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 گفت وگوی »وطن امروز« با سهیل موفق
کارگردان »پاستاریونی«

 محمدجواد ظریف 3 سال پس از توافق هسته ای: 

 نمی خواهند 
خانواده ها

 به سینما بیایند!
هدف برجام اقتصادی نبود 

هدف رفع تحریم ها نبود!
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پایان  ترم 
مرگ!

خودکشی و تغییر جنسیت در غرب

9 کشته و 26 مجروح در حادثه تلخ واژگونی 
اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات در تهران

 تنفس مصنوعی
 به آسمان شهر

 راه طی شده  را
دوباره نرویم
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 او خزانه فدرال را بزرگ     ترین تهدید  ■
برای خود و آمریکا می خواند

 ترامپ
 تنها در خانه

رئیس جمهور آمریکا پس از باند جنگ سااران 
با مافیای زرسااران در افتاده است

 نگاهی کوتاه به تجربه دیگر کشورها 
پیرامون کاهش آلودگی هوا

تیترهاي امروز
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 مروری گذرا بر فرازهایی برجسته از جایگاه رفیع علمی و مدیریتی 
آیت اه العظمی هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

 فقیه
جهاد و اجتهاد

روحانی: خدمات دولت برای ملت گران است
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دوره  نهمی��ن  خب��ری  نشس��ت 
جش��نواره فیلم »عمار« با حضور 
نادر طالب زاده و وحید جلیلی در پژوهش��گاه رویان 
برگزار ش��د. به گزارش »وطن امروز«، در ابتدای این 
نشست عبدالحسین ش��اهوردی، رئیس پژوهشگاه 
رویان عنوان کرد: خوشحالیم که این پژوهشگاه برای 
ش��روع انجام یک کار فرهنگی انتخاب شد. جا دارد 
یادی کنیم از دکتر کاظمی آشتیانی که فرد موثری 
در توس��عه علمی کش��ور بود. او رویش موثر انقاب 
بود. پژوهشگاه رویان بر اثر یک نیاز در جامعه شکل 
گرفت و در ادامه به بس��یاری از نیازها پاسخ داد. اگر 
در این زمینه محققان ما قدم برنمی داش��تند امروز 
بسیار وابسته تر از گذشته بودیم و خدا را شکر که در 
زمینه ناباروری قدمی برداشتیم و فرد موثر این زمینه 
مرحوم کاظمی آشتیانی بود. دکتر کاظمی سال ۸۴ 
از میان ما رفت ولی ما همیش��ه احساس می کنیم 
 او حضور دارد. س��پس وحید جلیلی، عضو ش��ورای 
سیاست گذاری جشنواره فیلم عمار عنوان کرد: یکی 
از وظایف مهم جش��نواره ما این اس��ت که خأهای 
سینمای ایران را نشان دهد. ما آمده ایم که بپرسیم 
چرا هر چه پیش��رفت های کشور ما بیشتر می شود 
بازنمایی تصویر کشور در سینما مفلوک تر می شود؟ 
آیا متخصصان و دانش��مندان ایرانی حق ندارند این 
س��وال را مطرح کنند که این همه پیش��رفت که با 
زحمت به دست آورده اند چرا سهم آن در سینمای 
ایران اندک است؟ ما در ایران به جای داستان سازی، 
کابوس س��ازی می کنیم! جلیلی همچنی��ن درباره 
تجلیل ه��ای این دوره از جش��نواره عم��ار گفت: ما 

چندی��ن تجلیل در افتتاحیه و اختتامیه جش��نواره 
عمار از شیخ زکزاکی، سیروس مقدم و حامد زمانی 
در راس��تای کار های امیدبخش داریم. جالب اس��ت 
بدانید که ش��یخ زکزاکی فیلمی سینمایی با عنوان 
»عثمان دن فودیو« تولید کرده است که در جشنواره 
عمار به نمایش گذاش��ته می ش��ود. نادر طالب زاده، 
دبیر جشنواره نیز در تکمیل سخنان وحید جلیلی 
گفت: کش��ورهای اروپای��ی در برنامه های خبری و 
تلویزیون های خود به طور مکرر درباره آفریقا حرف 
می زنند و آثاری تولید می کنند در حالی که ما هیچ 
توجهی به این قاره نمی کنیم. ش��یخ زکزاکی از این 
جهت مهم است که حقیقت اسام ناب را در آفریقا 
ثابت ک��رد. در ادامه، جلیلی با بیان اینکه عمار یک 
جشنواره سانسورشکن است، درباره حضور فیلم هایی 
که در آنها بحث های روز مطرح می ش��ود، بیان کرد: 
جش��نواره ای که مردمی اس��ت هم ظرفیت ها و هم 
مش��کات کش��ور در آن بازتاب پی��دا می کند و ما 
آث��اری از هر دوی این مس��ائل داریم. ما در »عمار« 
از یک طرف زیبایی ها و پیشرفت های کشور را نشان 
می دهیم و از طرف دیگر چش��م مان را روی آفت ها 
نمی بندیم. ما در عین حال که منتقد وضعیت موجود 
درباره نشان دادن پیشرفت ها هستیم، از طرف دیگر 
خواهان این هستیم که آسیب ها هم نشان داده شود. 
ما حزب اللهی و به انقاب وفادار هستیم، بنابراین کسی 
انتظار ندارد موضع ما در نقد موضع شبکه هایی مثل 
»من  وتو« و »بی بی سی« باشد، بلکه ما دنبال راه سوم 
هستیم؛ یعنی می خواهیم نه نگاه خوشبین بی درد و 
نه نگاه جنجالگر بی محتوا داش��ته باشیم. جلیلی در 

پایان خاطرنش��ان کرد: ما بیشتر از نقد فیلم به نقد 
سینما احتیاج داریم. آیا باعث سرافکندگی نیست که 
ما حتی یک فیلم نداریم که بگوید انقاب اس��امی 
چیست؟ ما حتی چیزی مثل »نبرد الجزیره« نداریم. 
حتی اولیور استون وقتی گفت چرا انقاب اسامی را 
بازتاب ندادید کسانی که در فیلمسازی به گرد پای او 
نمی رس��ند، خطاب به او می گویند درباره هنر حرف 
بزن نه سیاست! در ادامه این نشست نادر طالب زاده با 
اشاره به پیشرفت های حاصل شده در جشنواره عمار 
در هر دوره برگزاری آن اظهار کرد: جش��نواره عمار 
هر س��ال پیش��رفت کرده و باید توجه داشته باشیم 
که این جشنواره کاما مردمی است و به دست خود 
مردم اداره می شود. مس��تند یک کاربرد جدی دارد 
که می تواند درد ها، معضات و کمبود های جامعه را 
جراحی کند تا قانون اصاح ش��ود یا قانون جدیدی 
به قوانین اضافه شود. مستندسازان جوان باید به امور 
مختلف حساس باشند، به طور مثال همین موضوع 
FATF که با س��ام و صلوات تصویب شد باید برای 
مردم تشریح شود که دقیقا به چه چیزی از منافع ملی 
ما ضربه خواهد زد؟ در بخش دیگری از این نشست 
رسول منفرد، دبیر اجرایی جشنواره با ارائه گزارشی 
درباره این دوره از جشنواره، اظهار کرد: بیشترین آثار 
رسیده به این دوره مربوط به سینمای مستند است. 
حدود ۱۰ درصد فیلم های امس��ال جشنواره درباره 
روستاها بود که روستاهای دشتک، غنی آباد بشرویه، 
کیاسر و... در میان آنها بود. مراسم افتتاحیه یکشنبه ۹ 
دی در فرهنگسرای بهمن آغاز می شود و ما از ۱۰:۳۰ 

صبح تا ۲۲:۳۰ نمایش فیلم داریم. 

برگزاری نشست خبری نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در پژوهشگاه رویان
  وحید جلیلی: ما در ایران به جای داستان سازی، کابوس سازی می کنیم!

خبر

   رهبر انقاب در پیام تسلیت برای درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی:
 ایشان استادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری با وفا در مهم ترین تشکیات 

نظام جمهوری اسامی، عضو مؤثری در شورای نگهبان و رئیس موفقی در مجمع تشخیص 
مصلحت بودند و آثار و برکات علمی بسیاری از خود بر جای نهادند

آیت اه العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای 
شورای نگهبان شامگاه دوشنبه در 7۰ سالگی دار 
فانی را وداع گفت. تاملی کوتاه بر زندگی پربرکت 
این فقیه عالیقدر نشان دهنده وجوه ممتاز و متمایز 
این شخصیت برجسته حوزوی و مدیر عالی رتبه در 
نظام اسامی اس��ت. به گزارش »وطن امروز«، هر 
چند واکاوی و تبیین وجوه شخصیتی و مدیریتی 

مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی که در چند دهه 
اخیر مسؤولیت های مهم و عالی را در نظام اسامی 
برعهده داش��ته از عهده گزارشاتی محدود و موجز 
خارج اس��ت، با این حال مروری بر فرازهایی ویژه 
از زندگی این شخصیت برجسته حوزوی می تواند 
مخاطبان را به شناختی اجمالی از عظمت فکری، 

شخصیتی و مدیریتی او رهنمون کند.
صفحه 5 را بخوانید

   اقامه نماز بر پیکر آیت اه سیدمحمود هاشمی شاهرودی توسط رهبر انقاب 
8 صبح امروز در مصای تهران

   هیأت دولت امروز چهارشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعام کرد

جزئیات ایحه بودجه 98 در »وطن امروز«  
ایحه ای با 2 سقف درآمدی

 ضربه اطاعات به یک شبکه نفوذ
در سیستم بانکی و ارزی

  اعضای این شبکه به بهانه انجام واردات کاا با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش واردات کاا
  اقدام و بدون آنکه قصد واردات کاا داشته باشند، ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود 

حواله می کردند و پس از آن، ارزها را به  قیمت آزاد می فروختند
صفحه   2

در شبکه های اجتماعی
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:)FDD( بنیاد دفاع از دموکراسی ها
ترامپ پیروزی را تقدیم ایرانی ها کرد

ابی صهیونیس��تی- آمریکای��ی »دفاع از 
دموکراس��ی ها« در یادداشتی اعتراضی اعام 
ک��رد ترامپ با تصمیم خود برای خارج کردن 
نظامیان آمریکایی از سوریه، پیروزی را تقدیم 
ایران ک��رده و تصویری ضعی��ف از آمریکا به 
نمایش گذاش��ته اس��ت. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
)FDD( که روابط بس��یار نزدیکی با بنیامین 
نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی دارد 
و از نفوذ باایی نیز در کاخ س��فید برخوردار 
اس��ت، در یادداش��تی اعتراض��ی اع��ام کرد 
دونال��د ترامپ ب��ا تصمیم خود ب��رای خارج 
کردن نظامیان آمریکایی از س��وریه، پیروزی 
را تقدیم ای��ران کرده و تصویری ضعیف و در 
حال عقب نش��ینی از آمریکا نشان داده است. 
این اندیش��کده در 2 سالی که از دولت ترامپ 
می گذرد، بنابر اخبار متعدد، سیاس��ت نویس 
اصل��ی کاخ س��فید در موضوعات سیاس��ت 
خارجی بوده است. با این حال به نظر می رسد 
تصمی��م ترامپ برای خارج ک��ردن نیرو های 
نظامی آمریکا از س��وریه ب��ه مذاق آن خوش 
نیامده است، همانطور که نتانیاهو و کابینه اش 
هم حتی به صورت علنی از این تصمیم انتقاد 
کرده اند. مارک دوبوویتز، مدیر این اندیشکده 
و از حامیان تش��دید تحریم ها علیه ایران، روز 
دوشنبه در یادداشتی مشترک با مارک رائول 
گرش��ت، تحلیلگر نئوکان کهنه کار آمریکایی 
و مدافع حمل��ه به عراق، به انتقاد ش��دید از 
تصمیم ترامپ پرداخته و نوش��ته اس��ت که 
رئیس جمهور آمریکا با خارج کردن نیرو های 
نظامی از سوریه، سیاست ضدایرانی خود را با 
آس��یب جدی مواجه ک��رده و در رقابت میان 
واش��نگتن و تهران در منطق��ه، پیروزی را به 

ایران تقدیم می کند.
ای��ن دو در ابتدای این یادداش��ت که در 
نش��ریه آتانتیک منتش��ر ش��ده، با تمجید 
از سیاس��ت ترام��پ علیه ایران در 2 س��ال 
گذش��ته، از جمله خ��روج آمری��کا از توافق 
هس��ته ای، نوش��ته اند ک��ه تاکن��ون به نظر 
می رس��ید دولت کنونی آمریکا آماده است با 
فعالیت های منطقه ای ایران در سوریه، یمن 
و حتی ع��راق مقابله کند. با ای��ن وجود، به 
گفت��ه آنها، تصمیم ترامپ برای خارج کردن 
نیرو های آمریکایی از سوریه و کاهش تعداد 
نظامیان این کش��ور در افغانستان و احتماا 
بزودی در عراق، تاش های واش��نگتن برای 

مهار ایران را »بی نتیجه« کرده است.
دوبوویتز و گرش��ت سپس به موضع گیری 
رهب��ر انق��اب هن��گام انتخ��اب ترام��پ به 
ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرده و نوشته اند 
که رهبر عال��ی ایران آن زمان پیش بینی کرد 
که ممکن اس��ت ترام��پ به وعده خ��روج از 
خاورمیان��ه عمل کند، اگرچه با حضور افرادی 
مانند بولتون، پمپئو و متیس، وزیر سابق دفاع 
آمریکا، چنین تصوری بعید به نظر می رس��ید 
اما به نظر می رس��د که این گمانه زنی صحیح 
ب��وده و ترامپ عمیقا مایل اس��ت خ��ود را از 

درگیری در خاورمیانه خاص کند.

ایران هیچگونه حضور نظامی
 و مستشاری در عراق ندارد

س��فیر جمهوری اس��امی 
ایران در بغ��داد تاکید کرد 
ایران  جمه��وری اس��امی 
هیچگون��ه حض��ور نظامی، 
حض��ور  حت��ی  و  پای��گاه 
مستش��اری در عراق ندارد. »ایرج مسجدی« 
روز سه ش��نبه در جم��ع تع��دادی از فعاان 
رس��انه ای عراق در بغداد در پاس��خ به سوال 
برخی حاضران گفت جمهوری اسامی ایران 
هیچگونه حضور نظامی، پایگاه و حتی حضور 
مستشاری در عراق ندارد و همه مستشارانی 
که با هماهنگی دول��ت عراق برای کمک به 
جن��گ با داعش آمده بودند نیز پس از اعام 
پیروزی بر این گروهک تروریستی، به کشور 
بازگشتند. وی افزود: بعد از اعام پیروزی بر 
گروه��ک تکفیری تروریس��تی داعش، همه 
مستش��اران نظامی ایران خاک عراق را ترک 
کرده و به ایران بازگش��ته اند. مسجدی ادامه 
داد که برخ��اف جمهوری اس��امی ایران، 
آمریکا به رغم پایان داعش، همچنان نیروهای 
خود را در منطقه حفظ کرده و به جای اعام 
پای��ان ماموریت نظامی نیروهایش، در برخی 
مناطق در حال تقویت پایگاه ها و پادگان های 
نظام��ی اش و ایجاد مواضع جدید اس��ت. در 
این نشس��ت صمیمی، فعاان رسانه ای عراق 
از نق��ش، حمای��ت و کمک ه��ای جمهوری 
اس��امی ایران به عراق بویژه در جنگ علیه 
داعش تقدیر و تشکر و تاکید کردند که ملت 
عراق ق��دردان تاش های ای��ران برای ایجاد 
صلح و ثبات در منطقه اس��ت، آنها همچنین 
خواستار افزایش روابط علمی و اقتصادی بین 
 2 کش��ور و اس��تفاده از تجربیات توسعه ای 

ایران شدند.

س�یدعلی هدایتی: در نخستین روزهای زمستان 
1397 یعنی بیش از 5 سال پس از آغاز مذاکرات 
هسته ای و بیش از 3 س��ال پس از توافق ایران و 
1+5 بر س��ر برجام، محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه در اظهاراتی عجیب گفته است اساسا هدف 
او و تیم مذاکره کننده در دولت حس��ن روحانی از 
مذاکرات هسته ای و برجام، رفع تحریم ها و مسائل 

اقتصادی نبوده است!
ب��ه گزارش »وطن امروز«، ظریف در اظهاراتی 
که محتوا و معنای آن چندان مش��خص نیست، 
گفته است اینکه برجام با اقتصاد و معیشت مردم 
گره زده شد یک اش��کال در مجموعه دولت بود!  
ظری��ف در ادام��ه این اظه��ارات عجیب، مطالب 
عجیب تری هم مطرح کرد. او گفت: دولت مجبور 
شد سرنوش��ت برجام را با  اوضاع اقتصادی مردم 
گره بزند تا مطالبات را برای انعقاد توافق باا ببرد. 

به نظر می رسد این نقطه انحراف باشد.
ب��ه گزارش »وط��ن امروز«، اظه��ارات ظریف 
نشان می دهد او حاا با آشکار شدن برنامه واقعی 
اروپا در قبال خروج آمریکا از برجام و وقت کش��ی 
تروئیکای اروپایی برای ارائه یک سازوکار مالی قابل 
پذیرش، ترجیح می دهد با تغییر صورت مس��اله و 
منکر شدن همه چیز، مسؤولیت برجام و آنچه در 
صنعت هسته ای و وضعیت معیشتی جامعه باعث 

شده را نپذیرد. 
اینکه در ششمین سال ریاست جمهوری حسن 
روحانی، یعنی بیش از 5 س��ال پس از شعارهای 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، 
ظریف مدعی شده وصل کردن برجام به معیشت 
م��ردم ی��ک انح��راف در دولت حس��ن روحانی 
بوده، نش��ان می دهد وزیر امور خارجه برای آنکه 
مسؤولیت برجام را نپذیرد حاضر است مسؤولیت 
وضعیت فعلی را به دوش حس��ن روحانی و دیگر 
ارکان دولت بین��دازد. او در حالی این اظهارات را 
مطرح کرده که طی بیش از 5 س��ال گذشته هم 
خود او، هم حسن روحانی، هم دیگر اعضای دولت 
و همین طور طرفداران دولت، بهبود معیش��ت و 
رونق اقتصادی را هدف محوری و کلیدی مذاکرات 
هس��ته ای و برجام دانس��ته اند و اساسا با همین 
ش��عارها و دادن وعده های معیش��تی توانستند از 

مردم رای اعتماد بگیرند.
البته این اظهارات عجی��ب ظریف و ادعای او 
مبنی بر اینکه هدف برجام اقتصادی و معیش��تی 
 SPV نبوده، در حالی است که او هم اکنون درباره
که یک مونتاژ مینیاتوری از برجام اس��ت در واقع 
به دنبال پیگیری گرفتن حداقل های اقتصادی از 

برجام اس��ت. یعنی مذاکرات 
وزارت ام��ور خارج��ه دولت 
روحانی و 3 کش��ور اروپایی 
درب��اره س��ازوکار مال��ی، در 
راستای پیگیری برای فروش 
نف��ت به اروپ��ا و در ازای آن 
خری��د کاا از اروپاس��ت. در 
واقع هدف اصلی یا تنها هدف 
سازوکار مالی اروپا، پیگیری 
مطالبات حداقلی اقتصادی و 
معیشتی است.  این اظهارات 

ظریف آنقدر عجیب و به دور از واقعیات است که 
در جواب آن باید به تمام اظهارات حسن روحانی، 
اعض��ای تی��م مذاکره کننده هس��ته ای )از جمله 
خود ظریف(، اعضای کابینه یازدهم و دوازدهم و 
همین طور 6 سال آرشیو رسانه های حامی دولت 
اس��تناد کرد. او حاا 8 ماه پ��س از خروج آمریکا 
از برجام، ماهیت و فلس��فه روی کار آمدن دولت 
روحانی را منکر شده است و اصطاحا همه کاسه 
کوزه ها را روی س��ر روحان��ی و دیگر ارکان دولت 
شکست. او می گوید برجام کارکرد دیگری داشت 

و دولت روحانی آن را به معیشت مردم گره زد! 
اکنون او منکر همه چیز ش��ده و اصطاحا زیر 
میز زده است و مصداق همان اصطاح »شطرنج با 
گوریل«، تمام قواعد بدیهی مربوط به آنچه انجام 
داده و اکنون باید مس��ؤولیت آن را بپذیرد، زیر پا 
گذاشته است. معنی این مواضع وزیر امور خارجه 
هرچه باش��د خاف »مس��ؤولیت پذیری« است. 
با ای��ن اوصاف به نظر می رس��د از هم اکنون باید 

ماجرای SPV را نیز تمام شده تلقی کرد. 
عجایب شهر! ■

بر اس��اس این گزارش، محمدجواد ظریف این 
اظه��ارات عجیب خ��ود را در گفت وگو با روزنامه 

خراس��ان مطرح کرده اس��ت. در بخش��ی از این 
مصاحب��ه، خبرنگار از ظریف پرس��ید: با توجه به 
تعریفی که گفتید عما مهم ترین هدف از برجام 
مسائل اقتصادی و رفع تحریم ها بود اما اان به 2 
شاخص می رسیم. درباره دستاوردهای برجام یکی 
به هم خوردن اجماع بین المللی و لغو قطعنامه ها 
ب��ود  و دیگری  رفع تحریم ها که اان داریم آن را  

خارج از چارچوب برجام پیگیری می کنیم.
اما بشنوید پاسخ وزیر امور خارجه ایران را:

»م��ا باید این دو موض��وع را از هم جدا کنیم؛ 
یک��ی اه��داف راهبردی م��ا از برج��ام و دیگری 
مابه ازاه��ای اقدامات ما و غ��رب. بله، غربی ها باید 
هزینه می دادند که آن هزین��ه اقتصادی بود. آن 
زمان یک معادله ای درست شد بین اقدامات ما و 
اقدامات غربی ها. اقدامات ما هسته ای بود و اقدامات 
آنها اقتصادی، بنابراین در اینکه غربی ها در انجام 
تعهدات خود کوتاهی کردند، شکی نیست اما این 
واقعیت به این معنی نیس��ت ک��ه هدف از برجام 
اقتصادی بود. اصا این طور نیس��ت.  مذاکرات ما 
درب��اره برجام تا فروردین 9۴ )یعنی 3 ماه قبل از 
توافق نهایی برجام( صرفا هسته ای و امنیتی بود. 
آقای دری اصفهانی که واقعا هم خدمات ش��ایانی 
ب��ه برجام ک��رد، در فروردین 9۴ در ل��وزان وارد 
مذاکرات شد یعنی تا آن زمان ما بحث تخصصی 
اقتصادی نمی کردیم. بحث های هسته ای، امنیتی 
و خارج شدن از شورای امنیت 
بحث های اصلی ما بود و اینکه 
کس��ی بگوی��د ه��دف برجام 
اقتصادی ب��ود ب��ا واقعیات و 
خط��وط قرمزی که ب��رای ما 
ترسیم ش��ده بود، نمی سازد. 
بنابراین این دو موضوع را باید 
از هم جدا کنیم. اهداف برجام 
اس��تراتژیک بود، آن اهداف به 
دس��ت آمده و قابل بازگشت 
اجم��اع جهانی  نیس��ت.  هم 
علیه ایران شکسته و قطعنامه های شورای امنیت 
هم لغو ش��ده است. درس��ت است که قطعنامه ها 
می توانن��د برگردن��د اما ما ه��م می توانیم برنامه 
هس��ته ای خود را به شکل قوی تری شروع کنیم. 
برنامه هس��ته ای ایران حفظ و تقویت شد. مدت 
زیادی روی تحقیق و توس��عه سانتریفیوژها و آب 

سنگین و... بحث کردیم.
اما اینکه بیاییم صورت مساله را عوض کنیم و 
بگوییم هدف برجام رفع تحریم ها بود و ما نرسیدیم 
درست نیس��ت. هدف برجام چیز دیگری بود که 
حاصل ش��د. وظیفه اروپا و آمریکا رفع تحریم ها 
بود که به خصوص آمریکایی ها نشان دادند طرف 
مذاکراتی خوبی نیستند. این به آن معنا نیست که 

دوباره هدف برجام را بازتعریف کنیم.
اما اش��کال این اس��ت ک��ه در داخ��ل دولت 
برج��ام را با اقتصاد و معیش��ت م��ردم گره زدیم. 
ش��اید به دلیل فش��ارهای برخی محافل داخلی 
که می خواس��تند فرآیند برجام طی شود، دولت 
مجبور شد سرنوشت برجام را با  اوضاع اقتصادی 
م��ردم گره بزند تا مطالبات را ب��رای انعقاد توافق 
باا ببرد. به نظر می رسد این نقطه انحراف باشد و 
اان ادبیاتی که تثبیت ش��ده  این است که هدف 

برجام اقتصاد بوده و چون نرسیدیم برجام شکست 
خورده است«.

نیازی به توضیح نیست ■
محمدجواد ظریف در این اظهارات گفته است 
هدف برجام شکس��ته ش��دن اجماع علیه ایران و 
لغو قطعنامه های ش��ورای امنیت علیه ایران بوده 
اس��ت. او در ادامه گفت هدف برج��ام این بوده و 
اینکه گفته شود هدف برجام رفع تحریم ها بوده، 

درست نیست.
این اظهارات عجیب و البته باورنکردنی ظریف 
در حالی اس��ت که اساس��ا باید از او پرسید: آقای 
ظریف! هدف ش��ما از لغو قطعنامه های ش��ورای 
امنی��ت علیه ایران چ��ه بود؟ آیا غی��ر از این بود 
که ای��ن قطعنامه ها مبنای اعم��ال تحریم علیه 
ایران بودند؟ آیا برداش��ته ش��دن این قطعنامه ها 
در راستای مسائل اقتصادی نبود؟ آیا در بحبوحه 
مذاکرات هس��ته ای و از س��وی منتق��دان بارها 
درباره ضرورت اخ��ذ تضمین های ازم برای عدم 
بازگشت قطعنامه ها و در نتیجه بازگشت تحریم ها 

توصیه هایی به شما نشد؟ 
برداشته ش��دن قطعنامه ها اگر به معنای رفع 
تحریم ها نباش��د، اساسا دس��تاوردی برای ایران 
به حس��اب نمی آی��د. کما اینکه اکن��ون با خروج 
آمری��کا از برجام و بازگش��ت تحریم ه��ا، موضوع 
تعلیق قطعنامه ها اساسا دستاوردی برای ایران به 

حساب نمی  آید، چراکه تعلیق 
قطعنامه ها تبدی��ل به آورده 

اقتصادی برای ایران نشد!
آیا واقعا اکن��ون باید این 
بدیهیات را ب��ه آقای ظریف 

یادآوری کرد؟  
فرار به جلو! ■

»آقای��ان بیان به من بگن 
نگرانیش��ون  من چه جوری 
رو رف��ع بکن��م؛ م��ن همون 
کار را می کن��م. یعن��ی بنده 

به چه زبونی بگم کارم سیاس��ت داخلی نیس��ت؛ 
عاقه ای به سیاست داخلی ندارم؛ دنبال سیاست 
داخلی نیس��تم؛ دنبال 1۴00 نیستم. چکار کنم، 
برم محضر تعهد بدم؟ چه کاری دوس��تان دوست 
دارن م��ن انجام بدم که این نگرانیش��ون مرتفع 
بش��ه؟ بذارن ما همی��ن کاری رو که بلدیم انجام 
بدی��م. بیخودی به خاطر یه نگرانی نیان تو کاری 
که ما بلدیم اختال درست کنن«.  این بخشی از 
اظهارات ظریف در مصاحبه مذکور اس��ت. ظریف 
این اظهارات را در پاس��خ به سوالی درباره افزایش 
انتقادات از او به خاطر پیگیری مسائل جناحی در 
مذاکرات هسته ای مطرح کرد. البته نکته جالب این 
است که خبرنگار روزنامه خراسان که از رسانه های 
حامی ظریف و برجام به شمار می رود، در گزارش 
خود اذعان کرده است ظریف پاسخی به انتقاد ها 
از او به خاطر پیگیری مسائل حزبی – انتخاباتی در 
 مذاکره با البرادعی در مذاکرات س��عدآباد نداشت. 
»وطن امروز« اخیرا در 2 نوبت و در گزارش��اتی با 
عنوان »ملی باش« و »همه می دانند« توضیحات 
مفصل��ی درباره سیاس��ی کاری ظریف و پیگیری 
مطالبات جناح��ی در قالب مذاکرات هس��ته ای 
منتشر کرد. یکی از این موارد مربوط به مذاکرات 

غیررس��می او با محمد البرادعی، مدیرکل آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی اتم��ی در حاش��یه مذاکرات 

سعدآباد بود.
21  اکتبر 2003 مذاکرات هسته ای سعدآباد 
به ریاس��ت حس��ن روحانی در دولت اصاحات 
برگ��زار ش��د. وزرای خارجه انگلی��س، آلمان و 
فرانسه در س��عدآباد گرد هم آمدند تا نخستین 
توافق درباره برنامه هس��ته ای ایران انجام ش��ود. 
آنچه در این مذاکرات گذشت، بارها مرور شد اما 
آنچه مربوط به رفتار غیرملی و شبه حزبی ظریف 
اس��ت، مذاکرات غیررسمی او با محمد البرادعی 
در گوشه ای از سالن مذاکرات است. ظریف که آن 
 زمان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده بود، تاش 
می کرد البرادعی را راضی کند تفسیری مطلوب 
او از موضوع »تعلی��ق« ارائه دهد. ماجرا اینگونه 
ب��ود که در مذاکرات س��عدآباد، دولت اصاحات 
پذیرفت برنامه هس��ته ای ایران تعلیق ش��ود اما 
مقرر ش��د آژانس بین المللی انرژی اتمی تفسیر 
خ��ود از موضوع »تعلیق« را ارائه دهد. ظریف در 
گوشه ای از سالن به شکل غیررسمی وارد مذاکره 
با البرادعی شد تا دغدغه های خود را با او در میان 
بگ��ذارد.  اما او در مذاکره با البرادعی چه گفت؟ 
آیا خواستار آن شد که تفسیر متناسب و معقول 
و محدودی از تعلیق ارائه کند تا حق مسلم مردم 
ایران در داشتن برنامه صلح آمیز هسته ای حفظ 
شود؟ این ترجمه صحبت های 
در  ظری��ف  محمدج��واد 
اس��ت:  البرادعی  با  گفت وگو 
کاندیداه��ای  از  »بس��یاری 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
ریاس��ت جمهوری  )انتخابات 
138۴( از شکس��ت مذاکرات 
ما سود می برند. آنها موفقیتی 
در این گفت وگو ها نمی بینند، 
آدم ه��ای  آنه��ا  طرف��ی  از 
پرنفوذی هم هس��تند. اعتبار 
اروپایی ه��ا و مذاکره کنندگان ایران��ی هر دو در 
ایران از دست رفته است. این تنها مشکل اعتماد 
به آنها نبود؛ این مش��کل اعتماد به جبهه ما هم 
بود. اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه«. آیا ظریف 
از این اظهاراتی که با البرادعی در میان گذاشت 
به دنبال احقاق حقوق هس��ته ای مردم ایران بود 
یا دغدغه های حزبی و سیاس��ی جریان سیاسی 
مطب��وع خود را پیگیری می کرد؟ مورد دیگر نیز 
مربوط به طرح نگرانی ه��ای انتخاباتی ظریف با 
هاله اسفندیاری در ماجرای حضور او در شورای 
روابط خارجی آمریکا در س��ال 1393 اس��ت. او 
در این نشس��ت ب��ه هاله اس��فندیاری گفت اگر 
مذاکرات هسته ای منجر به توافق نشود مردم در 
انتخابات مجلس ]دهم[ به او و دوس��تانش رای 
نخواهند داد! درس��ت مانند مذاکرات 2003 که 
منجر به باخت آنها در انتخابات ریاست جمهوری 
2005 شد. حاا این اظهارات ظریف با البرادعی 
و هاله اس��فندیاری را مقایس��ه کنید با آنچه او 
اکنون مدعی شده است: »بنده به چه زبونی بگم 
کارم سیاست داخلی نیست؛ عاقه ای به سیاست 
داخل��ی ندارم؛ دنبال سیاس��ت داخلی نیس��تم؛ 

دنبال 1۴00 نیستم«. 

سیاسی 0 2

توسعه همکاری نیروهای مسلح 
ایران و روسیه

نیروهای  رئی��س س��تاد کل 
ظرفیت های  گف��ت:  مس��لح 
ژئواستراتژیکی  و  ژئوپلیتیکی 
ایران و روسیه ایجاب می کند 
نیروهای مس��لح 2 کش��ور با 
نگاهی بلندم��دت، حوزه های همکاری فی مابین 
را توسعه دهند. به گزارش مهر، ژنرال  اسیپنوف، 
معاون رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح روسیه 
همراه با سفیر این کشور و هیات همراه، در جریان 
سفر به کشورمان با سردار محمد باقری، رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران 
دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار معاون رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گزارشی از روند 
تشکیل کمیسیون مش��ترک نظامی 2 کشور و 
محورهای توافق طرفین ارائه کرد. ژنرال اسپینوف 
در این دیدار با اش��اره ب��ه روابط تاریخی ایران و 
روسیه، زمینه های فراوان موجود برای همکاری 
2 کش��ور را مورد تاکید قرار داد. سرلشکر باقری 
هم در این دیدار با اشاره به شرایط بسیار حساس 
کنونی منطقه و جهان و ضرورت ایجاد پیوند های 
همگرایی بین نیروهای مس��لح ایران و روس��یه 
علیه تروریسم گفت: موفقیت نیروهای مسلح 2 
کش��ور در فرآیند مقابله با تروریسم در سوریه و 
شکست تروریست های تکفیری و حامیان آنها در 
منطقه، بیانگر عزم و ظرفیت های ایران و روسیه 
برای مقابله با تهدیدات موجود است. رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران تاکید 
کرد: ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی 
ایران و روسیه ایجاب می کند نیروهای مسلح 2 
کش��ور با نگاهی بلندمدت، حوزه های همکاری 
فی مابی��ن را تدوین کنند و توس��عه دهند و در 
چارچوب توافقات کمیسیون مشترک نظامی، آنها 

را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

برگزاری رزمایش مشترک
 ایران و روسیه

فرمانده نیروی دریایی ارتش 
رزمایش ه��ای  برگ��زاری  از 
مشترک میان ایران و روسیه 
خبر داد. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، امیر دریادار 
حسین خانزادی در حاشیه دومین کمیسیون 
مش��ترک همکاری های نظامی ایران و روسیه 
در جم��ع خبرنگاران، با بیان اینکه توس��عه و 
ش��تاب همکاری های 2 نیروی دریایی ایران و 
روسیه طی سال های گذشته روند خوبی پیدا 
کرده است، افزود: در 2 حوزه ژئوپلیتیک دریای 
خزر و ناوگان جنوب، صحبت ها و گفت وگو ها 
میان مقامات نیرو های دریایی ایران و روس��یه 
انجام ش��ده اس��ت. فرمانده نداجا افزود: محور 
گفت وگو هایی با طرف روس��ی، بیشتر بر پایه 
تعام��ات در دری��ا، در حوزه ه��ای عملیاتی، 
فنی و آموزش��ی، تب��ادل ناوگروه ها و برگزاری 
رزمایش ها و مقابله ب��ا دزدی دریایی بود. وی 
با اش��اره به اینکه همکاری های فنی نیرو های 
دریای��ی ایران و روس��یه که از گذش��ته وجود 
داشته اس��ت در آینده نیز بیشتر خواهد شد، 
ادامه داد: همانطور که بار ها اعام ش��ده دریای 
خزر دریای صلح و دوستی است و هر 5 کشور 
حاش��یه این دریا متعهد شده اند این شرایط را 
حفظ کنند. خانزادی گفت: اجاس فرماندهان 
نیروی دریایی حاشیه خزر نیز به صورت ساانه 
برگزار می شود و در این دیدار ها درباره چگونگی 
همکاری ه��ا و تعام��ل در دریای خزر صحبت 

می شود.

