« س��ناتور س��ابق 
جمهوری خواه نیز که قبل از متیس، پست وزارت دفاع 

به او پیشنهاد شده بود بیشتر یک تاجر عاقه مند به 
حوزه آسیاس��ت تا ی��ک نظامی جدی در مس��ائل 
خاورمیانه و شرق اروپا که باتاقی است که پنتاگون 
در آن گیر کرده است. بعد از او »دن کوتس« قرار دارد 
که از سال قبل در سمت مدیر اداره »اطاعات ملی« 
آمریکا مشغول به کار است و گزینه محبوب پمپئو، 
وزیر خارجه هم برش��مرده می ش��ود اما باا گرفتن 
دوباره غائله پرونده دخالت روس ها، بخت این سناتور 
سابق 75 ساله را که در این زمینه منتقد ترامپ است، 
کاهش می دهد. در نهایت به نظر می رسد عملی     ترین 
انتخاب ترامپ کس��ی نیس��ت جز نفر دوم پنتاگون. 
»پاتریک ش��اناهان« قائم مقام وزارت دفاع در دوران 
متیس مرتب به کاخ س��فید می رفت��ه و با توجه به 
س��ابقه اش به عنوان مدیر ش��رکت بوئینگ می تواند 
مواضع و چش��م انداز متفاوتی نس��بت به یک ژنرال 
بازنشس��ته به رئیس جمهور ارائه دهد بویژه که یکی 
از حامی��ان علنی ایجاد نیروی فضایی مدنظر ترامپ 
در درون پنتاگون بوده است. اما مسأله اینجاست که 
او یک فرمانده عملیاتی به سبک کاسیک یانکی ها 
نیست و فعا ملموس     ترین معضات هژمونیک آمریکا 
همین جا روی زمین و در خاورمیانه است که آمریکا 

بتدریج آن را از دست می دهد.

شکاف در رأس هرم قدرت آمریکا عمیق      تر می شود
دومین تعطیلی دولت ترامپ در یک سال!

انتقاد هیاری کلینتون از خروج نیروهای آمریکا از سوریه
آمریکا خود را به ایران و روسیه سپرده است

پایان آمریکا

پنتاگون
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قاب روز
»مخملکوه«درخرمآباد

عکس:   ایرنا

بازار

گزارش

گروه اقتصادی:  عضو هیأت علمی دانشگاه امام 
صادق با انتقاد از رویه دولت در معطل گذاشتن 
تصمیمات اقتصادی خود به راه اندازی سوئیفت 
اروپایی گفت: معقوانه نیست که تصمیم های 
اقتصادی کشور را معطل وعده اروپاییان بگذاریم. 
ب��ه گزارش تس��نیم، اکن��ون پس از خ��روج و 
کارشکنی آمریکا در برجام، تمام تاش دولت این 
است که با راه اندازی سوئیفت اروپایی )اس پی وی( 
اشکااتی را که با خروج آمریکا از برجام به وجود 
می آی��د برطرف کند؛ در چنین ش��رایطی این 
سؤال مطرح اس��ت که سوئیفت اروپایی چقدر 
مفید اس��ت و چرا اروپا وارد این بازی می شود؟ 
در این ب��اره کامران ندری، عض��و هیأت علمی 
دانش��گاه امام صادق با ابراز اینکه در این زمینه 
2 بحث وج��ود دارد؛ یکی اص��ل وجود چنین 
سازوکاری اس��ت و بحث بعدی عملیاتی شدن 
س��وئیفت اروپایی یا »اس پی وی« در عالم واقع، 
گفت: درباره مبحث اول قطعا اگر دنیا توافق کند 
از س��اختارهایی که یک کشور همچون آمریکا، 
تنها بازی گردان آن اس��ت و می تواند به وسیله 
آن اعمال نفوذ کن��د، خود را رها کند به لحاظ 
امنیتی برای همه کشورهای دنیا از کشورهای  
اروپایی گرفته تا چین و روسیه به صرفه و مفید 
خواهد بود. معاون پژوهش��ی پژوهشکده پولی 