تأکید روحانی بر توسعه روابط
 با جمهوری آذربایجان

رئیس جمهور بر تاش در راس��تای توسعه، 
تقوی��ت و تحکی��م همه جانب��ه مناس��بات و 
همکاری های تهران - باکو و تس��ریع در اجرای 
توافقات 2 کش��ور تاکید کرد. به گزارش مهر، 
حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار »اوکتای 
اس��داف« رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، 
توسعه روابط با جمهوری آذربایجان را به عنوان 
کش��وری دوست، برادر و همسایه حائز اهمیت 
دانست و گفت: خوشبختانه روابط 2 کشور در 
سال های اخیر رو به گسترش بوده و امروز شاهد 
مناس��بات و همکاری های نزدیک و صمیمانه  
تهران - باکو هس��تیم. رئیس جمه��ور با بیان 
اینکه رؤس��ای جمهور ایران و آذربایجان در 5 
سال گذشته، 12 بار با یکدیگر دیدار و گفت وگو 
داشته اند، افزود: ثمره تاش ها و ارتباط نزدیک 
مس��ؤوان 2 کشور، توس��عه روزافزون روابط و 
همکاری های فی مابین بوده است. رئیس جمهور 
با اشاره به ضرورت توسعه روابط و همکاری های 
2 کشور در بخش های مختلف از جمله صنعت، 
داروس��ازی و علمی و فناوری، خاطرنشان کرد: 
ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه اس��تفاده 
از منابع انرژی  دریای خزر، تصمیم مهمی مبنی 
بر فعالیت مش��ترک در این حوزه اتخاذ کردند 
که امیدوارم با تاش مس��ؤوان شاهد تسریع 
در اجرای توافقات فی مابین باشیم، چرا که این 
توافق برد - برد و به نفع 2 ملت و 2 کشور است.

محمدجواد ظریف 3 سال پس از توافق هسته ای: هدف برجام رفع تحریم ها نبوداخبار

هدف برجام اقتصادی نبود
اخبار

چهار شنبه 5 دی 1397وطن امروز  شماره 2616 

می گوی��د  اطاع��ات  وزارت 
اعض��ای ی��ک ش��بکه نف��وذ 
در نظ��ام بانکی و ارزی کش��ور را در 6 اس��تان 
بازداش��ت کرده است. به گزارش »وطن امروز«، 
س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در استان های 
سیستان وبلوچس��تان، ته��ران، مازن��دران، قم، 
کرم��ان و اصفه��ان در اقدام��ات هوش��مندانه 
و پیچی��ده اطاعات��ی- عملیات��ی همزم��ان و 
هماهن��گ، 17 نف��ر از عناصر ش��بکه نفوذ در 
سیستم بانکی و ارزی کشور را دستگیر کردند. 
این ش��بکه به بهانه انجام واردات کاا با اس��ناد 
غیرواقع��ی و جعلی ب��ه ثبت س��فارش واردات 

کاا اق��دام می کردند و بدون آنکه قصد واردات 
کاا داشته باش��ند، ارزهای دولتی را به مقصد 
دلخ��واه خود حوال��ه می کردند و پ��س از آن، 
ارزه��ا را به  قیمت آزاد فروخته و از مابه التفاوت 
حاصل��ه س��ودجویی می کردن��د. طب��ق ای��ن 
گ��زارش در نتیجه اقدام��ات اداره کل اطاعات 
سیستان وبلوچس��تان و همکاری ویژه دستگاه 
قضایی و دادستان این استان 87 شرکت صوری 

شناسایی و تعداد زیادی اسناد و مهرهای جعلی 
مرب��وط به ش��رکت های داخل��ی و خارجی نیز 
 کشف و از خروج 300 میلیون یورو ارز دولتی، 
جلوگیری ش��د. وزارت اطاعات به عموم مردم 
ش��ریف ایران که ب��ه هر نحو در ش��رکت های 
صوری تحت عنوان مدیرعامل یا سایر عناوین، 
از س��وی دیگ��ران م��ورد سوءاس��تفاده ق��رار 
گرفته و به نام آنها ثبت س��فارش انجام ش��ده و 

تعهدات ارزی ایجاد ش��ده است توصیه می کند 
م��وارد را از طری��ق تلفن 113 ب��ه ادارات کل 
اطاعات اس��تان خود اطاع دهند ت��ا با اقدام 
 بموقع از گسترش آثار س��وء اقدامات مجرمانه 

جلوگیری شود.

ضربه اطاعات به یک شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی
  این شبکه با اسناد جعلی به ثبت سفارش واردات کاا اقدام و ارز دولتی دریافت می کرد

نفوذ

اکن�ون او منک�ر هم�ه چیز ش�ده 
و اصطاح�ا زی�ر می�ز زده اس�ت و 
مصداق همان اصطاح »ش�طرنج با 
گوریل«، تمام قواعد بدیهی مربوط 
ب�ه آنچه انج�ام داده و اکن�ون باید 
مس�ؤولیت آن را بپذی�رد، زی�ر پا 
گذاش�ته اس�ت. معنی این مواضع 
وزیر امور خارجه هرچه باشد خاف 

»مسؤولیت پذیری«  است

اینکه بیش از 5 سال پس از شعارهای 
روحان�ی در انتخاب�ات س�ال 1392، 
ظریف مدعی شده وصل کردن برجام 
به معیشت مردم یک انحراف در دولت 
حس�ن روحانی بوده، نش�ان می دهد 
وزیر امور خارجه برای آنکه مسؤولیت 
برجام را نپذیرد حاضر است مسؤولیت 
وضعی�ت فعل�ی را ب�ه دوش حس�ن 

روحانی و دیگر ارکان دولت بیندازد



طا

 عرضه گوشت منجمد دولتی
در واحد های صنفی

توزیع گوشت منجمد، مرغ منجمد و تخم مرغ 
به نرخ دولتی از دیروز در واحد های صنفی مجاز 
آغاز شد. به گزارش میزان، اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهی تهران اعام کرد: توزیع گوش��ت 
منجمد، م��رغ منجمد و تخم مرغ به نرخ دولتی 
از دیروز در واحد های صنفی مجاز آغاز ش��د. بر 
این اس��اس هر کیلوگرم گوشت برزیلی منجمد 
با قیم��ت ٢٧هزار تومان، م��رغ منجمد ۸۹۰۰ 
تومان و هر شانه تخم مرغ ۱۳۸۰۰ تومان عرضه 
می شود. عرضه مواد پروتئینی از طریق پشتیبانی 
ام��ور دام و اتحادیه صورت می گیرد و به اعضای 
دارای پروان��ه معتبر ای��ن اتحادیه و نیز اتحادیه 

گوشت صادر خواهد شد. 

واردات دام زنده آزاد شد
واردات دام زن��ده آزاد ش��د و قرار اس��ت 
حدود ٢5۰ هزار راس دام س��بک از کش��ور 
رومانی وارد ش��ود. علی اصغر ملکی از واردات 
دام زنده برای کنترل قیمت گوش��ت در بازار 
خبر داد و گفت:  ش��رکت پشتیبانی امور دام 
کش��ور مجوز واردات در سطح گسترده را از 
س��ازمان دامپزشکی کشور گرفته و با واردات 
آن قیمت گوشت در بازار متعادل می شود. به 
گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، حجم 
واردات دامی که قرار اس��ت انجام شود حدود 
٢5۰ هزار راس دام س��بک پیش بینی ش��ده 
و ورود آن به کش��ور می تواند جلوی افزایش 
قیمت چند ماه گذش��ته را ت��ا حدی بگیرد. 
س��اانه حدود ۸٧۰ هزار تن گوشت قرمز در 
کشور تولید می ش��ود و نیاز به واردات حدود 
۱۳۰ هزار تن گوش��ت از خارج اس��ت تا نیاز 
کشور تامین ش��ود. قیمت گوشت در کشور 
طی چند ماه گذش��ته تا ح��دود 5۰ درصد 
افزای��ش یافت و به کیلوی��ی ۸۰ هزار تومان 
هم رسید. قیمت این محصول به اندازه ای باا 
رفت که از توان خرید قشر متوسط جامعه هم 

خارج شد. 

۸۰ درصد آبخوان ها ممنوعه شد
طی ۳ سال گذش��ته، از برداشت غیرمجاز 
٢/۳ میلی��ارد مترمکع��ب آب از آبخوان ه��ای 
ایران جلوگیری ش��ده است. به گزارش ایسنا، 
مدیرکل دفتر حفاظت و امور مشترکان شرکت 
مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه بیش 
از ۸۰ درص��د آبخوان ها ممنوعه ش��ده یا فاقد 
پتانس��یل آب زیرزمینی هستند، گفت: طی ۳ 
سال گذشته، از برداشت غیرمجاز ٢/۳میلیارد 
مترمکعب آب از آبخوان های کشور جلوگیری 
ش��ده است. س��یدمحمدعلی مصطفوی طرح 
در حال اجرای احیا و تعادل بخش��ی منابع آب 
زیرزمینی کش��ور را تنها راه احیای آبخوان ها 
دانس��ت و با اش��اره ب��ه آخرین آمارب��رداری 
سراس��ری در کش��ور )منتهی به سال ۱۳۹۰( 
اظهار ک��رد: ح��دود ۸۰۰ هزار حلق��ه چاه با 
برداشت ۴۶ میلیارد مترمکعب شناسایی شده 
اس��ت که حدود ۶۰ درصد ای��ن چاه ها دارای 
پروانه بهره برداری معتبر بوده و حدود ۱5 درصد 
از کل برداش��ت گزارش ش��ده ه��م مربوط به 

چاه های غیرمجاز کشور است. 

 ستاد سفر های نوروزی رجا 
آغاز به کار کرد

به منظور برنامه ریزی ب��رای خدمات دهی 
مطل��وب به مس��افران نوروزی س��ال ۱۳۹۸، 
ستاد س��فر های نوروزی ش��رکت حمل ونقل 
ریلی رجا با برگزاری نخس��تین جلسه آغاز به 
کار کرد. مدیرعامل شرکت رجا درباره تشکیل 
این س��تاد گفت: هدف نهای��ی همه مدیران و 
همکاران تا آغاز سفر های نوروزی، ایجاد شرایط 
مطلوب برای هموطنان در س��فر با قطار های 
رجا و جلب رضایتمندی آنان و ایجاد نش��اط 
و آرامش روانی و روحی اس��ت. محمد رجبی 
ب��ه لزوم احس��اس تف��اوت در خدمات دهی از 
سوی هموطنان در سفر های نوروزی و اهمیت 
آموزش و کار های فرهنگی برای کارکنان بویژه 
در س��طوح خدمات��ی تأکید ک��رد. وی گفت: 
تم��ام پیش بینی ها و مقدم��ات ازم برای ارائه 
خدمات مطلوب به مسافران در ایام نوروز باید 
بر اساس چک لیست های بخش ها و واحد های 
ذی ربط انجام شده تا به بهترین وجه ممکن در 
خدمت هموطنان باشیم. محمدرضا شناسنده، 
رئیس ستاد سفر های نوروزی شرکت رجا نیز 
اظهار داشت: امیدواریم با برنامه ریزی ازم همه 
اقدامات و کار های مقدماتی تا رس��یدن به ایام 
پیک نوروزی در زمان مناس��ب انجام گیرد تا 
خدمات دهی متفاوت و درخور ش��أن مسافران 

انجام دهیم. 

حباب سکه ۵۵۰ هزار تومان شد

رئی��س اتحادیه طا و جواه��ر با بیان اینکه 
حباب س��که هم اکنون 55۰ هزار تومان است، 
گفت: امیدواریم مس��ؤوان طوری برنامه ریزی 
کنند که التهاب گذشته در بازار طا و ارز تکرار 
نش��ود. آیت محمدولی در گفت وگو با تسنیم، 
درباره وضعیت بازار و چرایی افزایش قیمت طا 
و سکه در روز گذشته اظهار داشت: یکی از دایل 
افزایش قیمت طا و سکه در بازار تهران افزایش 
قیمت ارز اس��ت که از روز دوشنبه شدت گرفته 
اس��ت. رئیس اتحادیه طا و جواهر معتقد است 
ایحه بودجه، افزایش قیمت جهانی طا و قیمت 
دار، ۳ عامل اصلی افزایش قیمت طا و س��که 
است. وی درباره وضعیت خرید و فروش در بازار 
طا و س��که گفت: ممکن اس��ت در بحث سکه 
و طای آب ش��ده افرادی برای خرید ورود کنند 
ولی برای مصنوعات طا خریدی نیست و اگر این 
نوسانات تشدید شود همان ۱۰ درصد خریدی 
که قباً بود نیز انجام نمی شود. محمدولی حباب 
س��که در بازار تهران را ط��ی دیروز بین 5۰۰ تا 
55۰ هزار تومان اعام کرد و افزود: در بازار تهران 
قیمت انواع س��که و طا افزایش یافته است؛ بر 
همین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با قیمت ۳ میلیون و ٧۱۰ هزار تومان 
و س��که تمام بهار آزادی ط��رح قدیم با قیمت 

۳میلیون و 5۰۰ هزار تومان معامله می شود. 

شاخص بورس منفی شد

ش��اخص بورس در جریان دادوس��تدهای 
دی��روز بازار س��رمایه 5۳۳ واحد اف��ت کرد. به 
گزارش تس��نیم، در جریان دادوستدهای دیروز 
بازار س��رمایه تع��داد ٢ میلی��ارد و ٢٢ میلیون 
سهم و حق  تقدم به   ارزش ۴۶٢ میلیارد تومان 
در ۱٢۸هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و 
ش��اخص بورس با اف��ت 5۳۳ واحدی در ارتفاع 
۱5۶ هزار و ۹5۰ واحد قرار گرفت.  شاخص های 
اصلی بازار سرمایه هم دیروز روز منفی را پشت 
سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت )وزنی- 
ارزش��ی( ۱55 واح��د، ش��اخص کل )هموزن( 
۸ واحد، ش��اخص قیم��ت )هم��وزن( 5 واحد، 
شاخص آزاد ش��ناور ۴۹٧ واحد و شاخص های 
بازار اول و دوم به ترتیب 5۴٧ و ۳۱۸ واحد افت 
کردند. در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 
5۳5 میلیون ورقه به ارزش ۴۳۴ میلیارد تومان 
در ۸۴ هزار نوبت، آیفکس ۶ واحد افت کرد و در 

ارتفاع ۱۸٢۰ واحد قرار گرفت. 

صادرات ۲۵ هزار تن خرمای مضافتی

٢5 هزار و ۱۱۳ تن خرمای مضافتی به ارزش 
۳۱ میلی��ون و ۹۶۶ ه��زار و ۴۴٧ دار در نیمه 
نخست امسال به صورت ساده یا خشک کرده از 
کشور صادر شده که بیشترین حجم صادرات را 
در میان انواع این محصول به خود اختصاص داده 
اس��ت. مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری 
و نیمه گرمس��یری معاونت ام��ور باغبانی گفت: 
خرمای ایران به ٧۸ کشور جهان صادر می شود و 
هند با خرید بیش از ۱۱ میلیون دار بزرگ ترین 
مش��تری این محصول از ایران به شمار می رود. 
مس��عود لطیفیان با اشاره به صادرات انواع دیگر 
خرمای کش��ور اظهار داش��ت: در ۶ ماه نخست 
امس��ال 5۳۹۱ ت��ن خرمای ش��اهانی به ارزش 
۴ میلیون و ۴٢۹ هزار و ۴۱ دار و خرمای زاهدی 
نیز ب��ه میزان ۶۶5۱ تن ب��ه ارزش ۳ میلیون و 
۴٧۳ ه��زار و ۱۱٢ دار صادر ش��ده اس��ت. وی 
گفت: بر اساس آمار گمرک ایران، در همین مدت 
۳٢۶۱ تن خرمای استعمران به ارزش ٢ میلیون و 
٧۴۳ هزا ر و ۳۱٧ دار، خرمای کبکاب به میزان 
٢5۶۹ ت��ن و به ارزش یک میلیون و ۸٢۹ هزار 
و ۳۴۰ دار و خرم��ای پیارم ب��ا وزن 5٢۹ تن و 
ب��ه ارزش یک میلیون و ۶۱۴ ه��زار و 5۳٧ دار 
صادرات داشته ایم. مدیرکل دفتر امور میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی 
اف��زود: عاوه بر این م��وارد، ۳۸ هزار و ۴۰۶ تن 
از س��ایر خرما ها در ردیف های دیگ��ر به ارزش 
۳٧ میلی��ون و ۱٧٢ هزار و ٧۱۰ دار صادر ش��ده 

است.

کشاورزی

3اقتصاد

گروه اقتصادی: روز گذش��ته ایحه بودجه ۱۳۹۸ 
کل کشور از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری 

تقدیم مجلس شورای اسامی شد.
روحان��ی در صح��ن علنی مجلس با بی��ان اینکه 
هدف اصل��ی آمریکا از تحریم ها به زان��و درآوردن 
نظام پرقدرت جمهوری اسامی ایران است، گفت: 
دی امسال دی ماه پربرکتی برای مردم خواهد بود 
و بهمن که چهلمین س��الگرد انقاب اس��امی را 
گرامی می داریم اما دی ماه پارسال در اول و آخرش 
با مش��کاتی روبه رو شد و همان حوادث باعث شد 
آمری��کا موضع گیری جدی��دی را علیه جمهوری 
اسامی ایران و توافق هسته ای اعام کند. روحانی 
اضاف��ه کرد: بی تردید آمریکا به هدف خود نخواهد 
رس��ید. وی افزود: در س��ال ۹۶ یعنی پایان دولت 
یازدهم به ت��ورم تک رقمی و رش��د ۳/٧ درصدی 
اقتصاد رسیدیم و ٧۹۰ هزار اشتغال خالص داشتیم 
و رش��د س��رمایه گذاری از منهای ۱٧/۴ به مثبت 
۳/۴ رس��ید. روحانی بیان داش��ت: چرا در ماه های 
اولیه س��ال ۹٧، کشور و اقتصاد ما با التهاب روبه رو 
ش��د؟ دلیلش این بود که تحریم ها توانست بر بازار 
ارز عم��اً و رواناً تأثیر بگذارد. مردم ما ش��اید همه 
ریزه کاری ها را ندانند؛ ما در دوره ای در اوایل س��ال 
۹٧ قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریباً صفر 
بود منظورم اسکناس ارزی است و آن التهاب ها در 
بازار به وجود آمد. وی در این باره تأکید کرد: تحریم 
باعث این اتفاق شد، با کشورهایی که مبادات ارزی 
و بانکی داشتیم با مشکل روبه رو شدیم. هیچ کس 
نمی تواند بگوید تحری��م در اقتصاد و زندگی مردم 
تأثیر منف��ی نمی گذارد اما هیچ کس هم نمی تواند 

بگوید آمریکا به اهدافش دست خواهد یافت. 
روحانی تصریح کرد: من خواهش می کنم امسال 
هم مردم پس از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال 
بگیرند و آن را نقد کنند.  وی تاکید کرد: نمایندگان 
محترم! ما خدمات را به مردم گران می دهیم، دولت 
خدمات را به مردم گران می دهد، اگر شما می خواهید 
از گران فروشی صحبت کنید حتما نام دولت را در 
این فهرس��ت بگذارید. ما برای هر دانش آموزی به 
طور متوسط در سال آینده ۴ میلیون تومان از خزانه 
مردم و بیت المال هزینه می کنیم. اگر دولت بخواهد 
ای��ن خدمت را از م��ردم بخرد و مردم خودش��ان 
ای��ن کار را انجام دهند حداکثر یک میلیون تومان 
می ش��ود. ما ۴ برابر از پ��ول بیت المال را برای یک 
دانش آم��وز هزینه می کنیم در حالی که می توانیم 
این را ارزان کنیم. البته این کار یک ساله امکان پذیر 
نیست. ممکن است 5 یا ۱۰ سال طول بکشد و ما 
امس��ال در بودجه این پیشنهاد را داده ایم که سال 
آینده حداقل ۱۰ درص��د به صورت خریدخدمت 
باشد و این می تواند با تصویب نمایندگان ادامه پیدا 
کند. وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: من از 
شما می پرسم، می خواهم از شما بپرسم چرا تحریم 
در م��ا اثر کرد؟ برای اینکه ما س��اختارها را اصاح 
نکردیم، اگر ساختارهای اقتصادی را اصاح کنیم 
اگر دلیل اول تحریم ظالمانه خارجی بود، اما دلیل 
دوم همین س��اختارهای اقتصادی و سوم وضعیت 

روانی جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: امروز ذخایر بانک مرکزی 
ما از لحاظ اس��کناس از هر روز دیگر بهتر اس��ت و 
مداخات بانک مرکزی به حداقل ممکن رس��یده 

اس��ت و تاش برای روابط بانکی با دیگر کشورها 
ع��اوه بر تحریم های بانکی ادامه دارد. وی با تاکید 
بر استفاده بیش��تر از اموال و توانمندی های دولت 
برای س��ال آینده و س��ال های بعد گفت: ثروت و 
دارای��ی فراوانی داریم منتها ای��ن ثروت ها را همه 
در گاوصندوق گذاش��ته و قفل ش��ده است. دولت 
دارای باارزش تری��ن زمین ها در داخل ش��هرها، در 
کنار ش��هرها و در مناطق مختلف کش��ور است و 
این زمین ها را قفل کرده اس��ت. روحانی افزود: آب 
به عنوان یک مس��أله مهم در کشور مطرح است و 
وزارت نیرو  و کارگروه ۳ نفره متشکل از وزیر نیرو، 
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست، 
موظفن��د مش��کل آب را ح��ل کنن��د. روحان��ی 
خاطرنش��ان کرد: برای کااهای اساسی، درمان و 
تجهیزات پزش��کی در سال آینده ۱۴ میلیارد دار 
با  قیم��ت دار ۴٢۰۰ تومان اختصاص دادیم. وی 
یادآور شد: سال آینده، اولین سال دهه پنجم انقاب 
است و این بودجه برای نخستین سال دهه پنجم 

انقاب است.
بودجه 1703 هزار میلیارد تومانی 98 ■

روز گذش��ته ایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور با 
جم��ع منابع ۱٧۰۳ هزار میلی��ارد تومان و بودجه 
عموم��ی ۴٧۸ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس 

شورای اسامی شد.
به گزارش »وطن امروز«، بودجه دولت ٢ سقفه 
است به معنای اینکه در صورت تحقق درآمد بیشتر 
سقف دوم ایحه در نظر گرفته می شود. در سقف 
اول ۴۰٧ هزار میلیارد تومان دیده شده و در صورتی 
که برخی از درآمدها حاصل شود این سقف به ۴٧۸ 
هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند. دولت در 
ایحه  بودجه ۱۳۹۸ مجموع بودجه عمومی را که 
شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است 
در س��قف دوم با مبلغ ۴٧۸ ه��زار میلیارد تومان 
بس��ته اس��ت. از این رقم حدود ۴۰٧ هزار میلیارد 
توم��ان مربوط به منابع عمومی و بیش از ٧۰ هزار 
میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی تعلق دارد. 
منابع عمومی دولت ش��امل درآمدها با ٢۰۸ هزار 
میلیارد تومان، واگذاری دارایی های س��رمایه ای با 
)نفت و فرآورده های آن( ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و 
واگذاری  دارایی های مالی با 5۱ هزار میلیارد تومان 
است. آنچه دولت برای منابع شرکت های دولتی و 
موسسات انتفاعی وابسته به دولت و آنها پیش بینی 
کرده بودجه ای ح��دود ۱٢٧۴ هزار میلیارد تومان 
اس��ت که با مجموع بودجه عمومی، سقف بودجه 
کل کشور را به ۱٧۰۳ هزار میلیارد تومان می رساند. 
در مقابل مصارف دولت نیز شامل مصارف عمومی و 
بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته 
به دولت و بانک ها می ش��ود که در بخش مصارف 
عمومی هزینه های دولت حدود ۳٢۰ هزار میلیارد 
تومان، بودجه های عمرانی ۶٢ هزار میلیارد تومان و 
تملک دارایی های مالی ٢5 هزار میلیارد تومان است 
ک��ه مصارف عمومی را به ۴۰٧ هزار میلیارد تومان 
می رساند. مصارف ش��رکت های دولتی، موسسات 
انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها نیز ۱٢٧۴ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده که در مجموع کل 
مصارف بودجه کش��ور را ب��ه ۱٧۰۳ هزار میلیارد 
تومان رسانده و کل بودجه در بخش درآمد و هزینه 

در این رقم تراز می شود.

حقوق های معاف از مالیات ■
دول��ت در ایحه بودج��ه ۹۸ پیش��نهاد کرد 
حقوق ماهان��ه زیر ٢ میلی��ون و ۳۰۰ هزار تومان 
معاف از مالیات ش��ود که این س��قف همانند سال 
۹٧ تغییری نکرده است. نرخ مالیات بر کل درآمد 
کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای 
فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ یادشده تا 5 برابر آن 
مشمول مالیات ساانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد 
آن ٢۰ درصد است. همچنین جزئیات ایحه بودجه 
۹۸ نش��ان می دهد دستگاه های اجرایی می توانند 
سال آینده درباره حداکثر۱۰ درصد نیروهای مازاد 
خود با لحاظ یک شرط اقداماتی مثل فسخ قرارداد، 

جابه جایی و بازخرید انجام دهند.
پیشنهاد افزایش ۲0 درصدی قیمت گازوئیل ■

از س��وی دیگر دولت درآم��د حاصل از افزایش 
٢۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت گاز در س��ال ۹۸ 
را یکه��زار و ٧۸ میلیارد توم��ان پیش بینی کرده 
است. دولت در بخش درآمدها، واگذاری دارایی های 
س��رمایه ای و واگذاری دارایی های مالی بر حسب 
قس��مت، بخش، بند و اجزا ۱۳۹۸ در ماده واحده 
ایحه بودجه، خواستار افزایش ٢۰ درصدی قیمت 

هر لیتر نفت گاز )گازوئیل( شده است.
رشد 19/5 درصدی درآمدهای مالیاتی ■

بر اس��اس ایحه بودجه، در حال��ی درآمدهای 
مالیات��ی با افزایش ۱۹/5 درصدی روبه رو ش��ده که 

هزینه  های مربوط به رفاه اجتماعی رش��د ٢۴ هزار 
میلیارد تومانی داشته است. دولت در این ایحه برای 
س��ال آینده حدود ٢۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد 
پیش بینی کرده، این در حالی است که  حدود ۳٢۰ 
هزار میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده است. بر 
این اساس تراز عملیاتی بودجه براساس ایحه بودجه 
۹۸  منفی ۱۱٢ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.  
بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمد ها و هزینه  های 
دول��ت در س��ال ۱۳۹۸ حاکی از آن اس��ت که در 
بودجه سال آینده، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت 
حدود ٢۰۸ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ به 
نس��بت ایحه بودجه سال گذشته یعنی رقم  ۱۹۳ 
هزار میلیارد تومان، شاهد افزایش ۱5 هزار میلیارد 
تومانی بوده است. گفتنی است هزینه های مربوط به 
جبران خدمات کارکنان در ایحه بودجه سال آینده 
با کاهش ۱۱هزار میلیارد تومانی روبه رو شده است. 
از س��وی دیگر در حالی رق��م مربوط به یارانه ها ۱۱ 
هزار میلیارد تومان لحاظ شده که این عدد در ایحه 
بودجه س��ال قبل حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده 
است. هزینه های مربوط به رفاه اجتماعی نیز با رشد 
٢۴ هزار میلیارد تومانی روبه رو شده است. همچنین 
دول��ت در ایحه بودجه ۹۸ ب��رای ٢ درصد درآمد 
حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش های نظام 
بانکی، بودجه 5۰۰ میلیارد تومانی تعیین کرده است.

درآمد 14۲ هزار میلیارد تومانی بودجه از نفت ■
جزئی��ات ایحه بودجه نش��ان می دهد، درآمد 
نفتی س��ال آینده ۱۴٢ هزار میلیارد تومان لحاظ 
شده و پیش بینی پرداخت ۶٢ هزار میلیارد تومان 
اعتبار عمرانی انجام شده است. بر این اساس منابع 
حاص��ل از نف��ت و فرآورده  های نفت��ی ۱۴٢ هزار 
میلیارد تومان لحاظ شده اس��ت. منابع حاصل از 
فروش اموال غیرمنقول و منقول نیز ۴5۰۰ میلیارد 
تومان اس��ت. از س��وی دیگر رقم مربوط به تملک 
دارایی  های سرمایه ای حدود ۶٢ هزار میلیارد تومان 
است که ۴5 هزار میلیارد تومان آن مربوط به خرید 
ساختمان و دیگر مستحدثات است. گفتنی است، 
خالص دارایی  های سرمایه ای ۸۶ هزار میلیارد تومان 

پیش بینی شده است.
حذف یارانه 3 دهک درآمدی ■

از دیگ��ر ویژگی ه��ای بودج��ه ۹۸ این اس��ت 
ک��ه خانوارهای تحت پوش��ش کمیته ام��داد امام 
خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و دیگر خانواده های 
کم درآم��د در س��ال ۹۸ همچنان یاران��ه دریافت 
خواهند کرد و از فهرس��ت دریافت کنندگان یارانه 
حذف نخواهند شد. در متن ایحه بودجه ۹۸ آمده 
است: استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه 
اطاعات رفاه ایرانیان، نسبت به حذف یارانه نقدی 
۳ ده��ک باای درآمدی اقدام کنند. منابع حاصله 
از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با تصویب 
ش��ورای برنامه ریزی و توسعه استان صرف حذف 
تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه های 
نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان خواهد شد. 
در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود 
معترض باشند استانداران با همکاران وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی موظفند حداکثر ظرف مدت 
یک ماه موضوع را بررس��ی و درصورت استحقاق، 

نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کنند.

وطن امروز  شماره ۲616 چهار شنبه 5 دی 1397

ایحه بودجه 98 با ۲0 روز تأخیر تقدیم مجلس شد

روحانی: خدمات دولت برای ملت گران است
 در ایحه بودجه بهای هر بشکه نفت 54 دار و نرخ هر دار برای کااهای اساسی 4۲00 تومان تعیین شده است

دولت خواهان گرانی ۲0 درصدی گازوئیل شده است

دیروز س��اعتی پ��س از حضور 
رئیس جمهور در مجلس و تقدیم 
ایحه بودجه ۹۸ کل کشور، دار معامات خود را 
با حرکت در کانال ۱۱ هزار تومانی، با نرخ ۱۱ هزار 
و ۳۰۰ تومان به پایان رس��اند. به گزارش مهر، در 
جریان معامات دیروز )سه شنبه ۴ دی ماه( قیمت 
هر اس��کناس دار برای ف��روش ۱۱ هزار و ۳۰۰ 
تومان و برای خرید ۱۱ هزار تومان داد و ستد شد. 
همچنین هر یورو برای خرید ۱۳ هزار و 5۰ تومان 

و برای فروش ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود. 
دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز ■

در همین حال بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران دس��تورالعمل جدید خرید و ف��روش ارز در 

ش��بکه صرافی ه��ای مج��از 
را اع��ام ک��رد.  ب��ه گزارش  
ایرانی��ان،  صراف��ان  کان��ون 
بانک مرک��زی در اطاعیه ای 
اعام کرد: پیرو نامه عمومی 
ش��ماره ۳۳۳۹۳٧/۹٧ مورخ 

۹٧/۹/٢٢ این بانک، موضوع »دستورالعمل خرید و 
فروش ارز در صرافی های مجاز« به اطاع می رساند 
در جهت تسهیل فرآیند تامین ارز تجارت کشور، 
آن صرافی می تواند نسبت به خرید حواله های ارزی 
از بان��ک مرکزی از طریق ش��عب ارزی بانک های 

عامل با رعایت مقررات ارزی 
و ثب��ت در »س��امانه نظارت 
ارز )س��نا(« جهت پوش��ش 
تقاضا ه��ای مش��تریان بابت 
مص��ارف واردات��ی از طریق 

»سامانه نیما« اقدام کند.
کریسمس سیاه برای دار  ■

روز سه ش��نبه در ش��رایطی که واشنگتن درگیر 
تعطیلی بخشی از دولت و رویارویی علنی کاخ سفید 
با بانک مرکزی شده است، ارزش دار به پایین ترین 
میزان ۴ ماهه خود در برابر ین سقوط کرد. به گزارش 

رویترز، یک تاجر کهن��ه کار ارز در یکی از بانک های 
بزرگ ژاپن می گوید: مردم می گویند این کریسمس 
سیاه اس��ت. دار در ادامه کاهش ارزش خود، دیروز 
هفتمین روز ضرردهی خود را ثبت کرد و ۰/٢٧ درصد 
دیگر اف��ت کرد تا به ن��رخ ۱۱۰/۱٢ ین برس��د که 
پایین ترین میزان آن از اواخر آگوست تاکنون است. ین 
ژاپن همچنین در برابر پوند انگلیس به بااترین نرخ 
۱۶ ماهه خود رسید و هر پوند انگلیس با ۱۳۹/۹۰ ین 
معامله شد. شاخص نوسانات وال استریت که نوسانات 
شاخص های سهام را دنبال می کند و عموما به عنوان 
شاخص وحشت سرمایه گذاران شناخته می شود، به 
رق��م ۳۶/۱۰ واحد جهش کرده اس��ت که بااترین 

سطح آن از ۶ فوریه تاکنون است. 

دار دوباره وارد کانال 11هزار تومان شد ارز

شاخص

تجارت

مهم ترین بندهای ایحه پیشنهادی بودجه 98
میزانبند

1.703.000.000.000.000تومانسقف بودجه
 478.000.000.000.000 تومانکل منابع در آمدی

1۲ درصدرشد بودجه نسبت به 97
14۲.000.000.000.000توماندرآمد بودجه از نفت

1.500.000 بشکهفروش روزانه نفت خام
54 دارقیمت نفت در بودجه

4۲00 توماننرخ تسعیر ارز
1000 تومانقیمت بنزین در 98

سهم صندوق توسعه از 
۲0 درصددرآمدهای نفتی

 اختصاص ارز 4۲00 تومانی
14.000.000.000 دار برای کااهای اساسی

4۲.500.000.000.000توماناعتبار یارانه نقدی
44.000.000.000.000 تومانرشد منابع هدفمندی نسبت به 97

45500 تومانمبلغ یارانه نقدی در 98
افزایش حقوق کارمندان 

۲0 درصدکشوری و لشکری

6۲.000.000.000.000تومانبودجه عمرانی
35.000.000.000.000 توماناعتبار طرح تحول سامت

8.000.000.000.000 تومانیارانه گندم
153.000.000.000.000 توماندرآمدهای مالیاتی

11۲.000.000.000.000–تومانتراز عملیاتی بودجه
۲.100.000.000.000 تومان درآمد از فروش نفت و سیگار
۲0 درصدافزایش قیمت گازوئیل در هر لیتر

۲۲0.000 تومانعوارض خروج از کشور برای هر نفر
۲.300.000 تومانسقف معافیت حقوق کارمندان از مالیات

سفر

ت
ه مل

  خان
س:

 عك



اجتماعي 0 4

معاون سازمان بهزیستی تهران مطرح کرد
 واگذاری بیش از هزار کودک

برای »فرزندخواندگی« 

معاون اجتماعی س��ازمان بهزیستی استان 
ته��ران از واگذاری بی��ش از ه��زار کودک به 
متقاضیان فرزندخواندگی در 2 س��ال گذشته 
خب��ر داد و گفت: نیم��ی از این کودکان بیمار 
بودند که البته با پیگی��ری، بیماری اغلب آنها 

قابل درمان است.
مهش��ید موقر با اشاره به کثرت متقاضیان 
فرزندخواندگی، به ایس��نا گفت: ماده ۵ قانون 
حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 
مصوب مهر سال ۹2 که خانواده های دارای فرزند 
و زنان مجرد هم می توانند برای فرزندخواندگی 
اقدام کنند، منجر ب��ه افزایش قابل توجه آمار 
متقاضیان فرزندخواندگی ش��ده است. معاون 
امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره واگذاری 
ک��ودکان بیمار نی��ز تصریح کرد: در 2 س��ال 
گذشته با توجه به رویکرد دفتر فرزندخواندگی 
بهزیستی اس��تان تهران مبتنی بر ساماندهی 
بموق��ع کودکان بیمار، بیش از هزار کودک که 
بیش از ۵۰ درصد آنان با پیگیری بیماری شان 
اغلب قابل درمان بوده اند، به متقاضیان واگذار 
ش��ده اند.  موقر با بیان اینکه پذیرش کودکان 
در ش��یرخوارگاه ها بیش از ظرفیت آنهاس��ت، 
اظهار داشت: با توجه به افزایش تعداد کودکان 
بدسرپرس��ت و بی سرپرست، پذیرش کودکان 
در شیرخوارگاه ها بیشتر از ظرفیت آنان است. 
با توجه به سیاس��ت های دفتر فرزندخواندگی 
بهزیستی اس��تان تهران مبنی بر برنامه ریزی 
و نظارت بر عملکرد شیرخوارگاه ها و پیگیری 
بموق��ع روند پذی��رش و ترخیص و همچنین 
س��اماندهی فرزن��دان بیمار، باعث تس��ریع و 
تسهیل برنامه های مراقبت فرزندان در خانواده 
جایگزی��ن و کاهش مدت اقام��ت فرزندان در 
شیرخوارگاه ها شده اس��ت. وی گفت: در حال 
حاضر ش��یرخوارگاه های استان تهران از لحاظ 
تامین شیرخشک و پوشاک فرزندان با مشکل 

جدی مواجه نیستند.

مشاور معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری:
 حذف طرح زوج و فرد

در شورای ترافیک بررسی می شود

مشاور معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران با اش��اره به تشکیل جلسه جمع بندی 
نهایی مطالع��ات مربوط به ح��ذف طرح زوج 
و فرد، گف��ت: جمع بندی ها در هفته آینده در 

شورای ترافیک مطرح می شود.
علی پیرحس��ین  لو درب��اره آخرین وضعیت 
پیش��نهاد پولی ش��دن طرح زوج و ف��رد به ایلنا 
اظهار داشت:  جلسه جمع بندی نهایی مطالعات، 
نظرس��نجی ها و امکان س��نجی های مرب��وط به 
ح��ذف طرح زوج و ف��رد و تبدیل آن به محدوده 
دوم ط��رح ترافی��ک را در معاون��ت حمل ونقل و 
ترافیک ش��هرداری تهران برگزار خواهیم کرد و 
این جمع بندی را برای ارائه در ش��ورای ترافیک 
تهران آماده می کنیم. مش��اور معاون حمل ونقل 
و ترافیک ش��هرداری تهران افزود: در واقع جلسه 
کارشناس��ی است و دانش��گاه تربیت مدرس که 
در ای��ن باره مطالعه کرده و س��ایر مجموعه های 
تخصصی مش��اوره حوزه حمل ونقل در جلس��ه 
حضور خواهند داش��ت. وی با اشاره به مطالعات 
دانشگاهی، اجتماعی و میدانی انجام شده در این 
باره گفت: این مطالعات نش��ان می دهد بهترین 
گزینه موجود، جایگزینی محدودیت زوج و فرد با 
شیوه قیمت گذاری تردد است و الگوی درست این 
است که قیمت گذاری تردد را مثل طرح ترافیک 
فعلی به صورت ش��ناور و بسته به ساعات اوج یا 
غیراوج ت��ردد انجام دهیم و محدودیت مرتبط با 
رقم سمت راست پاک خودروها را حذف کنیم. 
پیرحس��ین لو با اشاره به مخالفت هایی که پلیس 
راهور با موضوع پولی ش��دن طرح زوج و فرد بروز 
داده بود، خاطرنشان کرد: بحث  پلیس موافقت یا 
مخالفت با این طرح نیست، بلکه می گوید چرا قبل 
از اینکه در جریان مطالعات قرار بگیریم موضوع 
مطرح ش��ده است. تنها یک اختاف نظر کوچک 
در این بخش از ماجرا وجود داشت که ما معتقد 
بودیم باید این موضوع را در فضای رسانه ها طرح 
کنیم تا در فضای کارشناس��ی رسانه ها درباره آن 
بحث شود و اگر نکته و نقدی در این رابطه وجود 

دارد، زودتر مطرح و در ابعاد طرح لحاظ شود.

 مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران از برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در 
استان های خوزستان و گیان خبر داد. غامرضا 
طائبی با اش��اره به برگزاری کمیسیون پزشکی 
تعیین درصد و حق پرستاری در استان خوزستان 
گفت: این کمیسیون 2۹ و 3۰ آذرماه با حضور ۹ 
نفر از متخصصان، دبیر و 2 کارشناس کمیسیون 
پزشکی تش��کیل شد و 381 متقاضی بر اساس 
نوع مجروحیت و بیماری های غیرجنگی توسط 

متخصصان مربوط ویزیت شدند.
 همزم��ان با هفته پژوه��ش و فناوری و تقدیر 
از پژوهشگران برتر سال 13۹7 دانشگاه صنعتی 
ش��ریف در ورودی غربی پایتخت، از مفاخریان، 
ش��هردار منطق��ه ۹ ته��ران به عن��وان همکار 
استراتژیک برگزیده دانشگاه در تعامات صنعتی، 
فناورانه و سرمایه گذاری تقدیر به عمل آمد.  این 
مراسم با حضور جهانگرد معاون فناوری و نوآوری 
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطاعات، مفاخریان 
شهردار منطقه ۹، فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی 
شریف و جمعی از اساتید و فرهیختگان علمی 
در سالن جابربن حیان دانشگاه شریف برگزار شد.
 یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
بهمن ماه امس��ال در تهران برگزار می ش��ود و 
باغ م��وزه قصر خود را ب��رای میزبانی از بخش 
گالری ه��ای آن آماده می کن��د. نگارخانه های 
باغ م��وزه قصر ب��رای میزبانی شایس��ته از آثار 
تجسمی گالری داران کشور در حال آماده سازی، 
تجهیز و نوسازی اس��ت. در جلسه هماهنگی 
گالری های شرکت کننده در جشنواره، محسن 
س��لیمان، رئیس باغ موزه قصر ضمن تأکید بر 
فراهم کردن امکانات ازم مثل نور کافی، انبار، 
پارکینگ و هر آنچه مربوط به میزبانی باغ موزه 
قصر است، گفت: حضور گالری ها در جشنواره 
امسال بس��تر مناس��بی برای قدم های مؤثر و 

ماندگار در حوزه هنرهای تجسمی خواهد بود.
 رجبعلی خسروآبادی، شهردار منطقه ۵ تهران 
گفت: با کنترل مضاعف در حوزه شهرس��ازی و 
پیگیری ماقات های مردمی، حدود 7۰ درصد 
مراجعات ش��هروندی کاهش یافته شده است. 
اگر مردم حرکت رو به رش��د اقدامات منطقه را 
احساس کنند، س��رمایه گذاری و مشارکت شان 
افزای��ش می یابد. وی گفت: ب��ا توجه به اینکه 
ب��اای 1۰درصد جمعیت تهران در این منطقه 
ساکن هستند، تاش بر افزایش ظرفیت توسعه 
گردشگری، حفظ محیط زیست و امکان ایجاد 
تفرجگاه ملی بوس��تان کوهس��ار را داشته و در 
تاش��یم برای محله »ک��ن« نیز تعیین تکلیف 

کنیم. 

آوای شهرنبض جامعه

چهار شنبه 5 دی 1397وطن امروز  شماره 2616 

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد
مذاکره برای اعزام زائران ایرانی به سوریه

سازمان ثبت احوال اعام کرد
20 نام محبوب ایرانی ها

ارائه تازه های طب توانبخشی

گ�روه اجتماعی: رئیس س��ازمان 
ح��ج و زیارت از انج��ام مذاکرات 
برای اعزام زائران به سوریه خبر داد و گفت: در کمتر 

از یک ماه دیگر تکلیف اعزام ها مشخص می شود.
درباره  رش��یدیان  علیرضا 
اعزام زائران به س��وریه به مهر 
اظهار داشت: به منظور بررسی 
شرایط اعزام زائران به سوریه و 
زیارت حرم حضرت زینب)س( 
اقدام��ات مطالعاتی ازم انجام 

ش��ده و همچنین هیات های کارشناس��ی در این 
باره تشکیل شده است. وی گفت: شرایط امنیتی، 
اقامت، تردد، تغذیه و تدارکات مورد نیاز زائران برای 

اعزام به س��وریه بررسی می شود و در صورت مهیا 
بودن ش��رایط، اعزام زائران آغاز خواهد شد. رئیس 
سازمان حج درباره زمان اعزام زائران به سوریه تاکید 
کرد: پس از اینکه تیم کارشناسی جمع بندی های 
ازم را انج��ام داد در کمتر از 
یک ماه آینده بنده به س��وریه 
س��فری خواهم داشت و پس  
از آن در ص��ورت مهی��ا بودن 
ش��رایط، اعزام زائران نیز آغاز 
می ش��ود. رشیدیان گفت: اگر 
به این نتیجه رسیدیم که شرایط برای اعزام زائران 
به سوریه مهیاس��ت، درباره چگونگی نحوه اعزام و 

ثبت نام متقاضیان تصمیم گیری می شود.

گروه اجتماعی: سازمان ثبت احوال 
کشور ضمن ارائه آمار چهار واقعه 
حیاتی وادت، فوت، ازدواج و طاق، اسامی محبوب 

ایرانی ها در ۹ ماه نخست سال ۹7 را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش های سازمان 

ثبت احوال در ۶ ماه اول س��ال 
۹7          ، تع��داد 7۰۶ هزار و 83۹ 
واقعه وادت ثبت ش��ده است 
ک��ه در این ب��ازه زمانی تعداد 
مرگ ومیر ثبت شده 182هزار 
و 2۵۹ واقعه است. همچنین بر 

اساس آمارهای بازبینی شده در نیمه اول سال۹7، 
32۴ هزار و 713 واقعه ازدواج و 8۴ هزار و 1۶ نفر 
واقعه طاق در این بازه زمانی به ثبت رسیده است.

بر اساس گزارش دیگر ارائه شده توسط سازمان 
ثبت احوال، آمار وادت و فوت طی ۹ ماه نخس��ت 
سال ۹7 نیز اعام شده است که طبق این آمار، یک 

میلیون و ۴۶ ه��زار و ۹۹ واقعه وادت و در همین 
بازه زمانی نیز 27۶ هزار و 787 واقعه فوت ثبت شده 
است. بر اس��اس گزارش های منتشر شده سازمان 
ثبت احوال، 2۰ نام دخترانه که در ۹ ماهه سال ۹7 
در میان باقی اسامی بیشترین فراوانی را داشته است 
اعام ش��ده که شامل فاطمه، 
زهرا، حلما، زینب، یس��نا، آوا، 
نازنین زه��را، ب��اران، ریحانه، 
فاطمه زهرا، رها، مرسانا، آیلین، 
النا، مهرس��ا، بهار، رقیه، آیناز، 
محیا و مریم اس��ت. همچنین 
نام های امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، حسین، 
ابوالفضل، امیرعباس، محمد طاها، محمد حسین، 
کی��ان، محمدرضا، ماه��ان، امیرمحمد، س��امیار، 
آراد، مه��دی، محمدمهدی، امیررضا، محمدامین و 
علی اصغر 2۰ اسم پس��رانه ای است که در ۹ ماهه 

سال ۹7 فراوانی بسیاری داشت.

گ�روه اجتماع�ی:  دبی��ر علم��ی 
بیس��ت ودومین س��مینار ط��ب 
فیزیکی توانبخش��ی و الکترودیاگنوز ایران از ارائه 
تازه های طب توانبخشی در این سمینار خبر داد و 
گفت: کاربرد سم بوتولینوم در درمان اسپاستیسیتي 
در حاش��یه س��مینار  مطرح می ش��ود. به گزارش 
»وطن ام��روز« بین��ا افتخارس��ادات، عض��و هیات 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز و متخصص 

ط��ب فیزیکی و توانبخش��ی در آس��تانه برگزاری 
بیس��ت ودومین س��مینار  س��اانه طب فیزیکی 
توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران اظهار داشت: این 
سمینار پنجم تا هفتم دی ماه سال جاری در سالن 
همایش ه��ای رازی تهران ب��ه همت انجمن طب 
فیزیکی و توانبخش��ی ایران، همچنین گروه های 
آموزش��ی و انجمن های علمی با حضور اس��اتید و 

صاحب نظران برجسته برگزار می شود.

زیارت

ثبت احوال

سامت

9 کشته و 26 مجروح در حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات در تهران

 پایان ترم
 مرگ!

دستور دادستانی برای پیگیری حادثه

گ�روه اجتماع�ی: در حادثه واژگون ش��دن یک 
اتوبوس حامل دانش��جویان در محوطه دانشگاه 
آزاد، واحد علوم و تحقیقات در تهران، ۹ دانشجو 
کشته شدند. در این حادثه که ظهر روز گذشته 
در شمال غرب پایتخت رخ داد، 2۶ نفر هم زخمی 
شدند. تعداد کشته شدگان این حادثه ابتدا 7 نفر 
اعام شد اما ساعاتی بعد 2 تن از مجروحان این 
سانحه در بیمارستان جان خود را از دست دادند. 
به گفته منابع رس��می، حال چند ت��ن دیگر از 

مصدومان نیز وخیم گزارش شده است.
رئی��س اورژانس تهران درباره این حادثه گفته 
است: حوالی ساعت 12 روز گذشته واژگونی یک 
دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه علوم 
و تحقیقات تهران واقع در بلوار س��یمون بولیوار به 
سازمان اورژانس اعام شد که در پی آن یک بالگرد 
اورژانس، 1۵ دستگاه آمبوانس، 2 دستگاه اتوبوس 
و 2 دستگاه موتورانس به محل حادثه اعزام شدند. 
رئیس مرک��ز اورژانس تهران افزود: حادثه دیدگان 
پس از اقدامات اولیه توسط تکنیسین های اورژانس 

به نزدیک ترین مراکز درمانی انتقال یافتند. 
حال وخیم مصدومان ■

»س��یدجال ملکی« س��خنگوی س��ازمان 
آتش نش��انی نیز در این باره گفت: س��اعت 12 و 
22 دقیقه حادثه واژگونی یک دس��تگاه اتوبوس 
در انتهای بلوار س��یمون بولیوار به س��امانه 12۵ 
اطاع داده ش��د که در پی آن، ستاد فرماندهی، 
آتش نشانان ۴ ایستگاه را به محل حادثه که یک 
مجتمع آموزش��ی بود اعزام کرد. وی با اشاره به 
حضور عوامل آتش نشانی در محل سقوط اتوبوس  
خاطرنش��ان کرد: پیش از حضور آتش نش��انان 
تع��دادی از آن��ان از داخ��ل کابین خارج ش��ده 

بودن��د. ملکی گفت: تعداد زیادی از سرنش��ینان 
این اتوبوس مصدوم ش��ده اند، مصدومان پس از 
انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تکنیسین های 
اورژانس به بیمارستان های نیایش، عرفان، حضرت 
رسول، امام خمینی)ره( و شریعتی انتقال یافتند. 
رئیس مرکز اورژانس تهران اظهار داش��ت: حال 
برخی مصدومان این حادثه وخیم است و ممکن 

است تعداد فوتی ها افزایش یابد.
گفتنی است پس از این حادثه تلخ این واحد 
دانشگاهی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل 

اعام شد.
بررسی دلیل حادثه مرگبار ■

عاوه بر این جانشین رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی تهران بزرگ نی��ز اعام کرد تصادف 
مرگبار اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد اس��امی در دست بررس��ی است. سرهنگ 
حس��ن عابدی در این باره گفته اس��ت: اتوبوس 
حامل دانش��جویان در واحد علوم و تحقیقات در 
حال حرکت بوده که ناگهان از مس��یر خارج و با 
برخورد به دیواره بتنی واژگون شده است. عابدی 
با بیان اینکه 8 نفر در دم جان خود را از دس��ت 
دادند، اظهار داش��ت: عوامل راهور پس  از اعام 

این حادثه، در محل حاضر ش��ده و تیمی ویژه از 
کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در حال 
بررس��ی  دلیل حادثه هس��تند و در حال حاضر 

نمی توان علت قطعی این حادثه را اعام کرد.  
احتمال سکته راننده اتوبوس ■

همچنین رئیس اورژانس تهران گفته اس��ت: 
موضوع س��کته کردن یا نک��ردن راننده اتوبوس 
باید از س��وی سازمان پزشکی قانونی اعام شود. 
در پی حادثه واژگونی مرگبار اتوبوس��ی در واحد 
علوم و تحقیقات،  اخباری در سایت ها و شبکه های 
اجتماعی به نقل از معاون دانش��گاه آزاد مبنی بر 
سکته راننده منعکس شد که رئیس روابط عمومی 
اورژانس ته��ران درباره آن اظهار داش��ت: راننده 
اتوبوس مذکور فوت کرده اس��ت اما اینکه سکته 
کرده اس��ت مورد تایید نیس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: این موضوع  باید بررسی و نظر نهایی درباره 
وضعیت راننده اتوبوس توس��ط سازمان پزشکی 
قانونی اعام شود. صابریان افزود: همچنین هنوز 
دلیل حادثه مشخص نیست و باید توسط عوامل 

ذی صاح بررسی و اعام شود. 
دستور دادستانی برای پیگیری حادثه ■

در پی این حادثه، حجت ااس��ام منتظری، 

دادس��تان کل کشور طی دس��توری از دادستان 
تهران خواست به موضوع رسیدگی کند.

برخورد با پایه بتنی تأسیسات آب ■
عاوه بر این رئیس پلیس راهور تهران گفت: 
متاس��فانه اتوبوس حامل دانش��جویان در شیب 
دانش��گاه بوده که به پایه بتنی برخورد می کند و 
این دلیل افزایش کشته شدگان بوده است. سردار 
محمدرضا مهماندار درباره  آخرین وضعیت حادثه 
اتوبوس دانش��جویان گف��ت: بافاصله بعد از این 
حادث��ه، همکاران بنده در پلیس در محل حادثه 
حاضر ش��دند. وی با بی��ان اینکه حادثه در معابر 
دانشگاه آزاد و در محوطه داخلی بوده است، گفت: 
این معابر در ش��یب بوده اس��ت، به همین دلیل 
جابه جایی دانشجویان توسط پیمانکار بوده است. 
س��ردار مهماندار تصریح کرد: اتوبوس به سمت 
جنوب دانشگاه در حال حرکت بوده است و حدود 
۹۰ متر در فضای سبز طی می کند. رئیس پلیس 
راهور تهران بزرگ با بی��ان اینکه توقف اتوبوس 
در شیب کار سختی بوده است، گفت: متاسفانه 
پس از این حادثه، اتوبوس با تاسیسات آب که از 
جنس بتنی بوده اس��ت برخورد می کند و بخش 
عمده ای از زیر اتوبوس از بین می رود و تنها انتهای 
اتوبوس سالم باقی مانده است. وی ادامه داد: علت 
افزایش کشته شدگان همین برخورد با پایه بتنی 
بوده اس��ت. البته همکاران بنده مشغول بررسی 
دقیق حادثه هس��تند و همکاری ها با مسؤوان 
قضایی هم در این رابطه ادامه دارد. گفتنی است 
در لحظات پایان��ی این گزارش، خبری به نقل از 
میزان منتشر شد مبنی بر اینکه، درپی این حادثه 
تاکنون پیمانکار حمل و نقل و پیمانکار عمرانی 

دانشگاه بازداشت شده اند و تحت نظر قرار دارند.

کوتاه و گویا

پیام تسلیت رهبر انقاب در پی حادثه در گذشت دانشجویان
پیام تسلیت رهبر انقاب در پی حادثه مصیبت بار در گذشت دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم 

و تحقیقات منتشر شد.در متن این پیام آمده است:
بسمه تعالی

حادثه  مصیبت بار امروز که به درگذش�ت 8 نفر از دانشجویان عزیز و زخمی شدن تعدادی دیگر 
انجامید بسیار دردآور و تأسف بار است. اینجانب ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان و عموم 
جامعه  دانش�گاهی، به همه  بازماندگان این عزیزان تس�لیت عرض می کنم و شفای مجروحان را 

از خداوند متعال مسألت می نمایم و از خداوند صبر و اجر برای خانواده های داغدار طلب می کنم.
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مرحوم آیت اه العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی 
سال 1327 در نجف به دنیا آمد.  پدرش آیت اه سیدعلی 
هاشمی شاهرودی از نخستین  شاگردان آیت اه العظمی 
خویی و تقریرکننده دروس خارج مرحوم خویی به  شمار 
می آمد. مادر ایش��ان نیز دختر مرحوم آیت اه سیدعلی 
مددی موس��وی قائنی از علمای بزرگ خراس��ان بود که 
س��ال های متمادی در شهر مقدس مشهد به تدریس و 
تربی��ت طاب حوزه علمیه و اقامه جماعت در حرم امام 

رضا)ع( می پرداخت.
وی تحصیات ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه علوی 
نجف اشرف گذراند. از نخس��تین اساتید وی در دروس 
دینی حجت ااسام والمسلمین شیخ هادی سیستانی 
ب��ود. آیت اه ش��اهرودی بعد از ورود به مدرس��ه علمیه 
»منتدی النشر« و فراگیری علوم دینی در سن 14سالگی 

به دست آیت اه العظمی خویی معمم شد.
بعد از فراگیری دروس ابتدایی حوزه، به تحصیل خارج 
فقه و اصول از محضر اساتید مطرح حوزه نجف پرداخت 
که از آنها می توان به امام خمینی، آیت اه العظمی خویی 
و شهید آیت اه العظمی سید محمدباقر صدر اشاره کرد. 
در میان اساتید آن مرحوم، ارتباط وی با شهید صدر بیش 
از دیگ��ران بود و او را در زمره اصحاب نزدیک آن مرجع 
ش��هید قرار داد )آیت اه العظمی سیدمحمدباقر صدر و 
خواهرش بنت الهدی صدر 19 فروردین سال 59 به دستور 

صدام به شهادت رسیدند(.
ش��هید صدر در نامه ای به یکی از شاگردانش درباره 
مرحوم شاهرودی گفته بود: »آقای هاشمی رشد علمی 
ش��گفت انگیز و نبوغ آمیزی دارد«. ایش��ان درباره رابطه 
علمی میان خود و ش��اگرد گفته بود: »آقای هاش��می 
)ش��اهرودی( به عنوان وجود من است«. به  دلیل همین 
نبوغ و اس��تعداد مرحوم هاشمی ش��اهرودی بود که در 
27  سالگی از استادش شهید سیدمحمدباقر صدر اجازه 
اجتهاد دریافت کرد. آیت اه هاشمی شاهرودی همچنین 
از سوی شهید صدر برای نظارت بر امتحانات طاب حوزه 
انتخاب شد و همزمان در مسجد هندی نجف برای طاب 

به تدریس خارج فقه اشتغال داشت.
بصیرت افزایی از جایگاه قاضی القضات ■

آی��ت اه  مرح��وم  عال��ی  مس��ؤولیت  نخس��تین 
هاشمی ش��اهرودی و شاید مهم ترین آنها را باید ریاست 
قوه قضائیه به مدت 10 س��ال از سال 78 تا 88 دانست. 
این قوه در زمان ریاست آیت اه هاشمی شاهرودی شاهد 
برخی تحوات ریش��ه ای بود؛ از جمله می توان به اصاح 
برخ��ی قوانین و تدوین قانون جدید مجازات اس��امی، 
اعمال سیاست زندان زدایی، کیفرزدایی از قوانین، افزایش 
چشمگیر وکای دادگستری و همچنین گسترش روابط 

میان قوای قضائیه کشورهای اسامی اشاره کرد. 
از س��وی دیگ��ر آخرین ماه ه��ای ریاس��ت مرحوم 
شاهرودی بر دس��تگاه قضایی در سال 88 همزمان شد 
با فتنه شکست خوردگان انتخابات ریاست جمهوری دهم. 
رئیس سابق قوه قضائیه در این راستا رسیدگي سریع و 
قاطع به جرائم متهمان سیاسي حوادث بعد از انتخابات 
را در دس��تور کار قرار داد و همزمان با علنی کردن این 
دادگاه ه��ا که ب��ه پخش آنها از تلویزی��ون انجامید، قدم 
بزرگی جهت بصیرت افزایی و افش��ای پشت پرده توطئه 
فتنه گران برداش��ت. در جریان همین دادگاه ها و پخش 
آن از تلویزیون بود که مسائلی چون تاش فتنه گران براي 
محدود کردن رهبري، القاي تقلب براي گسترش دامنه 
آش��وب یا هم قسم شدن سران فتنه براي انتقام گیري از 

رهبري به اطاع مردم رسید.
در نتیجه اقدام آیت اه هاشمی شاهرودی در رسیدگی 
قاط��ع و فوری به پرون��ده فتنه گران پ��س از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری دهم بس��یاری از چهره های اصلی و 
کلیدی آش��وب ها از جمله برخی چهره های سرشناس 
جریان موس��وم به اصاح��ات بازداش��ت و روانه زندان 
شدند. برخورد قاطع دستگاه قضایی تا حد زیادی پروژه 
فتنه گران را ناکام گذاشت به طوری که با بازداشت رئوس 
اصل��ی فتنه، از تحرکات عمومی این جریان نیز  بتدریج 

کاسته و به برخی اقدامات ایذایی و تخریبی منتهی شد.
مرحوم آیت اه هاشمی ش��اهرودی چند س��ال پس 
از فتن��ه 88 طی مصاحبه ای به ت��اش خود برای پایان 
دادن به فتنه انگیزی های میرحس��ین موس��وی اش��اره 
داش��ته و گفته بود: »ماه  های آخر مسؤولیتم بود. مرداد 
88 مسؤولیت من تمام می شد. یک جلسه آقای موسوی 
و آقای رفس��نجانی را به قوه قضائیه دعوت کردیم. آقای 
موس��وی برای تظاهرات اعامیه داده ب��ود. گفتم »آقا! 
این کار را نکنید و از این کار دس��ت بکشید«. گفتم »اگر 
به نتایج انتخابات اعتراضی دارید، آقا قبول دارند و هیاتی 
را برای بررسی معین می کنند«. گفت »شرط لغو بیانیه 
این است که به من اجازه بدهند در صدا و سیما صحبت 
کنم«. گفتم می شود این کار را کرد. به دفتر آقا زنگ زدم. 
آقای جلیلی تازه دبیر شورای امنیت شده بود. به ایشان 
هم زنگ زدم و گفتم ایش��ان چنین شرطی دارد. گفتند 
»ما ترتیب کار را می دهیم«. گفتم »باید به صدا و سیما 
بگویید که زمان بگذارند که ایش��ان صحبت کند«. بعد 
گفتم »آقایان با ش��رط شما موافقند، شما هم تظاهرات 
را لغ��و کنید«. آنجا پیش ما ق��ول داد این کار را بکند و 
آنها هم واقعاً حاضر بودند که به ایشان برای صحبت در 
تلویزیون وقت بدهن��د اما از پیش ما که رفت، نمی دانم 
کدام خّناس��ان ذهنش را عوض کردند و کار خودشان را 

کردند«.
انتصاب در مسند فراقوه ای ■

2 س��ال پ��س از پایان مس��ؤولیت مرح��وم آیت اه 
هاشمی ش��اهرودی در مسند ریاس��ت قوه قضائیه، او از 
سوی رهبر معظم انقاب به عنوان رئیس هیات عالی حل 

اختاف و تنظیم روابط قوای سه گانه انتخاب شد.
تشکیل این هیات در سال 90 در شرایطی انجام شد 
که در سال های پیش از آن همواره خأ نهادی برای طی 
فرآیند 2 موضوع »حل اختاف« و »تنظیم روابط قوای 
س��ه گانه« احساس می شد. هر چند در سال های قبل از 
آن جهت حل مسائل اینچنینی رهبری مستقیما ورود 

و چالش ه��ای این حوزه را حل می کردن��د، با این حال 
روندی که طی 3 دهه گذشته از بعد حقوقی و روابط قوا 
پیش آمد- که بعضاً صبغه حقوقی و قانونی، برخی صبغه 
تشکیاتی ناشی از تفکیک قوا و بخشی هم صبغه سیاسی 
داشتند- نش��ان داد برای فیصله دادن به مباحث میان 
قوا به یک نهاد دائمی احتیاج است. کما اینکه برای حل 
اختافات مجلس و شورای نگهبان نیز در نهایت یک نهاد 
دائمی )مجمع تشخیص مصلحت نظام( تاسیس شده بود.

به اعتقاد کارشناسان، بسیاری از اختافاتی که میان 
ق��وای مختلف پیش می آمد بی��ش از آنکه جنبه فرار از 
قانون داشته باش��د، عمدتاً ناشی از پافشاری هر کدام از 
قوا به صاحیت ها و اختیارات قانونی خود یا قوه مربوط به 
خود بود و به همین خاطر با تفسیر قانون توسط شورای 
نگهبان- آنجا که مربوط به قانون اساسی است- یا توسط 
مجلس- آنجا که مربوط به قانون عادی اس��ت- مشکل 

حل نمی شد. 
در ماه های منتهی به تشکیل این هیات در سال 90 
نیز چنین اختافاتی میان مجلس و دولت وجود داشت 
که از جمله آنها می توان به اختاف نظرها پیرامون برنامه 
پنجم توسعه، بودجه سال 91، مکاتبات معاونت نظارت 
مجلس با دولت یا هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. انتصاب 
مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی به عنوان یک مجتهد 
عالی رتبه، مجرب، مورد اعتماد و دارای حس��ن رابطه با 
همه شخصیت های نظام از جمله سران وقت قوا در رأس 
این هیأت در سال 90 تا حد زیادی از اختافات حقوقی 
میان 3 قوه و از جمله میان دولت و مجلس کاست. همین 
رویکرد فراجناحی موجب ش��د در دولت های یازدهم و 
دوازدهم نیز برخی اختافات به این هیات ارجاع شود که 
ایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و 

ناهیان از منکر از جمله آنهاست.
نفوذ کم نظیر در میان شیعیان عراقی ■

مرح��وم آیت اه هاشمی ش��اهرودی از جمله معدود 
شخصیت های سیاسی ایران بود که نفوذی کم نظیر میان 
شیعیان عراق داشت. این نفوذ تا حدی بود که در جریان 
س��فر مقامات ارشد عراقی به ایران در سال های گذشته، 
دیدار با مرحوم آیت اه ش��اهرودی از جمله برنامه های 
ثابت این مقامات به شمار می رفت. دیدار حیدر العبادی، 
نخست وزیر س��ابق عراق با آیت اه ش��اهرودی در سال 
93 و همچنین ماقات نوری مالکی، معاون اول س��ابق 
رئیس جمه��ور عراق با آی��ت اه ش��اهرودی در جریان 

سفرش به تهران از جمله همین موارد است. 
سفر س��ال گذش��ته رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به عراق که با استقبال گسترده مسؤوان 
و مقامات این کش��ور همراه بود نیز نمود دیگری از نفوذ 
باای مرحوم آیت اه ش��اهرودی در این کشور اسامی 
به ش��مار می رود.  هیأت عالی رتبه ایرانی در جریان این 
سفر به ریاست آیت اه هاشمی شاهرودی در بدو ورود به 
فرودگاه بغداد از س��وی شیخ همام حمودی نایب رئیس 
اول پارلمان عراق، شیخ حلیم زهیری مشاور نخست وزیر، 
ابومهدی المهندس فرمانده حشدالش��عبی عراق  و ایرج 
مسجدی سفیر ایران در بغداد مورد استقبال قرار گرفت. 
آیت اه هاشمی شاهرودی همچنین در این سفر با حیدر 
العبادی، نخس��ت وزیر عراق، ش��ماری از وزرا و مقامات 

دولتی و نیز مراجع تقلید شیعه دیدار و گفت وگو کرد.
با همه اینها برای تحلیل و ریشه یابی این نفوذ گسترده 
مرحوم آیت اه ش��اهرودی در میان شیعیان عراقی باید 
چند دهه به عقب بازگش��ت. با ش��روع جنگ تحمیلی 
و فش��ار صدام بر ش��یعیان و مردم ع��راق، امام خمینی 
مأموریت��ی به حض��رت آیت اه العظمی خامنه ای مبنی 
بر پیگیری امور عراق دادند. س��ال 1361 رئیس جمهور 
وقت با پیگیری و اس��تفاده از ظرفی��ت روحانیت مبارز 
عراق بویژه شهید آیت اه سیدمحمدباقر حکیم و آیت اه 
هاشمی شاهرودی با تنظیم اساسنامه ای تشکل مجلس 

اعای انقاب اسامی عراق را راه اندازی کردند.
آیت اه شاهرودی درباره تأسیس مجلس اعای عراق 
و نقش آیت اه خامنه ای در تأس��یس این مجلس گفته 
بود: »آیت اه خامنه ای که خدا حفظ شان کند، از طرف 
حضرت امام مس��ؤول ش��ده بودند بحث عراق را دنبال 
کنند. اوایل ریاست جمهوری ایشان بود. اعضای »جماعه 
العلما« همه از نجفی ها بودند. کربایی ها هم مستقاً برای 
خود جماعت هایی را راه انداخته بودند و بیش��تر با آقای 
منتظری و سید مهدی هاشمی سروکار داشتند. آقا دیدند 
این شیوه مناسبی نیست و پیشنهاد کردند مجلسی به نام 
مجلس اعا تشکیل ش��ود. جنگ هم شروع شده بود و 
ضرورت ایجاب می کرد یک مجلس درس��ت و حسابی 
تش��کیل ش��ود که همه اینها را در خود جمع کند. در 
واقع پیشنهاد مجلس اعا را ایشان دادند و از همه ما که 
بیشترمان در قم بودیم دعوت کردند، به بنده هم مستقیم 
زنگ زدند. تا قبل از آن با ایش��ان سام و علیک داشتیم 
ولی نه زیاد. یکی یکی افراد را دعوت کردند و خدمت شان 
رفتی��م. از بعضی آقایان کربایی هم دعوت کرده بودند. 
شیخ دیگری هم بود که فوت کرده است. او هم عده ای از 
کربایی ها را تحت عنوان »العمل ااسامی« جمع کرده 
بود. مقام معظم رهبری همه را در مجلس اعا جمع کرد 
و در نخستین  جلسه بحث های مفصلی هم شد، بعضی ها 
موافق و برخی مخالف بودند. ایشان گفت »من از طرف 
امام مسؤول هستم« خاصه ایشان این تشکیات را ایجاد 
و اساسنامه ای را تنظیم کردند و از ما خواستند بنشینیم 
و درباره آن بحث و آن را تنظیم و تکمیل کنیم و خدمت 
ایشان بدهیم. ما هم این کار را کردیم. البته آقای حکیم 
محور بود. 3-2 نفر کربایی و بقیه نجفی بودند. بنا شد 
یکی از عالمان اهل سنت هم باشد که از اهالی کرد دعوت 

شد«.
مرح��وم هاشمی ش��اهرودی عضو هیات مؤس��س و 
نخس��تین  رئیس مجلس اعا بود که پ��س از چندی با 
ریاست شهید حکیم به  مدت مدیدی به  عنوان سخنگوی 
این مجلس ایفای نقش مؤثر داشت. برگزاری کنفرانس 
»جنایات صدام« از مهم ترین حرکت های مجلس اعای 

عراق در دهه 60 بود.

 مروری گذرا بر فرازهایی برجسته از جایگاه رفیع علمی و مدیریتی 
مرحوم آیت اه العظمی هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

 فقیه
جهاد و اجتهاد

گروه سیاسی: آیت اه العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و عضو فقهای ش�ورای نگهبان شامگاه دوشنبه در 70 سالگی دار فانی را وداع گفت. تاملی کوتاه بر 
زندگی پربرکت این فقیه عالیقدر نشان دهنده وجوه ممتاز و متمایز این شخصیت برجسته حوزوی 
و مدیر عالی رتبه در نظام اس�امی اس�ت. به گزارش »وطن امروز«، هر چن�د واکاوی و تبیین وجوه 
ش�خصیتی و مدیریتی مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی که در چند دهه اخیر مسؤولیت های مهم 
و عالی را در نظام اسامی برعهده داشته از عهده گزارشاتی محدود و موجز خارج است، با این حال 
مروری بر فرازهایی ویژه از زندگی این ش�خصیت برجسته حوزوی می تواند مخاطبان را به شناختی 

اجمالی از عظمت فکری، شخصیتی و مدیریتی او رهنمون کند.

پیام تسلیت رهبر انقاب

پیام تسلیت رئیس جمهور

پیام تسلیت رئیس مجلس

پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه

پیام تسلیت احزاب و شخصیت ها

استادی بزرگ در حوزه، کارگزاری باوفا برای نظام
رهب��ر حکیم انقاب اس��امی در پیامی درگذش��ت فقیه عالی قدر 
و رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام آیت اه هاشمی شاهرودی را 
تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 

متن پیام حضرت آیت اه العظمی خامنه ای به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم
انا ه و انا الیه راجعون

با تأسف و اندوه خبر درگذشت فقیه عالی قدر و رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظ��ام، آیت اه آقای حاج س��یدمحمود هاشمی ش��اهرودی 
رضوان اه علیه را دریافت کردم. این ضایعه  اسفبار که پس از حدود یک 
سال بیماری س��خت و دردناک واقع شده است مایه  تالّم همه  کسانی 
است که به مقام علمی و خدمات با ارزش ایشان به نظام اسامی و نیز به 
مجموعه های فقهی و اصولی و حقوقی حوزه های علمیه آشنا می باشند. 
ایشان استادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری با وفا در مهم ترین 
تش��کیات نظام جمهوری اس��امی، عضو مؤثری در شورای نگهبان و 
رئیس موفقی در مجمع تشخیص مصلحت بودند و آثار و برکات علمی 
بسیاری از خود بر جای نهادند. ایشان همچنین برادر سه شهید و از یاران 
و شاگردان و همراهان شهید نام آور و بزرگوار سیدمحمدباقر صدر بودند. 
اینجانب مصیبت درگذشت این عالم برجسته را به خاندان مکرم، همسر 
گرامی و فرزندان محترم و همه وابس��تگان و نیز به حوزه  علمیه قم و 
شاگردان و همکاران علمی و ارادتمندان ایشان تسلیت می گویم و رحمت 
و مغفرت الهی و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای/ ۴ دی 1397

اقامه نماز رهبر انقاب بر پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی ■
به گزارش فارس، س��اعت 8 صبح امروز چهارشنبه 5 دی اقامه نماز 
بر پیکر آیت اه س��یدمحمود هاشمی ش��اهرودی، رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به امامت رهبر معظم انقاب اسامی در مصای 
امام خمینی)ره( تهران انجام می شود. همچنین مراسم تشییع نیز عصر 
امروز در شهر مقدس قم از محل مسجد امام حسن عسکری)ع( به سمت 

حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( صورت خواهد گرفت. 