و بانک��ی بان��ک مرکزی با 
تصریح ب��ر اینکه اگر روزی 
غی��رت کش��ورهای دنیا از 
جمله اروپایی ها برانگیخته 
سوئیفتی  راه اندازی  ش��ود 
در مقابل سوئیفت آمریکایی 

چیز بعیدی نیس��ت، گفت:  آمری��کا به صورت 
قلدرمآبانه و تحکم آمیز همه نیات و منویات خود 
را به صورت یکجانبه به همه دنیا با اس��تفاده از 
اهرم هایی که در اختیار دارد تحمیل می کند، در 
واقع همه دنیا مجبور به تبعیت از سیاست های 
آمریکا هس��تند و دنیا از جمله اروپاییان به این 
نتیجه رسیده اند که این یکجانبه گرایی آمریکا 
امنیت اقتص��ادی آنها را تهدید می کند. کامران 
ن��دری درباره بخ��ش دوم یعنی چقدر به ایجاد 
چنین س��ازوکاری خوش بین اس��ت، گفت: اما 
درب��اره اینکه اروپا چه اقدامات��ی برای رهایی از 
یکجانبه گرایی آمریکا انجام داده است؛  بنابر هر 
علت��ی تاکنون اروپاییان نخواس��ته  اند از زیر بار 
تحکم سیاست های آمریکا خارج شوند و در واقع 
سیاست خارجی اروپایی ها یعنی تبعیت از آمریکا 
و این ج��ای تعجب دارد که چ��را اروپا تاکنون 
با توجه به زیرس��اخت های مناس��بی که دارد 
نخواس��ته از زیر بار این ذلت خود را خارج کند 
و بتواند بر اساس منافع و اهدافش سیاست های 
خارج��ی خود را تنظیم کن��د. وی در گفت وگو 
با تس��نیم با اشاره به س��ابقه رابطه اروپاییان با 
آمریکا  گفت: در زمینه س��وئیفت اروپایی بعید 
است کش��ورهای اروپایی بخواهند رویکردشان 
را به ص��ورت جدی آن هم به خاطر ایران تغییر 
دهند. این کارش��ناس اقتصادی  با یادآوری این 
نکته که راه اندازی س��وئیفت اروپایی تنها برای 
مسأله ایران نیست بلکه تأمین کننده امنیت اروپا 
نیز هست، گفت: برخی کارشناسان اروپایی نیز 
به این مس��أله اذعان کرده اند که امنیت اروپا با 
راه اندازی سوئیفت حفظ می شود بویژه در دوره 
ترامپ که اقدامات یکجانبه آمریکا بشدت اروپا را 
تهدید می کند. ندری با تصریح بر اینکه اروپاییان 