استاد برجسته حوزه و فقاهت
رئیس  جمهور در پیامی با تسلیت ارتحال عالم مجاهد حضرت آیت اه 
هاشمی ش��اهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از درگاه 
خداون��د متعال برای آن عالم پرهیزکار علو درج��ات و همجواری با اجداد 
مطهرشان و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد. در بخشی از پیام 
روحانی آمده است: این استاد برجسته حوزه و فقاهت که افتخار درس  آموزی 
در محضر اساتید بزرگی همچون شهید صدر را داشت، تمام عمر پربرکت 
خود را با مشی اعتدالی و ترویج خردورزی و همگرایی، وقف گسترش معارف 
عالی دینی و سیره اهل بیت علیهم السام و تربیت شاگردانی مبرز نمود؛ 
و نیز طی 4 دهه گذشته در خطیرترین و تأثیرگذارترین مسؤولیت ها نظیر 
عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، عضویت در مجلس خبرگان 
رهبری و سرانجام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، منشأ تحوات و 
خدم��ات ارزنده بود. آن مرحوم، همچنین ضمن خلق آثار متعدد علمی و 
فقهی فاخر، برای ارتقای فرهنگ و تمدن اسامی- ایرانی، تقویت ارتباط بین 
حوزه و دانشگاه و توسعه علوم انسانی، »دانشگاه عدالت« را تأسیس کرد تا 

گامی مهم و ماندگار در نشر فرهنگ اسامی و علوم قضایی باشد.

چهره   درخشان در علوم اسامی
رئیس مجلس شورای اسامی در پیامی درگذشت آیت اه سیدمحمود 
هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت 
گفت. در بخش��ی از این پیام آمده اس��ت: ایش��ان مزین به تبار سادات و از 
خاندان معظم روحانیت و فقاهت و مروج مکتب اسام و اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السام بودند. آیت اه هاشمی شاهرودی به دلیل هوش سرشار 
و کوشش فراوان در فراگیری علوم دینی در حلقه درس آیات عظام خویی 
و  شهید سیدمحمدباقر صدر قرار گرفت و در محضر این اساتید به تحکیم 
مبانی اجتهادی خود پرداخت. ایشان عاوه بر اینکه از چهره  های درخشان  
در علوم اسامی بودند، در شورای نگهبان و قوه قضائیه، منشأ خدمات فراوانی 
ش��دند. اینجانب ضمن عرض تسلیت ضایعه ارتحال این روحانی گرانقدر و 
خدوم به محضر ملت شریف ایران، مقام معظم رهبری، حوزه  های مقدسه 
علمیه قم و نجف          ، شاگردان، ارادتمندان و بیت مکرم ایشان، برای آن عزیز 
سفر کرده رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه 

خداوند متعال مسألت می کنم.

منشأ تحوات در دستگاه قضایی
رئیس قوه قضائیه با صدور پیامی درگذش��ت رئیس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام حضرت آیت اه هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت. در بخشی 
از پیام آیت اه آملی اریجانی آمده است: ضایعه مولمه درگذشت این فقیه 
عرصه جهاد و اجتهاد را که در دوران ریاس��ت قوه قضائیه منش��أ تحوات 
بسیاری در دستگاه قضایی بودند و در سنگر شورای نگهبان، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری در مسیر وحدت، انسجام و سامت 
نظام مقدس جمهوری اسامی گام برمی داشتند و در حوزه  های علمیه منشأ 
خدمات علمی بسیاری بودند را به محضر حضرت ولیعصر)عج(، مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی(، حوزه  های علمیه و بیت معظم ایشان تسلیت می گویم 
و علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن فقید سعید و صبر جمیل و اجر 

جزیل برای بازماندگان را از درگاه حضرت حق مسألت دارم.

همچنی��ن آیت اه جنتی، محس��ن رضای��ی، علی اکب��ر وایتی، علی 
س��عیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاس��ی فرماندهی معظ��م کل قوا،  امیر 
سرلشکر س��یدعبدالرحیم موس��وی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی 
ای��ران، محمود علوی وزیر اطاعات، آی��ت اه علم الهدی نماینده ولی فقیه 
در اس��تان خراس��ان رضوی و امام جمعه مش��هد مقدس و... از جمله دیگر 
مسؤوان و شخصیت   هایی بودند که طی پیام   هایی جداگانه ارتحال آیت اه 
هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند. رئیس مجلس اعای اسامی عراق، رهبر 
جریان حکمت ملی، حزب الدعوه، حزب عصائب اهل الحق، جماعت علمای 
عراقی و مقتدا صدر نیز از جمله احزاب و ش��خصیت های عراقی بودند که 

درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند.

امروز در سراسر کشور عزای عمومی اعام شد
هیات دولت در پیامی، ضمن تس��لیت به مناس��بت درگذشت آیت اه 
هاشمی شاهرودی، روز چهارشنبه پنجم دی ماه را در سراسر کشور عزای 

عمومی اعام کرد.
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امروز مس��اله هویت جنسی و تغییر جنسیت در غرب مبحث 
پرحاشیه ای است. به گزارش تایم )TIME( ، حدود 3 هزار و 200 
عمل جراحی تغییر جنسیت در سال 2016 در ایاات متحده انجام 
ش��ده است که نسبت به س��ال 2015، حدود 20 درصد افزایش 
داشته است. در رسانه های غربی، مانورهای تبلیغاتی زیادی درباره 
این افراد می شود و اینگونه به نظر می رسد که تاش رسانه ها، سوق 
دادن افراد به سمت داشتن اینگونه تمایات است. حال این سوال 
پیش می آید که اصا مساله تغییر جنسیت چگونه تعریف می شود؟ 
آیا این افراد، افرادی عادی دارای تمایات غیر معمول هس��تند یا 
افرادی بیمار بوده که نیاز به درمان و حمایت دارند؟ آیا این مساله 
بعد جسمی - ژنتیکی دارد یا بعد روانی؟ آیا این را باید از عواقب و 

بیماری های زیست مدرن در غرب و تبعات آن دانست؟
جنسیت و اختاات آن ■

در ابتدا برای روشن شدن موضوع، بحث جنسیت و تغییر آن را 
اندکی بسط داده و تعاریفی در این زمینه مطرح می کنیم. از دیدگاه 
علمی، کروموزوم های هر انسان، جنسیت او را تعیین می کند. در 
 XX صورتی که جفت کروموزوم آخر سلول های جسمی به صورت
باش��د، فرد مونث و در صورتی که به صورت XY باشد، فرد مذکر 
است اما همیشه مس��ائل به این سادگی نیست. برخی اختاات 
مختل��ف ژنتیکی و هورمونی وجود دارد که باعث می ش��ود نتوان 
از دیدگاه پزش��کی، فردی را به صورت مونث یا مذکر طبقه بندی 
کرد. در گذش��ته به افرادی که مبتا به اینگونه مش��کات بودند 
»دوجنسه« )Hermaphrodite( گفته می شد اما امروز از عبارت 
»بیناجنسی« )Intersex( یا تراجنسی )Transsexual( استفاده 
می شود.  از نظر بالینی ممکن است فردی دارای اندام جنسی زنانه 
باش��د اما برخی خصوصیات مردانه داشته باشد. همچنین ممکن 
است فردی دارای اندام جنسی مردانه باشد اما به دلیل اختاات 

هورمون��ی، خصوصیات جس��می )و بعضا عاطفی-روان��ی( زنانه 
داشته باشد. طبق مطالعه ای در دانشگاه براون )Brwon-یکی از 
معتبرترین دانشگاه های ایاات متحده( به طور تقریبی از هر 1666 
تولد، ممکن است یکی به صورت XX یا XY نباشد. همچنین در 
ژورنال مطالعات جنسی )ژورنال بین المللی معتبر(، به طور میانگین 
امکان تولد نوزادی با اینگونه مشکات حدوداً 0/018 درصد است 
که نشان دهنده بروز بسیار اندک اینگونه مشکات ژنتیکی است. 
در یک تقس��یم بندی کلی، این افراد به 2 دسته »دارای مشکات 
جسمی-ژنتیکی« و »دارای اختاات روانی« طبقه بندی می شوند. 
دس�ته اول- دارای مش�کات جس�می-ژنتیکی: همان طور که 
توضیح داده ش��د، این دسته شامل افرادی است که عمده مشکل 
آنها ناش��ی از ناهنجاری ها جسمی-ژنتیکی است. یعنی این افراد 
از نظر بیولوژیک در اصل جنس دیگری هس��تند، مثا فردی که 

ظاهری مردانه دارد اما از نظر ژنتیکی، زن است.
دس�ته دوم- افراد دارای اختاات روانی: این دسته شامل افرادی 
است که به رغم سالم بودن از نظر جسمی - ژنتیکی، تمایل به تغییر 
جنسیت و تغییر هویت جنسی خود دارند. نکته ای که اینجا بیشتر 
مورد تمرکز نویس��نده است، مشکات روحی- روانی است. صرف 
نظر از علت )ژنتیکی یا روانی(، فردی که در طبقه بندی زن - مرد 
جایگاهی نداشته باش��د، از بیرون و درون مورد فشار روانی است. 
این افراد معموا از سنین کم، متوجه تفاوت های جسمی و روانی 
خود با دیگران می ش��وند و به اذع��ان منابع علمی می تواند باعث 
سرخوردگی، افسردگی و دیگر مش��کات روحی-روانی شود. در 
کشور ما، پس از انقاب اسامی حقوق افراد تراجنسی که مشکل 
آنها جس��می باشد شناخته ش��ده و با درمان های مختلف، اعم از 
روانشناختی، روانپزش��کی یا جراحی برای برطرف کردن مشکل 
آنها اقدام می ش��ود. حتی بعد از بحث های مختلف، با فتوای امام 

خمینی )ره( مشکل شرعی و حقوقی نیز برای آنها وجود ندارد. اما 
مس��اله مهم از دیدگاه نویسنده صرفا درمان جسمی نیست و این 
س��وال مطرح است که درباره حمایت و درمان روانی این افراد چه 
کرده ایم؟ طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1391، 
ساانه بیش از 270 نفر مجوز تغییر جنسیت گرفته و تحت عمل 
جراحی و س��ایر درمان ها )نظیر درمان هورمونی( قرار می گیرند. 
طبق مطالعه ای در بنیاد پیشگیری از خودکشی  آمریکا )بنیادی 
زیر نظر دانشکده حقوق UCLA( در سال 2014، میزان اقدام به 
خودکش��ی در افراد تراجنس حدود 41 درصد است که نسبت به 
جمعیت عادی، بس��یار زیادتر است. همچنین به گزارش گاردین 
)روزنامه معتبر انگلیس��ی( بیش از نیمی از دانش آموزان تراجنس 
در انگلستان، اقدام به خودکشی می کنند. همچنین در مطالعات 
علمی دیده شده است احتمال ابتای افراد تراجنس به اختااتی 
نظیر افسردگی شدید، بسیار بیشتر از افراد عادی است. نکته  بسیار 
مهمی که در برخی مطالعات به چشم می خورد این است که میزان 
بیماری های روانی و اقدام به خودکشی در این افراد، قبل و پس از 
عمل نسبتا مشابه است. در مطالعه ای کوهورت در سوئد که از سال 
1973 تا سال 2003 انجام شد، مشاهده شد پس از انجام جراحی 
تغییر جنسیت، نه تنها مشکات روانی و خودکشی کمتر نشده، 
بلکه در برخی موارد بیش��تر شده است. همچنین در این مطالعه 
دیده شد در اینگونه افراد، احتمال ارتکاب جرم و محکومیت ناشی 
از آن، بیشتر از افراد عادی است. این یافته ها بیانگر این موضوع بوده 
که بعد روانی و اجتماعی معضات این افراد بسیار مهم تر از جراحی 

و درمان پزشکی است.
غرب ناموفق در مهار خودکشی تراجنس ها ■

پس از بیان مساله باید این سوال را پرسید که رویکرد غرب در 
مواجهه با این مش��کل روز افزون چگونه است؟ آیا تشویق افراد به 
تغییر جنسیت در بهبود وضع روحی- روانی و زندگی اجتماعی شان 
موثر بوده است؟ به نظر نویسنده و با استناد به مطالعات علمی )که 
به تعدادی از آنها اش��اره شد(، غرب در کمک به این افراد چندان 
موفق نبوده است.  در سال 2011 در مقاله ای، BBC وضعیت یک 
مهد کودک در س��وئد را بررسی  کرد. در این مهد کودک، نه تنها 
کودکان به »دختر و پسر« تقسیم نمی شوند، بلکه تشویق می شوند 
با اس��باب بازی های جنس مخالف بازی کنند. کتاب های داستان 
که برای کودکان خوانده می ش��ود حاوی شخصیت هایی است که 
جنسیت مشخصی ندارند. در س��ال 2018 نیز مقاله ای با عنوان 
»در پیش دبس��تانی های سوئد، پسران رقص و دختران فریاد زدن 
یاد می گیرند« به چاپ رسید و در آن اشاره می شود که در بسیاری 
از مهدهای کودک ، تاش بر این اس��ت که تفاوت های جنسیتی 
در کودکان کمرنگ ش��ود. همان طور که اشاره شد، در سال های 
اخیر شاهد تغییر قوانین و رویکردهای اجتماعی در مواجهه با این 
افراد در غرب بوده ایم و اینگونه به نظر می رسد که فرهنگ غرب، 
فضای آزادی برای افراد تراجنس دارد اما بازهم شاهد ثابت ماندن 
)و در برخی موارد افزایش( اختاات افس��ردگی، اضطراب و اقدام 
به خودکشی در این افراد هستیم و به نظر نویسنده، راهی که غرب 
پیش گرفته است نه تنها به این افراد کمک نمی کند، بلکه باعث 
آسیب پذیری بیشتر آنها می شود. این موضوع توسط برخی فعاان 

غربی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.  انجمن ها و ابی ها زیادی در 
غرب هستند که سعی در وضع قوانینی برای افزایش کیفیت زندگی 
افراد تراجن��س دارند و این گروه ها، با عناوینی نظیر »بروز هویت 
جنسی« و »حقوق بشر« اقداماتی نیز انجام داده اند. برای مثال، در 

سال 2016 در کشور کانادا قانون 16C- تصویب شد:
An Act to amend the Canadian Human Rights 

Act and the Criminal Code (Bill C-16,2016)

هدف از تصویب این قانون، در نظر گرفتن حقوق افراد تراجنس 
تحت قوانین حقوق بش��ر کانادا بود. طبق این قانون، سعی شده 
اس��ت بروز هویت جنس��ی برای افراد تراجنس بهبود یابد و این 
افراد کمتر تحت خشونت قرار بگیرند اما این قانون توسط بسیاری 
از گروه ه��ای جامعه کان��ادا، از جمله برخی وکا و روانشناس��ان 
سرشناس مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و برخی این قانون را 
مغایر با آزادی بیان دانسته اند. ازم است بدانیم در زبان انگلیسی 
برای ضمیر افراد، 2 جنس��یت به کار م��ی رود )He برای جنس 
مذکر و She برای جنس مونث(. در سال های اخیر گروه هایی در 
غرب پیش��نهاد کرده اند از آنجایی که اف��راد تراجنس، مرد یا زن 
نیستند، ضمیر جداگانه ای برای آنان تعریف شود و ضمایری نظیر 
Zei، Hir و ... را پیشنهاد کرده اند. طبق قانون C-16، در صورتی 

که فردی از ضمیر اش��تباه برای خطاب کردن یک فرد تراجنس 
اس��تفاده کند، مرتکب جرم ش��ده و تحت پیگرد قرار می گیرد. 
منتقدان معتقدند این الزام زبان شناختی، نه تنها کمکی به افراد 
تراجن��س نکرده، بلکه در درازمدت باعث وخامت ش��رایط آنان و 
ایزوله ش��دن هرچه بیش��تر آنان در جامعه شده و باعث می شود 
افراد تراجنس کمتر به دنبال حمایت روانشناختی بروند. یکی از 
 منتقدان پرحاش��یه و فعال این قانون، پروفسور جردن پیترسون

 )Jordan B, Peterson(، اس��تاد سرشناس رشته روانشناسی 
دانش��گاه تورنتو است. پس از ارائه و س��پس تصویب این قانون، 
پروفس��ور پیترس��ون در کاس های درس خود، س��خنرانی ها و 
حت��ی مصاحبه های تلویزیون��ی متعددی که ش��رکت کرده، به 
نقد  این قانون پرداخته اس��ت و حتی آن را با داستان »1984« 
جرج اورول مقایس��ه کرده است )رمانی بس��یار تاثیرگذار که به 
تغییر آرایش سیاس��ی- اجتماعی جهان به سمت حکومت های 
تمامیت خواه اش��اره دارد(. همچنین برخی گروه های فمینیست 
از جمله »پناه��گاه حمایت از قربانیان تج��اوز و زنان ونکوور« و 
دیگ��ر مخالفان وضع قوانین متعدد ب��رای افراد تراجنس اینگونه 
بیان می کنند که در صورتی که قرار باشد هر روز به جای بررسی 
و درمان علمی و صحیح اف��راد دارای تفاوت های هویتی، قانونی 
تصویب ش��ود این موضوع تا کی ادامه خواهد داشت؟ حد توقف 
این قوانین کجاس��ت؟ تا کی قرار اس��ت قوانی��ن جدیدی وضع 
شود؟ همچنین به اعتقاد بس��یاری از روانشناسان، در مواجهه با 
مش��کات ازم است فرد شیوه تفکر و نگرش خود را عوض کند، 
نه اینکه با وضع قوانینی احساس��ی، صورت مس��اله عوض شود. 
در بین متخصصان غربی، افرادی نیز هس��تند که تاش دارند با 
رویکرده��ای علمی، محیطی حمایتی برای افراد تراجنس فراهم 
کنند و تغییر جنس��یت و جراحی را به عنوان گزینه آخر در نظر 
بگیرند. البته بس��یاری از این متخصصان از طرف برخی گروه ها، 

مورد هجمه ق��رار گرفته اند. یکی از این متخصصان، دانش��مند 
سرشناس پروفسور ِکِنث زاکر است )Kenneth Zucker-استاد 
تمام روانشناسی و سکسولوژی دانش��گاه تورنتوی کانادا، رئیس 
 اس��بق مرکز اعتیاد و سامت روان تورنتو، سردبیر نشریه معتبر

 Archives of Sexual Behavior و از مولف��ان مباح��ث 
اختاات جنس��یتی کتاب مرجع بین الملل��ی اختاات روانی-

DMS- نس��خه 4 و  5(. ب��ه عقی��ده زاکر، در مواجه��ه با افراد 

تراجنس نوجوان، باید روش درمانی بر اس��اس جنسیت ژنتیکی 
و فیزیولوژیک آنها شروع شود و نباید بافاصله به دنبال روش های 
درمانی دارویی و جراحی رفت. زاکر و همفکران او اعتقاد دارند باید 
تا زمان بلوغ جسمی، فکری و قانونی فرد، با وی مطابق جنسیت 
ژنتیکی برخ��ورد کرده و اگر این رویکرد موف��ق نبود، در نهایت 
هورمون درمانی و جراحی مد نظر قرار گرفته ش��ود. همچنین او 
اعتقاد دارد ش��یوه درمان هر مراجع، فردی ب��وده و باید با توجه 
به ش��رایط وی، ش��یوه درمان��ی را انتخاب کرد. ب��ه گفته زاکر، 
مباحث مربوط به افراد تراجنس »بشدت توسط سیاست مسموم 
ش��ده است«. در س��ال 2015، به دلیل این شیوه درمانی، زاکر از 
سمت خود اخراج شد. البته بسیاری از همکاران وی با جمع آوری 
تومارهایی، خواستار بازگشت وی شدند و در نهایت مرکز اعتیاد و 
سامت روان تورنتو از وی عذرخواهی کرد. متاسفانه اخیرا در کشور 
ما، بویژه در فضای مجازی و بویژه اینستاگرام، جریان و موجی به 
راه افتاده که بدون در نظر گرفتن جنبه های علمی و روانشناختی، 
ای��ن موضوع را ترویج می دهند و حتی بعضا دیده ش��ده برخی از 
اف��راد تحصیلکرده نیز به این کار دامن می زنند و ناخودآگاه، راهی 
را که غرب رفته و در حال بازگش��ت از آن اس��ت از سر می گیرند. 
همان طور که در مقاله قبل با عنوان »همه چیز فدای لذت« )چاپ 
ش��ده در روزنامه »وطن امروز« در تاریخ 15 اردیبهش��ت 1397( 
ذکر شد، بسیاری از اختاات جنسی محصول نگاه غلط، عملکرد 
و رویک��رد درازمدت غرب به این مقوله اس��ت. همان طور که در 
مقاله فوق الذکر توضیح داده ش��د، یک��ی از دایل اصلی به وجود 
آمدن اینگونه گرایشات جنسی و همچنین افزایش جرائم جنسی 
در غرب، نگاه کاپیتالیسم به مساله روابط جنسی است. نگاه سودآور 
به رابطه جنسی به عنوان یک معامله و نه یک رابطه سالم و عاطفی، 
باعث ش��ده اس��ت امروز - برای مثال - شاهد تولید عروسک های 
جنسی باش��یم که می توان به آنها تجاوز کرد. با توضیحات فوق، 
تاکید می شود بعد روانی انسان شایسته توجه و عنایت بیشتر بوده 
و تصمیم درباره تغییر جنسیت افراد بویژه افرادی که از نظر تکاملی 
)ژنتیک��ی و کروموزومی( اختالی ندارند، تاثیر مس��تقیم بر روان 
می گذارد و رو آوردن به اعمال جراحی مانع اختاات و آسیب های 
روانی فرد نمی شود، بلکه در موارد قابل توجهی میزان افسردگی و 
حتی خودکشی بیشتر می شود. توجه به هویت انسان و شخصیت و 
رویکردهای شناختی فرد و روان درمانی با صرف وقت کافی و تامل 
بیشتر می تواند به طور جدی مانع از قرار گرفتن در مسیر انحرافی 
غرب از جمله پارافیلیا )انحرافات جنسی - رجوع شود به مقاله همه 

چیز فدای لذت( در کشور و فرهنگ ایرانی-اسامی شود.
* عضو هیات علمی دانشگاه 
**محقق حوزه روانشناسی اجتماعی

مغالطه  »بستنی و غریق« غرب گرایان برای تحمیل »تئوری تسلیم« به ملتبرزخ 5 ساله بخش مسکن در دوران وزارت آخوندی
سعید حس�ین خانی: بیش از 2 ماه قبل عباس آخوندی، وزیر سابق و جنجالی 
راه وشهرسازی دولت  تدبیر و امید در پنجمین سال از دوران وزارت خود با انتشار 
یک نامه به رئیس جمهور از س��متش استعفا کرد. آخوندی در دولت های اول و 
دوم حس��ن روحانی مسؤولیت وزارتخانه راه وشهرسازی ایران را بر عهده داشت 
و 3 نوبت اس��تیضاح وی در مهر 1394، اسفند 1395 و اسفند 1396 از سوی 
مجلس های فعلی و س��ابق، بی نتیجه مانده بود. در بخش��ی از استعفانامه وزیر 
راه وشهرس��ازی خطاب به رئیس جمهور آمده بود: »به نظر نمی رسد در ارتباط 
با روش بازآفرینی ش��هری مورد نظر جناب عال��ی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. 
همچنین در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به 
لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم«. آخوندی در ادامه با بیان 
اینک��ه بر این اعتقادم ک��ه 3 اصل پایبندی به قانون،  احترام به قانون مالکیت و 
اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت، اظهار داشت: »آنچه 
در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم های آمریکا شاهدیم، نقض همین 3 شرط 

است «. همان طور که در متن استعفا تاکید 
شده، پایبندی به اقتصاد بازار آزاد مهم ترین 

دلیل استعفای وزیر راه وشهرسازی است. 
عب��اس آخوندی با تاکید بر منطق بازار 
آزاد خود از ابتدای ش��روع به کار در مسند 
مسکن دولت تدبیر و امید، حمات شدیدی 
به سیاس��ت های مس��کن دولت گذشته از 
جمله حمایت مس��تقیم دولت از س��اخت 
و تولید مس��کن، وابس��تگی بخش مسکن 
ب��ه منابع بانک مرک��زی و بودجه عمومی، 
روا داش��ت. وزیر س��ابق راه وشهرس��ازی با 

دیدگاه های لیبرالی و اقتصاد بازار آزاد، راهکار را در تامین منابع مالی نوین برای 
بخش مس��کن و اجزای مختلف آن می دید. در این میان استفاده از بازار سرمایه 
در شکل دهی صندوق زمین و ساختمان، بازار رهن ثانویه، صندوق های پس انداز 
مبتنی بر منابع بانکی، قوانین پیش فروش ساختمان و... توسط وزیر راه وشهرسازی 
پیگیری ش��د ولی هیچ یک از این مدل ها نتوانس��ت کارآیی ازم را داشته باشد. 
صندوق های زمین و ساختمان به علت نبود پشتوانه مدیریتی در عرصه عمل تنها 
با عرضه 328 واحد مسکونی در طول دوران مدیرتی آخوندی به کار خود پایان 
دادند. بازار رهن ثانویه از همان ابتدا با انتقادات بسیاری مواجه شد و عدم معرفی 
محلی برای تامین منابع مابه التفاوت سود دریافت کننده تسهیات و خریدار اوراق 
و همچنین نگرانی ها درباره انحراف منابع حاصل از اجرای این طرح از سوی بانک 

مسکن از جمله ابهامات طرح به شمار می رفت و در نهایت این مدل تامین مالی 
خروجی قابل توجهی نداشت و مسکوت ماند.  صندوق های پس انداز مسکن یکم 
با مشکل عدم تمایل مردم برای سرمایه گذاری به دلیل همخوان نبودن با شرایط 
اقتصادی خانوارها روبه رو ش��د و قانون پیش فروش ساختمان هم به دلیل عدم 
برنامه ریزی و دقت ازم در زمان تهیه و تدوین، در حوزه ثبت، نظام مهندس��ی، 
تجارت )خرید و فروش( دچار مشکاتی شد. در مجموع، ماحصل اقتصاد بازار آزاد 
مورد نظر وزیر راه وشهرسازی در حوزه مسکن، منتج به تولید ساانه کمتر از 400 
هزار واحد مسکونی در کشور شد. این در حالی است که طبق طرح جامع مسکن 
که در دوران وزارت آخوندی بازنگری ش��ده بود، ساخت یک میلیون و 60 هزار 
واحد مسکونی در سال هدف گذاری شده است.  مخالفت با استفاده از بودجه های 
دولتی برای برنامه های بازآفرینی ش��هری، پروژه های عمرانی، س��اخت و تولید 
مسکن از جمله دیگر شعارهای وزیر راه وشهرسازی در دوران وزارت خود بود. عدم 
تکیه صرف به منابع دولتی جهت ساخت پروژه های عمرانی از جمله بدیهی ترین 
اصول علم اقتصاد اس��ت اما نباید فراموش 
کرد که در حال حاضر، کش��ور در وضعیت 
خاص��ی ق��رار دارد و به دلی��ل تحریم های 
اقتصادی با مشکل نبود سرمایه گذار خارجی 
روبه رو شده است. گذشته از آن بسیاری از 
پروژه های بازآفرینی شهری، ساخت و تولید 
مس��کن با برنامه ریزی های س��اده از قبیل 
هدایت نقدینگی موجود در جامعه، اقساط 
بازگش��تی وام های مس��کن و مسکن مهر 
قابلیت عملیاتی شدن را دارد. عاوه بر این 
وزیر راه وشهرس��ازی درحالی نافی دخالت 
دولت در اقتصاد اس��ت که بارها ع��دم وجود منابع مالی دولتی را دلیل عملکرد 
ضعیف خود در بخش مسکن دانسته است. انتقاد نسبت به کاهش بودجه عمرانی 
وزارت راه وشهرس��ازی، توجیه عملی نشدن پروژه های مسکن اجتماعی به بهانه 
کمبود منابع مالی و پیگیری اختصاص یک میلیارد دار از صندوق توس��عه ملی 
برای س��رمایه گذاری در بانک مسکن جهت پرداخت یارانه سود و وام مسکن از 
جمله درخواس��ت های آخوندی از دولت بوده اس��ت. به هر ح��ال در دوره آقای 
آخوندی تکلیف بخش مسکن درباره ابزارهای تامین منابع مالی و اینکه دولت باید 
در ساخت مسکن دخالت کند یا نکند مشخص نشد؛ موضوعی که شاید ساده به 
نظر رسد ولی کمی تامل در آن نشان دهنده آسیب های فراوان اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی در طول دوران مدیراتی ایشان به کشور است.   

دانیال داوودی: »در ش��مال کش��ور هرگاه مردم بیشتر بستنی می خورند، 
بیشتر در دریا غرق می شوند!« این جمله اگر چه برای شما خیلی مضحک 
به نظر می رسد اما واقعیت دارد. آمار ها نشان می دهد »همزمان« با افزایش 
مصرف بستنی در استان های شمالی، تعداد افرادی که در دریا غرق می شوند 
نیز باا می رود. مخاطب بی س��واد ممکن است اینطور برداشت کند که اگر 
در شمال بستنی نفروشند، دیگر کسی در دریا غرق نمی شود ولی واقعیت 
این اس��ت که این  دو متغیر، اساساً به طور مس��تقیم ربطی به هم ندارند، 
بلکه هر دو تحت تاثیر یک متغیر مستقل دیگر به نام گرمای هوا هستند. 
یعنی درس��ت این اس��ت که هرگاه در ش��مال هوا گرم می شود، هم مردم 
بیش��تر بستنی می خورند و هم بیشتر به دریا می روند تا تنی به آب بزنند. 
خب! طبیعتاً وقتی مردم بیش��تر به دریا می روند، احتمال غرق ش��دن هم 
باا می رود. این مس��أله ش��اید به گرمای هوا مرتبط باشد، اما به هیچ وجه 
خوردن بستنی نمی تواند »علت« غرق شدن باشد!  حال فرض کنید هرگاه 

مردم بیشتر بستنی می خورند تا خنک 
ش��وند، کمتر نوش��ابه  خنک می خرند. 
همین کافی اس��ت تا صاح��ب کارخانه  
نوشابه س��ازی با ترویج مغالطه  »خوردن 
بستنی بیشتر مساوی است با غرق شدن 
بیشتر در دریا«، تاش کند مردم کمتر 
بستنی بخورند و بیشتر به خوردن نوشابه 
رو آورند؛ نوشابه ای که نه تنها مزایای شیر 
موجود در بس��تنی را ن��دارد، بلکه برای 
اس��تخوان هم بسیار ضرر دارد، مقاومت 
بدن را کاهش می دهد و انسان را با هزار 

و ی��ک بیماری درگیر می کند. حکایت باا، دقیقاً حکایت امروز ما اس��ت. 
جریان غرب گرا در داخل به مثابه  نوشابه فروشی زیرک سعی دارد اینطور به 
جامعه القا کند که »مقاومت مساوی است با تحریم بیشتر و تحریم آمریکا 
به معنای آس��یب جدی به اقتصاد ایران اس��ت«. اما واقعیت این است که 
داس��تان »همزمانی« تحریم های آمریکایی با افزایش نرخ ارز، افزایش تورم 
و کمب��ود برخی کااها در بازار دقیقاً حکای��ت همان »همزمانی« افزایش 
خوردن بس��تنی و غرق ش��دن در دریا در شمال کش��ور است. در بهترین 
ش��رایط، تحریم های آمریکایی تنها یک ش��وک کوچک بود که س��ر زخم 
مش��کات س��اختاری اقتصاد ایران را باز کرد؛ زخمی که خود آمریکایی ها 
هم گمان نمی کردند تا این اندازه عمیق باشد. همزمانی 2 متغیر تحریم های 

آمریکایی و بروز مش��کات اقتصادی، خود به متغیر مستقل دیگری به نام 
ضعف دس��تگاه سیاست گذاری کش��ور بازمی گردد؛ مجموعه ای که به رغم 
همه  هش��دارهای کارشناسی، در چند سال گذش��ته فکری به حال رشد 
سرس��ام آور نقدینگی نکرد، زحمت اصاح نظ��ام بانکی را به جان نخرید و 
رانت را ریشه کن نکرد، بلکه به آن دامن زد! اکنون جریان غرب گرا دوست 
دارد به کمک مغالطه  »بس��تنی و غری��ق« از آب گل آلود همزمانی این دو 
مسأله، یعنی »تحریم آمریکایی« و »بروز مشکات ساختاری اقتصاد ایران« 
ماه��ی »تضعیف گفتمان مقاومت« را بگیرد و ب��ه کمک موثر جلوه دادن 
تحریم های آمریکایی، پازل کشور تحریم کننده را تکمیل کند. البته عمده  
اقتصاددانان در مقابل این نگاه قرار دارند و معتقدند ایراد اساسی ای که منجر 
به افزایش نرخ ارز، تورم و کمبود برخی کااها در بازار شد، ریشه در ضعف 
ساختار اقتصادی کش��ور و سوءعملکرد مسؤوان مربوط دارد. در حقیقت 
تحریم های آمریکایی به منزله  ویروس��ی ضعیف ب��ود که به کالبد اقتصاد 
ایران وارد ش��د و عیار دس��تگاه دفاعی 
این کالبد را محک زد؛ نه بیشتر. اکنون 
باید از ظرفیت های موجود برای تقویت 
توان دفاعی این کالبد، اس��تفاده کرد و 
ضعف های س��اختاری اقتصاد را اصاح 
کرد. یکی از ظرفیت های مهم، این است 
که آمریکا امروز در این مس��أله تنهاست 
و اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد. 
عاوه بر این کشورهای همسایه  ما مانند 
روسیه و ترکیه هم از تحریم های ظالمانه 
در امان نیس��تند. تقویت ارتباط تجاری 
با همس��ایه ها بویژه این دو کش��ور که با مشکلی مش��ابه مواجهند، انعقاد 
پیمان های تجاری بدون دار در کنار استفاده از نخبگان جوان برای اصاح 
نظ��ام بانکی و مهار نقدینگی و همچنین تقویت نظارت برای جلوگیری از 
رانت و قاچاق، از ظرفیت هایی است که می توان برای تقویت توان اقتصادی 
کش��ور به کار گرفت. حتی اگر اقتصاد امروز با تحریم های آمریکایی مواجه 
نب��ود نیز عدم اس��تفاده از ظرفیت های مذکور برای اصاحات س��اختاری 
اقتصاد موجب می ش��د دیر یا زود کشور با مش��کاتی مشابه مواجه شود. 
لذا نباید فریب »مغالطه  بس��تنی و غری��ق« و آدرس غلط جریان غرب گرا 
را خورد. ریش��ه  حل مشکات اقتصادی دقیقاً در اصاح ایرادات ساختاری 

اقتصاد است که اتفاقاً مورد اجماع اقتصاددانان نیز هست.  

خودکشی و تغییر جنسیت در غرب

راه طی شده را 
دوباره نرویم

دکتر حسن سعادت*/ سیدعلیرضا میری لواسانی**
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نگاهی کوتاه به تجربه دیگر کشورها پیرامون کاهش آلودگی هوا

تنفس مصنوعی به 
یونس موایی: زمستان های تهران تنها آغاز خوبی دارد؛ زمستانی که با »شب 
یلدا« و شب نش�ینی مشهورش آغاز می شود اما در روزهای کوتاهش نفس ها 
بسختی در می آیند. »آلودگی« بخشی جدایی ناپذیر از زمستان های پایتخت 
و البته بخش عمده ای از کانش�هرهای کشورمان محسوب می شود. رسیدن 
وضعیت هوا به مرز هشدار برای تمام سنین و شهری که ناچار نمی تواند تعطیل 
شود، باعث مرگ ساانه هزاران نفر در فصل سرما می شود. عدم برنامه ریزی 
منس�جم و اتخاذ تدابی�ر کوتاه مدت برای میهمان ناخوان�ده چند دهه اخیر 
پایتخت موجب شده رویای رسیدن به تهرانی با هوای قابل تنفس تبدیل به 
یکی از آرزوهای دست نیافتنی مردم شود. در این میان توقف روند گسترش 
متروی شهری، نرسیدن به مرز 10000 اتوبوس شهری، شکل نگرفتن کمربند 
سبز شهری در حوزه فضای سبز، عدم تجهیز ناوگان شهری به فیلتر جاذب 
دوده و ده ها عامل دیگر باعث شده امید ها درباره وضعیت آلودگی هوای تهران 
در حد عدم رش�د آن به نسبت س�الیان پیش تقلیل پیدا کند. در کنار همه 
این موارد، ابهام ساختاری پیرامون دستگاه های مسؤول در زمینه جلوگیری 

از آلودگی بیش از پیش کانشهرها و دخیل بودن سازمان ها و نهادهای متعدد 
باعث شده هرس�اله و با مطرح ش�دن بحران آلودگی هوای پایتخت همواره 
آنچه بیش از پیش به چش�م آید پاس�کاری مس�ؤولیت ها میان سازمان ها و 
دس�تگاه های گوناگون باشد. تاش هر دس�تگاه برای معاف دانستن خود از 
نقش آفرینی در زمینه مبارزه با آلودگی هوا باعث ش�ده با گذشت چند دهه 
از تبدیل شدن »آلودگی هوا« به یکی از مهم ترین بحران های شهری، کماکان 
نتوان چش�م اندازی واضح پیرامون راهکارها و وظایف هر نهاد برای حل این 
مشکل داشت. با مجموعه این تعاریف، آلودگی هوا به عنوان وضعیتی عارض 
در بخش عمده کش�ورهای در حال توسعه، به سرنوشتی واحد نرسیده است 
و در کش�ورهایی از قبیل چین، هند، مکزیک و... ش�اهد کاهش چش�مگیر 
آن بوده ایم. انداختن نگاهی کوتاه به تدابیر اندیش�یده شده در این کشورها 
و سیاس�ت های اتخاذ شده در جهت اصاح نظام مصرف انرژی شان می تواند 
الگویی برای قضاوت وضعیت تهران و همچنین پیدا کردن راه حلی مناس�ب 

برای رفع این معضل باشد.

اروپا؛ تاش برای سبز ماندن

چین را می توان یکی از رکوردداران سابق در زمینه »آلودگی هوا« دانست که 
فاصله زیادش با سایر کشورهای گرفتار به این معضل منجر به یکه تاز شدن آنها در 
صدر قربانیان ناشی از آلودگی هوا شده بود. طبق آمار ساانه نزدیک به یک میلیون 
نفر از شهروندان چینی جان خود را به علت آلودگی هوا از دست می دهند. مجموعه 
این مشکات باعث شد چینی ها با در پیش گرفتن سیاست های کنترل کننده گامی 
بلند در جهت کاهش میزان آلودگی هوای کشور خود بردارند. وزارت محیط زیست 
چین برای مقابله با آلودگی هوا در پکن، تیانجین و 26 شهر دیگر تدابیری اتخاذ 
کرد که از آن جمله می توان به ترغیب کارخانجات صنایع سنگین مانند سیمان و 
فواد به تعطیلی موقت، تعلیق یا کاهش تولید اشاره کرد. درخواست از خانواده ها 
برای جایگزین کردن زغال سنگ با منابع انرژی پاک تر مانند گاز طبیعی و برق نیز 
از تدابیری است که اجرا می شود. چین در عین حال قصد دارد از طریق »سیستم 
مبادله انتشار آاینده ها« میزان انتشار گازهای گلخانه ای را تا حد زیادی کاهش 
دهد. طرح راه اندازی سیستم مبادله انتشار آاینده ها از اوایل سال 2018 میادی 
در این کشور مورد تایید قرار گرفت که ابتدا آلوده ترین نیروگاه های چین را شامل 
می شود و  بتدریج به بخش های دیگر گسترش پیدا می کند. در سیستم مبادله 
انتش��ار آاینده، نیروگاه ها اجازه پیدا می کنند مقدار مشخصی دی اکسید کربن  
منتشر کنند. همچنین نیروگاه ها می توانند سهمیه مازاد خود را به نیروگاه های 
دیگر بفروش��ند. در حال حاضر از هر دو خودروی برقی در جهان، یکی در چین 
در حرکت اس��ت و این کش��ور در نظر دارد در راس تکنولوژی خودروهای برقی 
در جهان جا بگیرد.  3 سال پیش »لی که چیانگ« نخست وزیر چین در نشست 
ساانه حزب کمونیست این کشور برنامه »شی جین پینگ« رئیس جمهوری این 
کش��ور را »بازگشت آس��مان آبی« به پکن اعام کرد و از آن سال تاکنون اگرچه 
مدت زیادی نگذشته اما شاخص های آلودگی هوا در پکن به صورت جدی تغییر 
کرده است. چین در گام نخست برای رفع این مشکل »مقررات مهار و جلوگیری از 
آلودگی هوا« را اجرا کرد و در راستای اجرای این قانون به دستاوردهایی مهمی هم 
رسید. آمار وزارت حفاظت از محیط زیست چین بیانگر این است که میزان ذرات 
کمتر از 10 میکرون در س��ال 201۷ در سراس��ر چین در مقایسه با سال 2013 
میادی 21/5 درصد کاهش یافته است در همین مدت، میزان ذرات کمتر از 2/5 
میکرون در شهر پکن به عنوان آلوده ترین شهر کشور نیز 38/2 درصد کاهش یافته 
اس��ت. پیرامون جدیت دولت چین در پیگیری سیاست های کاهش آلودگی هوا 
می توان به این نکته اشاره کرد که بیش از 18 هزار مقام حزبی و دولتی در سطوح 
مختلف به دلیل رعایت نکردن قوانین و اولویت های محیط زیستی در دوران اجرای 
این طرح توبیخ و مجازات شده اند. »تعطیلی کارخانه های فواد و بتون سازی« از 
مهم ترین سیاست های دولت در این زمینه بوده است. در پکن و شهرهای اطراف 
آن، ساانه حدود ۴00 میلیون تن زغال و زغال سنگ مصرف می شد به طوری که 
حدود 50 درصد از ذرات معلق در هوای این منطقه را این نوع س��وخت ها ایجاد 
می کردند که در این زمینه برنامه دولت کاستن از مصرف زغال سنگ و رو آوردن 
به انرژی های پاک تر بود. در راستای کاهش عوامل دودزا و آلوده کننده هوا، دولت 
در پاییز و زمستان سال گذشته کارخانه های فواد و بتون سازی در پکن، تیانجین 
و 26 شهر بزرگ در شمال چین را از 50 تا 100 درصد تعطیل کرد به طوری که 
تعطیلی این کارخانه ها در مجموع سبب کاهش 50 درصدی تولید فواد و بتون 
در چین ش��د. یکی دیگر از راهکارهای دولت چین برای کاهش آلودگی هوا در 
پکن، »ممنوعیت تردد خودروهای بنزین سوز« در این کانشهر 30 میلیون نفری 
است. بر اس��اس قانون، خودروهای باای 15 سال در صورتی که سالم باشند به 
شهرستان های چین منتقل می شوند و در صورت عدم تاییدیه یورو ۴ یا 5 امحا 
خواهند شد. یکی دیگر از اقدامات دولت چین، جمع آوری تمام موتوسیکلت های 
بنزین سوز در شهر پکن است؛ در حال حاضر ۹0 درصد موتوسیکلت ها برقی و 10 
درصد بقیه هم دارای استاندارد مصرف سوخت یورو 5 هستند. با این حال هرچند 
که چینی ها تا حل مشکل آلودگی هوای خود و رسیدن به حداقل استانداردهای 
هوای پاک فاصله زیادی دارند اما می توان آنها را از موفق ترین کشورهای در زمینه 

کنترل این بحران دانست.

چین؛ بازگشت آسمان آبی
هرچند عمدتا هند را به شهرهای شلوغ و انبوه مردمی که در طول روز خود 
را به قطارها آویزان می کنند و شب ها در پیاده روها می خوابند می شناسیم اما 
رشد صنعتی این کشور از یکسو و استفاده بخشی از جمعیت یک میلیارد و 
300 میلیونی هند از وسایل حمل ونقل باعث شده هندی ها نیز از رکوردداران 
آلودگی هوا محس��وب شوند. دهلی نو در س��ال 201۴ توسط سازمان جهانی 
بهداشت آلوده ترین شهر جهان انتخاب شد. به عاوه 12 شهر دیگر هند هم 
در میان 20 ش��هر آلوده جهان بودند. ساانه آلودگی هوا منجر به مرگ 600 
هزار نفر در هند می ش��ود که بیش از 51 درصد از این افراد کمتر از ۷0 سال 
سن دارند. گازهای منتشر شده توسط خودرو ها در شهری که دارای حمل ونقل 
محدود است، آلودگی ناشی از ساخت وساز و آلودگی تولید شده در نیروگاه های 
انرژی اطراف دهلی نو از جمله منابع اصلی آلوده کننده این شهر هستند. این 
آلودگی در فصل زمستان به دلیل آتش زدن غیر قانونی زمین های کشاورزی 
شدید تر می شود. دولت دهلی نو ماه نوامبر سال گذشته به دلیل آلودگی شدید 
هوا مجبور ش��د بیش از 1800 مدرسه را در این شهر به مدت 3 روز تعطیل 
کند. در میان تصمیمات متعدد اتخاذ شده در هندوستان شاید آنچه بیش از 
همه خبرساز شد، استفاده از »توپ آبفشان« بود! برای این منظور توپ  آبفشان 
یا توپ ضد مه دود در منطقه ای واقع در شمال دهلی نو که یکی از آلوده ترین 
مناطق پایتخت هند است، مورد آزمایش قرار گرفت. مقامات دهلی نو معتقدند 
این ماش��ین که از ارتفاع زیاد و با فش��ار روی ذرات آاینده موجود در هوا آب 
می پاش��د می تواند باعث ش��ود آاینده ها از هوا شسته شده و به سطح زمین 
منتقل شوند و به این ترتیب مشکل آلودگی هوا تا حدودی برطرف شود. این 
ای��ده اما منتقدانی هم دارد. برخی کارشناس��ان معتقدند این راه حل فقط در 
موقعیت های بسیار کوچک مانند یک منطقه در حال ساخت وساز کارآمد است. 
این روش برای از بین بردن گرد و غبار، یک راه حل بسیار فوری و سریع است 
اما نمی توان با این راهکار با بحران جدِی آلودگی هوا مقابله کرد. تاش برای 
بارورسازی ابرها با نیت بارندگی در مناطقی که میزان آلودگی هوا به بااترین 
حد ممکن رسیده است از دیگر طرح های پیگیری شده در هندوستان است. اما 
اینها همه کارها نبوده است و دادگاه عالی هند به تنظیم مقررات جدیدی برای 
مبارزه با آلودگی شدید هوا رو آورده است. فروش برخی خودروهای دیزلی در 
پایتخت هند ممنوع شده، کامیون هایی که بیش از 10 سال عمر دارند نباید 
وارد دهلی نو ش��وند و همین طور خودرو هایی ه��م که بیش از یک دهه عمر 
دارند مجوز حضور در دهلی نو را ندارند.  مقامات هندی طرح آزمایشی زوج و 
فرد را از ژانویه سال گذشته برای بهبود اوضاع دهلی نو آغاز کرده اند. حدود 8 
میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در خیابان های پایتخت هند وجود دارد و 
هر روز 1۴00 دستگاه خودروی جدید به این تعداد افزوده می شود. طبق این 
برنامه هند تا س��ال 2020 بیش از ۷ میلیون دس��تگاه اتومبیل هیبریدی در 
جاده ها خواهد داشت. دولت به شرکت هایی که به تولید خودروهای الکتریکی 
می پردازند تسهیات ویژه ای اختصاص داده است. گسترش ایستگاه های شارژ 
الکتریکی خودرو و پرداخت بخشی از هزینه های شارژ، از دیگر برنامه های دولتی 
است تا بدین ترتیب قیمت اولیه باای خودروهای الکتریکی با هزینه های انرژی 
پایین آنها جبران شود. ممنوعیت های متعدد برای تردد خودروهای دیزلی و 
شاسی بلند از مهم ترین اقدامات دولت هند در این زمینه بوده است. به گفته 
»پیوش گویال« وزیر انرژی هند این کش��ور قصد دارد تا س��ال 2030 تمام 
وسایل نقلیه خود را الکترونیکی کند. ممنوعیت ورود کامیون هایی که بیش 
از 10س��ال عمر کرده اند به دهلی نو، دور کردن صنایع س��نگین و آاینده از 
نزدیکی شهرها، کاهش تردد خودروهای تک سرنشین در سطح شهرها، ۴ برابر 
کردن هزینه پارکینگ برای اتومبیل های شخصی و افزایش ایستگاه های شارژ 
الکتریکی خودرو و پرداخت بخشی از هزینه های آن توسط دولت از مهم ترین 
اقدامات انجام شده در سال های اخیر با نیت کاهش میزان آلودگی هوا در کشور 

هند بوده است.

هند؛ از بمب آبفشان تا گرانی پارکینگ!

تا چندی پیش آلودگی هوا برای مکزیکی ها مناس��بتی تکرارشدنی نبود و 
جاری بودن وضعیت مرگبار آلودکی در مکزیکوس��یتی باعث ش��ده بود عمده 
شهروندانش آن را بخشی از زندگی روزمره خود بدانند. موقعیت منحصر به فرد 
جغرافیایی مکزیکوسیتی از مهم ترین عوامل ایجاد آلودگی در این شهر محسوب 
می ش��ود. این ش��هر 22۴0 متر بااتر از س��طح دریا قرار دارد و چون اکسیژن 
کمتری در این ارتفاع وجود دارد، بیش��تر آلودگی هوا ناش��ی از احتراق ناقص 
هیدروکربن ها و به طور عمده انباشت گازهای دیزلی است که منجر به تشکیل 
مق��دار زیادی ذرات ریز در هوا می ش��ود؛ در واقع می توان گفت آلودگی هوا در 
مکزیکوسیتی به واسطه این واقعیت است که شهر در مناطق استوایی قرار دارد و 
با ورود جبهه  هوای سرد از مناطق کوهستانی اطراف، پدیده  »وارونگی گرمایی« 
رخ می دهد. با این حال یکی از موفق ترین تجربه ها در کنترل آلودگی هوا مربوط  
مکزیکوسیتی است. مکزیکوسیتی 18 سال پیش آلوده ترین شهر دنیا بود. در 20 
سال گذشته مسؤوان کشور مکزیک و شهر مکزیکوسیتی اقدامات بسیاری را در 
جهت کاهش آلودگی هوا انجام داده اند تا جایی که امروز این شهر دیگر نه تنها 
آلوده ترین ش��هر دنیا نیست، بلکه نام آن در فهرست 20 شهر اول آلوده جهان 
نیز به چشم نمی خورد. سال 1۹۹2 سازمان ملل این شهر را به  عنوان آلوده ترین 
شهر جهان معرفی کرد. شهروندان مکزیکوسیتی سال 1۹۹۹ تنها 8 روز هوای 
س��الم را تجربه کردند. مشهور بود که در این شهر به خاطر آلودگی هوا پرنده ها 
هنگام پرواز می مردند و روی زمین می افتادند. 330 روز ش��اخص آاینده ها در 
این شهر در س��ال 1۹۹0 بااتر از حد استاندارد بود. مهم ترین برنامه ای که در 
مکزیکوسیتی به اجرا در آمد، برنامه بلندمدت ارائه خدمات حمل ونقل عمومی بر 
محور توسعه مترو و ایجاد خطوط اتوبوسرانی تندرو بود. استفاده از اتوبوس هایی 
با حداکثر ظرفیت و حداقل آایندگی، نه تنها ترافیک را کاهش داده، بلکه ساانه 
80هزار تن از میزان آاینده دی اکس��ید کربن این شهر نیز کاسته است. دولت 
مکزیک با سرمایه ۹/3 میلیارد داری پاایشگاه هایی برای تولید سوخت مناسب 
)با گوگرد پایین( راه اندازی کرده است. کارخانه ها و مراکز صنعتی مجبور شدند 
حومه ش��هر را ترک کنند و به مناطق دورتر بروند. ب��ا پرداخت وام خودروها و 
تاکسی های فرسوده با روالی منظم تعویض شدند. متروی مکزیکوسیتی خیلی 
س��ریع با کمک الزامی همه بخش ها راه اندازی ش��د که حاا 12 خط دارد. در 
این شهر همچنین طرح دوچرخه همگانی از طریق ساخت 21 کیلومتر مسیر 
ویژه دوچرخه سواری در سال 200۹ به عنوان یکی دیگر از برنامه های مبارزه با 
آلودگی هوا اجرا شد. تست آایندگی و معاینه فنی خودروها به فاصله هر 6 ماه 
یک  بار و محدودیت خودروها از ورود به معابر شهری حداقل یک بار در هفته 
از جمله دیگر برنامه های مکزیکوس��یتی برای کنترل آلودگی هوا بود. عاوه بر 
این 50 هزار کارخانه از داخل و اطراف شهر جابه جا شدند. در کنار حذف سرب 
از بنزین و جایگزین کردن س��وخت گاز در وسایل نقلیه، استفاده از مبدل های 
کاتالیستی نیز برای خودروها اجباری شد. نظارت دقیق بر شرایط تایرها، کاج، 
ترمز و دیگر تجهیزات مکانیکی خودروها به منظور افزایش ایمنی آنها، روشی 
دیگری بود که دولت مکزیک برای کاهش آاینده ها برگزید. نظارت بر شرایط 
مکانیکی خودروها شامل بررسی میزان آلودگی اگزوز خودروها نیز است. یکی 
دیگر از اهداف نظارت بر خودروها بررسی تاثیر سیستم تزریق مستقیم سوخت 
بر آنهاس��ت. خودروهایی که مجهز به سیستم تزریق مستقیم هستند در برابر 
تغییرات در زمان بندی و مقدار افزودن سوخت سریع تر واکنش نشان می دهند 
که این امر قابلیت  خودرو را حین رانندگی افزایش می دهد. همچنین سیستم 
سوخت مستقیم منجر به افزایش قدرت و راندمان بالقوه موتور می شود. در نهایت 
چنین قوانینی درباره معاینه فنی خودروها، نه تنها به بهبود عملکرد خودروها، 
بلکه به بهبود کیفیت هوا کمک می کند. اصاح کیفیت بنزین، پرداخت وام برای 
تعویض خودرو ها و تاکس��ی های فرسوده فعال در مکزیکوسیتی، سهولت پیدا 
کردن استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، تاش برای جایگزینی اتوبوس های 
هیبریدی و... از اقدامات انجام ش��ده توسط دولتمردان مکزیکی برای مقابله با 

بحران آلودگی در این کشور بوده است.

مکزیک؛ پرنده ها دوباره پرواز می کنند!
شاید در نگاه اول پیدا کردن شهر آلوده در »قاره سبز« کاری سخت 
به نظر بیاید اما یقینا محال نیست و از مجموع 20 شهر آلوده جهان 3 
ش��هر اروپایی را می توان پیدا کرد. »میان« به عنوان صنعتی ترین شهر 
ایتالیا آلوده ترین ش��هر اروپا و ش��انزدهمین شهر آلوده جهان محسوب 
می ش��ود و پس از آن نام یک��ی از مهم ترین پایتخت های اروپایی یعنی 
پاریس دیده می شود. هوای پایتخت فرانسه به طور میانگین در هر متر 
مکعب 35 میکروگرم عناصر آاینده دارد. در جایگاه نوزدهمین شهرهای 
آلوده جهان، ابرش��هر لندن قرار گرفته است. پایتخت نشینان بریتانیا به 
طور میانگین 21 میکروگرم عناصر آاینده در هوای شان تنفس می کنند. 
تاش برای محدود کردن اس��تفاده از خودروهای ش��خصی و گسترش 
فرهنگ استفاده از دوچرخه را می توان از مهم ترین راهکارهای دولت های 
اروپایی برای مقابله با آلودگی هوا دانست. در میان به عنوان آلوده ترین 
شهر اروپایی ممنوعیت 6 ساعت تردد خودروهای شخصی از مهم ترین 
تدابیر در این زمینه محسوب می شود. دولت ایتالیا سال گذشته بودجه ای 
12 میلیون یورویی را در اختیار شوراهای شهر قرار داده تا روی حمل ونقل 
عمومی سرمایه گذاری شود. همچنین از دیگر سیاست گذاری های انجام 
ش��ده در این زمینه می توان به تاش برای کم کردن 2 درجه ای دمای 
خانه ها، کاهش 20کیلومتری س��قف سرعت خودروها و کاهش هزینه 
حمل ونقل عمومی اشاره داشت. در فرانسه شهرداری پاریس عزم جدی 
دارد تا برای مقابله با آلودگی هوا در 5 سال آینده مسیرهای ویژه دوچرخه 
را در شهر گسترش دهد و 10 هزار پارکینگ دوچرخه بسازد. برای این 
منظور 150 میلیون یورو هزینه خواهد شد. شهردار سوسیالیست پاریس 
مصمم است کانشهر محبوبش را تا سال 2020 به »پایتخت دوچرخه« 
تبدیل کند. پاریس با اجرای طرح ممنوعیت تردد برای خودروهای مدل 
1۹۹۷ و ماقبل آن برای کاهش گازهای گلخانه ای گام برداش��ته است 
و تا س��ال 2050 قصد دارد ۷5 درصد ای��ن گازها را کاهش دهد. تردد 
خودروهای مذکور در این شهر مشمول جریمه های سنگین خواهد بود. 
جمعیت این ش��هر همراه حومه آن به حدود 12 میلیون نفر می رسد. 
در لندن پایتخت بریتانیا برای مقابله با مش��کل آلودگی هوا شیوه های 
گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج خوبی نیز از آنها حاصل شده 
است. بر اس��اس یکی از این برنامه ها که از فوریه 2003 به اجرا درآمد، 
اف��رادی که می خواهند با خودرو وارد مناطق مرکزی لندن ش��وند باید 
مبلغی را به عنوان عوارض پرداخت کنند. کاهش حجم گاز دی اکسید 
کربن در هوای شهر لندن نش��ان دهنده موفقیت آمیز بودن اجرای این 
قانون است. تعویض وسایل نقلیه آاینده از جمله اتوبوس با اتوبوس های 
با گنجایش بیشتر و آایندگی کمتر نیز از جمله برنامه های اجرا شده در 
لندن است. یکی دیگر از گام های برداشته شده در این شهر برای کاهش 
آلودگی، بهره گیری از ماشین های فشرده کننده گرد و خاک روی سطح 
جاده هاست. این دستگاه ها با حرکت روی سطح خیابان های شهر، گرد 
و خاک موجود روی آن را برداش��ته و به این ش��کل از ورود آن به هوا 
جلوگیری می کنند. سیاست های تشویقی دولت برای خرید و استفاده 
از خودروهای برقی نیز یکی دیگر از اقدامات انجام ش��ده اس��ت. هدف 
از این سیاست ها، افزایش سهم خودروهای برقی در حمل ونقل شهری 
است. پرداخت درصدی از قیمت خودرو و نیز معافیت از برخی مالیات ها 
را می توان نمونه هایی از این سیاس��ت های تشویقی دانست. در زوریخ، 
پرجمعیت ترین شهر کشور سوییس از جمله راهکارهایی که برای مبارزه 
با آلودگی های سطح شهر اندیشیده اند، محدود کردن فضاهای پارکینگ 
بوده اس��ت. این محدودیت به اندازه ای اس��ت که در زوریخ فقط تعداد 
محدودی از ماشین ها هستند که اجازه دارند در هر ساعتی که خواستند 

در سطح شهر تردد کنند. 
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وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اتمام 
س��اخت راه آهن رش��ت- قزوی��ن در دهه 
اول اس��فند، گفت: اگر همه کارها از جمله 
تست هایی که خود شبکه راه آهن باید انجام 
دهد به درس��تی انجام شود، افتتاح رسمی 
ای��ن پ��روژه را اعام می کنی��م. به گزارش 
فارس، محمد اس��امی در حاش��یه بازدید 
از ایس��تگاه راه آهن رشت- قزوین در جمع 
خبرنگاران با تأکید بر لزوم ادامه س��اخت 
خط ریلی راه آهن تا شهرس��تان آس��تارا، 
اظهار کرد: خوشبختانه روند اجرای ساخت 
راه آهن به خوبی پیش رفته و مرحله تحکیم 
و تنظیم این خط ریل��ی مانده و با عنایت 
پروردگار اگر این مرحله به خوبی انجام شود 
شاهد خدمات رسانی راه آهن رشت- قزوین 
به مردم گیان خواهیم بود. وی با اشاره به 

اتمام س��اخت راه آهن رش��ت- قزوین در دهه اول 
اسفند، گفت: اگر همه کارها ازجمله تست هایی که 
خود شبکه راه آهن باید انجام دهد به درستی انجام 
شود، افتتاح رسمی این پروژه را اعام خواهیم کرد. 
وزیر راه و شهرسازی با اذعان به اینکه مسیر راه آهن 
تا شهرس��تان آستارا باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم 
ترانزیت بار به ققفاز را به خوبی انجام دهیم، تصریح 
کرد: یک��ی از مهم ترین اهداف ما برای ایجاد خط 
ریلی راه آهن در استان گیان موضوع ترانزیت کاا 
بود، لذا این خط ریلی باید تا شهرستان آستارا برای 
مبادله کاا با قفقاز ادامه پیدا کند. اس��امی ازمه 
آرام��ش و رفاه مردم را ایجاد حمل ونقل مناس��ب 
دانس��ت و افزود: یکی از اهداف ما در استان هایی 
که خط ریلی دارند آرامش مردم برای س��فر است 

تا با خی��ال راحت در کنار خانواده خود به س��فر 
بپردازند. وی با بیان اینکه برای ادامه خط راه آهن 
تا شهرستان آس��تارا برنامه ویژه ای در دستور کار 
قرار دادیم، تصریح کرد: اگر بتوانیم راه آهن رشت- 
قزوین را تا شهرس��تان آس��تارا ادامه دهیم استان 
گیان از لحاظ اقتصادی بس��یار پیشرفت خواهد 
ک��رد به همین منظور با کم��ک و همراهی دولت 
و دوستان مان در استان گیان سعی داریم هرچه 
سریع تر این امر محقق شود.  وزیر راه و شهرسازی 
با تأکید بر دوخطه ش��دن راه آه��ن تهران- کرج- 
قزوین گفت: اگر می خواهیم حجم ترافیک در جاده 
ک��رج به قزوین کاهش یابد باید خط راه آهن کرج 
به قزوین را دوخطه کنیم که خوشبختانه این امر 
در حال اجرا شدن است. اسامی با اذعان به اینکه 

هدف دولت رس��اندن انتقال ب��ار به 100 میلیون 
تن از طریق خط راه آهن در کش��ور اس��ت، افزود: 
یکی از مهم ترین اولویت های دولت کاهش حجم 
انتق��ال بار از جاده و انتقال آن به راه آهن اس��ت و 
برای این منظور دولت برنامه ویژه ای تا سال 1۴00 
دارد. وی ب��ا اش��اره به راهکارهای مورد اس��تفاده 
برای انتقال کاا به خط راه آهن کش��ور گفت: اگر 
می خواهیم این امر محقق شود باید 3 کار از جمله 
تکمیل خطوط ریلی ترانزیت، اتصال شبکه ریلی 
به کانون های بار و افزای��ش ظرفیت خط راه آهن 
به صورت دوخطه شدن را انجام دهیم و اگر این امر 
محقق شود بسیاری از مشکات ما حل می شود. 
به گ��زارش فارس، خط راه آه��ن 1۶۵ کیلومتری 
قزوین- رشت به صورت یک خط برای حمل بار و 

مسافر از ایستگاه سیاه چشمه در قزوین آغاز 
می شود و با عبور از منطقه کوهین، لوشان، 
منجیل، رودبار و امامزاده هاش��م به ش��هر 
رشت می رسد. گفته می شود ۵0 درصد این 
خط در دشت، 10 درصد آن در تپه ماهور و 
۴0 درصد در مناطق کوهستانی قرار گرفته 
و ۸0 پل به طول 13 هزار و ۵3 متر و تونل 
ب��ه طول ۲۲ هزار متر از مش��خصات فنی 
این پروژه ملی است. ریل گذاری این محور 
عماً از س��ال ۹1 آغاز شد و با تکمیل آن  
هم اکنون این مس��یر ریلی که مرکز استان 
گیان را به شبکه سراس��ری ریلی کشور 
متصل می کند آماده بهره برداری است. این 
خط ریلی اوایل ماه گذشته توسط نوبخت، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کش��ور به طور آزمایش��ی افتتاح 
ش��د. احداث این پ��روژه ملی به لحاظ حمل ونقل 
بار و مس��افر، اتصال به شبکه ریلی و همچنین به 
دلیل ایجاد یک کریدور ریلی بین المللی در مسیر 
ش��مال به جنوب برای صادرات و ترانزیت کاا از 
خلیج فارس به طرف روس��یه، کش��ورهای آسیای 
میانه و اروپا از اهمیت زیادی برای ایران برخوردار 
است. خط ریلی رشت- قزوین در شهرستان فومن 
به ۲ شاخه تقسیم می شود که یکی به بندر انزلی و 
دیگری به بندر آستارا متصل خواهد شد. بر اساس 
پیش بینی انجام شده، این خط ریلی در سال اول 
بهره برداری 1/۴ میلیون مسافر و ۵/1 میلیون تن بار 
و بعد از سال بیستم بهره برداری ۲/۸ میلیون مسافر 
و 7 میلیون تن بار را از آس��تارا به کشور جمهوری 

آذربایجان منتقل می کند.

رکورد شهرداری کرج در درآمدزایی 
سخنگوی ش��ورای اسامی ش��هر کرج از 
تصویب طرح مناسب س��ازی فضاهای شهری 
ب��رای جانبازان و معل��وان خب��ر داد. رحیم 
خستو در حاشیه صدویازدهمین جلسه رسمی 
شورای اسامی شهر کرج  افزود: طبق گزارش 
درآمدی آذرماه که از س��وی شهردار کرج ارائه 
شد، شهرداری کرج بالغ بر 133 میلیارد تومان 
درآمدزایی داش��ته که 7۵ میلی��ارد تومان آن 
نقدی و مابقی تهاتری بوده است. وی افزود: این 
میزان درآمدزایی طی سال های اخیر کم سابقه 
بوده اس��ت. وی در خصوص لوایح مهم مطرح 
شده در جلسه رسمی شورای شهر کرج گفت: 
شهرداری کرج ایحه ای برای تعجیل در اجرای 
پروژه ه��ای عمران��ی ارائه کرده که ب��رای آغاز 
عملی��ات اجرایی آنها منتظ��ر ارائه بودجه ۹۸ 
نماندیم. به گفته خستو، باغ موزه دفاع مقدس، 
بلوار ش��هید ناصربخت، باغ کت��اب، پارکینگ 
طبقات��ی و پی��اده راه رجای��ی ش��هر از جمله 
پروژه هایی هستند که با تصویب شورای اسامی 
شهر، شهرداری قادر به انعقاد قراردادشان است 
و معطل تصویب بودجه سال آینده نمی مانند. 
این عضو ش��ورا در ادامه از مشارکت شهرداری 
کرج در احداث بیمارستان ۵00 تختخوابی در 

بلوار شهید موذن رجایی شهر خبر داد. 

کمیت و کیفیت آب شرب شهر 
کهنوج بزودی ارتقا می یابد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب استان کرمان گفت: با اجرای 1۴/۵ 
کیلومتر خط انتقال از دش��ت رضاآباد به شهر 
کهنوج، کمیت و کیفیت آب ش��رب این شهر 
ارتق��ا می یابد.  محمد طاهری گفت: به منظور 
رفع کمبود آب در قس��متی از شهر کهنوج و 
ارتقای کیفیت آب این ش��هر، 3 حلقه چاه در 
دشت رضاآباد حفر ش��ده که از آب با کیفیت 
عال��ی برخوردارند. وی اف��زود: برای انتقال آب 
چا ه های مذکور به شهر کهنوج بزودی عملیات 
اجرای 1۴/۵ کیلومتر خط انتقال آغاز می شود و 
با اجرای این خط انتقال و رساندن آب از دشت 
رضاآباد به ش��هر کهنوج، عاوه بر رفع مشکل 
کمبود آب در برخی نقاط شهر که با آن مواجه 
هس��تند، کیفیت آب شرب این شهر نیز ارتقا 

می یابد. 

مرکزیالبرز

بازدید مدیر مخابرات منطقه 
مرکزی از اداره مخابرات محات 

مدیر مخابرات منطقه مرکزی از اداره مخابرات 
شهرس��تان محات بازدید ک��رد. در این بازدید 
ملک حسینی عاوه بر دیدار همکاران ساختمان 
اداری و مرکز شهید نظارت مخابرات محات، در 
فرمانداری این شهرستان نیز حضور یافت و ضمن 
دیدار با فرماندار  شهرس��تان محات گزارش��ی 
از پیگیری درخواس��ت های توس��عه  شبکه های 

مخابراتی شهرستان محات  ارائه کرد. 

 دریافت خدمات آناین بیمه ای
 از طریق بیمه »دات کام« 

محصول دانش بنیان »بیمه دات کام« از سال 
13۹۵ به عنوان مرجع معتبر استعام، مقایسه و 
خرید آنای��ن انواع  بیمه نامه در ایران، این امکان 
را فراهم آورده اس��ت که بیمه گ��ذار طی فرآیند 
الکترونیکی مطمئ��ن، با کمترین وقت، بیمه نامه 
خود را انتخاب و خرید کند. این ش��رکت از ابتدا 
فعالیت خود را با مشارکت کارگزاری رسمی بیمه 
مرکزی آغاز کرده است.  بهاره شریفیون، مدیرعامل 
شرکت بیمه دات کام در نشستی خبری با اشاره به 
آنکه وضعیت IT برای صنعت بیمه در ایران نسبت 
به صنعت بانک بسیار ضعیف تر است، گفت: با ورود 
به این صنعت متوجه شدیم زیرساخت های ازم 
برای الکترونیکی شدن صنعت بیمه وجود ندارد 
و شرکت های بیمه ای هیچ برنامه ای برای تعریف 
س��رویس ها و خدمات خود ندارن��د. وی در ادامه 
افزود: یکی از رسالت های ما این است که فرهنگ 
خرید بیمه بین م��ردم جا بیفتد، بنابراین تاش 
شده تا جایی که ممکن است بهترین تخفیفات را 
برای مشتریان خود قائل شویم. به گفته مدیرعامل 
ش��رکت بیم��ه دات کام، این ش��رکت ب��ا برخی 
سازمان ها همچون دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر 
خدمات الکترونیک شهر در حال همکاری است و 
خدمات بیمه به صورت آناین در این مکان ها انجام 
می ش��ود به طوری که متقاضیان در این مکان ها 
می توانند بیمه را به صورت آناین خرید کنند.  وی 
یادآور ش��د: در حال حاضر بیمه دات کام ۵ نوع از 
رشته های بیمه ای شامل بیمه نامه شخص ثالث، 
بیمه نامه مسافرتی، بیمه نامه آتش سوزی، بیمه نامه 
زلزله و بیمه نامه موتوسیکلت را ارائه می دهد و با 
کلیه  ش��رکت های بیمه ای که در سرزمین اصلی 

فعالیت می کنند، قرارداد دارد.  

بیمه

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز از 
اجرای ۲۸ پروژه به ارزش بیش از 3۵ میلیارد ریال 
توس��ط امور برق ائل گلی خبر داد.  عادل کاظمی 
دلی��ل اصلی اجرای پروژه های یادش��ده را بهبود و 
افزایش پایداری ش��بکه توزیع ب��رق عنوان کرد و 
افزود: با س��اخت چندین پست هوایی، ساماندهی 
ش��بکه های فشار متوسط هوایی و ایجاد و افزایش 
قدرت مانور در ش��بکه هوایی ۲0 کیلوولت، ضعف 
ولتاژ مناطق حس��اس و پرمصرف مرتفع شد. وی 
ادامه داد: در این راس��تا 13 دس��تگاه پست هوایی 

ب��ا مجموع ظرفیت 3 هزار و ۸۵۵ کیلوولت آمپر با 
هزین��ه بالغ بر 10 میلیارد ریال احداث ش��ده و به 
بهره برداری رس��یده اس��ت. وی از اجرای ۸ پروژه 
توسعه فیدر، قدرت مانور و افزایش پایداری شبکه 
خبر داد و افزود: برای انجام این پروژه ها خط فشار 
متوس��ط هوایی ۲ مداره به طول بیش از 7 هزار و 
۴00 متر و خط فشار متوسط زمینی به طول بیش 

از 3 هزار و ۴00 متر جهت خروج ۲ عدد فیدر فشار 
متوسط جدید از پست یاغچیان و ۲ عدد فیدر فشار 
متوسط جدید از پست سعیدآباد احداث شده است.  
وی همچنین ادامه داد: در این راس��تا ۶ دس��تگاه 
سکسیونر هوایی جمعا با هزینه یک میلیارد ریال 
در نقاط مختلف مورد نیاز شبکه نصب شده است.  
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: 

13۸ دستگاه چراغ اک پشتی در مناطق مختلف از 
جمله جاده باسمنج خیابان سبان و کوی فردوس 
نصب شده اس��ت. وی همچنین از هزینه کرد بالغ 
بر ۲ میلیارد ریال برای توس��عه ش��بکه روشنایی 
معابر این امور خبر داد و افزود: 30 اصله پایه فلزی 
 1۴ مت��ری و 77 اصله تیر بتونی به همراه بیش از 
 یک هزار و ۵00 متر کابل کش��ی زمینی و بیش از 
۲ هزار متر فشار ضعیف هوایی و 100 دستگاه چراغ 
LED  در خیابان های دانش��گاه، گلباد و زعفرانیه 

توسط این امور اجرا شده است.