بیش��تر به دنبال یک راهکار موقت برای گذار از 
دوره ترامپ هستند تا بتوانند اثرات تخریبی این 
دوره را که نشأت گرفته از اقدامات یکجانبه وی 
اس��ت کاهش دهند، گفت: به این صورت بعید 
اس��ت که اروپا خواسته باشد دست  به اقدامات 
دائمی و بلندمدت بزند تا روابط خود با آمریکا را 
تحت الشعاع آن قرار دهد، در حالی که راه اندازی 
سوئیفت یک اقدام بلندمدت است و تردید اروپا 
نیز  در این زمینه از اینجا نش��أت می گیرد که 
اروپا نگران آینده روابط خود با آمریکاست. این 
استاد دانشگاه با ابراز اینکه اگر سوئیفت اروپایی 
یا هر سازوکاری جز سازوکارهای دیکتاتورمآبانه 
آمریکا ش��کل بگی��رد نه تنها ای��ران بلکه همه 
کش��ورهای مس��تقل و آزادیخواه دیگر جهان  
نیز از آن اس��تقبال می کنند، گف��ت:  اما دولت 
ایران نباید خود را معط��ل و دلخوش راه اندازی 
س��وئیفت اروپایی کند بوی��ژه اکنون که به رغم 
گذشت این مدت اروپاییان تاکنون اقدام عملی 
جدی  در این زمینه انجام نداده اند. وی با تصریح 
ب��ر اینکه زیاد به راه اندازی اس پی وی حداقل در 
کوتاه مدت خوشبین نیست، گفت:   هیچ کدام از 
کشورهای اروپایی تاکنون حتی حاضر نشده اند 
دفتر اس پی وی در کشورش��ان مس��تقر ش��ود 
و در همین ابتدا بر س��ر ای��ن موضوع اختاف 
نظر جدی دارن��د، بنابراین 
بسیار بعید به نظر می رسد 
سازوکار سوئیفت اروپایی در 
نتیجه برسد.  به  کوتاه مدت 
ندری با تذکر به دولتمردان 
تصمیم گیری  ب��ه  نس��بت 
براساس تشکیل سوئیفت اروپایی گفت:  حداقل 
در حال حاضر تش��کیل س��وئیف اروپایی یک 
رویا برای اروپا است و معقوانه نیست دولت بر 
اساس آرزوها و رویاهای اروپا برای اقتصاد کشور 
تصمیم   گیری و برنامه  ریزی کند. معاون پژوهشی 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تذکر به 
اینکه علوم اقتصادی از سنخ علم نظری نیست، 
گفت: مهم ترین علت شکس��ت دولت در عرصه 
اقتص��ادی برنامه ریزی بدون توجه به واقعیت ها 
و تصمیم گیری و مدیریت بر اس��اس وعده ها و 
ب��دون توجه به واقعیت های بیرونی اس��ت. وی 
افزود: در حالی که وزیر امور خارجه در مجلس 
تأکید دارد که نه من و نه رئیس جمهور تضمین 
نمی دهیم با تصویب CFT مشکات حل شود، 
رئیس جمه��ور می گوی��د 20 درص��د ارزانی با 
پیوستن به این نهاد به وجود می آید. ندری با ابراز 
نگرانی از این اظهارات گفت: اینها نکاتی اس��ت 
که بش��دت باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی 
است، زیرا برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها باید 
براساس واقعیت های موجود صورت بگیرد و اا 
چوب این اغماض را در اینجا نیز همچون برجام 
خواهیم خورد. این استاد دانشگاه با تأکید مجدد 
بر این نکته که معنای این حرف صرف نظر کردن 
از اس پی وی در صورت محقق ش��دن نیس��ت، 
گفت: منظور این است که تصمیمات بر اساس 
واقعیت های عینی و نگاه به سابقه آمریکا و اروپا 
باشد، بنابراین برای ایجاد چنین سازوکاری نباید 
تعهد جدیدی داده ش��ود یا کشور را مجبور به 
پذیرش تعه��دات جدیدی چون FATF  کرد، 
چرا که اینکه تا چه حد اروپاییان پای راه اندازی 
اس پی وی بمانند و مقابل اقدامات یکجانبه آمریکا 

بایستند محل ابهام و اشکال است.

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:
اقتصادرامعطلسوئیفتاروپایینکنید

بانک مرکزی اعام کرد
افزایشقیمت۸گروهکااییدریکهفتهاخیر

گرانی

پرواز

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی خبر داد
کاهشپروازداخلیبهعلتفرسودگیناوگانهوایی

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز 
۵0 درصد از هواپیماهای ناوگان هوایی کش��ور 
در ش��رایط بحرانی قرار دارد ک��ه باید در جهت 
نوسازی این ناوگان برنامه ریزی شود. محمدرضا 
رضایی کوچی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره 

به حجم باای فرس��ودگی 
صنعت هوایی کشور گفت: 
در ش��رایط کنونی مس��اله 
هواپیماه��ای  فرس��ودگی 
مسافری یکی از دغدغه ها و 
مسائل مهم در عرصه صنعت 

هوایی کش��ور است و این موضوع قطعا باید جزو 
اولویت های اصلی مس��ؤوان قرار داش��ته باشد. 
نماینده مردم جهرم در مجلس ش��ورای اسامی 
با اع��ام اینکه امروز ۵0 درص��د از هواپیماهای 
ناوگان هوایی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، 
گفت: البته در چند سال گذشته با انعقاد قرارداد 
با ش��رکت های خارجی مانند ایرباس و بوئینگ، 
تعدادی هواپیم��ای نو به ناوگان هوایی کش��ور 
تزریق شد اما قطعا این میزان رضایت بخش نبوده 
و باید تعداد بیش��تری هواپیما خریداری ش��ود. 
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: امروز میانگین عمر ناوگان هواپیمایی 
کشور باای 20 سال است و این یک مساله جدی 