وزیر راه و شهرسازی وعده داد 

افتتاح راه آهن قزوینـ  رشت در اسفندماه

2۸ پروژه در امور برق ائل گلی تبریز اجرا شد

کرمان

ادامه از صفحه 13
  اان کار جدیدی را در دست تولید دارید؟

من از س��ال7۲ و 13سالگی بدون هیچ پشتوانه 
و حمایتی کارم را با س��اختن فیلم کوتاه در مدرسه 
ش��روع کردم. معلوم اس��ت از کجا آمده ام و به قول 
بچه ها یک ش��به از تخم مرغ شانسی درنیامده ام. از 
اوایل ده��ه ۸0 تا اوایل ده��ه ۹0 فقط با تلویزیون 
چندین و چند سریال کار کرده ام. »شهرک ترافیک« 
را در ۲۲س��الگی تهیه کنندگی و کارگردانی کردم. 
حاا رسیده ام به اینکه فیلم اولم »شکاتی« را با وام 
۴00 میلیونی از فارابی ساختم اما توسط سایر نهادها 
حمایت نش��د. بنده به تمام مسؤوان کارت دعوت 
فرس��تادم که بیایید فیلمی را که دغدغه کودک و 
خانواده را دارد، ببینید. حداقل با آمدن تان حمایت 

کنید. موقع ساخت »ش��کاتی« که زلزله رخ داد و 
گفتند بحران اس��ت و نیامدند. فیلم دیگری هم به 
نام »پاس��تاریونی« در همین ژانر ساختم؛ بهترین 
جایزه هایی را هم که می توانس��ت بگی��رد، گرفت. 
بهترین کامنت هایی را که مخاطب می توانست بدهد، 
به خود دید ولی هنوز هیچ یک از مسؤوان ذی ربط 
و غیرذی ربط به من زنگ نزده اند که بگویند برنامه 
آینده ات برای این کار چیست؟ چطور می شود یک 
وزیر با همس��رش به مراس��م رونمایی از یک فیلم 
می رود اما هیچکس دعوت ما را اجابت نمی کند. من 
این رانت را ندارم که زنگ بزنم به گوشی فان وزیر 
یا فان معاون که بیارمش به سینما؛ از شورای صنفی 
اکران خواهش می کنم به این ژانر نگاه و نظر ویژه ای 
داشته باشد. این حق الناس است. قرار بود از دوم آبان 

اکران ش��ود؛ چرا می گذارید این فیل��م در آذر و در 
کنار این همه فیلم دیگر اکران ش��ود؟ چرا هنگامی 
که قرار اس��ت بعد از کلی دوندگی و زحمت، فیلم 
من مصادف با میاد پیامبر)ص( اکران شود، کاری 
می کنید که اکرانش به تعویق بیفتد؟ شما خواسته 
یا ناخواسته تیشه به ریشه این ژانر مظلوم می زنید و  
دوباره کار که از کار گذشت، هیهات سر می دهیم و 
مجددا با چراغ به دنبال دلسوزانی می گردیم که دیگر 
نه حالی برای شان مانده و نه اعتمادی خواهند داشت. 
بیایید و واقعا جوانگرایی کنید و  مطمئن باشید نتیجه 
آن مطلوب تر از امروز خواهد بود. به گواه خودتان که 
۸ سال دفاع مقدس و از دست ندادن وجبی از خاک 
میهن را کار جوانان غیور می دانید، اعتماد کردن به 

ما جوانان امروزی نیز جایز است.

نمی خواهند خانواده ها  به سینما بیایند!



13 فرهنگ و هنر

کتاب

بودجه پیشنهادی دستگاه های 
فرهنگی در سال آینده چقدر است؟

س��ال  بودج��ه  ایح��ه 
۱۳۹۸ کل کش��ور توس��ط 
رئیس جمهور تقدیم مجلس 
ش��ورای اس��امی ش��د. به 
گزارش فارس، براساس این 
گزارش بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
برای س��ال ۱۳۹۸، مبلغ هزار و ۴۱۵ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، 
در حالی که در ایحه بودجه س��ال ۹۷، برای 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی در مجموع 
هزار و ۳۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
بود. بر این اس��اس بودجه س��ال ۱۳۹۸ وزارت 
ارش��اد نس��بت بودجه س��ال ج��اری بیش از 
۱۰۰ میلیارد تومان افزایش داش��ته است. این 
گزارش اضافه می کند بودجه س��تادی وزارت 
ارش��اد ۸۶۸ میلیارد و ۴۹۶ میلیون تومان در 
نظر گرفته ش��ده، همچنین بودجه نشر کتاب 
و مطبوعات ۲۳۲ میلیارد تومان، سازمان امور 
سینمایی ۲۰۵ میلیارد تومان، سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسامی ۳۲۰ میلیارد تومان، مجمع 
جهان��ی تقریب مذاهب اس��امی ۲۸ میلیارد 
تومان، مجمع جهانی اهل بیت)ع( ۳۳ میلیارد 
تومان و بنیاد سعدی ۱۲۷ میلیارد تومان است. 
بودجه سازمان تبلیغات اسامی ۳۴۵ میلیارد 
و ۸۲۸ میلیون تومان، مرکز رس��یدگی به امور 
مساجد ۲۸ میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز ۱۲ 
میلیارد تومان، حوزه هنری س��ازمان تبلیغات 
اس��امی ۶۸ میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون تومان و 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور ۱۷۸ میلیارد و 

۱۴۰ میلیون تومان تخصیص یافته است. 

دبیران علمی یازدهمین جشنواره 
شعر و داستان انقاب معرفی شدند

معاون هنری ح��وزه هنری، 
دبی��ران علم��ی یازدهمی��ن 
جش��نواره بین المللی شعر و 
داس��تان انق��اب را منصوب 
کرد. به گزارش »وطن امروز«، 
مجدالدین معلمی، معاون هنری حوزه هنری، طی 
حکمی محمدمهدی سیار را به عنوان دبیر علمی 
بخش شعر و ساسان ناطق را به عنوان دبیر علمی 
بخش داس��تان یازدهمین دوره جشنواره شعر و 
داستان انقاب اسامی معرفی کرد. محمدمهدی 
سیار از ش��اعران جوان و فعال کشورمان است و 
ساسان ناطق نیز از نویسندگان جوان ایرانی است 
که ۲ مجموعه داستان »وقتی جنگ تمام شود« 
و »در آفریقا همه چیز سیاه است« و رمان نوجوان 

»قوش« از جمله آثار او است. 

انتصاب رئیس جدید شورای ارزشیابی 
و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی

فخرموسوی«  »س��یدوحید 
ب��ه عن��وان رئیس ش��ورای 
ارزشیابی و نظارت اداره کل 
هنرهای نمایش��ی از شهرام 
کرمی، مدی��ر کل هنرهای 
نمایش��ی وزارت ارشاد حکم گرفت. به گزارش 
»وطن امروز«، س��یدوحید فخرموسوی دارای 
کارشناسی ادبیات نمایشی اراک و کارشناسی 
ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران 
اس��ت که پیش از این، مع��اون دفتر آموزش و 
توسعه فعالیت های هنری وزارت ارشاد و معاون 
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی گیان 
ب��وده اس��ت. او در س��ابقه فعالیت های هنری 
خود ب��ازی در بیش از ۲۰ نمایش صحنه ای و 
خیابانی، کارگردانی چندی��ن نمایش و ایفای 

نقش در چند سریال تلویزیونی را دارد. 

آغاز جشنواره تئاتر هنرمندان 
شاهد از 9 دی

در آس��تانه چهلمین سالگرد 
اس��امی  انق��اب  پی��روزی 
جشنواره ملی تئاتر هنرمندان 
ش��اهد و ایثارگ��ر ب��ا حضور 
از سراس��ر کشور  هنرمندانی 
برگ��زار می ش��ود. ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، 
س��یدمرتضی حس��ینی، دبیر جش��نواره با اعام 
این خب��ر گفت: در این بخش از جش��نواره ملی 
هنرمندان شاهد و ایثارگر ۲۱ اثر نمایشی شامل ۹ 
نمایش صحنه ای و ۱۲ نمایش خیابانی در قالب ۴۴ 
اجرا توسط گروه های هنری و نمایشی از شهرهای 
مختلف کش��ور اجرا خواهند داشت. قطب الدین 
صادقی، دکتر محمود فرهنگ و دکتر محمدرضا 
غفاری داوری بخش آثار صحنه ای را برعهده دارند 
و امیرحسین شفیعی، وحید لک، محمدرضا درند، 
فرشاد یاری و علی اسدی نیز داوران بخش خیابانی 
جشنواره تئاتر هستند. با توجه به در پیش بودن 
۴۰ سالگی پیروزی انقاب اسامی، بخش ویژه ای 
را هم برای پرده خوانی انقاب در مدارس متوسطه 
تنکابن و رامسر برنامه ریزی کرده ایم. جشنواره ملی 
تئاتر هنرمندان شاهد و ایثارگر از ۹ تا ۱۲ دی ماه 

در شهر رامسر و تنکابن برگزار خواهد شد.

»به نشر« پویش مطالعاتی 
»در هوای انقاب« را برگزار می کند

مدیرعامل به نش��ر )انتشارات 
آس��تان ق��دس رض��وی( از 
برگزاری پویش مطالعاتی »در 
ه��وای انقاب« به مناس��بت 
چهلمی��ن س��الگرد پیروزی 
انقاب اسامی خبر داد. به گزارش »وطن امروز«، 
حسین سعیدی، مدیرعامل به نش��ر با اشاره به 
اینکه این پویش مطالعات��ی در ۳ بخش برگزار 
می شود، اظهار کرد: پویش مطالعاتی »در هوای 
انقاب« از نهم دی ماه س��ال جاری آغاز شد و تا 
۱۲ فروردین ماه س��ال ۹۸ ادامه خواهد داشت. 
به گفته مدیرعامل به نش��ر، در بخش نخس��ت 
ای��ن پویش مطالعات��ی ۳ رمان انقاب ش��امل 
کتاب های »خلوت مدیر« نوشته علی اکبر واایی، 
»تیغ وتاج« اثر مصطفی جمشیدی و »آدم  های 
غلط« نوشته حسن احمدی از آثار منتشرشده 
در سال ۹۷ و پرفروش های به نشر به عنوان منابع 
پوی��ش مطالعاتی »در هوای انق��اب« انتخاب 
ش��ده اند. عاقه من��دان به کت��اب و کتابخوانی 
می توانند با خرید یکی از ۳ اثر منابع این پویش 
و پاسخ به س��وااتی پیرامون اثر در قرعه کشی 
پایانی ش��رکت کنند. وی با اشاره به بخش دوم 
این مسابقه که شامل معرفی آثار انقابی از بسته 
پیشنهادی بیش از ۴۰ کتاب انقابی »به نشر« و 
»انتشارات انقاب اسامی« است، گفت: در این 
بخش آثار معرفی شده باید در قالب عکِس کتاب 
و بهترین بخش اثر از نظر مخاطب در صفحات 
ش��خصی فضای مجازی به هم��راه تگ صفحه 
»بهترین های نش��ر« با برچس��ب #در_هوای_

انقاب منتشر شود. بخش سوم پویش مطالعاتی 
»در هوای انقاب« نیز به معرفی آثار برتر انقاب 
توسط شخصیت ها و گروه های مرجع و رسانه ای 

در فضای مجازی اختصاص دارد. 

پایان تصویربرداری فیلم سینمایی 
»۲۳ نفر«

تصویربرداری فیلم سینمایی 
»۲۳ نف��ر« ب��ه کارگردان��ی 
مهدی جعفری به پایان رسید. 
»وطن ام��روز«،  به گ��زارش 
فیلمبرداری فیلم س��ینمایی 
»۲۳نفر« تازه     ترین محصول مرکز فیلم و سریال 
س��ازمان هنری- رس��انه ای اوج به کارگردانی 
مه��دی جعف��ری و تهیه کنندگ��ی مجتب��ی 
فرآورده به پایان رسید. این فیلم سینمایی که 
تصویرب��رداری آن نزدیک به ۳ م��اه در تهران 
و آب��ادان ب��ه طول انجامید در س��ی وهفتمین 
جشنواره فیلم فجر رونمایی خواهد شد. بنا براین 
گزارش، »۲۳ نفر« ب��ه تهیه کنندگی مجتبی 
فرآورده، روایت گروه��ی از رزمندگان نوجوان 
ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در 
سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.

شعیبی »اقیانوس آرام« را 
برای تلویزیون می سازد

مجموعه تلویزیونی ۱۰۰ قسمتی »اقیانوس 
آرام« ب��ه کارگردان��ی بهروز ش��عیبی قصه های 
اجتماعی و خانوادگی را در بستری ایرانی- اسامی 
روایت می کند. به گزارش فارس، نگارش فیلمنامه 
این س��ریال که قرار است در ۳ فصل تولید شود، 
به پایان رس��یده و سازندگان منتظر فراهم شدن 
شرایط از سوی صداوسیما برای آغاز کار هستند. 
این س��ریال قصه ه��ای اجتماع��ی و خانوادگی 
را در بس��تری ایرانی- اس��امی روایت می کند. 
تهیه کنندگی این س��ریال به عهده سیدمحمود 
رضوی است که پیش تر همراه با شعیبی سریال  
»پرده نشین« را برای رسانه ملی تولید کرده بودند. 

بازگشت کوین اسپیسی 
با ویدئویی عجیب!

بازیگ��ر  اسپیس��ی،  کوی��ن 
آمریکایی در ویدئویی عجیب 
که به تازگی از خودش منتشر 
کرد، پس از یک سال سکوت 
برای نخستین بار به اتهاماتی 
که علیه اش وارد ش��ده است، واکنش نشان داد. 
به گزارش مهر به نقل از ایندی وایر، در ویدئویی 
که این بازیگر هالیوود از خودش منتش��ر کرده 
اس��ت، ش��خصیت فرانک آندروود در س��ریال 
»خانه پوشالی« نش��ان داده می شود که در آن 
این ش��خصیت ظاهرا به صحبت درباره چندین 
اتهام تعرض جنسی که به وی نسبت داده شده 
است، می پردازد. در پایان این ویدئو اسپیسی در 
واکنش به اعام مرگ شخصیت فرانک آندروود 
در قسمت پایانی سریال »خانه پوشالی« با طعنه 
از مخاطبان خود س��والی می پرسد: »شما هرگز 
دیدید من بمیرم؟« این ویدئو درست در همان 
روزی منتش��ر شده اس��ت که اعام شده کوین 
اسپیسی متهم به تعرض جنسی شده و ۷ ژانویه 

۲۰۱۹ باید در دادگاه حاضر شود.

محسن ش�همیرزادی: »پاستاریونی« فیلمی دیدنی 
اس��ت. هر چقدر ه��م که در هزینه ه��ای تبلیغاتی 
و س��لبریتی های روی پ��رده اش ک��م آورده، ب��رای 
مخاطب های خودش جذاب و دوست داش��تنی بوده 
اس��ت. روایتی طنازانه از تقابل »پاستا« و »بریونی«؛ 
اندیشه فس��ت فودی، س��طحی، فرنگی و تنبل که 
همیشه به جای ساختن خود در پی تخریب دیگری 
است و در مقابل بریونی است و کاراکتر کودکی ۱۳ 
ساله با باطن حاجی بازاری های اصفهان؛ اهل ساختن، 
مراعات، سامت اخاق و دوست داشتن. این روزها 
اگرچه پاس��تاریونی به ف��روش ۲میلیاردی خودش 
نزدیک می ش��ود اما در رقابت ب��ا فیلم های پولدار و 
پرسلبریتی حال خوش��ی ندارد و در وضعیت اکران 
نابرابری قرار گرفته است. با »سهیل موفق« کارگردان 
این اثر به گفت وگو نشستیم و از احوال پاستاریونی و 

حواشی آن پرسیدیم.
***

  ایده پاستاریونی ایده بکری بود که کمتر مشابهی 
برای آن در س�ینمای ایران به چش�م می خورد؛ این 

ایده جذاب از کجا آمد؟
من از س��ال ۱۳۸۸ که س��ریال »محله تهرونیا« 
را برای ش��بکه تهران می س��اختم با حمزه صالحی، 
نویس��نده این مجموعه آشنا شدم. بعد از پروژه های 
مش��ترکی که با هم داشتیم او طرح فیلم سینمایی 
»ش��کاتی« را به من داد که بعد از بررسی های زیاد 
نگارش شکاتی را به اتمام رساندیم و مشغول تولید 
شدیم. ش��کاتی در نوع خودش فیلم موفقی بود و 
اگر خیلی از مس��ائل برای اکران��ش رعایت و زمان 
مناس��ب تری برای��ش در نظر گرفته می ش��د اتفاق 
خیلی بهتری برایش می افتاد. البته حوادث طبیعی 
مثل زلزله های کرمانش��اه و ته��ران و آلودگی هوای 
شدید که مدارس طی چند روز تعطیل شدند، باعث 
ش��د نتوانیم به آن چیزی که همه حدس می زدند 
برسیم، حتی با اینکه شکاتی جزو پرمخاطب ترین 
 فیلم های جش��نواره کودک به حس��اب می آمد. ما 
درگیر و دار تدوین شکاتی بودیم که حمزه صالحی 
طرح »پاستاریونی« را که آن روز »رستوران ستاره« 
نام داشت به من داد. من از طرح استقبال کردم. یکی 
از دایلش این بود که دیدم ظرفیت یک فیلم کودک-
خانواده را دارد. یعنی در این فیلم نسبت به فیلم قبل 
مؤلفه های��ی در نظر گرفته ش��ده بود ک��ه هم برای 
کودکان جذاب بود و هم برای خانواده ها، به عبارتی 
یک حالت برد- برد داشت. اگر خانواده ای بچه اش را 
به س��ینما می برد چیزهایی هم برای خودش در آن 
فیلم می دید و او هم از سینما خشنود بیرون می آمد. 
نه تنها خوشحال بیرون می آمد، بلکه مثل حاِل امروز 
خیل��ی از خانواده ها از دیدن برخی فیلم ها به همراه 
فرزندش احساس خجالت به او دست نمی داد. بعد از 
آن فیلمنامه را به خانم منصوری رساندیم و ایشان هم 
آن را دوس��ت داشتند. نزدیک به ۵ بار این فیلمنامه 
توس��ط خود حمزه صالحی بازنویس��ی شد و دقیقا 

پارسال در همین ایام قرارداد فیلم را بستیم.
  تجربه شما از کار کردن با بازیگران نوجوان در این 

فیلم چگونه بود؟
من از س��ال ۱۳۷۲و از ۱۳س��الگی ب��ا بازیگری 
در ژانر کودک کارم را ش��روع ک��ردم. یعنی در تمام 
موقعیت هایی که ک��ودکان و نوجوان��ان چه جلوی 
دوربی��ن و چه پش��ت دوربین و پش��ت صحنه قرار 
می گیرند از کودکی درگیرش بودم. به خاطر همین 
هم می گویم ساده ترین قس��مت فیلم برای من کار 
کردن با بچه ها و بازی گرفتن از آنهاست. در این فیلم 
ابتدا ما یک فراخ��وان دادیم، چرا که بازیگر کودکی 
می خواستیم که بتواند با لهجه اصفهانی صحبت کند. 
ویدئوهای زیادی برای ما آمد ولی مشکلی که داشت 
این ب��ود که در همه این فیلم ه��ا بچه ها ۵۰ درصد 
اصفهانی ح��رف می زدند و بقیه  لهجه ش��ان تهرانی 
محسوب می شد. محمد شاکری در همان فراخوانی 
که ما داده بودیم به ما معرفی شد. با محمد شاکری 
توسط مشاور لهجه، آقای نوید بانی کار را آغاز کردیم. 
من به نوید ۲ ماه قبل از فیلمبرداری گفتم تو با محمد 
فقط لهجه اصفهانی تمرین کن. یک ماه بعد از او تست 
گرفتیم و دیدیم هنرمندانه دارد اصطاحاتی را که در 

طول روز استفاده می شود بدون اشتباه بیان می کند.

  در سینمای ایران به شکل پرتعداد فیلم هایی تولید 
می شود که نگاهی توریستی و تهرانیزه به شهرهای 
دیگ�ر دارند. یعنی فارغ از مس�ائل و چالش های هر 
فرهنگ، دغدغه های تهرانی خود را به آنجا می برند. 
یعن�ی با کمتری�ن تجرب�ه زیس�ت در آن فرهنگ، 
می خواهند در باره فرهنگ های مختلف، حرف بزنند. 

راه حل از نظر شما چیست؟
من و اجدادم همگی متولد و بزرگ شده شمیران 
هس��تیم. این یعنی قواعد ش��میران را خوب بلدیم 
و ب��ه تبع آن قواعد تهران و اط��راف تهران را خوب 
بلد هس��تیم. من می  گویم اگر قرار باشد فیلمسازی 
کل عم��ر خود را در آن جغرافیایی که زندگی کرده، 
فیلم بس��ازد بهتر از این است که برود  جاهای دیگر 
و آنجا ش��روع کند به فیلم ساختن. برویم و در آنجا 
فیلم بس��ازیم. قطعا اگر من این تعداد رفت و آمد را 
در اصفهان نداش��تم و در تمام این سال ها جشنواره 
ک��ودک نب��ودم، قاعدتا این قصه را نمی س��اختم یا 

حداقل بخش های اصفهانش را حذف می کردم.
  مساله همین است. شما می گویید یک ماه فقط 
محمد شاکری برای تست آموزش دید  و این برای 
کارگردان زحمت دارد اما چقدر راحت تر است که 
در تهران یک آپارتمان اجاره و یک فیلم س�اخته 
شود و از آن استقبال هم بشود. درباره تهران هم 
ش�اید مد نظر ما منطقه جغرافیایی نباش�د، بلکه 
بیشتر مصائب و مس�ائلی است که به عنوان یک 
شهر مدرن و پیچیده پر از چالش با خود به همراه 

دارد. بعضی از شهرها خیلی با 
ته�ران فاصله دارند و بعد من 
شهرس�تانی هنگام�ی که به 
س�ینما می آیم ی�ا می خواهم 
تلویزیون ببینم با چالش هایی 
مواجه می ش�وم ک�ه حداقل 
اان درگیرش نیس�تم و این 
چالش�ی را به وجود می آورد 
که سینما تهرانیزه شده یا به 
عبارت بهتر سینما تنبل شده 

است. 
من یک اس��م دیگ��ر روی آن می گ��ذارم به نام 
»عط��ش تولید«؛ عط��ش تولید به خاط��ر اقتصاد 
ضعی��ف آدم ها. من هم به عنوان یک فیلمس��از که 
فقط کارش فیلمس��ازی اس��ت وضعیت اقتصادی 
خوب و پایداری ندارم ولی قرار اس��ت فیلمی بسازم 
ک��ه در تاریخ س��ینمای ماندگار خواهد ش��د. بد یا 
خوب، این فیلم می ماند. تا دنیا هس��ت، شکاتی و 
پاستاریونی و... هستند و در تاریخ سینما خواهند بود. 
به خاطر همین برای س��ربلندی و ماندگاری بیشتر 
اثر باید تاش مضاعف و بهینه کنیم. مثا در همین 
ژانری که من فیلم می سازم »سفر جادویی« یکی از 
پدیده هایی است که همه در خاطر دارند یا »گلنار« 
که همه یادشان است و همین طور»پاتال و آرزوهای 
کوچک«. وقتی چنین فیلمی می خواهیم بسازیم که 
ماندگار باش��د، قطعا زحمت دارد. به نظر من کسی 
که نخواهد این سختی ها را متحمل شود بهتر است 
به جای فیلمس��ازی برود ساختمان ساز شود، البته 
ساختمان سازی هم سختی های خودش را دارد ولی 
شاید به لحاظ مالی یا بحث اقتصادی برگشت بهتری 

داشته باشد.
  اان شما روی پرده با یکسری رقبا طرف هستید 
که در واقع دستگاه کپی کاری هستند و کلیشه های 
داستانی خاصی دارند که مدام از روی هم کپی کرده و 

فیلم می سازند؛ کمدی هایی که 
ش�ما هم با آنها مواجه بودید و 
همه ش�ان حداقل دو، سه برابر 
اان پاس�تاریونی می فروشند. 

با اینها می خواهید چکارکنید؟
ما در این مساله مقصر داریم. 
مقصرش اول خود ما هستیم و 
بع��د از م��ا مخاطب��ان در این 
ماجرا مقصر هستند! ما فیلمی 
به نام پاستاریونی ساختیم که 
به گواه تمام طیف های جامعه 
فیلمی دوست داش��تنی است. 
چه در کامنت های اینستاگرام 

یا سایت های تخصصی سینما خطاب به من راجع به 
فیلم حرف می زنند. می گویند چقدر خوب  می شود 
که فیلم بعدی تان را هم همین گونه بسازید اما مساله 
اصل��ی خود همین مردمند. اگر مردم واقعا دوس��ت 
دارند فیلم شریف و س��الم ببینند و لحظات خوبی 
داش��ته باش��ند باید از آن حمایت کنند. فقط فیلم 
شریف سالم بی بخار نه! فیلم بی بخار یعنی فیلمی که 
حرفی برای گفتن نداشته باشد و چیزی به مخاطبش 
ارائه ندهد ولی سالم باشد. آن را هم نمی روند ببینند 
ول��ی اگر فیلمی پیدا کردند ک��ه همه اینها را با هم 
داش��ت، این فرهنگ باید جا بیفتد که مردم حاضر 
باشند برای دیدن چنین فیلم هایی به سینما بیایند. 
البته این حد از اس��تقبال هم در حالتی است که به 
ما سانس های بسیار بدی داده شده است. ساعت یک 
بعدازظهر یا س��اعت ۱۲-۱۱ شب. این وسط هم پر 
است از فیلم های دیگر که روی گیشه هستند. آخر 
مگر خانواده ها ساعت ۱۲ شب می روند برای تماشای 
فیلم؟ اسم این می شود کم لطفی و بی محبتی. به نظر 
من اصا نمی خواهند خانواده ها به سینما بیایند. به 
گمان��م این ژانر کودک- خانواده را نمی خواهند. من 
برای ادای دین به ژانر کودک وارد این حوزه ش��دم. 
فیلم س��ینمایی ش��کاتی را س��اختم که به خاطر 
حضور شگفت انگیزش در جشنواره های بین المللی، 
توجه خیلی ها را جلب کرد. به رغم اکران نامناسبش 
به خاطر اس��تقبالی که از فیلم شد و بازخوردی که 
مخاطبان از راه های گوناگون از جمله فضای مجازی 
به من رساندند، باعث شد یک 
بار دیگر در این ژانر فیلم بسازم. 
با همان اس��تانداردی که یک 
خانواده بتواند بدون شوخی های 
بد و بدون رد ش��دن از خطوط 
قرم��ز  خانواده به تماش��ای آن 
بنشیند. ولی متاسفانه می بینم 
تماش��ای  ب��رای  م��ردم  ب��از 
فیلم های��ی پ��ول می دهند که 
وقتی من در خروجی سالن ها 
از آنها می پرس��م آیا فان فیلم 
را دیدی��د؟ می گویند: »بله! اما نروی ببینی! پول مان 
را دور ریختی��م«. یا مثا به چند تا از س��ینماها که 
سر زدم، آمده بودند برای پس گرفتن پول خود؛ بعد 
صاحب سینما می گفت به من ربطی ندارد، تحقیق 

می کردید.
  خب! چه کار باید کرد؟

فک��ر می کنم هنوز ب��رای ما س��ینمای کودک 
تبدیل به یک بحران نش��ده است. شاید اصا بودن 
یا نبودن این ژانر برای هیچ کس فرقی ندارد. تکلیف 
ما هم مشخص است؛ صداوسیما حمایت نمی کند، 
مجلس حمایت نمی کند، دولت حمایت نمی کند؛ ما 
ابتدا به خدا پناه می بریم و بعد به مردم ش��ریف مان. 
حتی مسؤوان به خودشان زحمت نمی دهند همراه 
خانواده های شان به دیدن فیلمی بروند که مورد تایید 
نظام فرهنگی خودش��ان اس��ت و ۲ جایزه مهم را از 
دست شخص وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسامی 
گرفته اس��ت و یکی از مهم تری��ن پیام هایش ایجاد 
خودباوری و امید به آینده اس��ت. این باعث می شود 
تم��ام هزینه هایی ک��ه م��ن در دوران جوانی ام پای 

سینمای کودک ریخته ام نادیده بماند. 
  نکته  دیگر بحث تبلیغات است. به نظرم تبلیغات 
فیلم شما هم به نحوی نبود که مخاطبان از آن اطاع 
پیدا کنند و بدون شک همین موضوع هم بر کاهش 
فروش فیلم شما تاثیر گذاشته 

است. 
ما این فیل��م را بدون هیچ 
حمایت��ی س��اختیم، از هی��چ 
جایی پول نگرفتی��م. در چند 
س��ال اخیر فیلمی در این ژانر 
نبوده که با هزینه سرمایه گذار 
و  تهیه کننده خصوصی ساخته 
شود. جالب است بدانید یکی از 
نکته هایی که در فیلم ما وجود 
دارد مس��ائل میراث فرهنگی 
اس��ت. ما به می��راث فرهنگی 
مراجعه کردیم و گفتیم غذا و 

لباس و موسیقی اقوام را در این فیلم داریم به بهترین 
ش��کل نشان می دهیم. آنها هم در آخر یک سی دی 
به م��ا دادند که در آن عکس اقوام محلی و... بود که 
من خودم می توانس��تم اینها را در گوگل جست وجو 
کنم!  همچنین سرمایه تهیه کننده مستقل محدود 
اس��ت و من هم که نمی توانس��تم کمک��ی از نظر 
سرمایه ای انجام دهم، بنابراین وقتی فیلم به مرحله 
اکران می رسد حداقل نهادهایی که می خواهند ژانر 
 ک��ودک و نوجوان س��رپا بماند، بای��د در این زمینه 
پا پیش بگذارند. در نهایت تلویزیون به ما ۳۰۰ تیزر 
تبلیغات��ی حمایتی اختصاص می  ده��د که اصا در 
شبکه پویا به عنوان اصلی ترین شبکه مخاطبان مان 
خبری از آن نبود تا اینکه پس از پیگیری و پیشنهاد 
خودمان تعدادی را به جای ش��بکه های دیگر به آن 
شبکه انتقال دادیم. در ابتدا قرار بود اکران را ابتدای 
پاییز آغاز کنیم و قراردادش هم بس��ته شد اما آنقدر 
این روند طوانی ش��د که فیلم ما به آذر رسید. من 
شدیدا با اکران در آذرماه مخالف بودم، چرا که اکران 
در این ماه ب��ه دلیل امتحان کودکان و وارونگی هوا 
خطاست. به دلیل اینکه فیلم هایی پشت سر مانده اند 
ک��ه با پول های آنچنانی با این فیلم رقابت می کنند. 
شما سرمایه گذارها و تهیه کنندگان این فیلم هایی را 
که اان دارد ساخته می شود ببینید که چه پول هایی 
دارند خ��رج فیلم می کنند! قطعا م��ا هرچقدر هم 
تبلیغ کنیم، هنگامی که به ما کمک نکنند وضعیت 
به همین ش��کل می شود که می بینید. من که هیچ 
آش��نایی در این سیس��تم ندارم، قاعدتا ۳-۲ فیلم 
می س��ازم و تمام تاشم را هم برای تولید کار خوب 
می کنم ام��ا وقتی اینگونه با من برخورد می ش��ود، 
دلخور و سرخورده می شوم و سراغ فیلم هایی می روم 
که بتواند سرمایه اش را بازگرداند. سر تدوین همین 
فیلم بود که یکی از کارگردان هایی که فیلم بفروش 
می س��ازد، به من گفت تو تا اان فقط »شکاتی« و 
»پاستاریونی« را س��اخته ای؛ کاری هم غیر این کار 
می کنی؟ پس چه کاری برای تامین خرج زندگی ات 
انج��ام می دهی؟! گفتم یعنی چ��ه؟ گفت من فیلم 
قبلی ام را که س��اختم فقط ۴ میلیارد به من رسید! 
دلیلش هم این است که می گوید من هم زن و بچه 
دارم و باید بروم چنین فیلم هایی بسازم، بنابراین اگر 
ما می خواهیم به نتیجه برسیم، از شورای اکران باید 

شروع کنیم.
  این روزها احس�اس می ش�ود برخاف س�ینمای 
ک�ودک در دهه های 60 و 70، فیلمس�از برای اینکه 
حفره های فیلمنامه و ضعف قصه اش پنهان بماند پناه 
می برد به یک س�ری رقص و آواز بی ربط در فیلم. در 
حالی که مخاطب کودک در پی قصه اس�ت و خیلی 
راح�ت می تواند این آث�ار را کنار بزند و انیمیش�ن 
خارجی را انتخاب کند. چه شده که سینمای کودک 

به اینجا رسیده است؟
دوس��تان ما نعل وارون��ه می زنند. به جای کار 
و حساس��یت روی قصه که رکن و ش��اکله اصلی 
فیلم اس��ت، کودک را کوچ��ک فرض می کنند و 
اصا به خانواده اش فکر نمی کنند که کار اشتباهی 
اس��ت. اول به موزیک و چیزهایی که می تواند در 
تبلیغات کمک ش��ان کند، فکر می کنند و آخر به 
قصه می اندیشند. نکته اصلی این است که در ایران 
قصه در اولویت اول نیست. کسی که قصه نویسی 
را جدی بگیرد، نداریم. همه به س��ینمای کمدی 
مهاج��رت کرده اند ک��ه بعضی آثارش ش��ریف و 
بعضی تولیداتش زرد و س��خیف هستند. اینقدر 
فضا برای فیلم ساختن و پول درآوردن بدون قصه 
فراهم اس��ت که دوستانم به من توصیه می کنند 
فیلم تجاری بس��از! می گویند حاا این دو فیلم را 
ساخته ای، دمت گرم، ولی بیا برو در آن دایره قرار 
بگیر. مطمئن باش هرچه باشد مخاطب می رود و 
می بیند. جایی که موزیک به ش��کل حساب شده 
در خدمت قصه باشد اش��کالی ندارد اما هنگامی 
که از خدمت قصه خارج می ش��ود جنبه شو پیدا 
می کند. بعضی سکانس ها را که می بینم با خودم 
می گویم این سکانس ها را برای استفاده در آنونس 
فیلم ساخته اند و بعد در زمان انتشار آنونس فیلم  

هم می بینم درست پیش بینی کرده ام. 
ادامه در صفحه 12
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 گفت وگوی »وطن امروز« با سهیل موفق
 کارگردان فیلم سینمایی »پاستاریونی«

نمی خواهند خانواده ها
 به سینما بیایند!

سینمای جهان

  به من می گویند سینمای کودک را رها کن و فیلم تجاری بساز!
  قصه کم اهمیت ترین بخش در سینمای ما شده است

چطور می شود یک وزیر با همسرش 
به مراسم رونمایی از یک فیلم می رود 
ام�ا هیچک�س دع�وت م�ا را اجابت 
نمی کند. م�ن این ران�ت را ندارم که 
زنگ بزنم به گوشی فان وزیر یا فان 
معاون که بیارمش به سینما. از شورای 
صنفی اکران خواهش می کنم به ژانر  
کودک نگاه و نظر ویژه ای داشته باشد. 

این حق الناس است
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کیوسک
اسپورت

صحبت های یوردی
موندودپورتیوو

بارسا از دلیخت سرد شد
کوریره

خرید جدید
فرانس فوتبال

راز

مذاکرات مثبت پرسپولیس
با یک بازیکن جدید

مس��ؤوان باش��گاه پرس��پولیس در حال 
مذاکره با یک بازیکن جدید هستند که قابلیت 
بازی در 2 پست را دارد. تیم فوتبال پرسپولیس 
ک��ه دوران محرومیتش برای ج��ذب بازیکن 
جدید به پایان رسیده قصد دارد برای نیم فصل 
دوم هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 2 یا 
3 بازیکن جدید را به خدمت بگیرد. در همین 
راستا، مسؤوان باشگاه اسامی بازیکنان مدنظر 
برانک��و را دریافت کرده  ان��د و در حال مذاکره 
با آنها هس��تند تا در صورت رسیدن به توافق 
نهایی زمینه عقد قرارداد را فراهم کنند. محمد 
نادری، مدافع پیش��ین مقاومت و سایپا که در 
تی��م کورتریک بلژیک ب��ازی می کند مدنظر 
باش��گاه پرس��پولیس قرار گرفته و مذاکراتی 
 نیز با وی انجام ش��ده اما هن��وز توافق نهایی
حاصل نش��ده اس��ت. از س��وی دیگر یکی از 
بازیکن��ان خارجی نیم فصل اول پرس��پولیس 
که نتوانست در رقابت های لیگ برتر عملکرد 
خوبی داشته باشد، در آستانه رفتن از این تیم 
است. مسؤوان باشگاه قصد دارند در صورتی 
ک��ه بازیکنان مد نظر خ��ود در خط حمله را 
جذب کنند، گادوین منش��ا را برای نیم فصل 

دوم به تیم دیگری بدهند.

مشهورترین دروازه بان عرب
به جام ملت ها دعوت نشد

س��نگربان سرش��ناس الهال عربستان به 
تیم ملی فوتب��ال عمان برای حض��ور در جام 
ملت ه��ای آس��یا 2019 دع��وت نش��د. علی 
الحبسی، مشهورترین و بهترین دروازه بان عرب 
در چند س��ال اخیر بوده که س��ابقه حضور در 
لیگ برتر انگلیس را در کارنامه دارد. او نخستین 
دروازه ب��ان عرب زب��ان تاریخ اس��ت که چنین 
افتخاری را به دس��ت آورده اس��ت. فدراسیون 
فوتبال عمان اس��امی بازیکنان دعوت شده به 
اردوی تیم ملی این کشور برای حضور در جام 
ملت  های آس��یا را اعام کرده است که در بین 

آنها نام الحبسی به چشم نمی خورد.
فدراسیون فوتبال عمان دلیل دعوت نشدن 
این س��نگربان سرش��ناس الهال عربستان را 
مصدومی��ت اعام کرده اس��ت. الحبس��ی در 
 بازی الهال مقابل ااهلی در لیگ عربس��تان

مصدوم شد.

لیورپول در انتظار رکورد زدن
 در قرارداد با اسپانسر

لیورپ��ول ام��کان دارد ب��ا اسپانس��ر خود 
قراردادی جدید امضا کند و صاحب رکوردی 
جدید شود. لیورپولی ها در کنار موفقیت های 
ورزش��ی که هم اکنون کس��ب می کنند و در 
باای ج��دول لی��گ جزیره به س��ر می برند، 
 صاحب موفقیت های مالی خوبی نیز می شوند.

بر اس��اس اع��ام دیلی می��ل، تی��م آنفیلدی 
هم اکنون در حال مذاکره با کمپانی نیوباانس 
اس��ت ک��ه تجهی��زات ازم را در اختی��ارش 
می گ��ذارد. در صورت��ی ک��ه توافق��ات ازم 
انجام ش��ود، تیم انگلیسی قراردادی به ارزش 
80 میلی��ون پون��د امضا خواهدک��رد. به این 
ترتیب تیم س��رخ پوش از رکورد اسپانس��ری 
 منچس��تریونایتد و کمپان��ی آدی��داس ک��ه

75 میلیون پوند بوده، پیشی خواهد گرفت.

جاسوسان تیم ملی فوتبال شناسایی 
و اخراج شدند!

جاسوسان تیم ملی فوتبال ایران در اردوی 
قطر که در جریان بازی با فلس��طین در حال 
عکسبرداری و فیلمبرداری بودند، شناسایی و 
از محل برپایی اردوی تیم اخراج ش��دند! به 
گزارش مهر، مسؤوان تیم ملی فوتبال ایران 
توجه ویژه ای به درخواست سرمربی تیم ملی 
مبنی بر عدم خروج فیلم از تمرینات این تیم 
در دوحه قط��ر دارند. از این رو حساس��یت 
زی��ادی درباره رفت و آمد افراد به داخل اردو 
وجود دارد. همین حساسیت درباره تماشای 
نخستین بازی تیم ملی در اردوی قطر مقابل 
فلس��طین نیز وجود داش��ت. ب��ا این حال 2 
فرد ناش��ناس به روش  های مختلف مشغول 
فیلمبرداری و عکاس��ی از بازی دوشنبه شب 
تیم ملی در ورزشگاه عبداه بن خلیفه دوحه 
بودند که توسط مس��ؤوان امنیتی تیم ملی 
فوتبال شناسایی و سپس از محل بازی اخراج 
ش��دند. مسؤوان فدراس��یون فوتبال عکس 
ای��ن دو نفر را نیز تهیه کرده و قصد دارند در 
صورت حضور آنها در کادر فنی حریفان ایران 
در جام ملت  های آسیا شکایت رسمی نیز از 
جاسوس��ان تمرین و بازی تدارکاتی تیم ملی 

داشته باشند.

نگاهی به فوتبال باشگاهی اروپا در هفته اخیر
مسأله کوتینیو و دمبله

گابریل�ه مارکوتی: جام باش��گاه های جهان به 
دایل مختلف آن تورنمنتی که باید و می تواند 
باشد نیست اما خوشحالی بازیکنان رئال مادرید 
بعد از پیروزی در فینال مقابل العین نشان داد 
چقدر از این قهرمانی لذت برده اند. بعد از پشت 
سر گذاشتن فصلی پرچالش در الیگا، گرفتن 
یک جام در میانه ه��ای این فصل، حکم نفس 
راحتی برای رئالی ها داشت. سانتیاگو سواری 
ح��اا می تواند ای��ن حال و ه��وای مثبت را به 
بازی های لیگ منتقل کند. البته پیروزی مقابل 
العین که چندین و چند سطح پایین تر از رئال 
است معیار درستی برای سنجیدن کیفیت تیم 
سواری نیست. با این حال سرخیو راموس یک 
بار دیگر در یک فینال برای تیمش درخش��ید، 
هم در بعد دفاعی و هم در بعد هجومی. به عاوه 
مارک��وس یورنته هم یک گل زیبا زد تا باز هم 
استعداد خودش را نشان دهد. یورنته که وظیفه 
پر کردن جای خالی کاس��میروی مصدوم را به 
 عهده گرفته، پرتوی امیدی در فصل نه چندان

روشن رئالی ها بود. اما در هفته ای که رئال درگیر 
جام باش��گاه های جهان بود، بارس��لونا به روند 
پیروزی هایش در الیگا ادامه داد. این چهارمین 
پیروزی پیاپی بارسا در لیگ بود، پیروزی ای که 
یک بار دیگر با درخشش لیونل مسی به دست 
آمد. با این وجود اما ش��اگردان ارنس��تو والورده 
همچنان نسبت به فصل گذشته در جایگاهی 
پایین تر قرار گرفته اند. آنها فصل پیش در همین 
مقطع 8 امتیاز بیشتر داشتند و اختاف شان با 
تیم دوم 9 امتیاز بود، فاصله ای که در حال حاضر 
تنها 3 امتیاز است. مسی در برد 0-2 مقابل سلتا 
روی هر دو گل نقش داشت و نکته مثبت دیگر 
برای والورده یک کلین ش��یت دیگر بود، اتفاقی 
ک��ه در مقطع آغازین این فصل برای کاتاان ها 
به ن��درت رخ می داد. دیگر نکته مهم این بازی 
ادامه دادن عثمان دمبله به فرم چشمگیرش در 
هفته های اخیر بود. اگر این پدیده فرانسوی به 
همین شکل پیش برود والورده باید تصمیمی 
جدی درب��اره فیلیپه کوتینیو بگی��رد. به نظر 
می رس��د والورده عاقه ای به بازی گرفتن از هر 
دو بازیکن در ترکیب اصلی اش ندارد و شایعاتی 
که درباره فروختن ستاره سابق لیورپول به گوش 
می رسد، می تواند تاثیری مستقیم از این اعتقاد 
مربی بارسا گرفته باش��د. با وجود پیروزی های 
پیاپی بارسا، اتلتیکومادرید هم قصد ندارد پا از 
کورس قهرمانی پس بکشد. اتلتی این هفته هم 
به سبک دیگو سیمئونه بازی اش را برد، سبکی 
که به نظر می رس��د برای دیگر تیم ها اجرایش 
بسیار مشکل باشد اما برای اتلتی گویا این تنها 
راه است. اتلتی در جدالی سنگین و نزدیک مقابل 
اسپانیول با سیوهای یان اوباک نجات پیدا کرد 
و با پنالتی ای که کوکه گرفت و آنتوان گریزمن 
وارد دروازه اش کرد، به یک 3 امتیاز کلیدی دیگر 
رسید. سیمئونه در حال حاضر مصدومان زیادی 
دارد و عاقه جدی بایرن مونیخ به لوکا هرناندز 
هم اصا خبر خوبی برای روخی بانکوس نیست. 
اما دوران ال چولو در اتلتی همیشه اینطور بوده؛ 
هی��چ چیزی براحتی به دس��ت نمی آید اما به 
زحمتش می ارزد. اتلتیکو مادرید تنها نام بزرگ 
اروپایی نیس��ت که این هفته ها با بحران جدی 
مصدومیت روبه رواس��ت. برعک��س اتلتی، این 
بحران روی نتایج میان تاثیری عمیق گذاشته 
اس��ت. روسونری 3 هفته اس��ت در سری آ به 
پیروزی نرسیده و از دور گروهی یوروپا لیگ هم 
حذف شده است. میان این هفته در سن سیرو 
مقابل تیم جوان فیورنتینا، به رهبری اس��تفانو 
پیولی، با یک گل شکست خورد تا تیغ منتقدان 

رینو گتوزو تیزتر از قبل هم شود.
گت��وزو مقابل وی��وا مجبور ش��د از داویده 
کاابریا، دفاع راس��ت خ��ودش در مرکز زمین 
استفاده کند. بدتر از همه اینکه گونزالو ایگوآین، 
ک��ه قرار بود میان را بعد از بازنشس��تگی پیپو 
اینزاگی، ی��ک بار دیگر صاحب یک ش��ماره 9 
درجه یک کند، اخیرا افت ش��دیدی داش��ته و 
انگار همچنان زیر بار روانی آن پنالتی از دس��ت 
رفته مقابل یوونتوس و کارت قرمزی که مقابل 
تیم سابقش گرفت قرار دارد. آیا معامله پیچیده 
پیوستن پیپیتا در ژانویه به چلسی و انتقال آلوارو 
موراتا از اس��تمفوردبریج به سن س��یرو واقعا رخ 
خواهد داد؟ فراموش نکنیم ایگوآین که گویا قصد 
دارد به فوتبالش تحت رهبری مربی س��ابقش، 
مائوریتزیو ساری، در لندن ادامه دهد، همچنان 
بازیکن یوونتوس محسوب می شود و قراردادش 
با میان قرضی اس��ت. به هر ش��کل ه��واداران 
میان حداقل می توانند به این دل خوش کنند 
که وضعیت باشگاه ش��ان در رده های مدیریتی و 
مالکیت نسبت به یک سال گذشته بسیار بهتر 
است و دیگر ازم نیست به مارکو فاسونه و دیوید 
هان و لی هون گیونگ فکر کنند و به جای شان 

لئوناردو و پائولو مالدینی را دارند.

یادداشت اخبار

فرهاد عش�وندی: این بار دیگر قلب های همه ما 
فقط وقتی به دس��ت خواهد آم��د که در فینال 
جام ملت های آس��یا باشیم. خیلی از مردم ایران 
حتما گفته های کارلوس کی روش را در شبکه 3 
دیده اند. کارلوس بهتر از همه ما می داند تیم ملی 
تیم��ی بلندمدت نیس��ت. تیمی اس��ت که تیم 
تورنمنت هاست. اصا برای همین هم هست که 
نزدیکان به برانکو در توصیف کی روش می گویند 
او عجیب یک باره دم تورنمنت ها مس��یر بازی را 

عوض می کند و تیمش را از نو می سازد.
ک��ی روش 8 س��ال اس��ت همه تاش��ش را 
کرده اس��ت. دعواهایش را داشته، هیچ حرفی را 
بی پاسخ نگذاشته و در آخرین مصاحبه تلویزیونی 
هم قدمی به عقب نگذاش��ت. درس��ت مثل یک 
جنگجوی واقعی. او عادت دارد به این طور بازی 
کردن. طعنه هایش را ب��ه آنهایی که تاختند زد 
اما هدفش درس��ت چش��م در چشم، خود مردم 
بودند. مردمی که دنیای شان توئیتر و هیجاناتش 
نیست. او رفت سراغ طبقه عامه. آنهایی که وقتی 
برای ش��ان از جام جهانی گفت، س��ریع یاد بازی 
ایران و آرژانتین، ایران و پرتغال و ایران و مراکش 

بیفتند.
همان های��ی ک��ه وقت��ی ع��دد 65 میلیون 
نفر را برای ش��ان آورد، اش��اره ک��رد دیگر فقط 
آدم های روی س��کوها نیس��تند. آنهایی هستند 
که اگر امروز در خیابان از فوتبال بپرس��ی شاید 
بگویند می دانی قیمت مرغ چند اس��ت؟ یا حتی 
بگویند:»کی روش ای��ن اواخر خراب کرده!« ولی 
فردا که به تورنمنت برس��یم، نخس��تین  بازی را 
که تیم ملی ببرد، همه وجودش��ان می شود شور، 
می شود تیم ملی، می شود بچه های ایران. فوتبال 
برای شان مأمنی می ش��ود برای اتحاد. کی روش 
اس��تاد اثرگذاری روی این قش��ر اس��ت. قش��ر 
خاکس��تری که بسترشان فوتبال نیست. فوتبال 
ش��اید در اولویت های یک تا 10 زندگی شان در 
طول س��ال نباشد اما به وقتش آتشین می شوند. 
می ریزند و خیابان ها را پر می کنند و غرور سراسر 

وجودشان را می گیرد.
 او 6 ماه در موض��ع ضعف بوده چون تیم ملی 
اصا محلی از بحث نداشته. تورنمنتی نبوده. هرچه 

بوده لیگ بوده و بازی های باشگاهی آسیایی.
ح��اا اما دوباره مخاطب هدف��ش بازی را در 
دس��ت می گیرند. کی روش درس��ت می گوید. 8 
س��ال اس��ت در همین بس��تر جنگیده. همیشه 
خداداد و حرف هایش بوده. همیشه حاجی مایلی 
همین ه��ا را گفت��ه و منتق��دان دیگ��ر هم کم 
نگذاش��ته اند. او در زمان تورنمنت ها اما همیشه 
سعی کرده تیمش غرق در آرامش باشد. دعواها 
در اردوه��ای آماده س��ازی ب��وده، در جن��گ با 
آدم های منتقد. به وقت مس��ابقه اما حتی بارها 

عقب نشینی هم کرده است.
این ش��اید یک سیاس��ت اس��تراتژیک باشد، 
اگ��ر همه این بخش از ح��رف هایش را به عنوان 
یک حسن ختام بگیریم برای حضور 8 ساله اش 
در ای��ران. آنج��ا که صراحتا گف��ت: »بعد از این 
تورنمنت وقتی قلب های همه 80 میلیون ایرانی 

را فتح کردم، با آرامش می روم«.
ش��اید منتقدان��ش از فردا بکوبند ک��ه او باز 

نمی رود. از قهرمانی نمی گوید که نگوید پیش تر 
قول داده است. اصا برای همین است که در 24 
س��اعت گذش��ته مدام می تازند به این مربی که 
چ��را گفته حضور در میان 4 تیم برای ایران یک 
رویاست. درس��ت هم می گویند؛ در گذشته دور 
م��ا بارها در جمع 4 تیم بودیم اما همین حاا از 
2006 تا امروز به این مرحله نرسیده ایم که فقط 

یک بارش با کی روش بوده است.
او 2 ب��ار تیم��ش را برده ب��ه جام جهانی ولی 
خودش هم بهتر از همه ما می داند این بار قلبی 
به دس��ت نمی آید غیر از رسیدن به آن گمشده 
بزرگ. او ش��اید امروز چیزی از رسیدن به فینال 
نمی گوی��د اما همه یادمان هس��ت که گفت در 
ایران مانده و قرارداد مشروط بسته برای رسیدن 
به فینال. برای رسیدن به رویای 40 و چند ساله. 
او و تیمش در همه این س��ال ها اول آسیا بودند 
و در تورنمنت های بزرگ جهانی بازنده س��رافراز 
ولی حاا این قلب ها دیگر با بازنده سرافراز بودن 

به تپش در نمی آید.
کی روش برای مان از این گفته که در این 6 ماه 
برای جام ملت ها، تیمش رو به جلوتر خواهد بود و 
برای قهرمانی می جنگد. همه مردمی که بی شک 
در دل این دعواهای رنگی و دوقطبی نیستند، از 
ام��روز دنبال آن اتفاق بزرگند. به تیم ملی ش��ان، 
به ش��اگردان جوان کی روش که پر از استعدادند 
ایمان دارند اما تنها با آن اتفاق بزرگ قلب ش��ان 
تسخیر می شد. دیگر راستش بازنده سرفراز بودن 
و گفتن اینکه این باخت چیزی از ارزش های مان 
کم نمی کند، به قلب های شان آرامش نمی بخشد. 
این واقعیتی اس��ت که اقا خود کی روش بهتر از 
همه م��ا می داند و برایش مانده و جنگیده چون 
نمی خواهد تاریخ برابر نامش در ایران بنویس��د: 
»بازنده!« می داند که منتقدانش نشسته اند برای 
زمی��ن خوردنش و دیدن باخت��ش، پس با همه 
وجود باید بجنگد برای آن اتفاقی که 80 میلیون 

ایرانی را در خیابان ها می ریزد.

در ایحه بودجه سال 1398 که از سوی دولت 
ب��ه مجلس ارائه ش��د، 3 نهاد اصل��ی ورزش ایران 
نیز با افزایش بودجه مواجه ش��ده اند که بیشترین 
افزایش ب��رای وزارت ورزش و جوانان بوده اس��ت. 
ایحه بودجه س��ال 1398 روز سه ش��نبه از سوی 
رئیس جمه��ور درحال��ی تقدی��م مجلس ش��ورای 
اسامی شد که بودجه ورزش نسبت به سال 1397 

رشد داشته است. 
بر این اس��اس بودجه ج��اری و عمرانی وزارت 
ورزش که در سال 97 رقمی معادل 1123 میلیارد 
و 745 میلی��ون و 300 ه��زار تومان ب��ود، به رقم 
1166 میلی��ارد و 565 میلیون و 800 هزار تومان 
افزایش یافته اس��ت. رقم افزایش بودجه ورزش در 

سال جدید 42 میلیارد و 820 
میلی��ون  و 500 ه��زار تومان 

خواهد بود.
همچنی��ن بودجه جاری و 
عمرانی کمیت��ه ملی المپیک 
از 68 میلی��ارد و 691 میلیون 

و 600 هزار تومان در س��ال 97 به رقم 74 میلیارد 
و 500 میلیون تومان افزایش داش��ته است. بودجه 
کمیته ملی المپیک 5 میلی��ارد و 808 میلیون  و 

400 هزار تومان افزایش داشته 
است.

مل���ی  کمیت��ه  بودج��ه 
پارالمپیک نی��ز که س��ال 97 
و 670  میلی��ارد  مع��ادل 28 
میلیون تومان بود، با 2 میلیارد 
و 930 میلیون  تومان افزایش در سال 98 به رقم 31 

میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است.
در برنامه ارائه ش��ده از س��وی دولت، 2 باشگاه 

استقال و پرسپولیس در میان شرکت های سودده 
قرار داده ش��ده و پیش بینی درآمدهای خوبی برای 

آنها انجام شده است.
ب��ر این اس��اس پیش بینی ش��ده اس��تقال و 
پرس��پولیس هر کدام در س��ال جدید مبلغ 570 
میلیارد ریال درآمد داشته باشند. هزینه ای که برای 
این 2 باشگاه در نظر گرفته شده 569.900 میلیارد 

ریال است.
این درحالی اس��ت که براس��اس مصوب هیات 
دولت، 2 باشگاه استقال و پرسپولیس باید به بخش 
خصوصی واگذار شوند، البته پیش از این نیز دولت 
تاش زیادی کرد تا این 2 باشگاه واگذار شوند اما تا 
به حال هیچ اتفاق مثبتی در این باره رخ نداده است.

افزایش بودجه ورزش در سال 9۸
سرخابی ها سودده اعام شدند

 رای کمیته انضباطی درب��اره اتفاقات بازی 
س��پاهان و پرسپولیس اعام ش��د. در این رای 
آمده است: دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان 
از سری رقابت های لیگ برتر در هفته دوازدهم 
برگزار شد که از سوی کی روش استنلی، بازیکن 
تیم سپاهان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به بازیکن 
حریف که منجر به اخراجش ش��د، رخ داد. وی 
به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و 
پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 

شد.
 کم��ال کامیابی  نیا، بازیکن پرس��پولیس هم

به دلیل فحاش��ی که موجب اخراجش ش��د به 
یک جلسه محرومیت و 50 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم است. علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
پرس��پولیس نیز به خاطر حرکات غیرورزش��ی 
نس��بت ب��ه تماش��اگران تیم مقابل که س��بب 
تحریک آنان شد به توبیخ کتبی و پرداخت 50 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.
همچنین تیم سپاهان اصفهان به دلیل تخلف 
تماش��اگرانش، فحاش��ی به داور، پرت��اب بطری و 

نارنجک با توجه به تکرار تخلفات و عدم توجه  به 
تذکر کمیته انضباطی به یک جلس��ه محرومیت 
از حض��ور تماش��اگرانش در مس��ابقات خانگی و 

پرداخ��ت200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
شد )این رای قابل تجدید نظر است(. حسام فتاحی 
یک��ی از اعضای کادر فنی س��پاهان نی��ز به دلیل 
اعتراض به داور بعد از پایان مسابقه به توبیخ کتبی 

و 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
همچنین تیم پرس��پولیس به دلیل تخلفات 
تماشاگرانش، پرتاب ترقه به زمین و استفاده از 
کلمات نامناس��ب به 100 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شد. حسین خیبری، مدیر اجرایی 
باش��گاه پرس��پولیس نیز به دلی��ل اعتراض به 
داور در جریان مس��ابقه و ورود به زمین به یک 
 جلس��ه از همراهی تیم خود محروم شد و باید

30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
تیم س��پاهان نیز به خاطر ورود خسارت به 
اتوبوس حامل بازیکنان پرس��پولیس باید مبلغ 
89500000 ریال در حق باش��گاه پرسپولیس 

پرداخت کند.

کمال، کی روش و سپاهان یک جلسه محروم شدند
کمیته انضباطی علیه جنجال ها

این بار کسی از بازنده سرافراز، سلطان قلب ها نمی سازد

فقط جام می خواهیم



گروه بین المل�ل: رئیس جمهوری 
آمریکا مدعی ش��ده  عربس��تان 
 س��عودی  ب��ا تامین بودج��ه ازم برای بازس��ازی 
س��وریه به جای آمریکا موافقت کرده است. دونالد 
ترام��پ که اقدامات وی در راس��تای درآمدزایی از 
عربستان سعودی و دوشیدن این کشور شهرت یافته 
است، در پیامی توئیتری نوشت: »می بینید؟ آیا این 
زیبا نیست زمانی که کشورهای خیلی ثروتمند به 
جای کشورهای خیلی بزرگ همانند آمریکا که 5 
هزار مایل دورتر هس��تند، به بازسازی همسایگان 
خ��ود می پردازند؟ تش��کر از عربستان س��عودی!« 
هنوز مقامات سعودی به این ادعای ترامپ واکنش 
نش��ان نداده اند. با این حال بسیاری از کارشناسان 
گفته اند عربستان سعودی هیچ مخالفتی با تامین 

بودج��ه بازس��ازی س��وریه 
نمی کن��د بویژه ک��ه این امر 
به انزوای بین المللی و بهبود 
وجهه مخدوش این کش��ور 
در پی قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد س��عودی 

کمک می کن��د. این تحلیلگ��ران بر ای��ن باورند، 
عربس��تان و هم پیمانان موثرش در منطقه هرگز 
بدون اینکه برای شان دستاوردهایی مشخص نداشته 
باشد در بازس��ازی سوریه مشارکت نخواهند کرد. 

دس��تاوردهایی همچون 
تضمین خ��روج ایران از 
س��وریه و ناکام گذاشتن 
برای  آنها تاش ها  آنچه 
بس��ط س��یطره ای��ران 
در کش��ور عرب��ی دیگر 
می دانند و نیز پذیرش راه حل سیاسی که اوا مورد 
قبول معارضان سوری باشد. همچنین تحلیلگران 
می افزایند، بازسازی سوریه با حمایت مالی عربستان 
و هم پیمانانش می تواند تضمین کننده بازگش��ت 

س��وریه به آغوش کش��ورهای عربی و دوری اش از 
جبهه ترکیه و ایران باش��د؛ مساله ای که مسؤوان 
کش��ورهای عرب حاشیه خلیج فارس و کشورهای 
عربی آن را بارها تکرار کرده اند، در حالی  که دمشق 
ب��ه کرات، پایبندی اش به مح��ور مقاومت را مورد 
تأکید قرار داده است. فروردین ماه بود که سیدحسن 
نصراه، دبیرکل حزب اه لبنان اعام کرد عربستان 
سعودی »بتازگی دوباره« به سوریه پیشنهاد داده 
 اس��ت که به ش��رط دور شدن دمش��ق از ایران و 
حزب اه، عربستان به بازسازی سوریه کمک کرده 
و حمایت از برخی گروه های شورشی در سوریه را 
متوقف می کند. برخی تحلیلگران معتقدند، ترامپ 
با این توئیت ها خواسته نقش عربستان در بازسازی 

سوریه را علنی کند. 

ترامپ باز هم گاوهای شیرده سعودی را دوشید!
نیات ریاض از مشارکت احتمالی در بازسازی سوریه

گازیتا

روسیه درخواستی برای دیدار با ترامپ ندارد ■
سرگئی ریباکوف، معاون وزیر خارجه روسیه می گوید دیدار میان پوتین 
و ترامپ ضروری است اما مسکو درخواستی برای آن ارائه نمی کند. رهبران 
روسیه و آمریکا به طور غیررسمی چند دقیقه ای را در حاشیه اجاس جی 
بیست در آرژانتین به گفت وگو پرداخته بودند و پیش از آن در هلسینکی، 
مرکز فناند ماقات کردند. در حال حاضر ترامپ از س��وی مجامع داخلی 
آمریکا بش��دت درباره مناسباتش با مسکو تحت فشار است و حتی موضوع 
خروج نیروهای آمریکایی از س��وریه را نیز امتیازی از س��وی واش��نگتن به 

روسیه تعبیر می کنند. در همین حال، 
س��رگئی اوروف، وزیر خارجه روسیه 
بتازگی درباره احتم��ال دیدار رهبران 
روس��یه و آمری��کا صحبت ک��رده بود. 
طرفین مناسبات پرتنش��ی را از دوران 
اوبام��ا تجربه کرده  اند و این مناس��بات 
نه تنها روند رو به بهبودی نداشته، بلکه 
ضمن اخراج دیپلمات ه��ا و هدف قرار 
دادن اقتصاد روس��یه توس��ط آمریکا با 
اهرم تحریم ها چالش  هایی جدی را نیز 
در مقابل خود می بیند. ترامپ در آمریکا 
همانطور که اش��اره ش��د درباره روابط 
مخصوصش با مس��کو تحت فشارهای 

شدید قرار دارد.
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یانکی یاغی نیویورکی پس از آنکه 
در تماس تلفنی اخیرش ب��ا اردوغان، 
عط��ای ش��ام را به لقایش بخش��ید و 
آن را به ش��کلی کنایه آمیز به دوست 
نوعثمانی    اش سپرد، شام کریسمس را 
تنها      تر از همیش��ه در واشنگتن صرف 
کرد. تنهایی او در ش��ب کریس��مس 
در عمارت��ی در محاص��ره دش��منان 
قس��م خورده، ح��ال و ه��وای س��ری 
فیلم  های معروف هالیوودی یعنی »تنها 
در خانه 1 و 2« را زنده می کند که اتفاقا 
خود ترامپ در قس��مت دوم آن نقشی 
کوت��اه و گذرا اما جالب توجه داش��ت. 
ترام��پ کارآفری��ن در تک سکانس��ی 
بش��دت معروف، کوین )ب��ا بازی مک 
کالی کالکین( پسربچه سر به هوایی را 
که در خانه کذایی پدری    اش تنها مانده 
بود راهنمایی کرد اما خود او در قامت 
رئیس جمهور تاکنون ی��ک دور کامل 
تمام تیم مشاوران و دستیاران ارشدش- 

جز داماد و دختر خود- را از دس��ت داده و دست کم 
9 وزیر انتخابی    اش در کابینه ای را که کمتر از 2 سال 
پیش تشکیل داد، اخراج کرده است و حتی احتمال 
شورش هم حزبی های جمهوری خواهش علیه او وجود 
دارد. دونالد ترامپ در جدیدترین سلسله توئیت  های 
خود دوشنبه شب ضمن انتقاد از دموکرات  های کنگره 
که به زعم او با مخالفت با عدم تامین بودجه ساخت 
دیوار مرزی مکزیک، زمینه تعطیلی دولت فدرال را 
فراهم آورده  اند، به تنهایی خود در کاخ سفید اعتراف 
کرد و نوشت: »من تنهای تنها در کاخ سفید هستم 
)طفلکی من!( و منتظر دموکرات ها هستم تا برگردند 
و درباره امنیت مرزی که خیلی به آن نیاز داریم توافق 
کنند. در مقطعی، دموکرات ها که نمی خواهند توافق 
کنند، بیش��تر از پول مورد نیاز برای دیوار مرزی که 
همه از آن سخن می گوییم به کشورمان ضرر می زنند. 

دیوانه وار است!«
در تصوی��ری که به این توئیت الصاق ش��ده بود، 
رئیس جمهور و بانوی اول ایاات متحده با فاصله ای 
معنادار از هم کنار ش��ومینه و درخت کریس��مس 
در اتاق ماقات  های عمومی و رس��انه ای کاخ سفید 
نشس��ته و بی خیال سیاست و اوضاع جهان در حال 

تماس تلفنی با تعدادی از کودکان آمریکایی بودند.
ام��ا تنهایی ترامپ فق��ط به خاطر جبهه گرفتن 
ژنرال ه��ا، دانه درش��ت  های هر دو ح��زب کنگره و 
حتی ابی  های اسرائیلی  و عربی علیه فرمان خروج 
نیروهای آمریکایی از س��وریه نبود، بلکه او به شکل 
دیوانه واری به »وضع موجود« ایاات متحده در همه 

زمینه  های سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، اجتماعی و 
البته اقتصادی اعان جنگ داده است. مطابق همان 
تعبیر مطبوعاتی معروفی که »عقب نشینی خارجی 
ترام��پ« را با هدف »لشکرکش��ی داخلی« توصیف 
می کن��د. به تعبیری دیگ��ر او پ��س از در افتادن با 
باند جنگ س��ااران آمریکا حاا با مافیای زرسااران 
یهودی در افتاده و جدید     ترین حماتش را در آستانه 
کریسمس متوجه خزانه داری و خزانه فدرال )فدرال 
ریزرو یا همان بانک مرکزی( یعنی بزرگ     ترین مخزن 
مالی جهان کرده است. او حماتش به خزانه فدرال 
را از ح��دود 2 ماه پیش و زمانی آغاز کرد که رئیس 
آن »جروم اچ. پاول« به طور متناوب نرخ بهره را باا 
ب��رد. اقدامی که کماکان ادام��ه دارد و در کنار همه 
مولفه  های دیگری که باعث وخامت اوضاع اقتصادی 
در ینگه دنیا ش��ده، باعث افت ش��دید ارزش سهام 
وال استریت شده که این چرخه معیوب نیز با افزایش 
دوباره نرخ بهره توس��ط فدرال ری��زرو برای جبران 

مافات سرمایه  های از دست رفته تداوم می یابد.
طرفه آنکه پاول را خود ترامپ به سفارش »استیو 
منوچین« وزیر خزانه داری    اش در فوریه سال جاری 
میادی به عنوان نامزد ریاس��ت خزانه فدرال به سنا 
معرفی کرده بود و حتی طرفدارانش اعتبار این را که 
پاول نخستین رئیس غیریهودی بانک مرکزی آمریکا 
پس از چند دهه اس��ت، به حس��اب رئیس جمهور 

گذاشته بودند.
س��پتامبر 2018، خزانه فدرال یک بار دیگر نرخ 
بهره بانکی را به می��زان 0/25 درصد افزایش داد به 

طوری که به نرخ ساانه حداقل 2/25 تا حداکثر 25 
درصد رس��ید و در نتیجه کارد به اس��تخوان ترامپ 
رسیده است. در آستانه تعطیات آخر سال وضعیت 
بورس و ش��اخص های مالی بشدت افت داشته و روز 
دوشنبه شاخص »داو جونز« از کاهش 653 واحدی 
ارزش مبادات در بزرگ     ترین بورس صنعتی آمریکا و 
جهان خبر می داد. در چنین شرایطی ترامپ هم عنان 
از کف داده و بانک مرکزی را به خاطر ادامه سیاست 
افزایش ن��رخ بهره پایه بزرگ     ترین تهدید علیه خود 
معرفی کرد. او در توئیتی نوش��ته: »تنها مشکلی که 
اقتصاد ما دارد، مشکل فدرال رزرو است. آنها نسبت 
به بازار اصا هیچ حسی ندارند و ضرورت جنگ های 

تجاری یا دارهای قدرتمند را نمی فهمند«.
ترام��پ پیش از این نیز بارها از افزایش نرخ بهره 
انتق��اد ک��رده و گفته بود این کار می تواند به رش��د 
اقتصادی آس��یب وارد کند. عاوه بر این، به عقیده 
ترام��پ خزانه بای��د 2 وظیفه اصلی حف��ظ تورم و 
حفظ اش��تغال را که کاخ س��فید آن را بزرگ     ترین 
دس��تاورد خود می داند انجام دهد. در نتیجه ترامپ 
مافیای بانکداران صهیونیس��ت را به چالش کشیده 
و به نخس��تین رئیس جمهور نیم ق��رن اخیر ایاات 
متحده تبدیل شده که مستقل بودن ساختار خزانه 
ف��درال از دولت را که در حقیقت یک بانک مرکزی 
خصوصی اس��ت، زیر سوال برده است. او عامل افول 
بازاره��ای آمریکا در ماه  های پایانی 2018 را نه ادامه 
سیر طبیعی یک دهه ای سقوط ارزش دار می داند و 
نه تبعات جنگ اقتصادی با اژدهای زرد که خودش به 

راه انداخته، بلکه او نگران توطئه ای است 
که کارتل ابرس��رمایه داران یهودی در 
همدستی با لیبرال ها و نومحاظه کاران 
دموکرات و جمهوری خ��واه با افزایش 
نرخ بهره برای بر باد دادن تنها دستاورد 
عینی حض��ور تاجر نیویورکی در رأس 
قدرت واش��نگتن یعنی بهبود نس��بی 

اوضاع اقتصادی تدارک دیده است.
البته رئیس جمه��ور آمریکا هنگام 
آغ��از حمات ب��ه پاول ب��رای نمایش 
دس��تاوردهای اقتص��ادی دولتش هم 
ک��ه ش��ده  وانمود می ک��رد همچنان 
ارتباط خوبی با اس��تیو منوچین، وزیر 
خزان��ه داری    اش دارد ول��ی در خفا این 
وال استریتی قهار را که از مدیران سابق 
موسس��ه مالی گلدمن س��اکس بوده، 
به عن��وان معرف پ��اول و عامل خارج 
ش��دن کنترل اقتص��اد از فرمان دولت 
مقصر می دانست. همچنین منوچین 
علت اصلی س��قوط اقتصادی آمریکا را 
جنگ تجاری با چین معرفی کرده که این دهن کجی 
دیگ��ری ب��ه رئیس جمهور اس��ت. طب��ق گزارش 
وال استریت ژورنال، ترامپ طی یک ماه گذشته تمام 
تاش��ش را کرد که منوچین، س��نا و هیأت حاکمه 
خزانه فدرال را برای اخراج پاول زیر فشار بگذارد اما 
وقتی فشارها به خاطر ساختار مستقل این بانک افاقه 
نکردند، متوجه گزینه دم دستی تری شد، یعنی  وزیر 

خزانه داری یهودی اش.
فدرال ریزرو که مسؤول اصلی چاپ و حفظ ارزش 
دار اس��ت، یک کمیته موسوم به کمیته »بازار باز« 
دارد که ش��امل 12 عضو اس��ت. 7 تن از اعضا برای 
مدت 14 سال توسط رئیس جمهور منصوب و توسط 

سنا تایید می شوند.
5 عضو دیگر شامل رئیس فدرال رزرو نیویورک و 
4 رئیس فدرال رزروهای منطقه ای دیگر هستند که 
به صورت دوره ای از میان 11 فدرال رزرو منطقه ای 

باقیمانده انتخاب می شوند.
س��رانجام وقت��ی منوچین ب��ه مطبوعات گفت 
از رئیس جمه��ور برای بقای پ��اول تضمین گرفته، 
آتشفشان خش��م ترامپ فوران کرد. دیروز متعاقب 
توئیت  های »تنهایی« ترامپ، شبکه »بلومبرگ« به 
نقل از یک منبع مطلع و آش��نا به نحوه تفکر ترامپ 
از احتمال برکناری منوچین پس از تعطیات سال نو 
خبر داد اما همانند تغییرات بی شماری که او از ژانویه 
2016 در تی��م و کابینه خ��ود به وجود آورده، تغییر 
خزانه دار در ژانویه 2018 توفیری به حال اقتصاد در 

سراشیبی قرار گرفته آمریکا ندارد.