و زنگ خطر اس��ت که مس��ؤوان باید در جهت 
رفع آن حرکت کنند، زیرا در شرایط کنونی هزینه 
باایی صرف نگهداری هواپیماها می شود. نماینده 
مردم در مجلس ش��ورای اسامی دهم ادامه داد: 
امروز ش��اهد کاهش پروازهای داخلی هس��تیم 
ک��ه یک��ی از دای��ل عمده 
بروز این مس��اله، فرسودگی 
ناوگان هوایی کش��ور است، 
ای��ن موضوع موجب ش��ده 
بخشی از هواپیماها قادر به 
پرواز نباش��ند و این مس��اله 
مشکاتی مانند تأخیر در پرواز و کاهش پروازهای 
داخل��ی را به دنب��ال دارد.  رضایی کوچی گفت: 
البته مسؤوان س��ازمان هواپیمایی و وزارت راه 
و شهرسازی باید برای نوس��ازی ناوگان و خرید 
هواپیما، راه حل درس��تی را بیندیش��ند، زیرا در 
چند ماه اخیر موضوع خرید هواپیماهای روسی 
مطرح شده اما به نظر من این هواپیماها متناسب 
با وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی کشور نیست. 
رئیس کمیس��یون عمران مجلس ادامه داد: در 
ش��رایط کنونی اولویت مس��ؤوان برای نوسازی 
ناوگان هوایی باید خرید هواپیماهای نو یا در حد 
نو باش��د، این موضوع می تواند ناوگان کشور را تا 

چند سال از بروز مشکات دور کند.

بانک مرکزی اعام کرد قیمت لبنیات، برنج، 
حبوبات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، چای و روغن در 
هفته منتهی به بیست و سوم آذر نسبت به هفته 
قب��ل از آن افزایش یافت. به گ��زارش مهر، بانک 

مرکزی خاصه نتایج گزارش 
متوسط قیمت خرده فروشی 
برخی م��واد خوراک��ی را در 
هفته منتهی به بیست وسوم 
آذر اع��ام کرد ک��ه طی آن 
قیم��ت ۸ گ��روه نس��بت به 

هفته قب��ل از آن افزایش و ۳ گروه کاهش یافت. 
در هفته منتهی به بیست وس��وم آذر نرخ لبنیات 
1/۳ درص��د، برنج 0/۳ درصد، حبوب 0/۳ درصد، 
میوه های تازه 6/6 درصد، گوشت قرمز 0/۵ درصد، 
مرغ ۵/9 درصد، چ��ای 0/1 درصد و روغن نباتی 
0/1 درصد نس��بت به هفته قب��ل از آن افزایش و 
نرخ تخم م��رغ ۳/1 درصد، س��بزی های تازه 1/4 
درصد و قند و ش��کر 0/2 درصد کاهش یافت. در 
هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیم�ت ماس�ت 
غیرپاس�توریزه نسبت به هفته قبل از آن مع�ادل 
یک درصد و شیر پاستوریزه ۵/6 درصد افزایش ولی 
بهای ماست پاستوریزه 0/1 درصد کاهش داشت. 
قیمت سایر اقام بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ 
مع��ادل ۳/1 درصد کاهش یافت. در این هفته در 
گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 
0/۳ درص��د و برنج داخله درج��ه 2،  1/۸ درصد 
کاهش ولی بهای برنج داخله درجه یک 0/6 درصد 
افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت نخود ثابت 
بود. بهای لپه نخود معادل 0/2 درصد کاهش ولی 
قیمت س��ایر اقام بی��ن 0/2 درصد تا ۳/4 درصد 
افزایش یافت. در هفته مورد بررس��ی، در میادین 

زیر نظر شهرداری پرتقال درجه 2، هندوانه و موز 
عرضه کمی داشت. سایر اقام میوه و سبزی تازه 
که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر 
میوه فروشی ها متفاوت بود، به نرخ مصوب سازمان 
میادین می��وه و تره بار عرضه 
می ش��د. در گروه میوه های 
تازه نیز به��ای پرتقال درجه 
ی��ک مع��ادل 2/۳ درص��د، 
پرتقال درجه 2،  ۳/۳ درصد 
و نارنگ��ی 0/2 درصد کاهش 
ولی قیمت س��ایر اقام بی��ن 2/7 درصد تا ۵۳/9 
درصد افزایش داش��ت. در گروه س��بزی های تازه 
بهای خی��ار و گوجه فرنگی هر ی��ک معادل ۳/7 
درصد، لوبیا س��بز 1/6 درصد و سبزی های برگی 
۳/۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقام بین 1/1 
درصد تا 9/9 درصد افزایش یافت. همچنین بهای 
گوش��ت گوس��فند معادل 0/7 درصد و مرغ ۵/9 
درصد افزایش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله 
0/1 درصد کاهش داشت. در این هفته بهای قند 
معادل 0/1 درصد و ش��کر 0/۳ درصد کاهش ولی 
قیمت چ��ای خارجی 0/1 درص��د و روغن نباتی 
جامد 0/۳ درصد افزایش یافت. بهای روغن نباتی 
مایع بدون تغییر بود. متوسط قیمت خرده فروشی 
در هفته منتهی به بیست وسوم آذرماه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد نرخ 
لبنی��ات 6۸ درصد، تخم م��رغ 4۳/7 درصد، برنج 
2۳/9 درص��د، حبوب 14/۵ درصد، میوه های تازه 
۵۸/4 درصد، سبزی های تازه ۳1/۵ درصد، گوشت 
قرم��ز 4۸/9 درصد، مرغ ۵7/9 درصد، چای 22/۸ 
درصد، روغن نباتی 4۳/9 درصد و قندو شکر ۳9/۵ 

درصد افزایش یافته است.
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افق تهران

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

   مدیرمسؤول: محمد آخوندی     سردبیر: رضا شکیبایي

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

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

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

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

قیمتهرکیلوگرممرغ
به۱۳۶۰۰تومانرسید

پرنده  فروشندگان  اتحادیه 
و ماهی تهران قیمت دیروز 
هرکیلوک��رم مرغ گ��رم را 
1۳600 تومان اعام کرد که 
تفاوت زیادی با نرخ مصوب 
جدید9۸00 تومانی س��تاد تنظیم بازار دارد. 
به گزارش تسنیم          ، اتحادیه فروشندگان پرنده 
و ماهی تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم؛ 
استعامی کش��تارگاه های تهران را 12400 
تومان، پخش 12600 تومان، خرده فروش��ی 
1۳600 تومان، خرده فروشی مرغ شمال 1۳ 
هزار تومان، قیمت عمده مرغ کشتار شمال 
در میدان بهمن 12 هزار تومان، سینه با کتف 
20 هزار تومان، س��ینه بدون کتف 21 هزار 
توم��ان و فیله را 2۳ ه��زار تومان اعام کرد. 
حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام قیمت مصوب جدید س��تاد تنظیم 
بازار ب��رای هر کیلوگرم مرغ را 9۸00 تومان 
با ۵ درصد تغییر اعام کرد اما این نرخ نیز در 

بازار رعایت نمی شود. 
ن��رخ مصوب قبل��ی هرکیلوگرم م��رغ در 
س��تاد تنظیم بازار ۸17۵ تومان بود. ورناصری 
همچنین قیمت های اتحادیه فروشندگان پرنده 
و ماهی را مطابق با قیمت های بازار ندانست و 
آن را به نگاه صنفی این تشکل ربط داد. بنا بر 
این گزارش، افزایش قیمت مرغ در بازار داخلی 
از زمانی آغاز شد که صادرات این محصول آزاد 
و زمینه عرضه آن در بازار کاهش یافت، این در 
حالی است که خبرگزاری تسنیم درباره خروج 

بی رویه این محصول از کشور هشدار داده بود.