رئیس جمهور آمریکا پس از باند جنگ سااران با مافیای زرسااران در افتاده است

ترامپ، تنها در خانه
او خزانه فدرال را بزرگ     ترین تهدید برای خود و آمریکا می خواند

پایان آمریکا

رند پال: اسد پیروز شد
س��ناتور جمهوری خواه ایاات متحده ضمن 
تاکید بر خروج نظامیان آمریکایی از افغانس��تان 
و سوریه معتقد است »بشار اسد«، رئیس جمهور 
س��وریه در جنگ تحمیلی از س��وی غرب پیروز 
شده. از نظر »رند پال« آمریکا به رغم جنون زدگی 
سیاس��ت خارجی اش چاره ای جز مذاکره با ایران 
و روسیه درباره آینده شام ندارد. پسر »ران پال« 
نامزد پیش��ین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
که هم اکنون بر کرس��ی پدرش در سنا تکیه زده 
اس��ت، همچنین اعام کرد 60 ت��ا 70 درصد از 
مردم آمریکا از جنگ خسته شده و حامی خروج 
نظامیان از افغانستان و سوریه و خواهان بازسازی 
کش��ور خودشان هستند. او که جزو طیف اقلیت 
جمهوری خواهان است یکش��نبه در برنامه »در 
پیشگاه ملت« شبکه »س��ی بی اس نیوز« گفت: 
»حت��ی خود ژن��رال متیس هم گفته اس��ت که 
هیچ راه حل نظامی برای س��وریه وجود ندارد. او 
همچنین گفته است برای افغانستان هم راهکار 
نظامی وجود ندارد. به نظر ش��ما سربازان جوان 
ما چه حسی خواهند داشت، من خودم اعضایی 
در خانواده ام هستند که بزودی به خارج از کشور 
اعزام خواهند ش��د، به نظر ش��ما آنها چه حسی 
خواهند داشت وقتی به افغانستان اعزام شوند، در 
حالی که ژنرال شان می گوید راهکار نظامی برای 
آن کش��ور وجود ندارد؟« سناتور ایالت کنتاکی 
سپس در پاسخ به انتقاد »مارگارت برنان« مجری 
برنامه که خروج نظامیان آمریکا از افغانس��تان و 
س��وریه را باعث عدم نفوذ واشنگتن در کشاندن 
طرف ها به می��ز مذاکرات برای حص��ول راهکار 
سیاسی می دانست، گفت: »ما 17 سال است که 
در افغانس��تان حضور داشته ایم. آیا کسی جنگ 
ویتنام را به خاطر دارد؟ می گفتند ما یک روستای 
دیگر را بگیریم تا به تواف��ق بهتری در مذاکرات 
برسیم اما اینطور نشد و آنها منتظر ما ماندند تا ما 
از ویتنام خارج شویم و طالبان هم منتظر می ماند 
تا ما خارج شویم، چرا که آنها می دانند ما در نهایت 
افغانستان را ترک خواهیم کرد«. این عضو کمیته 
روابط خارجی سنا با بیان اینکه واشنگتن باید با 
روسیه، ایران و بش��ار اسد، رئیس جمهور قانونی 
س��وریه وارد مذاکره شود، چرا که ایران و روسیه 
بازیگران بزرگی هس��تند که ب��دون آنها آمریکا 
به یک راه حل دس��ت نخواهد یاف��ت، افزود:»ما 
نمی توانیم بگوییم که اسد باید برود، او در جنگ 
پیروز ش��ده اما بعضی ها سرش��ان را در برف فرو 
کرده اند و فقط می خواهند 2000 نظامی به آنجا 
بفرستند اما این نیروها ممکن است به سیم های 
تله برای یک جنگ بسیار بزرگ تر تبدیل شوند، 
جنگی که شامل روسیه و ایران می شود اما چنین 
کاری یک اشتباه بزرگ خواهد بود«. پال در نهایت 
دخالت نظامی آمریکا به عنوان پلیس خاورمیانه 
در اراضی اس��امی به بهانه اختافات مذهبی را 
اشتباه دانس��ت، چرا که در نهایت باعث می شود 

مسلمانان علیه کافران )آمریکا( بسیج شوند.

ترامپ در فضا سیر می کند

ترامپ در پیام غیرمنتظره ای ش��اناهان را به 
عن��وان وزیر جدید دفاع  و سرپرس��ت پنتاگون 
منصوب کرد و نوش��ت متیس یک هفته دیگر 
س��متش را تحویل می ده��د. او توئی��ت کرد: 
»خرسندم که اعام کنم پاتریک شاناهان معاون 
بسیار مس��تعد وزارت دفاع، از اول ژانویه 2019 
)11 دی ماه( عنوان سرپرست وزارت دفاع را بر 
عهده می گیرد. پاتریک هنگام فعالیت به عنوان 
معاون و پیش از آن در بوئینگ فهرست بلندی 
از دس��تاوردها را دارد. او فوق العاده خواهد بود«. 
بدین ترتیب ترامپ حتی به طور رسمی هم بر 
این موضوع صحه گذاش��ت که یک بیزنسمن را 
جایگزین یک ارتشی اس��تخوان دار کرده است، 
یعنی همان نتیجه ای که قبا اوباما بر سر دستگاه 
جن��گ رو به اف��ول آمریکا آورده ب��ود. پاتریک 
شاناهان متولد ایالت واشنگتن و دارای لیسانس 
مهندسی مکانیک از دانشگاه واشنگتن است که 
مدارک کارشناسی ارشد خود را در همین رشته 
و مدیریت تجاری از دانش��گاه  ام ای تی بوستون 
دریاف��ت کرده اس��ت. او نزدیک ب��ه 3 دهه در 
همه بخش های ش��رکت هواپیماسازی بوئینگ 
بوی��ژه بخش رایانه ای و مدیریت تجاری فعالیت 
کرده و س��پس با توس��عه بخش تولید سیستم 
دفاع موش��کی در این کارخانه، از پنتاگون س��ر 
در آورده اس��ت. مهم ترین ویژگی ش��اناهان که 
ترام��پ را نس��بت به او عاقه مند ک��رده نیز به 
توانایی ه��ای هوا-فضای��ی او مربوط می ش��ود. 
رئیس آتی پنتاگ��ون در دوره معاونتش یکی از 
معدود مدیران دستگاه جنگی آمریکا بود که از 
طرح توس��عه فضایی رئیس جمهور که در واقع 
تقلیدی از طرح جنگ س��تارگان دونالد ریگان، 
الگوی جمهوری خواه دونالد ترامپ است، حمایت 
کرد. به نظر می رس��د واقعیت های ناامید کننده 
روی زمین، ترامپ و رئیس ماشین جنگی اش را 

واداشته در فضا سیر کنند.

چهارگوشه

افزایش شمار قربانیان سونامی 
اندونزی به 429 نفر

شمار قربانیان ناش��ی از وقوع سونامی در 
اندون��زی ب��ه 429 نفر افزای��ش یافت. مرکز 
مدیری��ت بای��ای طبیع��ی اندون��زی، صبح 
سه ش��نبه اعام کرد تاکن��ون 429 تن بر اثر 
حادثه س��ونامی جان خود را از دس��ت داده  و 
1400 نفر هم زخمی شده اند. اواخر روز شنبه 
حادثه سونامی در 2 جزیره جاوا و سوماترا اتفاق 
افتاد. مقامات اندونزی معتقدند این سونامی در 
پی فوران آتش نشان رخ داد و وقوع آتشفشان، 
باعث شد ابری از خاکستر منطقه را فرا گیرد، 
از این رو اداره هواشناس��ی استرالیا هم برای 
هواپیماهای��ی که در منطقه پ��رواز می کردند 
اعان هش��دار صادر کرد. اندون��زی که روی 
خط آتشفش��ان و کمربند زلزله جنوب شرق 
آس��یا قرار دارد همواره کانون حوادث متعدد 
زیست محیطی بوده است. سپتامبر گذشته به 
دنبال زمین لرزه و سونامی در جزیره سواوسی 
در غرب برونو، دست کم 832 نفر کشته شدند. 
برخی آمارها تعداد جانباختگان را تا 2 هزار نفر 

هم اعام کرده اند.

 حمات تروریستی مرگبار
به ساختمانی دولتی در کابل

س��خنگوی وزارت بهداش��ت افغانس��تان 
اعام کرد ش��مار تلفات حمله روز دوشنبه به 
س��اختمان وزارتخان��ه ای در کاب��ل به 43 نفر 
افزایش یافته اس��ت. عاوه بر ای��ن تعداد، 23 
نف��ر دیگر نیز از جمله 3 افس��ر پلیس در این 
حادثه زخمی شده اند. حمله یاد شده، که فرد یا 
گروهی مسؤولیتش را بر عهده نگرفته، با انفجار 
خودروی بمب گذاری ش��ده در برابر ساختمان 
این وزارتخانه در شرق کابل آغاز شد. این حادثه 
در حالی به وقوع پیوست که کابل روز دوشنبه 
میزبان وزیر خارجه پاکستان بود و تنها یک روز 
از انتص��اب وزیران جدید ب��رای وزارتخانه  های 
دفاع و کشور می گذشت. چند هفته پیش هم 
یک خودروی بمب گذاری شده کاروان نیروهای 
افغان در شهرستان پغمان را هدف قرار داد که 
بر اثر آن 4 نفر کشته شدند. پیش از آن هم در 
حمله ای به دفتر یک شرکت انگلیسی در شرق 

کابل 10 نفر کشته شدند. 

 خودسوزی
یک فیلمبردار معترض تونسی

عبدالرزاق الرزق��ی، تصویربردار تلویزیونی 
در تون��س در اعتراض به اوض��اع وخیم و بد 
اجتماعی اقدام به خودسوزی کرد و جان خود 
را از دس��ت داد. این واقعه، حادثه خودسوزی 
محمد بوعزیزی در استان سیدی بوزید و وقوع 
انق��اب در تونس را به اذهان متبادر می کند؛ 
انقابی ک��ه الهام بخش ملت ها در جهان عرب 
برای قیام علیه حکومت های مس��تبد ش��ده 
اس��ت. الرزقی در ن��واری ویدیوئ��ی پیش از 
خودس��وزی گفت: »مردم  بی��کار القصیرین 
هی��چ منبع رزق و روزی ندارند و چیزی برای 
خوردن ندارند و زمانی که دس��ت به اعتراض 
می زنند یک عملیات تروریستی اتفاق می افتد 
که یعنی س��اکت شو و دهانت را ببند... ندایی 
به م��ردم القصیرین، من ب��ه تنهایی انقاب 

می کنم«.

 المهدی: برای مبارزه با داعش
 از آمریکا اجازه نمی گیریم

نخس��ت وزیر ع��راق ب��ه خبر درخواس��ت 
واشنگتن از بغداد برای اعزام نیروهای عراقی به 
سوریه پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از 
این کشور، واکنش نشان داد. عادل عبدالمهدی 
اعام کرد دولتش برای ورود نیروهای امنیتی به 
منظور مبارزه با گروه تروریستی داعش در سوریه 
به خاک این کش��ور، از طرف آمریکایی دستور 
نمی گیرد. دوشنبه برخی رسانه ها مدعی شدند 
آمریکا از عراق خواس��ته تا پس از عقب نشینی 
نظامیان��ش از س��وریه، نیروهای خ��ود را وارد 
عمق 70 کیلومتری این کش��ور کند. به نوشته 
این منابع، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در 
گفت وگوی تلفنی اخیرش با نخست وزیر عراق 

این درخواست را طرح کرده است.

البشیر: اصاحات انجام می دهیم
رئیس جمهوری سودان همزمان با اعتراضات 
مردمی و در دیدار با فرماندهان دس��تگاه های 
امنیت��ی و اطاعات��ی وعده انج��ام اصاحات 
اقتصادی در این کش��ور را داد. عمرالبشیر در 
سخنانی ضمن تقدیر از تاش نیروهای نظامی 
برای حفظ امنیت، از مردم خواست به شایعاتی 
که منتشر می شود، گوش ندهند. گفتنی است 
شهرهای سودان این روزها شاهد اعتراض های 
مردمی به دولت است و آنچه باعث انفجار خشم 
مردم شده، نابسامانی شرایط معیشتی، گرانی، 
افزایش قیمت نان و کااهای اساسی است. این 
اعتراضات، که تاکنون به کشته  شدن دست کم 
2 معت��رض منجر ش��ده، طی 5 س��ال اخیر 

بی سابقه بوده است.
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کارزار شام

چین DNA ببر چینی را به فضا فرستاد ■
پودر خش��ک  DNA  ببر دریای جنوبی چین توس��ط ماهواره چینی 11 مارس به فضا فرستاده شد تا در بانک 
ژن ها ذخیره شود. این در حالی است که چین پیش از این نیز اقدام به ساخت بانک ژن ها در ماهواره های خود کرده 
بود          . این DNA از ببری نر گرفته شده است که نامش آنطور که چاینا دیلی می نویسد کنگ کنگ است. هزار کیلومتر 
بااتر از سطح زمین بانک ژنی وجود دارد که در آن ژن ها به صورت وکیوم نگهداری می شوند. در این بانک ژن حتی 
گونه  هایی از گیاهان نیز نگهداری می شود. چینی ها همچنین تحقیقات موفقی را انجام دادند که طی آن نگهداری از 
ژن انسان و موجودات زنده در فضا را امکان پذیر می دانست. این ژن ها امکان حیات دارند و به همین جهت ایجاد چنین 
بانک ژنی در خارج از زمین برای چین یک دستاورد استراتژیک به حساب می         آید. چینی ها می گویند اینگونه اقدامات به 
آنها کمک می کند از خطرات انقراض جلوگیری کنند. چنین اقداماتی توسط چین امکان رقابت در 

سطوح مختلفی از علم را به این کشور به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان می دهد.

 چین به صنایع کوچک بهای بیشتری می دهد ■
چین سرمایه گذاران خارجی را برای حضور در بنگاه  های 
کوچ��ک اقتصادی تش��ویق می کند. چینی ها پ��س از آنکه 
طی 40 س��ال رف��رم اقتصادی و س��رمایه  گذاری در صنایع 
بزرگ توانس��ته  اند بخش  ه��ای مختلفی از اقتص��اد خود را 
به روز رس��انی کنند، اکنون و در برنامه جدیدش��ان به دنبال 
جذب سرمایه  گذاری خارجی هستند. در همین حال حضور 
سرمایه گذارها در بخش  های کوچک اقتصاد می تواند مشکات 
ناشی از بحران  های صنایع بزرگ را در طوانی مدت به شکل 

قابل توجهی کاهش دهد.

گلوبال تایمز

چاینا دیلی

اوکراین خواهان دخالت سازمان امنیت و همکاری اروپا در بحران دریای آزوف ■
اوکراین می گوید برای آنکه حق حاکمیت این کش��ور بر بخش هایی از دریای آزوف 
حفظ شود باید سازمان مشارکت و همکاری اروپا موسوم به OSCE در این مضوع ایفای 
نقش کند. پایبندی به نتایج جلسات مینسک از سوی روسیه و اوکراین از جمله مواردی 
است که مسکو بارها آن را زیر سوال برده است اما طرف اوکراینی روسیه را متهم می کند 
که به پیمان مینسک پایبند نبوده و حق حاکمیت اوکراین را به رسمیت نمی شناسد. در 
این باره، ارینا گراشچنکو، نایب رئیس رادا، پارلمان اوکراین می گوید: ما خواهان نقش بیشتر 

سازمان امنیت و همکاری اروپا در آب های دریای آزوف و دریای سیاه هستیم. 

کی یف پست
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قاب روز
مدرسه کانکسی در سرپل ذهاب

عکس:   تسنیم

بازار

گزارش

گ�روه اقتصادی:  بررس��ی ها نش��ان می دهد طی 
س��ال های اخیر عدم اتصال برخط س��امانه جامع 
امورگمرکی به س��امانه س��ازمان بنادر که باید در 
بستر سامانه جامع تجارت انجام شود، موجب بروز 
پرونده های گس��ترده قاچاق شده است. متاسفانه 
گمرک برخاف قانون همچنان به ارتباط مستقل 
با س��ایر سامانه ها ادامه می دهد که این امر موجب 
می ش��ود در جری��ان دریافت و تب��ادل اطاعات، 
داده  های مختلف و بعضاً متناقضی وارد س��امانه ها 
ش��ود که در واقع عدم تجمیع این داده ها در یک 
س��امانه واحد، مانع کش��ف تعارض و تناقض بین 
اطاعات موجود می ش��ود. این همان چیزی است 
که درباره تعدادی از اظهارنامه های موضوع پرونده  
۱۱۲۸ کانتینر کاای قاچاق وجود داشته و متهمان 
با استفاده از آن، اقدام به اظهار خاف واقع کرده اند، 
البته باید گفت که در زمان وقوع تخلف این پرونده، 
اتصال گمرک به س��امانه جامع تجارت هم وجود 
نداش��ته است. موارد گفته شده در حالی است که 
قانون مب��ارزه با قاچاق کاا و ارز در مواد ۵ ،۶          ، ۱۳ 
و همچنی��ن آیین نامه های اجرای��ی مرتبط با آن، 
هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمان ها را از طریق 
بستر سامانه جامع تجارت مجاز می داند اما گمرک 
همچنان از طریق س��امانه های اختصاصی خود به 
تبادل اطاعات با سایر دستگاه ها می پردازد. درواقع 

طبق آیین نامه اجرایی مواد ۵ 
و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز، گم��رک عاوه بر اینکه 
ملزم به تب��ادل اطاعات به 
طور برخط با س��امانه جامع 
تجارت بوده، مکلف اس��ت از 

ارتباط مستقل با سایر سامانه های موضوع همین 
قانون پرهیز کند. به گزارش مهر، یکی از پرونده های 
پرماج��را، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آش��پزخانه، 
ظروف شیش��ه ای و س��رامیکی دکوری، رینگ و 
قطعات رینگ بود که در س��ال گذش��ته رسانه ای 
شد. علت اصلی تخلف در این پرونده درباره تعدادی 
از کوتاژه��ا بدین ترتیب ب��ود که متهمان با جعل 
»شرح کاا« و »کد تعرفه مندرج در گواهی مبدأ«، 
»فاکت��ور خرید و عدل بندی«، عمدتاً کد تعرفه ای 
با ماخذ ورودی کمتر را اظهار می کردند، در حالی 
که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای 
ماخذ ورودی بیشتر است. با اقدام یادشده در نهایت 
حق��وق ورودی کمتری پرداخت و بخش عمده ای 
از حقوق دولت تضییع ش��د، البته مساله ای مانند 
»امکان بارگذاری اس��ناد مجعول به منظور اظهار 
خاف واقع در س��امانه جام��ع گمرکی« از جمله 
ضعف های مهم س��امانه جامع ام��ور گمرکی بود 
که در این پرونده نیز نقش مهمی داش��ت. پس از 
کش��ف این پرونده، مسعود کرباس��یان، وزیر وقت 
اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق ش��د و عاوه 
بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، 
خواستار عذرخواهی دس��تگاه کاشف این پرونده 
ش��د. این مسائل در حالی اس��ت که مهرماه سال 

جاری رای قطعی ای��ن پرونده بزرگ قاچاق صادر 
شد و قاچاق کاای سازمان یافته در دادگاه به اثبات 
رس��ید. هم اکنون باید از کرباس��یان، وزیر پیشین 
اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید 
چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت 
مدیری��ت و همچنین انکار قاچاق یاد ش��ده دارد. 
پس از ادعای کرباس��یان درباره نبود قاچاق ۱۱۲۸ 
کانتینری، فرود عس��گری، رئیس پیشین گمرک 
نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق 
۱۱۲۸ کانتینر کاا گفت: موضوع این پرونده مربوط 
به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیت های این افراد توسط 
س��امانه جامع گمرکی رصد و پایش ش��ده است. 
علیرضا دش��تانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان 
در اظهار نظری متفاوت با اش��اره به قاچاق ۱۱۲۸ 
کانتینر کاا به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود:  
»علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیس��تمی با 
س��ازمان بنادر و جعل اس��ناد و گواهی مبدأ بوده 
است«. حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی 
پرسید که اگر فعالیت های قاچاقچیان در این پرونده 
تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده، چطور این 
سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه 
کشتیرانی تشخیص نداده است؟ با بررسی کیفیت 
قاچاق در ای��ن پرونده می توان دریافت که یکی از 
ضعف ها، عدم اتصال س��امانه گمرک به اطاعات 
قب��ض انبار اس��ت ک��ه این 
موضوع می تواند به علت عدم 
هم��کاری از س��وی گمرک 
با س��ازمان بنادر باشد، البته 
این عدم اتص��ال به اطاعات 
ارس��الی از سوی کشور مبدأ، 
از ضعف های دیگر سامانه های الکترونیکی مبارزه با 
قاچاق هم هست. نکته دیگر درباره پرونده قاچاق 
۱۱۲۸ کانتینر کاا، بارگذاری اسناد خرید در قالب 
تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر 
از ارکان فس��اد درباره پرونده فوق شناس��ایی شد. 
درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع 
تج��ارت نیز باید گفت که هم اکنون گمرک اظهار 
بازرگان را با اطاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از 
سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمی کند 
که این مساله احتمال فساد را افزایش می دهد. به 
گ��زارش مهر، طبق قانون مبارزه ب��ا قاچاق کاا و 
ارز، اتصال س��امانه گمرک به سازمان بنادر و سایر 
سازمان ها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار 
ش��ود اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق 
وجود نداشت، فساد گسترده ای رخ داد که متخلفان 
حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند، البته هم اکنون 
اتصال گمرک به س��ازمان بنادر از طریق س��امانه 
واسط »بیتا« برقرار ش��ده اما نکته قابل تامل این 
است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت 
نیس��ت و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد. به 
نظر می رسد پافشاری گمرک درباره عمل نکردن 
در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین 

فسادهای گسترده ای را بسیار محتمل می کند.

ورود قاچاق از مبادی رسمی با عدم اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر
چگونه ۱۱۲۸ کانتینر کاا به کشور قاچاق شد؟

دبیر انجمن صنایع لبنی:
قیمت های فعلی لبنیات  ثبات نخواهد داشت!

لبنیات

سود بانکی

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران هشدار داد
خروج سپرده ها با سبقت نرخ تورم از سود بانکی

سبقت گرفتن نرخ تورم اعام شده توسط مرکز 
آمار )۱۸ درصد( از نرخ سود مصوب بانک مرکزی 
)۱۵ درصد(، پدیده ای اس��ت ک��ه یک اقتصاددان 
معتقد اس��ت می تواند باعث خروج س��پرده ها از 
بانک ها و تاثیرگذاری بر بازارهای سرمایه ای دیگر 

ش��ود. فرشید س��یم بر، عضو 
هیات علمی دانشکده اقتصاد 
دانشگاه شهید بهشتی تهران 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به نرخ رسمی اعام شده تورم 
توسط مرکز آمار )۱۸ درصد( 

با مقایسه این نرخ نسبت به نرخ سود بانکی گفت: 
نرخ تورم از نرخ سود پایه ای که بانک مرکزی برای 
بانک ها مش��خص  کرده، فراتر رفته است. از سوی 
دیگر نزدیک شدن نرخ تورم رسمی به حداکثر سود 
پرداختی توسط بانک ها باعث می شود بسیاری از 
سپرده گذاران احساس کنند دیگر سرمایه گذاری 
در بانک ها نمی تواند همچون گذش��ته برای شان 
سودآور باشد. او با بیان اینکه خرده سرمایه گذاران 
بانکی بیش��ترین آسیب را از این وضعیت خواهند 
دی��د، ادام��ه داد: اگ��ر س��پرده گذاران در بانک ها 

احس��اس کنند این حوزه نمی تواند سود موردنظر 
را به آنها پرداخت کند، ممکن اس��ت سرمایه های 
خ��ود را در حوزه های دیگری مانند بورس یا حتی 
مسکن یا سکه وارد کنند که در این صورت احتماا 
باعث ایجاد تاطماتی در آن بازارها خواهد شد. این 
کارشناس اقتصادی با اشاره به 
وظیفه اصلی بانک مرکزی در 
حف��ظ ارزش پول اظهار کرد: 
بتوانند متناسب  بانک ها  اگر 
ب��ا ای��ن افزایش تورم س��ود 
بیشتری به سپرده ها پرداخت 
کنند احتماا می توانند جلوی خروج سرمایه ها را 
از بانک ه��ا بگیرند و در نهای��ت از ایجاد تاطم در 
بازاره��ای س��رمایه ای دیگر یا ایجاد تورم بیش��تر 
جلوگی��ری کنند. به گزارش ایس��نا، با اینکه نرخ 
سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد 
اس��ت اما نرخ سودی که عما پرداخت می شود تا 
۲۳ درص��د هم افزایش دارد. ابتدای این هفته نیز 
طبق تصویب ش��ورای پول و اعتبار پرداخت سود 
س��پرده های س��رمایه گذاری کوتاه مدت از ابتدای 
بهمن ماه از روزشمار به ماه شمار تغییر خواهد کرد.

دبی��ر انجمن صنای��ع لبنی گفت: براس��اس 
مصوبه س��تاد تنظیم بازار، ۱۴ قلم از محصوات 
لبنی مش��مول قیمت  گذاری شده   اند. رضا باکری 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از توزیع 

محصوات لبنی با نرخ  های 
جدی��د به ب��ازار خب��ر داد و 
گف��ت: بنابر مصوبه س��تاد 
تنظیم بازار، از هفته گذشته 
محصوات لبنی با قیمت  های 
جدی��د در بازار توزیع ش��ده 

است. وی با اشاره به اینکه تمام کارخانه  های لبنی 
ملزم به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار هستند، 
افزود: براین اساس پیش بینی می شود ۹۹ درصد 
نشان  های تجاری لبنی تن به اجرای مصوبه داده 
باش��ند. باکری با اش��اره به اینکه نمی توان زمان 
دقیقی را برای پابرجای��ی این مصوبه اعام کرد، 

بیان کرد: ب��ا توجه به اینکه 
قیمت لبنی��ات تابع عواملی 
نظیر نوس��ان نرخ ارز، تغییر 
نرخ ارز در بودجه سال آینده 
و مقررات ص��ادرات و واردات 
اس��ت، از این رو تا زمانی که 
دولت برنام��ه ای برای تغییر 
نداش��ته  دس��تورالعمل ها 
باش��د، قیمت  ه��ای فعل��ی 
حفظ خواهد ش��د. این مقام 
مسؤول، تمکین کارخانه  های 
لبن��ی و دامداران به وضعیت 
موج��ود را یک��ی از عوام��ل 

موثر اس��تمرار قیمت  های فعلی در بازار برشمرد 
و گف��ت: با توجه به اینک��ه ۷۰ درصد مواد اولیه 
لبنیات را ش��یرخام تش��کیل می دهد، بنابراین 
تمکین دامداران  به تحویل هر کیلو ش��یر با نرخ 
۲ هزار تومان به کارخانه  های لبنی  امری موثر در 

ثبات قیمت  های فعلی لبنیات در بازار است. وی 
در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تغییر قیمت 
برخی محص��وات لبنی در بازار چیس��ت، بیان 
کرد: براس��اس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۱۴ قلم 
از محصوات لبنی مشمول 
قیمت  گذاری شده  اند و از آنجا 
که مابقی اقام لبنی مشمول 
قیمت  گذاری نیستند، از این 
رو کاهش یا عدم تغییر نرخ 
ای��ن  محص��وات در اختیار 
بنگاه  های تولیدی است. دبیر انجمن صنایع لبنی 
با اشاره به اینکه تاکنون خبری از تمکین دامداران 
مبنی بر فروش شیرخام به نرخ ۲ هزار تومان در 
استان  های مختلف نیست، بیان کرد: البته وزارت 
جهاد کش��اورزی و تش��کل  های دامداری در پی 
متقاعد ک��ردن دامداران ب��رای تمکین فروش با 
نرخ مصوب هس��تند. باکری 
در بخش دیگر سخنان خود 
با اشاره به اینکه کارخانه  های 
لبن��ی همچنان با مش��کل 
کمب��ود ش��یرخام روب��ه رو 
هس��تند، اظهار کرد: با توجه 
به آنکه مشکل کمبود تحویل 
کارخانه  های  ب��ه  ش��یرخام 
لبنی همانند ماه  های گذشته 
همچنان ب��ه قوت خود باقی 
است، وزارت جهاد کشاورزی 
به عن��وان متول��ی تولید، با 
روش  ه��ای معقول و منطقی 
باید کسری دریافت شیرخام کارخانه ها را تامین 
کند. وی افزود: هم اکنون کسری دریافت شیرخام 
کارخانه  های لبنی به ۱۵ درصد رس��یده که این 
میزان، کارخانه  های لبنی را با مش��کاتی روبه رو 

کرده است. 
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 تعیین تکلیف خودروها
و موبایل های انبار شده در گمرک

نایب رئیس کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجلس 
با بی��ان اینکه خودروهای موج��ود در گمرک 
باید هرچه س��ریع تر تعیین تکلیف شود، گفت: 
گوش��ی های واردات��ی انبار ش��ده در گمرک تا 
حدودی تعیین تکلیف ش��ده اند. فرهاد تجری 
در گفت وگ��و با خانه ملت با اش��اره به ضرورت 
تعیین تکلی��ف خودروهای واردات��ی، گفت: از 
آنجا که پول این خودروها پرداخت و بخش��ی 
از سرمایه مردم از  کشور خارج شده است، باید 
وضعیت آنها هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود. 
خاک خوردن این خودروها در گمرک  در حالی 
که می توان از آنها اس��تفاده کرد و منفعت برد 
ضرر به مردم، منافع عمومی و کش��ور اس��ت. 
نماین��ده مردم قصرش��یرین، س��رپل ذهاب و 
گیان غرب در مجلس شورای اسامی افزود: در 
صورتی که در فرآیند ثبت س��فارش و واردات 
هر یک از خودروها تخلفی صورت گیرد باید با 
ابزار قانونی با آنها برخورد و از کشور خارج کرد. 
خودروهای دپو ش��ده در گمرک که بر اساس 
ضوابط قانونی وارد کش��ور شده اند باید هرچه 
سریع تر ساماندهی شوند. وی بیان کرد: پس از 
تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرک باید 
آنها با دقت و نظارت کافی به دس��ت خریداران 
واقعی رس��اند. رها ک��ردن خودروها در گمرک 
بی توجهی به این س��رمایه ملی بوده و زیبنده 
مدیریت کش��ور نیس��ت. وی همچنین با بیان 
اینکه گوشی های وارداتی انبار شده در گمرک 
تا حدودی تعیین تکلیف ش��ده اند، اظهار کرد: 
مسؤوان باید با جریان های سازمان یافته، رانت و 
سوءاستفاده هایی که در مسیر واردات خودروها 
ش��کل گرفته برخورد کنند. این نماینده مردم 
در مجل��س دهم افزود: تاخیر در تعیین تکلیف 
خودروهای وارداتی باعث ضرر مردم می ش��ود، 
چراک��ه به مرور زمان این خودروها از کار افتاده 
ش��ده و ِدُمده می شوند و مانند گذشته قابلیت 
و توانایی نخواهند داش��ت. وی ب��ا بیان اینکه 
دولت باید س��ازوکاری برای ترخیص خودروها 
اتخاذ کن��د، تاکید کرد: پ��س از ترخیص این 
محصوات بای��د  نظارت کافی وجود داش��ته 
باش��د تا محصوات به دست خریداران  واقعی 
برس��د و از سوءاستفاده داان جلوگیری شود. 
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اس��امی عنوان کرد: مس��ؤوان اجرایی نقش 
مهم��ی در س��اماندهی ترخی��ص خودروهای 
موج��ود در گمرک دارند، چرا که بی توجهی به 
این سرمایه ملی ضررهای جبران ناپذیری را به 
دنبال دارد.  فض��ای رقابتی بازار نحوه توزیع را 

مشخص می کند. 

شهادت اس�تاد »كامران نجات  اللهي« در  ■
جریان تحصن استادان دانشگاه توسط عوامل 

پهلوي- 1357ش
زادروز »رودك�ی« از نخس�تین ش�اعران  ■

پارسی گوی- 239ش
سالروز وقوع زلزله شدید بم- 1382ش ■
تولد »محقق حلي« فقیه ب�زرگ و نامدار  ■

شیعي-602 ق
آغاز ریاست جمهوري »الیوركرامول« تنها  ■

رئیس جمهور انگلستان- 1653م
امضای معاه�ده »مدرس« بی�ن نیروهاي  ■

استعماري فرانسه و انگلیس- 1754م
وقوع زمین لرزه شدید موسوم به سونامي  ■

در جنوب و جنوب شرق آسیا- 2004م
خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر تركیه

دینار كویت

دینار عراق

دار كانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11000

13000

14000

2850

-

-

1520

-

500

500

-

-30

-

-

25

-

-

-

7900

162
159

-

-

100

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

54/15
55/5

1/35
-

45/490/8

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

3700000

3700000

1800000

1080000

621000

300000

300000

300000

20000

-

-

308190

410920

1260/47 )دار(
14/69   )دار(

-

1000

-

3/32

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شركت برتر
شاخص 50 شركت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

157484/0
7721/9

6791/2

0/50
0/88

0/56

115920/0
314208/5

141693/5

0/75

0/07

0/40

تغییرشاخص كلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

-
-
11

22445

20166

2527
-

كام نور

خوش رویی و گشاده رویی موجب جلب 
محبت]مردم[ و نزدیکی به خداست و 

 ترش رویی و چهره درهم كشیدن 
 موجب نفرت و بیزاری ]مردم[ 

و مایه دوری از خداست.
امام باقر)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
17228

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین كاهش
-8/03

گلوكوزان
بیمه آسیا

ح. داروسازي  ابوریحان
محورسازان  ایران خودرو 

معدني  دماوند
شیر پاستوریزه  پگاه  خراسان  

فواد آلیاژي ایران  
امپ  پارس  شهاب

سیمان  بجنورد 

1762

5653
4453

21112

4099

2293
4704

5625

62/56
5/95

5/19
5

5

4/99

4/99

4/95

4/94

ح. گروه دارویي سبحان
ح. سرمایه گذاري  نیرو 

گروه  صنعتي  بوتان
رینگ سازي  مشهد  

سایپاآذین   
توسعه  شهري  توس گستر 

پمپ  سازي  ایران  
داروسازي  زهراوي  

توسعه معدني و صنعتي صبانور 

1557

92

8428
1961

3428

1952

2322
14456

4238

-8

-4/89

-4/62
-4/62

-4/45

-4/29

-4/26

-4/1

قیمت های جدید لبنیات)تومان(
قیمتانواع لبنیات

4100 شیر بطری كم چرب
4250 شیر بطری نیم چرب )چربی 2 درصد(
4500 شیر بطری پرچرب )چربی3 درصد(

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

4350 ماست 900 گرمی كم چرب
4750 ماست 900 گرمی پرچرب

آمار مربوط به قاچاق به صورت میلیارد ریال طی سال های 1392 تا 1396
ارزش حاصل از فروش كااهای قاچاقجریمه وصولیتعداد پرونده های محکومیارزش پروندهتعداد پروندهسال
9242696664846922541148
935998011020603310431406
94439341104151629601267
955714740625201051713240
96675462425690113942668928

منبع: سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق كاا و ارز