آلمانپروازهایشرکتماهانایر
راممنوعکرد

ورودی  پروازه��ای  آلم��ان 
و خروج��ی ماهان ای��ر را به 
این کش��ور ممن��وع کرد. به 
گزارش تس��نیم ب��ه نقل از 
رویترز، طبق گزارش روزنامه 
آلمانی بیل��د در روز جمعه آلم��ان پروازهای 
ورودی و خروج��ی ماهان ایر را به این کش��ور 
ممنوع کرد. دولت آلمان پس از بررسی دقیق 
درخواس��ت  های آمریکا تصمی��م گرفته مانع 
پرواز  های ماهان ایر به دوسلدورف و مونیخ شود. 
سخنگوی دولت آلمان گفت نظری درباره 
گ��زارش روزنامه بیلد درب��اره ممنوعیت پرواز 

ماهان ایر در ژانویه ندارد.
 دولت آمریکا چند شرکت مثل یک شرکت 
هواپیمایی تایلندی و یک نماینده فروش مستقر 
در مال��زی را به خاطر ارتباط ش��ان با ماهان ایر 
تحریم کرده است. آلمان و شرکایش در اتحادیه 
اروپایی با آمریکا بر سر سیاست برخورد با ایران 

اختاف دارند. 
دولت ترام��پ در ماه م��ه از معاهده اتمی 
برجام بین ایران و قدرت  های اصلی دنیا بیرون 
آمد و هدف آن محدود کردن برنامه اتمی ایران 
و وضع دوباره تحریم ها بر جمهوری اس��امی 
بود. فرانسه و آلمان تاش می کنند ایران از این 

معاهده خارج نشود. 

تحصن اس�تادان دانشگاه  ها در ساختمان  ■
وزارت علوم در تهران- 1357 ش

ترجمه انجیل از زب�ان اتین به آلماني به  ■
ابتکار »مارتین لوتر«- 1521م

اختراع گرامافون توسط »توماس ادیسون«  ■
مخترع آمریکایي- 1878م

س�قوط جده توسط »ابن س�عود« و پایان  ■
حکومت خاندان هاشمي- 1925م

درگذشت »میخائیل کاشنیکف« سازنده  ■
روس اسلحه معروف کاشنیکف - 2013 م

اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

10300

11800

13000

2800

-

-

1500

1970

-100

-100

-50

-

-

-

-50

-

-

-

7700

162
157

-

-

-100

1
-2

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

53/5
55/5

0/34
-1/3

45/41-0/10

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3370000

3450000

1750000

1040000

621000

-300000

-

10000

20000

1000

-

307030

-

1256)دار(
14/69)دار(

-

31000

-

-4

-9

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

154550/5
7519/8

6654/4

-0/98
-1

-1/23

113184/1
311136/5

139417/8

-0/98

-1/02

-1/27

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

-220
-16
-78

22445

20166

2516
-

کام نور

اندیشیدن، مانند نگاه کردن با چشم 
نیست، زیرا چشم ها نیز گاهی به صاحبان 
خود دروغ می گویند، ولی عقل به کسی 
که از او راهنمایی خواهد، خیانت نمی کند.

امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
8375

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-11/89

درخشان  تهران
کویر تایر 

کارتن  ایران
شهد 

نیروکلر
کیمیدارو 

سیمان  بجنورد 
بانک  کارآفرین  

بین  المللي  محصوات  پارس  

4068

10555
11033

5478

3408

5083
1602

3254

6/17
5/12

4/99
4/91

4/8

4/8

4/72

4/71

4/63

ح.گروه دارویي سبحان
ح. داروسازي  ابوریحان  
ح. سرمایه گذاري نیرو 

کاشي  سعدي  
پاایش نفت بندرعباس 

سالمین
کربن  ایران  

پاایش نفت بندرعباس 
گسترش نفت و گاز پارسیان 

2090

5339

115
1958

9717

5218

10968
9726

3955

-9/39

-8

-5
-5

-4/99

-4/93

-4/91

-4/91


